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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 152/2012

Nr. 63/43

2012/EES/63/30

frá 26. júlí 2012
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XX. viðauka við EES-samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 150/2012 frá 13. júlí 2012 (1).

2)

Fella ber inn í EES-samn
ing
inn reglu
gerð fram
kvæmda
stjórn
arinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá
12. nóvember 2010 um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum
til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um
að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalags
ins (2).

3)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 550/2011 frá 7. júní
2011 um ákvörðun á tilteknum takmörkunum sem gilda um notkun alþjóðlegra inneigna vegna verk
efna varðandi iðnaðargastegundir samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (3).

4)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1210/2011 frá 23.
nóvember 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, einkum í því skyni að ákvarða fjölda
heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda sem verða boðnar upp fyrir 2013 (4).

5)

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009
um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (5).

6)

Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/2/ESB frá 24. desember
2009 um samantekt skrár samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB yfir geira og
undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (6).

7)

Fella ber inn í EES-samn
ing
inn ákvörð
un fram
kvæmda
stjórn
arinnar 2010/345/ESB frá 8. júní
2010 um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB að því er varðar að fella inn í hana viðmiðunarreglur
um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá föngun, flutningi og geymslu
koltvísýrings í jörðu (7).

8)

Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB frá 3. nóvember
2010 um viðmiðanir og ráðstafanir vegna fjármögnunar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða að
umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni á sviði
endurnýjanlegrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
innan Bandalagsins sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (8).

9)

Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl
2011 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án
endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (9).
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10) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/540/ESB frá 18. ágúst
2011 um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB að því er varðar að fella inn í hana viðmiðunarreglur um
vöktun og skýrslugjöf vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá nýrri starfsemi og lofttegundum (10).
11) Fella ber inn í EES-samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/745/ESB frá 11. nóvember
2011 um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira
sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (11).
12) Þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd
arinnar skerðir ekki sjálfræði samningsaðila að því er
varðar milliríkjaviðræður um loftslagsbreytingar, einkum í tengslum við rammasamning Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kýótóbókunina, eða annan milliríkjasamning um loftslagsbreyt
ingar, aðra en þá sem varða kerfi ESB fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsaloft
tegunda og hafa verið felldir inn í EES-samninginn. EFTA-ríkin skulu þó taka fullt tillit til þeirra
skuldbindinga sem þau hafa gengist undir með EES-samningnum. Sérhvert EFTA-ríki ber ábyrgð
á því að koma í framkvæmd stefnumiðum og aðgerðum til efnda á alþjóðaskuldbindingum sam
kvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kýótóbókuninni og öðrum
milliríkjasamningum um loftslagsbreytingar.
13) Þátttaka EFTA-ríkjanna í kerfi ESB fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
hefur ekki áhrif á aðild EFTA-ríkjanna að sveigjanlegum stjórntækjum til að draga úr losun gróður
húsalofttegunda.
14) Útvíkkun kerfis ESB fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda þannig að það
nái til stöðva í EFTA-ríkjunum felur í sér aukningu á heildarfjölda losunarheimilda í kerfi ESB fyrir
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda í heild sinni samkvæmt 9. gr. og 9. gr. a í
tilskipun 2003/87/EB (12). EFTA-ríkin leggja fram viðeigandi tölur í A-hluta viðbætisins við þá til
skipun til þess að framkvæmdastjórnin geti ákvarðað árlegan meðalheildarfjölda losunarheimilda á
öllu EES-svæðinu.
15) Framkvæmdastjórnin skal senda EFTA-ríkjunum upplýsingar um samningaviðræður og gerð samn
inga við þriðju lönd sem um getur í 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB og um afleiðingarnar sem þetta
kynni að hafa á einingar vottaðrar losunarskerðingar (CER).
16) Þegar gerður er samningur á grundvelli 11. gr. a eða 25. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal þess gætt
að mismuna ekki EFTA-ríkjunum og rekstraraðilum í þeim ríkjum í samanburði við aðildarríki ESB
og rekstraraðila þar.
17) Framkvæmdastjórnin skal senda EFTA-ríkjunum upplýsingar um framkvæmd ákvæða 1. mgr. 24. gr.
a í tilskipun 2003/87/EB og um afleiðingar sem þetta kynni að hafa á fjölda losunarheimilda í kerfi
ESB fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda.
18) EFTA-ríkin styðja að öllu leyti að losunarheimildum, sem er úthlutað með uppboði, muni fjölga
í kerfi ESB fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, í því skyni að afnema
losunarheimildir án endurgjalds frá árinu 2027. EFTA-ríkin hafa ávallt stefnt að því að auka hlut
losunarheimilda sem er úthlutað gegn greiðslu. EFTA-ríkin minna á aðlögunarlið e) í 2. lið 1. gr.
ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1346/2007 (13) um að fella tilskipun 2003/87/EB inn
í EES-samninginn.
19) EFTA-ríkin munu notfæra sér sam
eigin
lega uppboðsvettvanga sem tilnefndir eru sam
kvæmt
ákvæðum 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 og tilnefna uppboðsvaktara sem valinn er sam
kvæmt ákvæðum 24. gr. þeirrar reglugerðar til að hafa eftirlit með uppboði á losunarheimildum
þeirra. Sökum þess að EFTA-ríkin taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni, þurfa þau ekki að sinna
sérstökum verkefnum í tengslum við innkaupaferlið við tilnefningu sameiginlegra uppboðsvettvanga
og uppboðsvaktara. Þegar þeir hafa verið tilnefndir mun sérhvert EFTA-ríki kappkosta að gera
við þá samninga. Framkvæmdastjórnin mun sjá til þess, að svo miklu leyti sem kostur er, að
uppboðsvettvangarnir geri samn
ing við EFTA-ríkin sam
kvæmt sömu skil
yrðum, að breyttu
breytanda, og fyrirhuguð eru fyrir þau aðildarríki ESB sem eiga aðild að samningunum sem leiða
af sameiginlegu innkaupaferli, að því tilskildu að EFTA-ríkin sameini uppboð á losunarheimildum
sínum uppboði á losunarheimildum þátttökuaðildarríkja ESB. Að því er varðar uppboðsvaktarann,
mun framkvæmdastjórnin sjá til þess, að svo miklu leyti sem kostur er, að uppboðsvaktarinn geri
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samning við EFTA-ríkin samkvæmt sömu skilyrðum, að breyttu breytanda, og gilda annaðhvort fyrir
þau aðildarríki ESB sem taka þátt, eða þau aðildarríki ESB sem taka ekki þátt, allt eftir því hvort
EFTA-ríkin kjósa, eður ei, að sameina uppboð á losunarheimildum sínum uppboði á losunarheim
ildum þátttökuaðildarríkja ESB.
20) Fjárhagsmál eru ekki hluti EES-samningsins. Samið er um fjárframlög EFTA-ríkjanna til aðild
arríkja ESB fyrir milligöngu fjármagnskerfis EES. Beiting ákvæða tilskipunar 2003/87/EB varð
andi þessi atriði og beiting viðmiðana um dreifingu meðal tiltekinna aðildarríkja ESB á tilteknum
hundraðshlutum heildarfjölda losunarheimilda sem verða boðnar upp samkvæmt stafliðum b) og c) í
2. mgr. 10. gr. og samkvæmt viðaukum IIa og IIb við tilskipun 2003/87/EB er því með fyrirvara um
gildissvið EES-samningsins.
21) Eftirlitsstofnun EFTA skal hafa náið samráð við framkvæmdastjórnina þegar leitað er til hennar um
verkefni sem varða EFTA-ríkin og eru á ábyrgð framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar aðildar
ríki ESB samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, reglugerð (EB) nr. 2216/2004, ákvörðun 2007/589/EB og
ákvörðun 2006/780/EB. Þessi verkefni taka meðal annars til mats á landsbundnum framkvæmdar
ráðstöfunum sem um getur í 11. gr. tilskipunar 2003/87/EB og til allra umsókna um að fella einhliða
inn aðra starfsemi og lofttegundir samkvæmt 24. gr. fyrrnefndrar tilskipunar.
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði XX. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 21al (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB):
„– 32009 L 0029: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 (Stjtíð. ESB L
140, 5.6.2009, bls. 63).“
2. Aðlögunarliðir í lið 21al (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB) hljóði svo:
„Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Með fyrirvara um síðari umfjöllun sameiginlegu EES-nefndarinnar ber að hafa í huga að eftirtaldar
Bandalagsgerðir hafa ekki verið felldar inn í EES-samninginn:
i) Ákvörðun ráðsins 2002/358/EB frá 25. apríl 2002 um samþykki Kýótóbókunarinnar við
rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, fyrir hönd Evrópubandalagsins,
og sameiginlega uppfyllingu á skuldbindingum samkvæmt henni (14),
ii) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um kerfi til að
vakta losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um framkvæmd Kýótóbókunarinnar (15).
b) Þegar tilskipunin verður felld inn í samninginn er engin flugstarfsemi, eins og hún er skilgreind í
tilskipuninni, stunduð á yfirráðasvæði Liechtensteins. Liechtenstein mun fara að ákvæðum tilskip
unarinnar þegar hlutaðeigandi flugstarfsemi verður stunduð á yfirráðasvæði þess.
c) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 4. mgr. 3. gr. c:
„Sameiginlega EES-nefndin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í samn
ingnum og samkvæmt tölugögnum frá Eftirlitsstofnun EFTA í samvinnu við Evrópustofnunina um
öryggi flugleiðsögu, taka ákvörðun um sögulega losun gróðurhúsalofttegunda frá flugsamgöngum
innan EES með því að bæta viðeigandi tölum, sem varða flug innan yfirráðasvæða EFTA-ríkjanna
og milli þeirra og flug milli EFTA-ríkjanna og þriðju landa, við ákvörðun framkvæmdastjórn
arinnar þegar sú síðarnefnda verður felld inn í EES-samninginn.“
d) Önnur undirgrein í 4. mgr. 3. gr. d falli brott.
e) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 2. mgr. 3. gr. e og í 4. mgr. 3. gr. f:
„Eigi síðar en þann sama dag skulu EFTA-ríkin senda umsóknir, sem þeim hafa borist, til Eftirlits
stofnunar EFTA, sem skal koma þeim án tafar til framkvæmdastjórnarinnar.“
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f) Eftirfarandi undirgreinar bætist við í 3. mgr. 3. gr. e:
„Sameiginlega EES-nefndin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í samn
ingnum og samkvæmt tölugögnum frá Eftirlitsstofnun EFTA í samvinnu við Evrópustofnunina
um öryggi flugleiðsögu, taka ákvörð
un um heildarfjölda losunarheim
ilda innan EES, fjölda
losunarheimilda sem verður boðinn upp, fjölda losunarheimilda í sérstökum varasjóði og fjölda
losunarheimilda án endurgjalds með því að bæta viðeigandi tölum, sem varða flug innan yfirráða
svæða EFTA-ríkjanna og milli þeirra og flug milli EFTA-ríkjanna og þriðju landa, við ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar þegar sú síðarnefnda verður felld inn í EES-samninginn.
Framkvæmdastjórnin skal ákveða viðmiðunina fyrir EES. Framkvæmdastjórnin skal vinna náið
með Eftirlitsstofnun EFTA í ákvarðanatökuferlinu. Útreikningur og birting af hálfu EFTA-ríkjanna
samkvæmt 4. mgr. 3. gr. e skal fara fram eftir að sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun
um að fella ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar inn í EES-samninginn.“
g) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 5. mgr. 3. gr. f:
„Framkvæmdastjórnin skal ákveða viðmiðunina fyrir EES. Framkvæmdastjórnin skal vinna náið
með Eftirlitsstofnun EFTA í ákvarðanatökuferlinu. Útreikningur og birting af hálfu EFTA-ríkjanna
samkvæmt 7. mgr. 3. gr. f skal fara fram eftir að sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun
um að fella ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar inn í EES-samninginn.“
h) Eftirfarandi málsgreinar bætist við í 9. gr.:
„Aukning á árlegum meðalheildarfjölda losunarheimilda í kerfi ESB fyrir viðskipti með heimildir
til losunar gróðurhúsalofttegunda vegna þess að kerfið hefur verið víkkað út þannig að það taki til
Liechtensteins og Noregs samkvæmt 1. mgr. skal vera í samræmi við ákvarðanir Eftirlitsstofnunar
EFTA um landsbundnar úthlutunaráætlanir þeirra fyrir árin 2008 til 2012.
Aukning á árlegum meðalheildarfjölda losunarheimilda í kerfi ESB fyrir viðskipti með heimildir
til losunar gróðurhúsalofttegunda vegna þess að kerfið hefur verið víkkað út þannig að það taki til
Íslands samkvæmt 1. mgr. skal samsvara 23 934 tonnum af jafngildi koltvísýrings.
Að því er varðar EFTA-ríkin, koma tölurnar, sem taka ber tillit til við útreikning á fjölda
losunarheimilda á EES-svæðinu sem gefinn verður út frá og með árinu 2013 samkvæmt þessari
grein, fram í A-hluta viðbætisins.“
i) Eftirfarandi málsliður bætist við í 1. mgr. 9. gr. a:
„Að því er varðar Noreg, er árlegur meðalheildarfjöldi losunarheimilda vegna stöðvanna sem
nefndar eru í þessari málsgrein 878 850.“
j) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 2. mgr. 9. gr. a:
„Að því er varðar stöðvar í EFTA-ríkjunum sem stunda starfsemi sem skráð er í I. viðauka og
kerfi Bandalagsins tekur aðeins til frá og með árinu 2013, skal árleg meðallosun skýrslutímabilsins
vegna leiðréttingarinnar vera:
Ísland: 1 862 571 tonn af jafngildi koltvísýrings.
Liechtenstein: 0 tonn af jafngildi koltvísýrings.
Noregur: 5 269 254 tonn af jafngildi koltvísýrings.“
k) Eftirfarandi málsgreinar bætist við á eftir 4. mgr. 9. gr. a:
„5. Að því er varðar EFTA-ríkin, koma tölurnar, sem taka ber tillit til vegna leiðréttingarinnar á
fjölda losunarheimilda á EES-svæðinu sem gefinn verður út frá og með árinu 2013 samkvæmt
þessari grein, fram í A-hluta viðbætisins.
6. Framkvæmdastjórnin skal reikna og leiðrétta árlegan fjölda losunarheimilda á EES-svæðinu
sem gefinn verður út frá og með árinu 2013 í samræmi við ákvæði 9. gr. og þessarar greinar til
að ná yfir tölur frá EFTA-ríkjunum sem koma fram í A-hluta viðbætisins. Framkvæmdastjórn
in skal birta leiðréttan fjölda losunarheimilda á EES-svæðinu frá og með árinu 2013.“
l) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 2. mgr. 10. gr.:
„Að því er varðar staflið a), skal hlutur Liechtensteins og Noregs reiknaður út á grundvelli eftir
farandi losunar:
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Liechtenstein: 20 943 tonn af jafngildi koltvísýrings.
Noregur: 18 635 669 tonn af jafngildi koltvísýrings.
Að því er varðar Ísland, skal hluturinn sem um getur í staflið a) reiknaður út á grundvelli 36 196
tonna af jafngildi koltvísýrings leiðrétt með 899 645 tonnum af jafngildi koltvísýrings, sem er hluti
af staðfestri losun fyrir árið 2005 frá stöðvum sem stunda starfsemi sem skráð er í I. viðauka og
kerfi Bandalagsins tekur aðeins til frá og með árinu 2013. Hlutur Íslands skal því reiknaður út á
grundvelli 935 841 tonns af jafngildi koltvísýrings.“
m) Ákvæði 3. mgr. 10. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin.
n) Eftirfarandi undirgrein bætist við á eftir fimmtu undirgrein í 8. mgr. 11. gr. a:
„Að því er varðar EFTA-ríkin, koma tölurnar, sem taka ber tillit til við útreikning vegna
losunarskerðinga á EES-svæðinu samkvæmt fimmtu undirgrein, fram í B-hluta viðbætisins.“
o) Annar málsliður í 3. mgr. 16. gr. hljóði svo:
„EFTA-ríkin skulu kveða á um sektir fyrir umframlosun sem jafngilda þeim sem gilda í aðildar
ríkjum ESB.“
p) Eftirfarandi málsgrein bætist við á eftir 12. mgr. 16. gr.:
„13. EFTA-ríkin skulu senda allar beiðnir samkvæmt 5. og 10. mgr. 16. gr. til Eftirlitsstofnunar
EFTA, sem skal koma þeim án tafar til framkvæmdastjórnarinnar.“
q) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 1. mgr. 18. gr. a:
„Umráðendum loftfara skal endurúthluta til EFTA-ríkjanna á árinu 2011, eftir að flugrekandinn
hefur uppfyllt skuldbindingar sínar fyrir árið 2010. Upphaflega ábyrgðarríkið getur samþykkt
nýjan tímafrest fyrir endurúthlutun umráðenda loftfara sem upphaflega var úthlutað til aðild
arríkis á grundvelli viðmiða sem getið er í staflið b) í þessari málsgrein, eftir að flugrekandinn
hefur lagt fram skýra beiðni þar um innan sex mánaða frá því að framkvæmdastjórnin samþykkir
skrá yfir umráðendur loftfara innan EES, sem kveðið er á um í staflið b) í 3. mgr. 18. gr. a. Í því
tilviki skal endurúthlutun fara fram eigi síðar en árið 2020 að því er varðar viðskiptatímabilið fyrir
losunarheimildir sem hefst 2021.“
r) Í stafl. b) í 3. mgr. 18. gr. a bætist orðin „á öllu EES“ við á eftir orðunum „umráðenda loftfara“.
s) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 18. gr. b:
„Til að sinna verkefnum sínum samkvæmt tilskipuninni geta EFTA-ríkin og Eftirlitsstofnun EFTA
óskað eftir aðstoð Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu eða annarrar hlutaðeigandi stofnunar
og gert viðeigandi samninga þar að lútandi við slíkar stofnanir.“
t) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 20. gr.:
„4. Skrá skal í óháðu viðskiptadagbókina, sem um getur í 1. mgr., útgáfu, framsal og afturköllun
losunarheimilda sem varða EFTA-ríkin, rekstraraðila í þeim ríkjum og flugrekendur sem lúta
stjórn þeirra.
Yfirstjórnandinn skal vera til þess bær að sinna verkefnunum sem um getur í 1.–3. mgr. að því
er varðar EFTA-ríkin, rekstraraðila í þeim ríkjum eða flugrekendur sem lúta stjórn þeirra.“
u) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 25. gr.:
„3. Til losunarheimilda í kerfi Bandalagsins teljast losunarheimildir sem EFTA-ríkin gefa út eða
rekstraraðilar í þeim ríkjum selja innan kerfis Bandalagsins. Eftir að Bandalagið hefur gert
samning af því tagi sem um getur í þessari grein skal enginn greinarmunur gerður á slíkum
losunarheimildum.
Framkvæmdastjórnin skal senda EFTA-ríkjunum tímanlega upplýsingar um samningavið
ræður og gerð samninga eða samþykkta sem eru ekki bindandi samkvæmt þessari grein.“
v) EFTA-ríki, sem taka þátt í kerfi ESB fyrir viðskipti með losunarheimildir, munu leggja fram upp
lýsingar samkvæmt viðeigandi ákvæðum í fyrstu undirmálsgrein 3. mgr. 30. gr., en ákvæði um
skýrslugjöf samkvæmt annarri undirmálsgrein taka ekki til þeirra.
w) Eftirfarandi bætist við á eftir V. viðauka:
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„Viðbætir
A-hluti
Tölur frá EFTA-ríkjunum sem skipta máli við útreikning og leiðréttingu á fjölda
losunarheimilda á EES-svæðinu sem gefinn verður út frá og með árinu 2013
samkvæmt 9. gr. og 9. gr. a í tilskipun 2003/87/EB
1. Tölur EFTA-ríkjanna samkvæmt 9. gr.
Við ákvörðun þessara talna hefur línulegur stuðull upp á 1,74% verið notaður.
Ísland
Tölur þessar eru grundvallaðar á sannreyndri árlegri meðallosun á árunum 2005 til 2010 frá starf
semi sem í grundvallaratriðum fellur undir ákvæði tilskipunar 2003/87/EB á tímabilinu 2008 til
2012 og samsvara 23 934 losunarheimildum.
Ár

Fjöldi losunarheimilda

2013

22 684

2014

22 268

2015

21 851

2016

21 435

2017

21 018

2018

20 602

2019

20 186

2020

19 769

Liechtenstein
vallaðar á árlegum meðal
heildarfjölda losunarheim
ilda Liechtensteins
Tölur þessar eru grund
fyrir tímabilið 2008 til 2012 og samsvara 17 943 losunarheimildum, eins og fram kemur í lands
bundinni úthlutunaráætlun Liechtensteins.
Ár

Fjöldi losunarheimilda

2013

17 006

2014

16 694

2015

16 382

2016

16 070

2017

15 758

2018

15 445

2019

15 133

2020

14 821
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Noregur
Tölur þessar eru grund
vallaðar á árlegum meðal
heildarfjölda losunarheim
ilda Noregs fyrir
tímabilið 2008 til 2012 og samsvara 14 255 268 losunarheimildum, eins og fram kemur í lands
bundinni úthlutunaráætlun Noregs.
Ár

Fjöldi losunarheimilda

2013

13 511 143

2014

13 263 101

2015

13 015 060

2016

12 767 018

2017

12 518 976

2018

12 270 935

2019

12 022 893

2020

11 774 851

2. Tölur EFTA-ríkjanna samkvæmt 1. mgr. 9. gr. a
Við ákvörðun þessara talna hefur línulegur stuðull upp á 1,74% verið notaður.
Noregur
Ár

Fjöldi losunarheimilda

2013

832 974

2014

817 682

2015

802 390

2016

787 098

2017

771 806

2018

756 514

2019

741 222

2020

725 930

3. Tölur EFTA-ríkjanna samkvæmt 2. mgr. 9. gr. a
Við ákvörðun þessara talna hefur línulegur stuðull upp á 1,74% verið notaður.
Ísland
Ár

Fjöldi losunarheimilda

2013

1 732 936

2014

1 700 527

2015

1 668 119

2016

1 635 710

2017

1 603 301

2018

1 570 892

2019

1 538 484

2020

1 506 075
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Noregur
År

Antall kvoter

2013

4 994 199

2014

4 902 514

2015

4 810 829

2016

4 719 144

2017

4 627 459

2018

4 535 774

2019

4 444 089

2020

4 352 404

B-hluti
Tölur EFTA-ríkjanna sem skipta máli við útreikning á losunarskerðingum á EES-svæðinu
samkvæmt fimmtu undirgrein 8. mgr. 11. gr. a
Losun á árinu 2005 frá fyrirliggjandi
atvinnugreinum (í tonnum af jafngildi
koltvísýrings)

Losun á árinu 2005 frá nýjum
atvinnugreinum sem verða teknar
með frá og með 2013 (í tonnum af
jafngildi koltvísýrings)

Ísland

36 196

899 645

Liechtenstein

18 121

0

19 730 000

6 140 000

Noregur

3. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 21al (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB):
„21ala. 32010 R 1031: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá 12. nóvember
2010 um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum til losunar
gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að
koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Banda
lagsins (Stjtíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1), eins og henni var breytt með:
–

32011 R 1210: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1210/2011 frá
23. nóvember 2011 (Stjtíð. ESB L 308, 24.11.2011, bls. 2).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Texti fyrsta málsliðar í 7. mgr. 22. gr. hljóði svo:
„EFTA-ríkin skulu upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA um auðkenni uppboðshaldarans og
samskiptaupplýsingar hans og mun hún framsenda þær til framkvæmdastjórnarinnar.“
b) Eftirfarandi málsliðir bætist við í 2. mgr. 24. gr.:
„EFTA-ríkin skulu gera samning við uppboðshaldarann sem var tilnefndur að loknu
sameiginlegu innkaupaferli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna um að vakta
öll uppboðsferlin. Túlka skal hugtakið „aðildarríki“ í 1., 2., 3., 4. og 5. mgr. 25 gr.
þannig að það taki einnig til EFTA-ríkjanna.“
c) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 1. og 2. mgr. 26. gr.:
„EFTA-ríkin skulu gera samning við uppboðsvettvanginn sem framkvæmdastjórnin og
aðildarríki ESB, sem tóku þátt í innkaupaferlinu, tilnefndu í sameiningu til að bjóða
upp hluti þeirra í losunarheimildum sem boðnar eru upp, ef EFTA-ríkin kjósa að sam
eina uppboð losunarheimilda sinna losunarheimildum aðildarríkja ESB sem taka þátt
í sameiginlegu aðgerðinni.“
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d) Eftirfarandi málsliður bætist við í 1. mgr. 27. gr. og 1. mgr. 28. gr.:
„Með fyrirvara um fyrirkomulag í samn
ingnum sem EFTA-ríkin skulu gera við
uppboðsvettvanginn, getur uppboðsvettvangurinn, sem var tilnefndur að loknu sam
eiginlegu innkaupaferli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna, sem taka þátt í
sameiginlegu aðgerðinni, einnig veitt EFTA-ríkjunum ofangreinda þjónustu.“
e) Ákvæði 30. til 32. gr. gilda ekki að því er varðar EFTA-ríkin, að því tilskildu að þau
hafi gert samninga við uppboðsvettvangana sem hafa verið tilnefndir samkvæmt 26.
gr. í samræmi við aðlögunarlið c) hér að framan.
f) Eftirfarandi undirgreinar bætist við í 3. mgr. 52. gr.:
„Þeim kostnaði uppboðsvaktarans sem tengist uppboðsvettvangi, sem tilnefndur hefur
verið skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. og sem EFTA-ríkin hafa gert samning við, skal skipt
jafnt milli aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni og EFTA-ríkjanna í
samræmi við hlut þeirra í heildarfjölda losunarheimilda sem boðinn er upp á viðkom
andi uppboðsvettvangi, að því tilskildu að EFTA-ríkin sameini uppboð losunarheim
ilda sinna losunarheimildum aðildarríkja ESB sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni.
EFTA-ríki skal bera þann kostnað uppboðsvaktarans sem tengist uppboðsvettvangi,
sem tilnefndur hefur verið skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr. og viðkomandi EFTA-ríki hefur
gert samning við, m.a. kostnað vegna skýrslu sem lögð er fram skv. 4. mgr. 25. gr., á
sama hátt og aðildarríki ESB, sem taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni.“
21alb. 32010 D 0002: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/2/ESB frá 24. desember 2009 um
samantekt skrár samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB yfir geira og
undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2010, bls.
10), eins og henni var breytt með:
–

32011 D 0745: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/745/ESB frá 11. nóvember 2011
(Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2011, bls. 9).

21alc. 32011 D 0278: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um
umbreyt
ingarreglur á vettvangi Sambandsins um sam
ræmda úthlutun losunarheim
ilda án
endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 130,
17.5.2011, bls. 1), eins og henni var breytt með:
–

32011 D 0745: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/745/ESB frá 11. nóvember 2011
(Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2011, bls. 9).

21ald. 32010 D 0670: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB frá 3. nóvember 2010 um
viðmiðanir og ráðstafanir vegna fjármögnunar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða að
umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni
á sviði endurnýjanlegrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróður
húsalofttegunda innan Bandalagsins sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39).
21ale. 32011 R 0550: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 550/2011 frá 7. júní 2011 um
ákvörðun á tilteknum takmörkunum sem gilda um notkun alþjóðlegra inneigna vegna verk
efna varðandi iðnaðargastegundir samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
(Stjtíð. ESB L 149, 8.6.2011, bls. 1).“
4. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 21am (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/589/EB):
„– 32010 D 0345: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/345/ESB frá 8. júní 2010 (Stjtíð. ESB
L 155, 22.6.2010, bls. 34),
–

32011 D 0540: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/540/ESB frá 18. ágúst 2011 (Stjtíð. ESB
L 244, 21.9.2011, bls. 1).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 1031/2010, (ESB) nr. 550/2011 og (ESB) nr. 1210/2011,
skip
unar 2009/29/EB og ákvarðana 2010/2/ESB, 2010/345/ESB, 2010/670/ESB, 2011/278/ESB,
til
2011/540/ESB og 2011/745/ESB, sem verður birt
ur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam
bandsins, telst fullgiltur.
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3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 27. júlí 2012 eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins berst sameiginlegu EES-nefndinni, hvort sem ber upp síðar (16*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 26. júlí 2012.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Atle Leikvoll
formaður.

(*)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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