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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 916/2007

Nr. 38/391

2013/EØS/38/34

av 31. juli 2007
om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardisert og sikkert
registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlamentsog rådsvedtak nr. 280/2004/EF(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

Klimakonvensjonens
uavhengige
transaksjonslogg
tas i bruk, bør det derfor sikres at den er koplet til
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og registrene,
enten når det er teknisk mulig å foreta en slik kopling,
eller når Fellesskapet finner det hensiktsmessig å kople de
to transaksjonsloggene sammen.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for
handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om
endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 19 nr. 3,

3)

På det nåværende tidspunkt er det forutsett at når
det finnes en kopling mellom Klimakonvensjonens
og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogger,
skal registrene koples til Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg via Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg. Samspillet mellom Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg og registrene ville imidlertid
fortone seg mye enklere og mer fleksibelt dersom
registrene kunne kople seg til Klimakonvensjonens
uavhengige
transaksjonslogg
via
Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg. Den sentrale forvalteren
bør derfor ha myndighet til å avgjøre hvordan koplingen
skal gjennomføres.

4)

Både medlemsstatene og Fellesskapet bør sikre at deres
registre koples til Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg så tidlig som mulig, og de bør framlegge
for forvalteren for Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg de dokumentene som er nødvendige for
å initialisere deres registre med denne transaksjonsloggen
i samsvar med funksjonsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for
registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen,
som er utarbeidet i henhold til beslutning 24/CP.8 fra
Klimakonvensjonens partskonferanse.

5)

Fellesskapet bør treffe alle nødvendige tiltak for å sikre
at medlemsstatenes registre, Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg og Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg er koplet til hverandre før 1. desember
2007.

6)

Registrene bør kunne sikre at det bare er mulig å føre inn
verifiserte utslipp i registrene når rapporten om verifiserte
utslipp er framlagt for vedkommende myndighet, og etter
fristen for innlevering av kvotene bør opplysningene
om verifiserte utslipp rettes bare dersom vedkommende
myndighet samtidig opplyser om overholdelsesstatus for
det anlegget som har verifiserte utslipp som rettes.

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/
EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning for
Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av
Kyotoprotokollen(2), særlig artikkel 6 nr. 1 første ledd annet
punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved forordning (EF) nr. 2216/2004( ) er det fastsatt
alminnelige bestemmelser, funksjonsspesifikasjoner,
tekniske spesifikasjoner og drifts- og vedlikeholdskrav
for det standardiserte og sikre registersystemet som
består av standardiserte elektroniske databaser med
felles dataelementer og Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg.

2)

Dersom registrene kommuniserer med Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg via den uavhengige
transaksjonsloggen
til
De
forente
nasjoners
rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), er
det som følge av registersystemets arkitektur bare
mulig å endre rutingen for alle registrene samtidig. Et
register som ikke er ferdig innen en gitt frist, bør derfor
også avbryte sin deltaking i Fellesskapets ordning for
handel med utslippskvoter for klimagasser dersom
andre medlemsstater kopler seg til Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg uten dette registeret. Når

3

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 1.8.2007, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2008 av 25. april 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 52, 21.8.2008, s. 27.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 2004/101/
EF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 18).
(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1.
3
( ) EUT L 386 av 29.12.2004, s. 1.
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7)

8)

9)
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Det bør vedtas bestemmelser for å sikre at de
medlemsstatene som ikke er i stand til å utstede tildelte
utslippsenheter (AAU), av andre årsaker enn at det er
fastslått at de ikke har rett til å overføre eller erverve
utslippsreduksjonsenheter (ERU) og AAU, og som bruker
godkjente utslippsreduksjoner (CER) i samsvar med
bestemmelsene i beslutning 11/CMP.1 i Kyotoprotokollen
til Klimakonvensjonen, fortsatt kan delta på like vilkår i
Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter, idet
denne deltakingen ellers kan bli blokkert i tidsrommet
2008-2012 da disse medlemsstatene, i motsetning til
alle andre medlemsstater, ikke kan utstede kvoter som er
konvertert fra AAU. En slik lik deltaking bør gjøres mulig
gjennom en mekanisme i Fellesskapets register, som gjør
det mulig for de driftsansvarlige i medlemsstatene som
ikke har AAU, å bytte kvoter som ikke er konvertert
fra AAU, til kvoter som er konvertert fra AAU, når det
overføres kvoter til kontoer i registre i de medlemsstatene
som har AAU. En tilsvarende prosess bør sikre lignende
overføringer i motsatt retning. Ved å endre reglene for å
beregne et anleggs overholdelsesstatus, som er det tallet
registrene bruker for å uttrykke om en driftsansvarlig
har overholdt sin plikt til å innlevere kvoter i
henhold til direktiv 2003/87/EF, bør det forhindres
at de driftsansvarlige ikke anses for å ha oppfylt sine
forpliktelser i henhold til direktiv 2003/87/EF, ettersom
det innleveres kvoter for et år som ikke er året forut for
det inneværende året.
Medlemsstatenes tildeling av kvoter fra reserven til
nyinntredere og strømmen av kvoter til reserven på grunn
av at andre anlegg stenges, bør gjengis i den nasjonale
tildelingsplanen slik at offentligheten får adgang
til omfattende og ajourførte opplysninger om slike
transaksjoner.
For å sikre at Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
kan fungere til tross for feil i Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg, bør kontrollene som er
definert i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for
registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen,
som er utarbeidet i henhold til beslutning 24/CP.8 fra
Klimakonvensjonens partskonferanse, og som skal utføres
av Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg og
på det nåværende tidspunkt gjennomføres i Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg, angis i Fellesskapets
regelverk.

10) Det er svært viktig å angi en siste dato for når opplysninger
om anleggenes verifiserte utslipp kan framlegges, for
å kunne fullføre den årlige gjennomføringsrunden. På
bakgrunn av tidligere erfaringer bør den nåværende
fristen for å framlegge disse opplysningene erstattes
av en bestemmelse som sikrer at medlemsstatenes og
Kommisjonens framlegging av disse opplysningene skjer
snarest mulig på en samordnet og harmonisert måte.
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11) Ettersom den informasjonen om oppfyllelse av plikten til
å innlevere kvoter per anlegg i henhold til bestemmelsene
i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 2216/2004 som på
det nåværende tidspunkt er presentert på Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg, ikke alltid er tydelig,
særlig med hensyn til eventuelle endringer i et anleggs
overholdelsesstatus etter fristen for innlevering av
kvoter, bør informasjonen om oppfyllelse av plikten til å
innlevere gjøres mer detaljert og spesifikk.

12) For å sikre lik tilgang til opplysninger knyttet til markedet,
som er et grunnleggende krav for et velfungerende marked,
bør Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg stille til
rådighet ytterligere opplysninger for offentligheten, blant
annet opplysninger som viser om en konto er sperret eller
ikke, hvilke avgifter som gjelder for de ulike registrene,
og tabellen over den reserven som kreves i henhold
til kommisjonsvedtak 2006/780/EF av 13. november
2006 om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i
klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets
ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder
prosjektvirksomhet i henhold til Kyotoprotokollen, i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF(1), andelen av de anleggene som allerede har meldt
sine verifiserte utslipp, samt hvor stor andel av kvotene
som ikke har vært gjenstand for transaksjoner i tidsrommet
mellom tildeling og innlevering.

13) Forordning (EF) nr. 2216/2004 bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 2216/2004 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) bokstav e) skal lyde:

«e) «tildelt utslippsenhet» (AAU) en enhet utstedt i
samsvar med artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/
EF eller av en part i Kyotoprotokollen,»
(1)

EUT L 316 av 16.11.2006, s. 12.
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b) i bokstav p) tilføyes følgende setning:
«Det gjelder særlige bestemmelser for de registrene
som er nevnt i artikkel 63a,»
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uavhengige transaksjonslogg anses som opprettet når disse
systemene er koplet sammen på grunnlag av et vedtak
som er gjort av den sentrale forvalteren etter samråd med
Komiteen for klimaendringer. Den sentrale forvalteren skal
opprette og vedlikeholde en slik lenke når

2. I artikkel 3 nr. 3 skal nytt ledd lyde:
«Fra 1. februar 2008 skal hvert register på en riktig måte
kunne utføre alle de prosessene som gjelder automatiske
endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
som er fastsatt i vedlegg XIa.»
3. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:
a) nr. 4 og 5 skal lyde:
«4. Den sentrale forvalteren skal stille til rådighet de
administrative prosessene nevnt i vedlegg XI for å bidra
til registersystemets dataintegritet, samt de prosessene
som er knyttet til automatiske endringer i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen angitt i vedlegg XIa,
for å sikre at tabeller over nasjonale tildelingsplaner
gjenspeiler antall kvoter som er utstedt til og tildelt
anlegg.
5. Den sentrale forvalteren skal utføre de prosessene
som gjelder kvoter, verifiserte utslipp, automatiske
endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen,
kontoer eller Kyoto-enheter bare når det er nødvendig
for at vedkommende skal kunne utføre sine oppgaver
som sentral forvalter.»
b) i nr. 6 skal nytt ledd lyde:
«Fra 1. februar 2008 skal Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg på en riktig måte kunne utføre alle
de prosessene som gjelder automatiske endringer i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen som er
fastsatt i vedlegg XIa.»
4. Artikkel 6 nr. 2 skal lyde:

a) alle registrene har utført Klimakonvensjonens
framgangsmåte for initialisering med godt resultat, og
b) Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og
Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg kan
gi den nødvendige funksjonaliteten og koples sammen.
2. Dersom vilkårene fastsatt i nr. 1 ikke er oppfylt,
kan Kommisjonen med støtte fra et flertall av
medlemmene i Komiteen for klimaendringer pålegge den
sentrale forvalteren å opprette og vedlikeholde en slik
kommunikasjonslenke.
3. Når det er blitt opprettet en lenke som angitt i nr. 1,
skal alle prosesser som gjelder kvoter, verifiserte utslipp,
kontoer, automatiske endringer i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen samt Kyoto-enheter, utføres ved å utveksle
data via Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg
og deretter til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.
4. Kommisjonen skal vurdere og rapportere til
Komiteen for klimaendringer om andre muligheter
for å kople sammen registrene, Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg og Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg, enn dem som er beskrevet i nr. 3. Det
skal særlig overveies om alle prosesser som gjelder kvoter
og Kyoto-enheter, skal utføres ved å utveksle data via
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og deretter til
Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg, og
om alle prosesser som gjelder verifiserte utslipp, kontoer
og automatiske endringer i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen, skal utføres ved å utveksle data via
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.

uavhengige

5. Hver medlemsstat skal framlegge de dokumentene
som er nødvendige for å initialisere hvert register med
Klimakonvensjonens
uavhengige
transaksjonslogg,
for forvalteren av Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg og den sentrale forvalteren, og innen
1. september 2007 skal hvert register være teknisk forberedt
slik at initialiseringsprosessen kan starte i samsvar med
funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene
for datautvekslingsstandarder for registersystemer
innenfor rammen av Kyotoprotokollen, som er utarbeidet
i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens
partskonferanse.

1. En kommunikasjonslenke mellom Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens

6. Vedtakene nevnt i nr. 1 og 2 skal om mulig gjøres
senest tre måneder før de gjennomføres.»

«2. Fra 1. februar 2008 og til kommunikasjonslenken
nevnt i artikkel 7 er blitt opprettet, skal alle prosesser som
gjelder kvoter, verifiserte utslipp, automatiske endringer i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen samt kontoer
utføres ved å utveksle data via Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg.»
5. Artikkel 7 skal lyde:
«Artikkel 7
Kommunikasjonslenke
transaksjonsloggene

mellom

de
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6. Artikkel 10 nr. 3 skal lyde:

«3. Vedkommende myndighet og registerforvalter skal
utføre bare de prosessene som gjelder kvoter, verifiserte
utslipp, automatiske endringer i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen, kontoer eller Kyoto-enheter,
som er nødvendige for å kunne utføre oppgavene som
vedkommende myndighet eller registerforvalter.»

7. Artikkel 15 nr. 1 skal lyde:

«1. Innen 14 dager etter at en tillatelse til å slippe ut
klimagasser fra anlegget, utstedt til en driftsansvarlig for
et anlegg som for første gang har fått en slik tillatelse, er
trådt i kraft, eller etter at kommunikasjonslenken mellom
registeret og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg er
blitt aktivert, dersom dette er senere, skal vedkommende
myndighet
eller
den
driftsansvarlige,
dersom
vedkommende myndighet krever det, gi registerforvalteren
fra medlemsstatens register de opplysningene som er
fastsatt i vedlegg III.»

8. I artikkel 17 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Dersom vedkommende myndighet har underrettet
registerforvalteren om at en tillatelse til å slippe ut
klimagasser tilbakekalles eller innleveres for et anlegg
knyttet til en konto som har en innføring i den aktuelle
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, som er
framlagt i samsvar med artikkel 44, skal registerforvalteren
innen kontoen avsluttes, foreslå følgende endringer i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen for den
sentrale forvalteren:

a) å slette alle de kvotene i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen som ennå ikke var tildelt anlegget før
den foreslåtte endringen av tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen, og erstatte dem med en null,
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9. Artikkel 28 skal lyde:

«Artikkel 28
Påvisning av avvik gjennom Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg
1. Den sentrale forvalteren skal sikre at Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg foretar automatiske kontroller
i henhold til vedlegg VIII, IX, XI og XIa av alle prosesser
som gjelder kvoter, verifiserte utslipp, kontoer, automatiske
endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
samt Kyoto-enheter for å unngå avvik.

2. Dersom det ved de automatiske kontrollene nevnt i
nr. 1 påvises et avvik i en prosess i henhold til vedlegg VIII,
IX, XI og XIa, skal den sentrale forvalteren umiddelbart
underrette den eller de berørte registerforvalterne ved å
sende et automatisk svar som nøyaktig beskriver avviket,
og bruke svarkodene oppført i vedlegg VIII, IX, XI og XIa.

Når registerforvalteren for opprinnelsesregisteret mottar en
slik svarkode for en prosess i henhold til vedlegg VIII, IX
eller XIa, skal registerforvalteren avbryte nevnte prosess
og underrette Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
om dette.

Den sentrale forvalteren skal ikke ajourføre opplysningene
i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.

Den eller de berørte registerforvalterne skal umiddelbart
underrette berørte kontohavere om at nevnte prosess er
avbrutt.»

10. I artikkel 29 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 første ledd skal lyde:
b) å legge til et tilsvarende antall kvoter i den delen av
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen som
representerer det antall kvoter som ikke er tildelt
nåværende anlegg.

Forslaget skal framlegges for, kontrolleres og gjennomføres
automatisk av Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg i
samsvar med prosessene fastsatt i vedlegg XIa.»

«Den sentrale forvalteren skal sikre at Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg regelmessig setter i
gang dataavstemmingsprosessen fastsatt i vedlegg X.
For dette formål skal Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg registrere alle prosesser som gjelder
kvoter, kontoer, automatiske endringer i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen samt Kyoto-enheter.»
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b) nytt nr. 3 skal lyde:
«3. På anmodning fra den sentrale forvalteren, skal
registerforvalteren framlegge for vedkommende en
kopi av tabellen over verifiserte utslipp i sitt register.
Den sentrale forvalteren skal kontrollere at tabellen
over verifiserte utslipp i registeret stemmer overens
med opplysningene i Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg. Dersom det blir påvist et avvik,
skal den sentrale forvalteren umiddelbart underrette
registerforvalteren om dette, og anmode denne om å
fjerne avviket i samsvar med prosessen for ajourføring
av verifiserte utslipp fastsatt i vedlegg VIII.
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal
registrere alle endringer i tabellen over verifiserte
utslipp.»

11. Artikkel 32 skal lyde:
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som gjelder kontoer, automatiske endringer i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen samt verifiserte utslipp, er
utført gjennom utveksling av data via Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg, skal disse anses som
avsluttede når begge de uavhengige transaksjonsloggene
har underrettet opprinnelsesregisteret om at de ikke har
påvist noen avvik i det forslaget som opprinnelsesregisteret
sendte.
I alle andre tilfeller enn dem nevnt i første ledd anses alle
prosesser som gjelder kontoer, automatiske endringer i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen samt verifiserte
utslipp, som avsluttet når Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg underretter opprinnelsesregisteret om
at den ikke har påvist noen avvik i det forslaget som
opprinnelsesregisteret sendte.»

14. Ny artikkel 34a skal lyde:

«Artikkel 32
Prosesser

«Artikkel 34a

Hver prosess skal følge hele sekvensen for
meldingsutveksling for nevnte prosesstype som fastsatt
i vedlegg VIII, IX, X, XI og XIa. Hver melding skal
oppfylle de kravene til format og innhold som er utarbeidet
i samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring
eller Kyotoprotokollen, ved å bruke et språk som beskriver
nettjenestens funksjoner (WSDL, Web Services Description
Language).»

Manuell tilbakekalling av avsluttede transaksjoner som
er blitt satt i gang feilaktig

12. Artikkel 33 skal lyde:

«Artikkel 33
Identifikasjonskoder
Registerforvalteren skal tildele alle prosesser nevnt i
vedlegg VIII og Xia, en entydig korrelasjonskode, og alle
prosesser nevnt i vedlegg IX, en entydig transaksjonskode.
Hver identifikasjonskode skal omfatte de elementene som
er fastsatt i vedlegg VI.»

13. Artikkel 34 skal lyde:

«Artikkel 34
Avslutning av prosesser som gjelder kontoer,
automatiske endringer i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen samt verifiserte utslipp
Når det er opprettet en kommunikasjonslenke mellom de to
uavhengige transaksjonsloggene, og dersom alle prosesser

1. Dersom en kontohaver eller en registerforvalter som
opptrer på vegne av kontohaveren, utilsiktet eller feilaktig
setter i gang en transaksjon i henhold til artikkel 52, 53,
58 eller 62 nr. 2, kan vedkommende anmode den berørte
registerforvalteren om manuelt å tilbakekalle transaksjonen
ved å framlegge en skriftlig anmodning som er behørig
undertegnet av den eller de av kontohaverens bemyndigede
representanter som kan sette i gang en transaksjon, og som
er postlagt innen fem virkedager etter at transaksjonen er
avsluttet eller denne forordning er trådt i kraft, alt etter
hva som inntreffer sist. Anmodningen skal inneholde en
erklæring om at transaksjonen ble satt i gang utilsiktet eller
feilaktig.
2. Registerforvalteren kan underrette den sentrale
forvalteren om anmodningen, og om at vedkommende
har til hensikt å foreta et særlig manuelt inngrep i den
aktuelle databasen for å tilbakekalle transaksjonen, innen
30 kalenderdager etter sin beslutning om å tilbakekalle
transaksjonen, men ikke senere enn 60 kalenderdager
etter at transaksjonen er avsluttet eller denne forordning er
trådt i kraft, alt etter hva som inntreffer sistDen sentrale
forvalteren skal, etter å ha mottatt registerforvalterens
underretning i henhold til nr. 2 første ledd, innen 30
kalenderdager foreta et manuelt inngrep i databasen til
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, som tilsvarer
det som angis i registerforvalterens underretning, forutsatt
at
a) underretningen er blitt postlagt innen den
tidsfristen som er angitt i nr. 2 første ledd,
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b) det foreslåtte manuelle inngrepet bare opphever
virkningene av transaksjonen som anses for å være
satt i gang utilsiktet og feilaktig, og ikke opphever
virkningen av senere transaksjoner som omhandler de
samme kvotene eller Kyoto-enhetene.
3. Registerforvalteren
kan
ikke
tilbakekalle
transaksjoner i henhold til artikkel 52 og 53 dersom denne
tilbakekallingen fører til at en driftsansvarlig ikke oppfyller
kravene for et foregående år.»
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senest 28. februar hvert år, overføre fra partskontoen til
driftsansvarliges aktuelle konto den andelen av det samlede
antall kvoter som er utstedt av enhver registerforvalter i
henhold til artikkel 45, som det aktuelle anlegget har fått
tildelt for nevnte år i samsvar med det relevante avsnittet i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen.

Registerforvalteren kan overføre nevnte andel på et senere
tidspunkt hvert år dersom dette er fastsatt for et anlegg i
medlemsstatens nasjonale tildelingsplan.

15. Artikkel 44 nr. 2 skal lyde:
«2. Hver gang en medlemsstat retter noe i sin nasjonale
tildelingsplan, skal den gi melding om rettingen til
Kommisjonen sammen med hver tilsvarende retting i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen. Dersom
rettingen i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
bygger på den nasjonale tildelingsplanen som er meldt
til Kommisjonen, og som ikke ble avvist i henhold
til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller som
Kommisjonen har godkjent endringene av, og rettingen
skyldes bedre data, skal Kommisjonen pålegge den sentrale
forvalteren å foreta en tilsvarende retting i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen i Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg.
Alle slike rettinger som gjelder nyinntredere, skal foretas i
samsvar med prosessen som gjelder automatiske endringer
i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen beskrevet i
vedlegg XIa til denne forordning.
Alle slike rettinger som ikke gjelder nyinntredere, skal
foretas etter framgangsmåtene for initialisering fastsatt i
vedlegg XIV til denne forordning.
I alle andre tilfeller skal medlemsstaten gi Kommisjonen
melding om den rettede nasjonale tildelingsplanen,
og dersom Kommisjonen ikke avviser rettingen etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2003/87/
EF, skal Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren
å foreta en tilsvarende retting i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen i Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg etter framgangsmåtene for initialisering
fastsatt i vedlegg XIV til denne forordning.»

Kvoter skal tildeles i samsvar med prosessen for tildeling
av kvoter fastsatt i vedlegg IX.»

17. Artikkel 48 skal lyde:

«Artikkel 48
Tildeling av kvoter til nyinntredere
Dersom vedkommende myndighet gir pålegg om det,
skal registerforvalteren overføre en andel av det samlede
antall kvoter utstedt av enhver registerforvalter i henhold
til artikkel 45, som fortsatt står på partskontoen, til
driftsansvarliges konto for en nyinntreder i samsvar
med det relevante avsnittet i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen for vedkommende nyinntreder i det
aktuelle året.
Kvoter skal overføres i samsvar med prosessen for tildeling
av kvoter fastsatt i vedlegg IX.»

18. Ny artikkel 48a skal lyde:

«Artikkel 48a
Tildeling av kvoter etter at en medlemsstat har solgt
dem
Etter å ha solgt en medlemsstats kvoter, skal
registerforvalteren, dersom vedkommende myndighet gir
pålegg om det, overføre et antall kvoter fra partskontoen
til personkontoen eller driftsansvarliges konto til den som
har kjøpt kvotene.

16. Artikkel 46 skal lyde:
«Artikkel 46
Tildeling av kvoter til driftsansvarlige
Med forbehold for artikkel 44 nr. 2 og artikkel 47 skal
registerforvalteren senest 28. februar 2008, og deretter

Kvoter som er overført innenfor samme register, skal
overføres i samsvar med prosessen for intern overføring
fastsatt i vedlegg IX. Kvoter som er overført fra ett register
til et annet, skal overføres i samsvar med prosessen for
ekstern overføring (fra og med tidsrommet 2008-2012)
fastsatt i vedlegg IX.»
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19. I artikkel 50 gjøres følgende endringer:
a) nr. 1 første ledd skal lyde:
«Når det er opprettet en kommunikasjonslenke mellom
Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg og
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg i samsvar
med artikkel 7 i denne forordning, kan en medlemsstat
ikke overføre eller erverve utslippsreduksjonsenheter
(ERU) eller tildelte utslippsenheter (AAU) før det
er gått 16 måneder etter at medlemsstaten framla
sin rapport i samsvar med artikkel 7 nr. 1 i vedtak
nr. 280/2004/EF, med mindre sekretariatet til FNs
rammekonvensjon om klimaendring har underrettet
nevnte medlemsstat om at det ikke vil bli iverksatt
framgangsmåter for overholdelse.»
b) nr. 2 skal lyde:
«2. Fra 1. januar 2008 skal registerforvalteren
underrette en medlemsstat dersom de beholdningene
av utslippsreduksjonsenheter (ERU), godkjente
utslippsreduksjoner (CER), tildelte utslippsenheter
(AAU) og opptaksenheter (RMU) for det aktuelle
tidsrommet på fem år som står på partskontoene,
driftsansvarliges
kontoer,
personkontoene
og
tilbaketrekkingskontoene i medlemsstaten, blir mindre
enn 1 % høyere enn reserven for forpliktelsesperioden,
som er beregnet til 90 % av medlemsstatens tildelte
utslippsmengde, eller dersom dette er lavere, fem
ganger 100 % av medlemsstatens siste gjennomgåtte
fortegnelser.»
20. Artikkel 51 skal lyde:
«Artikkel 51
Verifiserte utslipp fra anlegg
1. Etter å ha kontrollert at rapporten fra en driftsansvarlig
om utslipp fra et anlegg i foregående år er tilfredsstillende
i henhold til de detaljerte kravene som medlemsstaten har
fastsatt i samsvar med vedlegg V til direktiv 2003/87/EF,
skal hver kontrollør, herunder vedkommende myndigheter
som opptrer som kontrollører, føre inn, eller godkjenne
innføringen av, de verifiserte utslippene for nevnte anlegg
i nevnte år i avsnittet i tabellen over verifiserte utslipp,
som gjelder for nevnte anlegg i nevnte år, i samsvar med
prosessen for ajourføring av de verifiserte utslippene
fastsatt i vedlegg VIII til denne forordning.
2. Registerforvalteren kan forby innføringen av de årlige
verifiserte utslippene for et anlegg fram til vedkommende
myndighet har mottatt den rapporten om verifiserte
utslipp som driftsansvarlige skal overlevere i henhold til
artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF for nevnte anlegg,
og har gjort registeret klart til å ta imot de årlige verifiserte
utslippene.
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3. Vedkommende
myndighet
kan
pålegge
registerforvalteren å rette de årlige verifiserte utslippene for
et anlegg i foregående år for å sikre at de detaljerte kravene
som medlemsstaten har fastsatt i samsvar med vedlegg V
til direktiv 2003/87/EF, oppfylles, ved å føre de rettede
årlige verifiserte utslippene for nevnte anlegg i nevnte år
inn i avsnittet i tabellen over verifiserte utslipp, som gjelder
for nevnte anlegg i nevnte år, i samsvar med prosessen for
ajourføring av verifiserte utslipp fastsatt i vedlegg VIII til
denne forordning.

4. Dersom
vedkommende
myndighet
pålegger
registerforvalteren å rette de årlige verifiserte utslippene for
et anlegg i foregående år etter tidsfristen angitt i artikkel 6
nr. 2 i direktiv 2003/87/EF for innlevering av kvoter som
tilsvarer utslippene i nevnte foregående år, kan den sentrale
forvalteren bare tillate en slik retting dersom vedkommende
er blitt underrettet om vedkommende myndighets
beslutning om den nye overholdelsesstatusen for anlegget
som følge av rettingen av de verifiserte utslippene.»

21. Artikkel 55 skal lyde:

«Artikkel 55
Beregning av tall for overholdelsesstatus
Når det er foretatt en innføring i avsnittet i tabellen over
innleverte kvoter eller tabellen over verifiserte utslipp,
som gjelder for et anlegg, skal registerforvalteren beregne
følgende:

a) for 2005, 2006 og 2007, tallene for overholdelsesstatusen
for nevnte anlegg for hvert år ved å legge sammen
alle innleverte kvoter i henhold til artikkel 52, 53 og
54 for tidsrommet 2005-2007, minus summen av alle
verifiserte utslipp i inneværende tidsrom på fem år til
og med det aktuelle året,

b) for 2008 og hvert etterfølgende år, tallene for
overholdelsesstatusen for nevnte anlegg for hvert år
ved å legge sammen alle innleverte kvoter i henhold til
artikkel 52, 53 og 54 for inneværende tidsrom, minus
summen av alle verifiserte utslipp fra 2008 til og med
det aktuelle året, samt legge til en korreksjonsfaktor.

Korreksjonsfaktoren nevnt i bokstav b) skal være null
dersom tallet for 2007 er større enn null, men det skal
være det samme som tallet for 2007 dersom det er
mindre enn eller lik null.»
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22. Artikkel 57 skal lyde:
«Artikkel 57
Innføringer i tabellen over verifiserte utslipp
Dersom det i tabellen over verifiserte utslipp for et
anlegg 1. mai 2006 og deretter 1. mai hvert år, mangler
opplysninger for et tidligere år, skal det ikke føres inn noen
andre tall i tabellen over verifiserte utslipp, som er fastsatt
i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, med
mindre de er beregnet så nøyaktig som mulig i henhold
til de detaljerte kravene som medlemsstaten har fastsatt i
samsvar med vedlegg V til direktiv 2003/87/EF.»
23. I artikkel 58 skal første ledd lyde:
«Registerforvalteren skal 30. juni 2006, 2007 og 2008
slette et antall kvoter, godkjente utslippsreduksjoner
(CER) og force majeure-kvoter som står på partskontoen
i henhold til artikkel 52, 53 og 54. Det antall kvoter,
godkjente utslippsreduksjoner (CER) og force majeurekvoter som skal slettes, skal være lik det samlede antall
innleverte kvoter på tidspunktet for slettingen av innleverte
kvoter, som er ført inn i tabellen over innleverte kvoter, for
tidsrommene fra 1. januar 2005 til tidspunktet for slettingen
i 2006, fra tidspunktet for slettingen i 2006 til tidspunktet
for slettingen i 2007, og fra tidspunktet for slettingen i 2007
til tidspunktet for slettingen i 2008.»
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b) 30. juni 2009 og deretter 30. juni hvert år overføres like
mange Kyoto-enheter av en type som vedkommende
myndighet bestemmer, unntatt Kyoto-enheter som
stammer fra prosjekter nevnt i artikkel 11a nr. 3 i
direktiv 2003/87/EF, som det samlede antall kvoter
som er innlevert i henhold til artikkel 52 og 53 og ført
inn i tabellen over innleverte kvoter siden henholdsvis
1. januar det første året i det aktuelle tidsrommet
til 31. mai for de etterfølgende årene, og fra 1. juni
i det foregående året til 31. mai for de etterfølgende
årene, fra partskontoen til tilbaketrekkingskontoen
for det aktuelle tidsrommet, i samsvar med prosessen
for tilbaketrekking av innleverte kvoter (fra og med
tidsrommet 2008-2012) som fastsatt i vedlegg IX.
2. Registerforvalteren kan etter 30. juni 2013 og
30. juni året etter at hvert etterfølgende tidsrom på fem år
er avsluttet, trekke tilbake kvoter som ennå ikke er blitt
tildelt driftsansvarlige, ved å konvertere dem til tildelte
utslippsenheter (AAU) ved å fjerne elementet «kvote»
fra den entydige identifikasjonskoden for hver av disse
tildelte utslippsenhetene, som omfatter de elementene
som er fastsatt i vedlegg VI, i samsvar med prosessen for
konvertering av ikke-tildelte kvoter for tilbaketrekking (fra
og med tidsrommet 2008-2012) som fastsatt i vedlegg IX, og
overføre dem fra partskontoen til tilbaketrekkingskontoen
for det aktuelle tidsrommet i samsvar med prosessen
for tilbaketrekking av ikke-tildelte kvoter (fra og med
tidsrommet 2008-2012) som fastsatt i vedlegg IX.»

24. Artikkel 59 skal lyde:
«Artikkel 59
Sletting og tilbaketrekking av innleverte kvoter for
tidsrommet 2008-2012 og etterfølgende tidsrom
1. Registerforvalteren skal 30. juni 2009 og deretter
30. juni hvert år slette innleverte kvoter for tidsrommet
2008-2012 og hvert etterfølgende tidsrom på fem år på
følgende måte:
a) 30. juni 2009 og deretter 30. juni hvert år konverteres
like mange av de kvotene som er utstedt for nevnte
tidsrom på fem år og står på partskontoene, som det
samlede antall kvoter som er innlevert i henhold til
artikkel 52 og ført inn i tabellen over kvoter som er
innlevert siden henholdsvis 1. januar det første året i
det aktuelle tidsrommet til 31. mai for de etterfølgende
årene, og fra 1. juni i det foregående året til 31. mai
for de etterfølgende årene, til tildelte utslippsenheter
(AAU) ved å fjerne elementet «kvote» fra den
entydige identifikasjonskoden for hver av disse tildelte
utslippsenhetene, som omfatter de elementene som
er angitt i vedlegg VI, i samsvar med prosessen for
konvertering av innleverte kvoter for tilbaketrekking
(fra og med tidsrommet 2008-20012) fastsatt i
vedlegg IX, og

25. I artikkel 60 skal bokstav a) lyde:
«a) overføre like mange kvoter som det antall kvoter
i registeret som er utstedt for tidsrommet 2005-2007
av ethvert register, minus det antall kvoter som siden
30. juni året før er innlevert på tidspunktet for slettingen
og erstatningen i henhold til artikkel 52 og 54, fra de
innskuddskontoene som er nevnt i artikkel 11 nr. 1 og 2, til
slettingskontoen for tidsrommet 2005-2007,»
26. I artikkel 61 skal bokstav a) og b) lyde:
«a) overføre alle kvoter tildelt driftsansvarlige for
foregående tidsrom på fem år fra driftsansvarliges kontoer
og personkontoene til partskontoen,
b) overføre like mange kvoter som finnes i registeret,
og som er tildelt av et register for det foregående
tidsrommet på fem år, minus det antall kvoter som siden
31. mai året før er innlevert i henhold til artikkel 52, til
tildelte utslippsenheter (AAU) ved å fjerne elementet
«kvote» fra den entydige identifikasjonskoden for hver
av disse tildelte utslippsenhetene, som omfatter de
elementene som er angitt i vedlegg VI,»
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27. Artikkel 63 nr. 1 skal lyde:
«1. Dersom vedkommende organ i medlemsstaten gir
pålegg om det, skal registerforvalteren overføre det antall
og de typer Kyoto-enheter som nevnte organ bestemmer, og
som ikke allerede er trukket tilbake i henhold til artikkel 59,
fra partskontoen til den relevante tilbaketrekkingskontoen i
sitt register i samsvar med prosessen for tilbaketrekking av
Kyoto-enheter (fra og med tidsrommet 2008-2012) fastsatt
i vedlegg IX.»
28. Etter artikkel 63 skal nytt kapittel Va lyde:
«KAPITTEL VA
FØRING AV REGISTRE I MEDLEMSSTATER SOM
IKKE ER TILDELT UTSLIPPSENHETER (AAU)
Artikkel 63a
Føring av registre som ikke er tildelt utslipsenheter
(AAU)
1. De medlemsstatene som ikke er i stand til å utstede
tildelte utslippsenheter (AAU) av andre årsaker enn at det
er fastslått at de ikke har rett til å overføre eller erverve
utslippsreduksjonsenheter (ERU) og tildelte utslippsenheter
(AAU), og som bruker godkjente utslippsreduksjoner
(CER) i samsvar med bestemmelsene i beslutning 11/
CMP.1 i Kyotoprotokollen til Klimakonvensjonen, skal
opprette, føre og vedlikeholde sine registre i fellesskap
med Fellesskapets register. Artikkel 3 nr. 3, artikkel 4,
artikkel 6 nr. 1, artikkel 11 nr. 1, 3 og 4, artikkel 30 nr. 1,
artikkel 34-36, artikkel 44 nr. 3, artikkel 45, artikkel 49
nr. 1, artikkel 59-61 og artikkel 65 får ikke anvendelse på
disse registrene.
2. Fra 1. januar 2008 skal de registrene som føres
i samsvar med nr. 1, kunne utføre de prosessene som er
relevante for dem, i henhold til vedlegg VIII, IX, X, XI og
XIa.
Artikkel 63b
Kommunikasjonslenke mellom registre som føres i
samsvar med artikkel 63a og Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg
Registre som føres i samsvar med artikkel 63,
skal kommunisere med Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg via en kommunikasjonslenke opprettet av
Fellesskapets register.
Den
sentrale
forvalteren
skal
aktivere
kommunikasjonslenken når framgangsmåtene for prøving
fastsatt i vedlegg XIII og framgangsmåtene for initialisering
fastsatt i vedlegg XIV er utført med godt resultat, og
underrette forvalteren av Fellesskapets register om dette.
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Artikkel 63c
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: påvisning
av avvik og inkonsekvens gjennom Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg
Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg skal
underrette et register som føres i samsvar med artikkel 63,
om alle avvik som er påvist i en prosess som nevnte register
har satt i gang gjennom forvalteren av Fellesskapets
register.
Registeret som føres i samsvar med artikkel 63a, skal
avbryte prosessen, og forvalteren av Fellesskapets
register skal underrette Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg om dette. Forvalteren av det registeret
som forvaltes i samsvar med artikkel 63a samt andre
berørte registerforvaltere skal umiddelbart underrette
berørte kontohavere om at nevnte prosess er avbrutt.

Artikkel 63d
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a:
avslutning av prosesser som gjelder kontoer, verifiserte
utslipp og automatiske endringer i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen
Når kommunikasjonslenken mellom de to uavhengige
transaksjonsloggene er opprettet, og dersom alle prosesser
som gjelder kontoer, verifiserte utslipp og automatiske
endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
er
utført
via
Klimakonvensjonens
uavhengige
transaksjonslogg, skal disse prosessene anses som
avsluttede når begge de uavhengige transaksjonsloggene
har underrettet Fellesskapets register om at de ikke har
påvist noen avvik i det forslaget som ble sendt av det
registeret som føres i samsvar med artikkel 63a.
I alle andre tilfeller enn tilfellene nevnt i første ledd, anses
alle prosesser nevnt i vedlegg VIII og XIa som avsluttede
når Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg underretter
Fellesskapets register om at det ikke har påvist noen avvik
i det forslaget som ble sendt av det registeret som føres i
samsvar med artikkel 63a.

Artikkel 63e
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a:
avslutning av prosesser som gjelder transaksjoner i
samme register
Alle prosesser nevnt i vedlegg IX, med unntak av prosessen
for ekstern overføring, anses som avsluttede når begge de
uavhengige transaksjonsloggene underretter Fellesskapets
register om at de ikke har påvist noen avvik i det forslaget
som ble sendt av det registeret som føres i samsvar med
artikkel 63a, og når Fellesskapets register har sendt en
bekreftelse til begge de uavhengige transaksjonsloggene på
at det registeret som føres i samsvar med artikkel 63a, har
ajourført sine registeropplysninger i samsvar med forslaget.
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Fram til kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, skal imidlertid
alle prosessene nevnt i vedlegg IX, med unntak av
prosessen for ekstern overføring, anses som avsluttede
når Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg underretter
Fellesskapets register om at den ikke har påvist noen avvik
i det forslaget som ble sendt av det registeret som føres
i samsvar med artikkel 63a, og når Fellesskapets register
har sendt en bekreftelse til Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg på at det registeret som føres i samsvar
med artikkel 63a, har ajourført sine registeropplysninger i
samsvar med forslaget.

Artikkel 63f
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a:
avslutning av prosessen for ekstern overføring
Prosessen for ekstern overføring for et register som føres
i samsvar med artikkel 63a, skal anses som avsluttet når
begge de uavhengige transaksjonsloggene underretter
mottakerregisteret (eller Fellesskapets register dersom
mottakerregisteret er et register som føres i samsvar med
artikkel 63a) om at de ikke har påvist noen avvik i det
forslaget som opprinnelsesregisteret (eller Fellesskapets
register dersom opprinnelsesregisteret er et register
som føres i samsvar med artikkel 63a) sendte, og når
mottakerregisteret (eller Fellesskapets register dersom
mottakerregisteret er et register som føres i samsvar
med artikkel 63a) har sendt en bekreftelse til begge de
uavhengige transaksjonsloggene på at mottakerregisteret
har ajourført sine registeropplysninger i samsvar med
opprinnelsesregisterets forslag.
Fram til kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
transaksjonslogg er opprettet, skal imidlertid prosessen
for ekstern overføring for et register som føres i samsvar
med artikkel 63a, anses som avsluttet når Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg underretter mottakerregisteret
(eller Fellesskapets register dersom mottakerregisteret
er et register som føres i samsvar med artikkel 63a) om
at den ikke har påvist noen avvik i det forslaget som
opprinnelsesregisteret (eller Fellesskapets register dersom
opprinnelsesregisteret er et register som føres i samsvar
med artikkel 63a) sendte, og når mottakerregisteret (eller
Fellesskapets register dersom mottakerregisteret er et
register som føres i samsvar med artikkel 63a) har sendt en
bekreftelse til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
på at det har ajourført sine registeropplysninger i samsvar
med opprinnelsesregisterets forslagArtikkel 63g

Registre som føres i samsvar med artikkel 63a:
autentisering
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a, skal
autentiseres overfor Klimakonvensjonens uavhengige
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transaksjonslogg via Fellesskapets register med de
digitale sertifikatene som er utstedt av sekretariatet til
FNs rammekonvensjon om klimaendring, eller av et organ
utpekt av sekretariatet.

Fram til kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, skal de
imidlertid autentiseres overfor Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg via Fellesskapets register ved å bruke
digitale sertifikater, brukernavn og passord som angitt
i vedlegg XV. Kommisjonen, eller et organ utpekt av
Kommisjonen, skal opptre som sertifiseringsmyndighet for
alle digitale sertifikater, og tildele brukernavn og passord.

Artikkel 63h
Særlige bestemmelser om visse forpliktelser for
forvaltere av registre som føres i samsvar med
artikkel 63a
For registerforvaltere av registre som føres i samsvar med
artikkel 63a, skal forpliktelsene fastsatt i artikkel 71 og
artikkel 72 nr. 2 og 3 ivaretas av forvalteren av Fellesskapets
register.

Artikkel 63i
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: kontoer
1. De registrene som føres i samsvar med artikkel 63a,
skal inneholde minst to partskontoer opprettet i samsvar
med artikkel 12.

2. Kvoter med en opprinnelig enhetstype på 1 skal
forekomme på bare én av partskontoene, og bare den
partskontoen som inneholder kvoter med opprinnelig
enhetstype på 1, skal ha tillatelse til å delta i eksterne
overføringer mellom registre som føres i samsvar med
artikkel 63a, og andre registre. Partskontoer som inneholder
kvoter med en opprinnelig enhetstype på 1, skal ikke brukes
til andre transaksjoner enn eksterne overføringer mellom
registre som føres i samsvar med artikkel 63a, og andre
registre, og skal bare inneholde enheter med en opprinnelig
enhetstype på 1.

3. Driftsansvarliges kontoer som er opprettet i henhold
til artikkel 11 nr. 2, skal ved avslutningen av en transaksjon
ikke inneholde kvoter med en opprinnelig enhetstype
på 1. Personkontoer i registre som føres i samsvar med
artikkel 63a, kan ikke delta i eksterne overføringer mellom
registre som føres i samsvar med artikkel 63a, og andre
registre.

27.6.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 63j
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: tabell
over nasjonal tildelingsplan for tidsrommet 2008-2012
og for hvert etterfølgende tidsrom på fem år
Dersom det er foretatt en retting i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen i henhold til artikkel 44 nr. 2
etter at det er utstedt kvoter i henhold til artikkel 45, og
dette innebærer at det samlede antall kvoter som er utstedt
i henhold til artikkel 45 for tidsrommet 2008-2012 eller
etterfølgende tidsrom på fem år, reduseres, skal registre
som føres i samsvar med artikkel 63a, overføre det antall
kvoter som er angitt av vedkommende myndighet, fra de
innskuddskontoene som er nevnt i artikkel 11 nr. 2 og
artikkel 63i, og som kvotene står på, til slettingskontoen
for Fellesskapets register for det aktuelle tidsrommet.

Artikkel 63k
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a:
utstedelse av kvoter
Når tabellen over den nasjonale tildelingsplanen er ført inn i
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, skal forvalteren
av et register som føres i samsvar med artikkel 63a, senest
28. februar det første året av tidsrommet 2008-2012 og
senest 28. februar det første året av hvert etterfølgende
tidsrom på fem år, med forbehold for artikkel 44 nr. 2,
utstede samlet antall kvoter ført inn i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen og sette dem inn på partskontoen

Når registerforvalteren utsteder slike kvoter, skal
registerforvalteren tildele hver kvote en entydig enhetskode
som omfatter de elementene som er angitt i vedlegg VI,
der den opprinnelige enhetstypen skal være 0 og den
supplerende enhetstypen skal være 4.

Kvoter skal utstedes i samsvar med prosessen for utstedelse
av kvoter (registre nevnt i artikkel 63a) fastsatt i vedlegg IX.

Artikkel 63l
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a:
overføringer av kvoter mellom driftsansvarliges
kontoer i registre som føres i samsvar med artikkel 63a,
og andre registre
1. Registre som føres i samsvar med artikkel 63a, skal
på anmodning fra en kontohaver foreta en overføring
av kvoter med en opprinnelig enhetstype på 0 og en
supplerende enhetstype på 4 mellom innskuddskontoer
a) i samme register i samsvar med prosessen for intern
overføring fastsatt i vedlegg IX,
b) mellom to registre som føres i samsvar med
artikkel 63a, i samsvar med prosessen for overføring
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mellom to registre nevnt i artikkel 63a, som fastsatt i
vedlegg IX,
c) mellom et register som føres i samsvar med artikkel 63a,
og et annet register i samsvar med prosessen for ekstern
overføring (mellom et register nevnt i artikkel 63a
og andre registre) fastsatt i vedlegg IX. Innehavere
av personkontoer kan ikke anmode om overføringer
av kvoter med en opprinnelig enhetstype på 0 og en
supplerende enhetstype på 4 til registre som ikke føres
i samsvar med artikkel 63a. Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg skal blokkere alle transaksjoner
som skulle kunne føre til overføring av kvoter med
en opprinnelig enhetstype på 0 og en supplerende
enhetstype på 4 til registre som ikke forvaltes i samsvar
med artikkel 63a.

Artikkel 63m
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: sletting
i henhold til artikkel 58 eller artikkel 62
Ved sletting eller tilbaketrekking i samsvar med artikkel 58
eller en frivillig sletting av kvoter i samsvar med
artikkel 62, skal en forvalter av et register som føres i
samsvar med artikkel 63a, utføre slettingen ved å overføre
kvoter som angitt i artikkel 58 eller 62, til slettingskontoen
eller tilbaketrekkingskontoen i Fellesskapets register.

Artikkel 63n
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: sletting
og tilbaketrekking av innleverte kvoter og godkjente
utslippsreduksjoner (CER) for tidsrommet 2008-2012
og etterfølgende tidsrom
1. Registerforvalteren for et register som føres i
samsvar med artikkel 63a, skal senest 30. juni 2009 og
deretter 30. juni hvert år slette et antall kvoter og godkjente
utslippsreduksjoner (CER) som står på partskontoer i
henhold til artikkel 52 og 53.

Antall kvoter og godkjente utslippsreduksjoner (CER) som
skal slettes, skal være likt det samlede antall innleverte
kvoter som er ført inn i tabellen over innleverte kvoter
siden henholdsvis 1. januar det første året i det aktuelle
tidsrommet til 31. mai for de etterfølgende årene, og fra
1. juni i det foregående året til 31. mai for de etterfølgende
årene.
2. Sletting gjennomføres ved å overføre kvoter og
godkjente utslippsreduksjoner (CER), unntatt godkjente
utslippsreduksjoner som stammer fra prosjekter nevnt i
artikkel 11a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, fra partskontoen
til tilbaketrekkingskontoen i Fellesskapets register for
det aktuelle tidsrommet i samsvar med prosessen for
tilbaketrekking (registre nevnt i artikkel 63a), som fastsatt i
vedlegg IX.
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Artikkel 63o
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: sletting
og erstatning av kvoter utstedt for tidsrommet 20052007
1. Hver registerforvalter av et register som føres i
samsvar med artikkel 63a, skal 1. mai 2008 slette og,
dersom vedkommende myndighet gir pålegg om det,
erstatte kvoter i registerforvalterens register i samsvar
med prosessen for sletting og erstatning av kvoter som er
fastsatt i vedlegg IX, ved å
a) overføre like mange kvoter som det antall kvoter
som er utstedt for tidsrommet 2005-2007, minus det
antall kvoter som siden 30. juni året før er innlevert
på tidspunktet for sletting og erstatning i henhold
til artikkel 52 og 54, fra de innskuddskontoene
som er nevnt i artikkel 11 nr. 2 og artikkel 63i, til
slettingskontoen i Fellesskapets register for tidsrommet
2005-2007,
b) utstede et antall erstatningskvoter som vedkommende
myndighet bestemmer, dersom vedkommende
myndighet gir pålegg om det, ved å utstede like mange
kvoter for tidsrommet 2008-2012, og ved å gi hver
kvote en entydig identifikasjonskode som omfatter de
elementene som er fastsatt i vedlegg VI,
c) overføre eventuelle erstatningskvoter som nevnt
i bokstav b), fra partskontoen til de kontoene
for driftsansvarlig og de personkontoene som
vedkommende myndighet bestemmer, og som kvotene
ble overført fra i henhold til bokstav a).
Artikkel 63p
Registre som føres i samsvar med artikkel 63a: sletting
og erstatning av kvoter utstedt for tidsrommet 20082012 og etterfølgende tidsrom
1. Hver registerforvalter av et register som føres i
samsvar med artikkel 63a, skal 1. mai 2013 og 1. mai det
første året i hvert etterfølgende tidsrom på fem år, slette
og erstatte kvoter i registerforvalterens register i samsvar
med prosessen for sletting og erstatning av kvoter som er
fastsatt i vedlegg IX, ved å
a) overføre like mange kvoter som det antall kvoter som
er utstedt for foregående tidsrom på fem år, minus det
antall kvoter som siden 31. mai året før er innlevert
i henhold til artikkel 52, fra de innskuddskontoene
som er nevnt i artikkel 11 nr. 2 og artikkel 63i, til
slettingskontoen i Fellesskapets register for det aktuelle
tidsrommet,
b) utstede like mange erstatningskvoter med en
supplerende enhetstype på 4 for inneværende tidsrom,
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til partskontoen, og ved å tildele hver av disse kvotene
en entydig identifikasjonskode, som omfatter de
elementene som er fastsatt i vedlegg VI,
c) overføre like mange av de kvotene som er utstedt i
henhold til bokstav b) for inneværende tidsrom, som
det antall kvoter som er overført fra disse kontoene i
henhold til bokstav a), fra partskontoen til hver konto
for driftsansvarlig og personkonto som det er overført
kvoter fra i henhold til bokstav a).»
29. I artikkel 72 gjøres følgende endringer:
a) i nr. 1 skal nytt punktum lyde:
«Etter en slik samordning skal den sentrale forvalteren
fastsette datoen for når registrene og Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg skal gjennomføre
hver nye versjon av funksjonsspesifikasjoner og
tekniske spesifikasjoner for datautvekslingsstandarder
for
registersystemer
innenfor
rammen
av
Kyotoprotokollen.»
b) nr. 2 skal lyde:
«2.
Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller
utgave av et register, skal hver registerforvalter og den
sentrale forvalteren gjennomføre framgangsmåtene for
prøving fastsatt i vedlegg XIII med positivt resultat før
kommunikasjonslenken opprettes og aktiveres mellom
den nye versjonen eller utgaven av nevnte register
og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg eller
Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg.»
c) nytt nr. 2a skal lyde:
«2a. Den sentrale forvalteren skal innkalle til
regelmessige møter med registerforvalterne for å
søke råd hos dem om spørsmål og framgangsmåter
for håndtering av endringer, feilhåndtering og alle
andre spørsmål av teknisk art som berører føringen av
registrene og gjennomføringen av denne forordning.»
30. Artikkel 73 nr. 1 skal lyde:
«1. Den sentrale forvalteren og hver registerforvalter
skal oppbevare registeropplysninger om alle prosesser
og kontohavere som er oppført i vedlegg III, IV, VIII,
IX, X, XI og XIa i 15 år, eller fram til alle spørsmål om
gjennomføringen av disse vedleggene er avklart, alt etter
hva som inntreffer sist.»
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31. Vedlegg I, II, III, VI-XIII og XVI endres i samsvar med
vedlegg I til denne forordning.
32. Vedlegg XIa innsettes som fastsatt i vedlegg II til denne
forordning.
Artikkel 2
1. Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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2. Artikkel 1 nr. 1-4, 6-12, 15, 16, 17, 20, 21 og 27-30 og
nr. 2, 3, 4, 5 bokstav c), e), f), g), i), nr. 6 bokstav b), nr. 10, 11,
13 bokstav d) i), bokstav f) og g) i vedlegg I og vedlegg II får
anvendelse fra 1. februar 2008.
3. Artikkel 1 nr. 24 og 26 og nr. 13 bokstav a), b), c), d) ii),
iii) og bokstav e) i vedlegg I får anvendelse fra 1. januar 2009.
Imidlertid kan nr. 13 bokstav a), b), c), d) ii), iii) og bokstav e)
i vedlegg I få anvendelse før 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2007.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

I vedlegg I, II, III, VI-XIII og XVI til forordning (EF) nr. 2216/2004 gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 skal lyde:
«2. Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg ikke er opprettet, skal
a) registreringen av tid i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og hvert register være synkronisert
med Greenwich middeltid,
b) alle prosesser som gjelder kvoter, verifiserte utslipp, automatiske endringer i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen og kontoer avsluttes ved å utveksle data skrevet i Extensible Markup
Language (XML) med Simple Object Access Protocol (SOAP) versjon 1.1 via Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) versjon 1.1 (Remote Procedure Call (RPC) encoded style).»
b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, skal
a) registreringen av tid i Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg, Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg og hvert register være synkronisert, og
b) alle prosesser som gjelder kvoter og Kyoto-enheter, avsluttes ved å utveksle data,
i henhold til maskinvare- og programvarekrav som er fastsatt i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen,
som er utarbeidet i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens partskonferanse.
Dersom prosesser som gjelder verifiserte utslipp, kontoer og automatiske endringer i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen skjer ved utveksling av data via Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg og deretter til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, skal datautvekslingen
gjennomføres i henhold til kravene til maskin- og programvare for datautveksling av registersystemer
innenfor rammen av Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra
Klimakonvensjonens partskonferanse.
Dersom prosesser som gjelder verifiserte utslipp, kontoer og automatiske endringer i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen skjer ved å utveksle data via Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, skal
datautvekslingen gjennomføres i samsvar med nr. 2 bokstav b).»

2.

I vedlegg III nr. 1 tilføyes følgende setninger:
«Den driftsansvarliges navn skal være det samme som navnet på den fysiske eller juridiske personen som er
innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser. Anleggets navn skal være det samme som det navnet
som er angitt i den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser.»

3.

I vedlegg VI gjøres følgende endringer:
a) I tabell VI-1 tilføyes teksten «4 = Kvote utstedt for tidsrommet 2008-2012 og for hvert etterfølgende tidsrom på
fem år av en medlemsstat som ikke har AAU» i kolonnen «Rekke eller koder», på raden «Supplementary Unit
Type».
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b) I tabell VI-2 tilføyes følgende rad:

«0

4

Kvote utstedt for tidsrommet 2008-2012 og for hvert etterfølgende tidsrom på fem år av
en medlemsstat som ikke har AAU, og som ikke konverteres fra en AAU eller en annen
Kyoto-enhet»

c) I tabell VI-3 tilføyes teksten «Den sentrale forvalteren skal fastsette en egen underinndeling av disse verdiene
for Fellesskapets register og hvert register som forvaltes i fellesskap med Fellesskapets register» i kolonnen
«Rekke eller koder», på raden «Account Identifier».

d) I tabell VI-5 erstattes teksten «Permit Identifier» med «Account Holder Identifier».

e) Nr. 14 skal lyde:

«14. I tabell VI-7 angis hvilke elementer som inngår i korrelasjonskodene. Hver prosess nevnt i vedlegg VIII
og vedlegg Xia skal tildeles en korrelasjonskode. Korrelasjonskodene skal genereres av registrene og skal
være entydige i registersystemet. Korrelasjonskodene skal ikke brukes på nytt. Når en prosess som gjelder
en konto eller verifiserte utslipp, og som tidligere er blitt avsluttet eller slettet, skal settes i gang på nytt,
skal prosessen tildeles en ny entydig korrelasjonskode.»

4.

I vedlegg VII gjøres følgende endringer:

a) I tabellen under nr. 4 utgår følgende rad:

«05-00

Tilbaketrekking (fra og med tidsrommet 2008-2012)»

b) I tabellen under nr. 4 tilføyes følgende rader:

«10-61

Konvertering av innleverte kvoter for tilbaketrekking (fra og med tidsrommet 2008-2012)

10-62

Konvertering av ikke-tildelte kvoter for tilbaketrekking (fra og med tidsrommet 2008-2012)

05-00

Tilbaketrekking av Kyoto-enheter (fra og med tidsrommet 2008-2012)

05-01

Tilbaketrekking av innleverte kvoter (fra og med tidsrommet 2008-2012)

05-02

Tilbaketrekking av ikke-tildelte kvoter (fra og med tidsrommet 2008-2012)

01-22

Utstedelse av kvoter (registre nevnt i artikkel 63a)

03-00

Ekstern overføring (mellom et register nevnt i artikkel 63a, og andre registre)

10-22

Overføring mellom to registre nevnt i artikkel 63a

05-22

Tilbaketrekking (registre nevnt i artikkel 63a)»

c) I tabellen under nr. 5 tilføyes følgende rad:

«4

Kvote utstedt for tidsrommet 2008-2012 og for etterfølgende tidsrom på fem år av en medlemsstat
som ikke har AAU, og som ikke konverteres fra en AAU eller en annen Kyoto-enhet»
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5.

I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal bokstav c) lyde:
«c) forutsatt at disse prosessene utføres ved utveksling av data via Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg og deretter til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, skal registerforvalteren
aktivere den relevante funksjonen på Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonsloggs nettjeneste for
kontoadministrasjon. I alle andre tilfeller skal registerforvalteren aktivere den relevante funksjonen på
Fellesskapets uavhengige transaksjonsloggs nettjeneste for kontoadministrasjon.»
b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Forutsatt at disse prosessene utføres ved utveksling av data via Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
og deretter til Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg, bør en registerforvalter som sender
en anmodning, få en mottakskvittering fra Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg innen
60 sekunder, og en underretning om valideringen fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg innen
24 timer. I alle andre tilfeller bør en registerforvalter som sender en anmodning, få en mottakskvittering
fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg innen 60 sekunder, og en underretning om valideringen fra
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg innen 24 timer.»
c) I tabell VIII-5, VIII-11 og VIII-12 skal

«FaxNumber

Obligatorisk»

lyde:

«FaxNumber

Frivillig»

d) I tabell VIII-9 erstattes teksten: «Opprinnelsesregisteret (Originating Registry) autentiserer Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg (eller Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg inntil kommunikasjonslenken
mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg er
opprettet) ved å aktivere funksjonen AuthenticateMessage() og kontrollerer transaksjonsloggens versjon ved å
aktivere funksjonen CheckVersion().» med
«Opprinnelsesregisteret (Originating Registry) autentiserer Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg
(eller Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, dersom alle prosesser nevnt i vedlegg VIII utføres ved å
utveksle data via Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg) ved å aktivere funksjonen AuthenticateMessage(),
og kontrollerer transaksjonsloggens versjon ved å aktivere funksjonen CheckVersion().»
e) I tabell VIII-11 tilføyes tallet «7162» i den siste raden.
f)

I tabell VIII-12 og VIII-14 innsettes følgende rad etter raden «PermitIdentifier»:

«PermitDate

Obligatorisk»

g) I tabell VIII-13 innsettes følgende rad etter raden «PermitIdentifier»:

«PermitDate

h) I tabell VIII-15 tilføyes tallet «7161» i den siste raden.

Frivillig»
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i)

Nr. 6 skal lyde:
«6. Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal kontrollere registerversjon, registerautentisering
og meldingens gyldighet i hver prosess som gjelder en konto eller verifiserte utslipp, og returnere de
relevante svarkodene dersom det påvises avvik, som angitt i tabell XII-1 mellom 7900-7999. Ovennevnte
kontroller tilsvarer de kontrollene av svarkoder som er angitt i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen,
som er utarbeidet i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, og som
gjengis i den siste kolonnen i tabell XII-1 ved siden av de tilsvarende svarkodene mellom 7900-7999. Dersom
en kontroll i henhold til ovennevnte datautvekslingsstandarder tilsvarer kontrollene med svarkodene angitt
i tabell XII-1 mellom 7900-7999, eller Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonsloggs gjennomføring
av en slik kontroll endres av forvalteren for den internasjonale transaksjonsloggen (ITL), skal den sentrale
forvalteren deaktivere den tilsvarende kontrollen.»

j)
6.

I tabell VIII-17 tilføyes tallet «7525» i den siste raden.

I vedlegg IX gjøres følgende endringer:
a) Nr. 4 skal lyde:
«4. Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal først kontrollere alle de aktuelle transaksjonsprosesser
med hensyn til
a) registerversjon og registerautentisering,
b) meldingens gyldighet,
c) dataintegritet,
d) generell transaksjonskontroll, og
e) meldingssekvens.
Dersom det påvises et avvik, skal Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg returnere de relevante
svarkodene angitt i tabell XII-1 mellom 7900-7999. Ovennevnte kontroller tilsvarer de kontrollene
av svarkoder som er angitt i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for
datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen, som er utarbeidet
i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, og som gjengis i den siste
kolonnen i tabell XII-1 ved siden av de tilsvarende svarkodene mellom 7900-7999. Dersom en kontroll
i henhold til ovennevnte datautvekslingsstandarder tilsvarer kontrollene med svarkoder angitt i tabell
XII-1 mellom 7900-7999, eller Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonsloggs gjennomføring av
en slik kontroll endres av forvalteren for den internasjonale transaksjonsloggen (ITL), skal den sentrale
forvalteren deaktivere den tilsvarende kontrollen.»
b) I tabell IX-1 gjøres følgende endringer:
i)

teksten «7221-7222» innsettes i kolonnen «Svarkoder fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg», på
raden «Ekstern overføring (fra og med tidsrommet 2008-2012)»,

ii) teksten «7221-7222» innsettes i kolonnen «Svarkoder fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg», på
raden «Ekstern overføring (fra og med tidsrommet 2005-2007)»,
iii) teksten «(registre nevnt i artikkel 63a); 7219; 7223-7224, 7360, 7402, 7404, 7406, 7407-7408, 7202»
tilføyes i kolonnen «Svarkoder fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg», på raden«Sletting og
erstatning»,
iv) følgende rad utgår:

«Tilbaketrekking (fra og med tidsrommet 2008-2012)

05-00

7358-7361»
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v) følgende rader tilføyes:

«Konvertering av innleverte kvoter for
tilbaketrekking (fra og med tidsrommet 2008-2012)

10-61

7358

Konvertering av ikke-tildelte kvoter for
tilbaketrekking (fra og med tidsrommet 2008-2012)

10-62

7364, 7366

Tilbaketrekking av Kyoto-enheter (fra og med
tidsrommet 2008-2012)

05-00

7360

Tilbaketrekking av innleverte kvoter (fra og med
tidsrommet 2008-2012)

05-01

Tilbaketrekking av ikke-tildelte kvoter (fra og med
tidsrommet 2008-2012)

05-02

Ekstern overføring (mellom et register nevnt i
artikkel 63a, og andre registre)

03-00

7225‑7226

Utstedelse av kvoter (registre nevnt i artikkel 63a)

01-22

7201‑7203

7365
7359‑7361
7365
7360, 7361
7363‑7365

7219
7224
Tilbaketrekking (registre nevnt i artikkel 63a)

05-22

7227‑7228
7357
7360‑7362

Overføring mellom to registre nevnt i artikkel 63a

10-22

7302, 7304
7406‑7407
7224
7228»

c) Nytt nr. 7 skal lyde:
«7. Ekstern overføring mellom et register nevnt i artikkel 63a og andre registre skal gjennomføres på følgende
måte:
a) På anmodning fra kontohaver om å overføre kvoter med en supplerende enhetstype på 4 fra en konto
i et register nevnt i artikkel 63a, skal det overførende registeret
i)

kontrollere om balansen på partskontoen i det registeret som er nevnt i artikkel 63a, og som
utelukkende kan inneholde kvoter med en supplerende enhetstype på 1, 2 eller 3, minst er lik det
antallet som skal overføres,

ii) omdirigere kvoter til partskontoen i det registeret som er nevnt i artikkel 63a, og som utelukkende
kan inneholde kvoter med en supplerende enhetstype på 4,
iii) overføre et tilsvarende antall kvoter med supplerende enhetstyper på 1, 2 eller 3 fra partskontoen
som utelukkende kan inneholde kvoter med supplerende enhetstype på 1, 2 eller 3, til kontoen til
den kontohaveren som har satt i gang transaksjonen,
iv) overføre disse kvotene med supplerende enhetstype på 1, 2 eller 3 fra kontoen til den kontohaveren
som har satt i gang transaksjonen, til mottakerens konto.
b) På anmodning fra kontohaver om å overføre kvoter med en supplerende enhetstype på 1, 2 eller 3 til
en konto i et register nevnt i artikkel 63a, skal mottakerregisteret
i)

overføre kvoter med en supplerende enhetstype på 1, 2 eller 3 til mottakerens konto,
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ii) overføre disse kvotene fra mottakerens konto til partskontoen i det registeret som forvaltes i samsvar
med artikkel 63a, og som utelukkende kan inneholde kvoter med en supplerende enhetstype på 1, 2
eller 3,

iii) overføre et tilsvarende antall kvoter med en supplerende enhetstype på 4 fra den partskontoen som
utelukkende kan inneholde kvoter med en opprinnelig enhetstype på 0 og en supplerende enhetstype
på 4, til mottakerens konto. Dersom balansen på den partskontoen som kan inneholde kvoter med
supplerende enhetstype på 4, er mindre enn det antall kvoter som skal overføres, opprettes det
manglende antallet kvoter med en supplerende enhetstype på 4 på partskontoen før overføring.»

7.

I vedlegg X gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal innledende tekst lyde:

«Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg ikke er opprettet, skal hvert register på anmodning fra Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg framlegge følgende opplysninger for et bestemt tidspunkt på en bestemt dag:»

b) I nr. 2 skal innledende tekst lyde:

«Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, skal hvert register på anmodning fra Klimakonvensjonens uavhengige
transaksjonslogg framlegge følgende opplysninger for et bestemt tidspunkt på en bestemt dag:»

c) I nr. 3 skal innledende tekst lyde:

«Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, skal hvert register på anmodning fra Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg, som rettes på vegne av Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg, framlegge
følgende opplysninger for et bestemt tidspunkt på en bestemt dag:»

d) Nr. 6 skal lyde:

«6. Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal kontrollere registerversjon, registerautentisering,
meldingens gyldighet og dataintegritet under avstemmingsprosessen, og returnere de relevante svarkodene
dersom det påvises avvik, som angitt i tabell XII-1 mellom 7900-7999. Ovennevnte kontroller tilsvarer de
kontrollene av svarkodene som er angitt i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for
datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen, som er utarbeidet
i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, og som gjengis i den siste
kolonnen i tabell XII-1 ved siden av de tilsvarende svarkodene mellom 7900-7999. Dersom en kontroll
i henhold til ovennevnte datautvekslingsstandarder tilsvarer kontrollene med svarkodene angitt i tabell
XII-1 mellom 7900-7999, eller Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonsloggs gjennomføring av
en slik kontroll endres av forvalteren for den internasjonale transaksjonsloggen (ITL), skal den sentrale
forvalteren deaktivere den tilsvarende kontrollen.»

8.

I vedlegg XI skal nr. 2 lyde:

«2. Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, og alle prosesser som gjelder kvoter, verifiserte utslipp, kontoer,
automatiske endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen og Kyoto-enheter, skal gjennomføres ved
å utveksle data via Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg og deretter til Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg, skal Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg gi tilgang bare til den administrative
prosessen som er angitt i nr. 1 bokstav b).»

Nr. 38/409
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I vedlegg XII gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal returnere svarkodene i hver prosess når det er angitt i
vedlegg VIII-XIa. Hver svarkode skal bestå av et heltall mellom 7000-7999. Betydningen av svarkodene
er angitt i tabell XII-1.»
b) I tabell XII-1 gjøres følgende endringer:
i)

kolonneoverskriftene og følgende rad utgår:
«Svarkode

Beskrivelse

7149

Personens faksnummer (FaxNumber) har ikke riktig format eller kommer utenfor det
tillatte området»

ii) følgende kolonneoverskrifter og rader innsettes i riktig nummerrekkefølge:

«Svarkode

Beskrivelse

7161

Det anlegget som er knyttet til den driftsansvarliges konto, angis
ikke som «avsluttet» i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen,
og kontoen kan derfor ikke avsluttes.

7162

Det anlegget som er knyttet til den driftsansvarliges konto, er ikke
ført inn i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, og kontoen
kan derfor ikke åpnes.

7221

Mottakerregisteret eller det overførende registeret kan ikke være i et
register som nevnt i artikkel 63a.

7222

De kvotene som skal overføres, skal ikke ha en supplerende
enhetstype på 4.

7223

Mottakerkontoen skal være slettingskontoen for det aktuelle
tidsrommet.

7224

De kvotene som skal utstedes, skal ha en supplerende enhetstype på
4.

7225

Den sammenlagte beholdningen etter transaksjonen av de to
partskontoene som deltar i transaksjonen i det registeret som er
nevnt i artikkel 63a, skal være lik deres sammenlagte beholdning
før transaksjonen.

7226

Balansen på partskontoen som kan inneholde kvoter med en
supplerende enhetstype på 1, 2 eller 3, skal være større enn eller
lik det antallet som skal overføres fra det registeret som er nevnt i
artikkel 63a.

7227

Mottakerkontoen skal være tilbaketrekkingskontoen for inneværende
tidsrom.

7228

Kvotene skal være dem som er utstedt i inneværende tidsrom.

7363

Antall tildelte utslippsenheter (AAU) som skal trekkes tilbake, er
ikke det samme som antall kvoter som er konvertert i henhold til
prosessen for konvertering av ikke-tildelte kvoter for tilbaketrekking.

Tilsvarende
svarkode i
samsvar med
datautvekslings
standarder
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Nr. 38/411

Tilsvarende
svarkode i
samsvar med
datautvekslings
standarder

«Svarkode

Beskrivelse

7364

Transaksjonen er ikke satt i gang etter 30. juni året etter det siste året
i det aktuelle tidsrommet på fem år.

7365

De enhetene som skal trekkes tilbake, er kvoter, og de kan derfor
ikke trekkes tilbake.

7366

Det antallet som skal konverteres, kan ikke overstige antall kvoter
som er utstedt, men ikke tildelt.

7408

Det antall kvoter som er slettet, skal være likt det antall kvoter som
skal slettes i samsvar med artikkel 63o.

7451

Samlet antall kvoter i den ajourførte nasjonale tildelingsplanen og i
den inneværende nasjonale tildelingsplanen skal være likt.

7452

Det antall kvoter som tildeles nyinntredere, skal ikke være større enn
det antall kvoter som reserven reduseres med.

7525

Tallet for de verifiserte utslippene for år X kan ikke rettes etter 30. april
for år X+1, med mindre vedkommende myndighet underretter
den sentrale forvalteren om den nye overholdelsesstatusen for det
anlegget som har verifiserte utslipp som skal rettes.

7700

Koden for forpliktelsesperioden kommer utenfor det tillatte området.

7701

Tildelingen skal finne sted for alle årene i forpliktelsesperioden, med
unntak fra årene før inneværende år.

7702

Den nye reserven skal være større enn eller lik null.

7703

Det antall kvoter som skal tildeles et anlegg for et år, skal være større
enn eller lik 0.

7704

Tillatelsesidentifikatoren
anleggsidentifikatoren.

7705

Det antall kvoter som skal tildeles et anlegg for et år i den ajourførte
nasjonale tildelingsplanen, skal være større enn eller likt antallet i
inneværende nasjonale tildelingsplan.

7706

Det antall kvoter som slettes fra den nasjonale tildelingsplanen for
anlegg, skal være likt det antallet som reserven økes med.

7901

Opprinnelsesregisteret skal være oppført i registertabellen.

1501

7902

Opprinnelsesregisterets status skal kunne tillate forslag om
transaksjoner. (I Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
finnes den aktuelle statusen til hvert register. I slike tilfeller skal
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg anerkjenne at registeret
er fullt ut operativt.)

1503

7903

Mottakerregisterets status skal kunne tillate godkjenning av
transaksjoner. (I Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
finnes den aktuelle statusen til hvert register. I slike tilfeller skal
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg anerkjenne at registeret
er fullt ut operativt.)

1504

7904

Registerets status skal kunne tillate at det gjennomføres
avstemmingstiltak. (I Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
finnes den aktuelle statusen til hvert register. I slike tilfeller skal
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg anerkjenne at registeret
er tilgjengelig for avstemming.)

1510

skal

finnes

og

være

knyttet

til
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Tilsvarende
svarkode i
samsvar med
datautvekslings
standarder

«Svarkode

Beskrivelse

7905

Transaksjonskoden skal bestå av en gyldig registerkode etterfulgt av
numeriske verdier.

2001

7906

Transaksjonstypens kode skal være gyldig.

2002

7907

Den supplerende transaksjonstypens kode skal være gyldig.

2003

7908

Transaksjonens statuskode skal være gyldig.

2004

7909

Kontotypens kode skal være gyldig.

2006

7910

Identifikasjonskoden til den opprinnelige kontoen skal være større
enn eller lik null.

2007

7911

Identifikasjonskoden til mottakerkontoen skal være større enn eller
lik null.

2008

7912

Opprinnelsesregisteret for alle blokker av enheter skal være gyldig.

2010

7913

Enhetstypens kode skal være gyldig.

2011

7914

Den supplerende enhetstypens kode skal være gyldig.

2012

7915

Unit Serial Block Start og Unit Serial Block End skal foreligge.

2013

7916

Unit Serial Block End skal være større enn eller lik Unit Serial Block
Start.

2014

7917

RMU og ERU som er konvertert fra RMU, tCER og lCER, skal ha en
gyldig aktivitetskode for LULUCF.

2015

7918

AAU og ERU som er konvertert fra AAU og CER, trenger ingen
aktivitetskode for LULUCF.

2016

7919

ERU, CER, tCER og lCER skal ha en gyldig prosjektkode.

2017

7920

AAU eller RMU trenger ingen prosjektkode.

2018

7921

ERU må ha en gyldig sporingskode («Track Code»).

2019

7922

AAU, RMU, CER, tCER og lCER trenger ingen sporingskode.

2020

7923

AAU, RMU, ERU og CER trenger ingen utløpsdato.

2022

7924

Transaksjonskoden for foreslåtte transaksjoner skal ikke allerede
finnes i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.

3001

7925

Transaksjonskoden for pågående transaksjoner skal allerede eksistere
i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.

3002

7926

Transaksjoner som tidligere er blitt gjennomført, kan ikke
gjennomføres igjen.

3003

7927

Transaksjoner som tidligere er blitt avvist, kan ikke gjennomføres.

3004

7928

Transaksjoner som Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
tidligere har påvist et avvik i, kan ikke gjennomføres.

3005

27.6.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 38/413

«Svarkode

Beskrivelse

Tilsvarende
svarkode i
samsvar med
datautvekslings
standarder

7930

Transaksjoner som tidligere er blitt avbrutt, kan ikke gjennomføres.

3007

7931

Transaksjoner som tidligere er blitt slettet, kan ikke gjennomføres.

3008

7932

Eksterne transaksjoner som tidligere er blitt godkjent, kan ikke
avbrytes.

3009

7933

En transaksjonsstatus som betegnes som godkjent (Accepted) eller
avvist (Rejected), er ikke gyldig for ikke-eksterne transaksjoner.

3010

7934

Transaksjonsstatusen fra det opprinnelige registeret skal angi om
statusen er foreslått (Proposed), gjennomført (Completed) eller
avbrutt (Terminated).

3011

7935

Transaksjonsstatusen fra mottakerregisteret for ekstern overføring
skal angi om statusen er avvist (Rejected) eller godkjent (Accepted).

3012

7936

Den relevante forpliktelsesperioden (Applicable Commitment
Period) skal tilsvare inneværende eller neste forpliktelsesperiode
(herunder deres «true-up»-perioder).

4001

7937

Enheter som identifiseres i transaksjonen, skal allerede eksistere i
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.

4002

7938

Enheter som identifiseres i transaksjonen, skal være ført i
opprinnelsesregisteret.

4003

7939

Alle egenskapene til alle blokkene av enheter skal stemme
overens med blokkene av enheter i Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg, unntatt når egenskaper endres av den aktuelle
transaksjonen.

4004

7940

Alle blokker av enheter i transaksjonen må gjelde for én relevant
forpliktelsesperiode.

4005

7941

For alle transaksjoner utenom eksterne overføringer
opprinnelsesregisteret og mottakerregisteret være det samme.

skal

4006

7942

For alle eksterne overføringer skal opprinnelsesregisteret og
mottakerregisteret være forskjellige.

4007

7943

Det skal ikke være påvist inkonsekvens i avstemmingen med
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg for enheter som
identifiseres i transaksjonen.

4008

7945

Enheter som identifiseres i transaksjonen, skal ikke inngå i en annen
transaksjon.

4010

7946

Slettede enheter skal ikke inngå i andre transaksjoner.

4011

7947

Et transaksjonsforslag skal inneholde minst én blokk av enheter.

4012

7948

En transaksjon skal ikke utstede mer enn én enhetstype (Unit Type).

5004

7949

Den opprinnelige forpliktelsesperioden (Original Commitment
Period) skal være den samme for alle enheter som er utstedt gjennom
transaksjonen.

5005

7950

Den relevante forpliktelsesperioden (Applicable Commitment Period)
skal være den samme som den opprinnelige forpliktelsesperioden
(Original Commitment Period) for alle enheter som er utstedt
gjennom transaksjonen.

5006

7951

Sletting (Cancellation) i slettingskontoen for overskytende
utstedelser (Excess Issuance Cancellation Account) kan ikke gjøres
i et nasjonalt register.

5152
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Tilsvarende
svarkode i
samsvar med
datautvekslings
standarder

«Svarkode

Beskrivelse

7952

Mottakerkontoen (Acquiring Account) for en slettingstransaksjon
skal være en slettingskonto.

5153

7953

Kontoidentifikatorene skal
slettingstransaksjonene.

i

5154

7954

Blokker av enheter som skal slettes, må ha samme relevante
forpliktelsesperiode (Applicable Commitment Period) som
slettingskontoen.

5155

7955

Det opprinnelsesregisteret som trekker tilbake enheter, skal være et
nasjonalt register eller Fellesskapets register.

5251

7956

Mottakerkontoen for en tilbaketrekkingstransaksjon skal være en
tilbaketrekkingskonto.

5252

7957

Kontoidentifikatorene skal angis
tilbaketrekkingstransaksjonene.

i

5253

7958

Blokker av enheter som skal trekkes tilbake, må ha samme
relevante forpliktelsesperiode (Applicable Commitment Period) som
tilbaketrekkingskontoen.

5254

7959

Opprinnelsesregisteret som overfører enhetene, skal være et
nasjonalt register.

5301

7960

Opprinnelseskontoen for en overføringstransaksjon skal være en
innskuddskonto.

5302

7961

Enheter kan bare overføres til neste etterfølgende forpliktelsesperiode.

5303

7962

Avstemmingsidentifikatoren skal være større enn null.

6201

7963

Avstemmingsidentifikatoren skal bestå av en gyldig registerkode
etterfulgt av numeriske verdier.

6202

7964

Avstemmingsstatusen skal ha en verdi mellom 1 og 11.

6203

7965

Avstemmings-snapshot skal være en dato mellom 1. oktober 2004 og
inneværende dato, pluss 30 dager.

6204

7966

Kontotypen skal være gyldig.

6205

7969

Avstemmingsidentifikatoren skal finnes
avstemmingen (Reconciliation Log).

7970

Avstemmingsstatus som sendes fra registeret, skal være gyldig.

6302

7971

Innkommende avstemmingsstatus skal stemme overens med den
avstemmingsstatusen som er registrert av Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg.

6303

7972

Registerets avstemmings-snapshot DateTime skal stemme overens
med DateTime i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg.

6304»

angis

for

for

mottakerkontoene

mottakerkontoene

i

loggtabellen

for

6301
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iii) raden
«7301

Advarsel: grensen for reserven for forpliktelsesperioden er snart nådd.»

skal lyde:
«7301

Advarsel: de beholdningene som er beregnet i samsvar med beslutning 18/
CP.7 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, er bare 1 % over reserven for
forpliktelsesperioden.»

10. I vedlegg XIII gjøres følgende endringer:
a) I nr. 3 skal bokstav e) lyde:
«e) Integrert prosessprøving: prøving av om registeret kan utføre alle prosesser, herunder alle relevante statuser
og faser som angitt i vedlegg VIII-IX og XIa, og om det tillater manuelle inngrep i databasen i samsvar
med vedlegg X.»
b) Nr. 4 skal lyde:
«4. Den sentrale forvalteren skal kreve at et register viser at de innkodene som er nevnt i vedlegg VII, og
svarkodene nevnt i vedlegg VIII-IX og XIa, finnes i registerets database, og at de forstås og brukes riktig
med hensyn til disse prosessene.»
11. I vedlegg XIV skal nr. 7 lyde:

«7. Tabellen over den nasjonale tildelingsplanen skal framlegges for Kommisjonen i følgende XML-skjema:
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12. I vedlegg XV gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal innledende tekst lyde:
«Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg ikke er opprettet, skal alle prosesser som gjelder kvoter, automatiske endringer
i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, verifiserte utslipp og kontoer utføres ved å bruke en
kommunikasjonslenke som har følgende egenskaper:»
b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Når kommunikasjonslenken mellom Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og Klimakonvensjonens
uavhengige transaksjonslogg er opprettet, skal alle prosesser som gjelder kvoter, automatiske endringer
i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, verifiserte utslipp, kontoer og Kyoto-enheter utføres via
en kommunikasjonslenke med de egenskapene som er angitt i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske
spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen,
som er utarbeidet i samsvar med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens partskonferanse.»
13. I vedlegg XVI gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Den sentrale forvalteren skal til faste tidspunkter framlegge og ajourføre opplysningene nevnt i nr. 2-4a
om registersystemet på det offentlig tilgjengelige området på nettstedet til Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg, og hver registerforvalter skal til faste tidspunkter framlegge og ajourføre opplysningene
om sitt register på det offentlig tilgjengelige området på nevnte registers nettsted.»
b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i)

i bokstav a) tilføyes følgende setning:
«Når det gjelder driftsansvarliges konto, skal driftsansvarliges navn være det samme som navnet på den
fysiske eller juridiske personen som er innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser,»

ii) bokstav c) skal lyde:
«c) navn, adresse, by, postnummer, stat, telefonnummer, faksnummer og e-postadresse til den
godkjente første- og andrerepresentanten for kontoen, som kontohaveren har oppgitt for nevnte
konto, med mindre registerforvalteren tillater kontohavere å anmode om at alle eller en del av disse
opplysningene skal være fortrolige, og kontohaveren skriftlig har anmodet registerforvalteren om
ikke å framlegge alle eller en del av disse opplysningene.»
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c) I nr. 3 gjøres følgende endringer:
i)

bokstav d) skal lyde:
«d) kvoter og eventuelle force majeure-kvoter som er tildelt og utstedt til det anlegget som er knyttet
til driftsansvarliges konto, og som er omfattet av tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, eller
er en nyinntreder i henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF, og eventuelle rettinger av slike
tildelinger»,

ii) ny bokstav e) skal lyde:
«e) datoen for når tillatelsen for utslipp av klimagasser trer i kraft, og for når kontoen åpnes.»
d) I nr. 4 gjøres følgende endringer:
i) bokstav a) skal lyde:
«a) tall for verifiserte utslipp sammen med rettingene i henhold til artikkel 51 for det anlegget som er
knyttet til driftsansvarliges konto for år X, skal angis fra 15. mai år (X+1),»
ii) bokstav c) skal lyde:
«c) et symbol som viser om anlegget som er knyttet til en driftsansvarligs konto, har innlevert det
nødvendige antallet kvoter for år X senest 30. april år (X+1) i samsvar med artikkel 6 nr. 2
bokstav e) i direktiv 2003/87/EF, og eventuelle senere endringer av denne statusen som følge av
rettinger av verifiserte utslipp i henhold til artikkel 51 nr. 4 i denne forordning, skal angis fra 15. mai
år (X+1). Avhengig av anleggets tall for overholdelsesstatus og registerets driftsstatus skal følgende
symboler framlegges sammen med følgende erklæringer:
Tabell XVI-1: Erklæringer om overholdelse
Tall for overholdelsesstatus for år X i samsvar med
artikkel 55, 30. april år (X+1)

Symbol

Erklæring

som skal angis i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg og registrene

Samlet antall innleverte kvoter i henhold
til artikkel 52, 53 og 54 for tidsrommet ≥
verifiserte utslipp i tidsrommet til og med
inneværende år

A

«Det antall kvoter og Kyoto-enheter som er større enn eller
lik verifiserte utslipp, ble innlevert senest 30. april»

Samlet antall innleverte kvoter i henhold
til artikkel 52, 53 og 54 for tidsrommet <
verifiserte utslipp i tidsrommet til og med
inneværende år

B

«Det antall kvoter og Kyoto-enheter som er lavere enn
verifiserte utslipp, ble innlevert senest 30. april»

C

«Verifiserte utslipp ble ikke ført inn innen 30. april»

Verifiserte utslipp i tidsrommet til og
med inneværende år er rettet i henhold til
artikkel 51

D

«Verifiserte utslipp ble rettet av vedkommende myndighet
etter 30. april år X. Vedkommende myndighet i
medlemsstaten besluttet at anlegget ikke overholdt sine
forpliktelser for år X»

Verifiserte utslipp i tidsrommet til og
med inneværende år er rettet i henhold til
artikkel 51

E

«Verifiserte utslipp ble rettet av vedkommende myndighet
etter 30. april år X. Vedkommende myndighet i
medlemsstaten besluttet at anlegget har overholdt sine
forpliktelser for år X»

X

«Innføringen av verifiserte utslipp og/eller innlevering
var ikke mulig før 30. april som følge av at prosessen for
innlevering av kvoter og/eller prosessen for ajourføring av
verifiserte utslipp ble opphevet for medlemsstatens register
i samsvar med artikkel 6 nr. 3»»
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iii) ny bokstav d) skal lyde:
«d) et symbol som viser om anleggets konto er sperret i samsvar med artikkel 27 nr. 1, skal angis fra
31. mars år (X+1).»
e) Nr. 4a og 4b skal lyde:
«4a. Hver medlemsstats tabell over den nasjonale tildelingsplanen som angir de kvotene som tildeles anlegg,
og det antall kvoter som reserveres for senere tildeling eller salg, skal framlegges og ajourføres hver
gang det gjøres en retting i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen, og det skal tydelig angis hvor
rettingene gjøres.
4b. Avgiftene for å åpne og for årlig vedlikehold av innskuddskontoene i hvert register skal vises fortløpende.
Registerforvalteren skal underrette den sentrale forvalteren om ajourføringer av disse opplysningene
innen 15 dager etter eventuelle avgiftsendringer.»
f)

I nr. 6 skal ny bokstav e) lyde:
«e) eventuelle tabeller over reserver som er opprettet i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/780/EF(*).
____________
(*) EUT L 316 av 16.11.2006, s. 12.»

g) Nytt nr. 12a skal lyde:
«12a. Den sentrale forvalteren skal fra 30. april år (X+1) offentliggjøre på det offentlig tilgjengelige området
på nettstedet til Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg opplysninger om hvor stor prosentsats av
innleverte kvoter i hver medlemsstat i år X som ikke ble overført før innleveringen.»

_______________

Nr. 38/419

Nr. 38/420

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

I forordning (EF) nr. 2216/2004 skal nytt vedlegg XIa lyde:

«VEDLEGG XIa
Prosesser som gjelder automatiske endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
1.

I henhold til artikkel 17 nr. 3 og artikkel 44 nr. 2 kan registre anmode Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
om å kontrollere og gjennomføre automatiske endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen ved hjelp av
en prosess som er beskrevet i dette vedlegg.

Krav til hver prosess
2.

Følgende meldingssekvens får anvendelse på prosesser som gjelder automatiske endringer i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen:
a) registerforvalteren skal sette i gang prosessen med automatiske endringer i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen ved å tildele anmodningen en entydig korrelasjonskode som omfatter de elementene som er
angitt i vedlegg VI,
b) registerforvalteren skal aktivere den relevante funksjonen på Fellesskapets uavhengige transaksjonsloggs
nettjeneste for automatiske endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen,
c) Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal validere anmodningen ved å aktivere den relevante
valideringsfunksjonen i Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg,
d) dersom anmodningen valideres og dermed blir godkjent, skal Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg endre
sine opplysninger i samsvar med nevnte anmodning,
e) Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg skal aktivere funksjonen «receiveNapManagementOutcome» på
nettjenesten for automatiske endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen hos det registeret som
sendte anmodningen, og underrette registeret om hvorvidt anmodningen ble behørig validert og dermed
godkjent, eller om den inneholdt et avvik og følgelig ble avvist,
f)

dersom anmodningen ble validert og deretter godkjent, skal den registerforvalteren som sendte anmodningen,
endre opplysningene i registeret i samsvar med nevnte validerte anmodning; dersom anmodningen i motsatt
fall inneholdt et avvik og følgelig ble avvist, skal den registerforvalteren som sendte anmodningen, ikke endre
opplysningene i registeret i samsvar med nevnte avviste anmodning.

3.

Forutsatt at prosessene som gjelder automatiske endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
gjennomføres via Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg, skal en registerforvalter som sender en
anmodning, motta en bekreftelse fra Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg innen 60 sekunder, og en
underretning om valideringen fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg innen 24 timer. I andre tilfeller skal
en registerforvalter som sender en anmodning, motta en bekreftelse fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg
innen 60 sekunder, og en underretning om valideringen fra Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg innen 24
timer.

4.

De komponentene og funksjonene som brukes i meldingssekvensen, vises i tabell XIa-1–XIa-6. Alle funksjoners
innkoder er blitt strukturert for å være tilpasset kravene til format og innhold som er beskrevet i WSDL (Web
Services Description Language), som er angitt i funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for
datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor rammen av Kyotoprotokollen, som er utarbeidet i samsvar
med beslutning 24/CP.8 fra Klimakonvensjonens partskonferanse. En asterisk «(*)» viser at et element kan
forekomme flere ganger som innkode.
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Tabell XIa-1: Komponenter og funksjoner i prosesser som gjelder automatiske endringer i tabellen over den
nasjonale tildelingsplanen
Komponent

NAPTableManagementWS

Funksjon

Virkeområde

AddNEInstallationtoNAP()

Offentlig

IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()

Offentlig

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Offentlig

Tabell XIa-2: Komponenten NAPTableManagementWS
Formål

Formålet med denne komponenten er å håndtere anmodninger om nettjenester som gjelder automatiske endringer i
tabellen over den nasjonale tildelingsplanen.
Funksjoner som er tilgjengelige via nettjenester

AddNEInstallationtoNAP()

Håndterer anmodninger om å legge til de nye anleggene til
nyinntrederne i den nasjonale tildelingsplanen.

IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()

Håndterer anmodninger om å øke tildelingen av kvoter i
den nasjonale tildelingsplanen for nåværende anlegg som
er nyinntredere.

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Håndterer anmodninger om å fjerne tildelingen av kvoter
fra den nasjonale tildelingsplanen for anlegg som avslutter
sin virksomhet.
Andre funksjoner

Ikke relevant.
Berørte aktører

Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg (for alle funksjoner) og register (bare for funksjonen receiveNapManagementOutcome)

Tabell XIa-3: Funksjonen NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()
Formål

Denne funksjonen mottar en anmodning om å legge til det nye anlegget til en nyinntreder i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen. De kvotene som tildeles for årene før inneværende år, har en verdi på null. Dersom en nyinntreders nye
anlegg ikke tildeles noen kvoter, skal antall kvoter være null. Dersom en nyinntreders nye anlegg tildeles kvoter, skal
reserven reduseres med et tilsvarende antall.
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg autentiserer opprinnelsesregisteret (Originating Registry) ved å aktivere
funksjonen AuthenticateMessage() og kontrollerer opprinnelsesregisterets versjon ved å aktivere funksjonen
CheckVersion().
Dersom autentiseringen og kontrollen av versjonen er vellykket, skal resultatidentifikatoren (Result Identifier)
«1» returneres uten svarkode (Response Code); anmodningens innhold føres inn i en fil ved å aktivere funksjonen
WriteToFile(), og anmodningen stilles i kø.
Dersom autentiseringen eller kontrollen av versjonen mislykkes, returneres resultatidentifikatoren «0» sammen med en
enkelt svarkode som angir årsaken til feilen.
«PermitIdentifier» er tillatelseskoden som består av elementene angitt i vedlegg VI.
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Innparametrer

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Allocation (*)

Obligatorisk

YearinCommitmentPeriod

Obligatorisk

AmountofAllowances

Obligatorisk
Utparametrer

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig
Anvendelse

–

AuthenticateMessage

–

WriteToFile

–

CheckVersion
Anvendes av

Ikke relevant (aktiveres som en nettjeneste).

Tabell XIa-4: Funksjonen NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()
Formål

Denne funksjonen mottar en anmodning om å øke tildelingen av kvoter til anlegg som allerede finnes i tabellen over
den nasjonale tildelingsplanen, og som betraktes som nyinntredere. De kvotene som tildeles for årene før inneværende
år, endres ikke. Reserven reduseres med et antall som tilsvarer det antallet som er blitt tildelt gjennom denne prosessen.
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg autentiserer opprinnelsesregisteret (Originating Registry) ved å aktivere
funksjonen AuthenticateMessage() og kontrollerer opprinnelsesregisterets versjon ved å aktivere funksjonen
CheckVersion().
Dersom autentiseringen og kontrollen av versjonen er vellykket, skal resultatidentifikatoren (Result Identifier)
«1» returneres uten svarkode (Response Code); anmodningens innhold føres inn i en fil ved å aktivere funksjonen
WriteToFile(), og anmodningen stilles i kø.
Dersom autentiseringen eller kontrollen av versjonen mislykkes, returneres resultatidentifikatoren «0» sammen med en
enkelt svarkode som angir årsaken til feilen.
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Innparametrer

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Allocation (*)

Obligatorisk

YearinCommitmentPeriod

Obligatorisk

AmountofAllowances

Obligatorisk
Utparametrer

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Frivillig
Anvendelse

–

AuthenticateMessage

–

WriteToFile

–

CheckVersion
Anvendes av

Ikke relevant (aktiveres som en nettjeneste).

Tabell XIa-5:
Funksjonen NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Formål

Denne funksjonen mottar en anmodning om å fjerne anlegg som allerede finnes i tabellen over den nasjonale
tildelingsplanen. Kvoter som ennå ikke er tildelt, slettes, og et tilsvarende antall kvoter tilføyes reserven.
Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg autentiserer opprinnelsesregisteret (Originating Registry) ved å aktivere
funksjonen AuthenticateMessage() og kontrollerer opprinnelsesregisterets versjon ved å aktivere funksjonen
CheckVersion().
Dersom autentiseringen og kontrollen av versjonen er vellykket, skal resultatidentifikatoren (Result Identifier)
«1» returneres uten svarkode (Response Code); anmodningens innhold føres inn i en fil ved å aktivere funksjonen
WriteToFile(), og anmodningen stilles i kø.
Dersom autentiseringen eller kontrollen av versjonen mislykkes, returneres resultatidentifikatoren «0» sammen med en
enkelt svarkode som angir årsaken til feilen.
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Innparametrer

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk
Utparametrer

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig
Anvendelse

–

AuthenticateMessage

–

WriteToFile

–

CheckVersion
Anvendes av

Ikke relevant (aktiveres som en nettjeneste).

Tabell XIa-6: Funksjonen NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()
Formål
Denne funksjonen mottar et resultat av en operasjon som gjelder nasjonal tildelingsplan.
Opprinnelsesregisteret (Originating Registry) autentiserer Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg
(eller Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg dersom alle prosesser nevnt i vedlegg VIII, skjer via Fellesskapets
uavhengige transaksjonslogg og deretter til Klimakonvensjonens uavhengige transaksjonslogg) ved å aktivere funksjonen
AuthenticateMessage() og kontrollerer transaksjonsloggens versjon ved å aktivere funksjonen CheckVersion().
Dersom autentiseringen og kontrollen av versjonen er vellykket, skal resultatidentifikatoren (Result Identifier)
«1» returneres uten svarkode (Response Code); anmodningens innhold føres inn i en fil ved å aktivere funksjonen
WriteToFile(), og anmodningen stilles i kø.
Dersom autentiseringen eller kontrollen av versjonen mislykkes, returneres resultatidentifikatoren «0» sammen med en
enkelt svarkode som angir årsaken til feilen.
Dersom resultatet er «0» som følge av enhver annen feil, består listen over svarkoder av par (en svarkode og eventuelt
en liste over anleggsidentifikatorer).
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Innparametrer
From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Outcome

Obligatorisk

Response List

Frivillig
Utparametrer

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Anvendelse
–

AuthenticateMessage

–

WriteToFile

–

CheckVersion
Anvendes av

Ikke relevant (aktiveres som en nettjeneste).

Tabell XIa-7: Prosesser som gjelder endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen
Svarkoder fra Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg

Prosessbeskrivelse

NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP

7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156,
7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702,
7703, 7704

NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207,
7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705
NAPTableManagementWS

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207,
7451, 7700, 7706

RemoveNA PallocationofclosingInstallation

5.

Dersom alle kontroller er blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, gjør Fellesskapets uavhengige
transaksjonslogg automatisk endringer i tabellen over den nasjonale tildelingsplanen i sin database og underretter
registerforvalteren og den sentrale forvalteren om dette.»

________________
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