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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/
EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/
EB (1), einkum 3. mgr. 3. gr. d og 4. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
1031/2010 frá 12. nóvember 2010 um tímasetningu, 
stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum 
til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma 
á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar 
gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins (2) er kveðið á 
um ákvörðun þess fjölda losunarheimilda sem bjóða skal 
upp 2011 og 2012 svo fljótt sem það er raunhæft eftir 
samþykkt þeirrar reglugerðar. Sá fjöldi, sem þannig er 
ákvarðaður, skal skráður í viðauka við þá reglugerð. Helsta 
markmiðið með því að tilgreina fjöldann er að tryggja 
snurðulaus umskipti frá öðru í þriðja viðskiptatímabil 
í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til 
losunar gróðurhúsalofttegunda, sem rennir stoðum undir 
eðlilega starfsemi eftirmarkaðarins.

2) Við ákvörðun þess fjölda, sem bjóða skal upp 2011 
og 2012 ,skal taka tilhlýðilegt tillit til þeirra þátta sem 
ákvarða eftirspurn eftir og framboð á losunarheimildum, 
einkum til þess að baktrygginga er þörf, sérstaklega 
frá orkugeiranum, svo farið sé að ákvæðum á fyrstu 
árum þriðja viðskiptatímabilsins. Einnig skal taka tillit 
til þess fjölda losunarheimilda sem er í gildi á öðru 
viðskiptatímabilinu og er ekki krafist til að uppfylla 
kröfur á téðu viðskiptatímabili og er aðallega í vörslu 
iðnaðargeira, til þess hluta þessara losunarheimilda sem 
hefur verið og verður að öllum líkindum seldur á markaði 
á öðru viðskiptatímabilinu og til þess fjölda eininga 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 308, 24.11.2011, bls. 2. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá 26. júlí 
2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1.

vottaðrar losunarskerðingar og losunarskerðingareininga 
úr losunarskerðingarverkefnum, sem falla undir 
kerfi hreinleikaþróunar eða ákvæði sameiginlegrar 
framkvæmdar, sem eru fyrir hendi sem baktrygging 
eða fyrir innskil frá rekstraraðilum sem falla undir 
losunarviðskiptakerfi Sambandsins. Jafnframt skal 
taka tillit til þess að losunarheimildir úr varasjóði 
fyrir nýja aðila á þriðja viðskiptatímabilinu eru 
metnar til fjár til stuðnings sýniverkefnum á sviði 
kolefnisföngunar og -bindingar og nýskapandi tækni 
á sviði endurnýjanlegrar orku (NER300) samkvæmt 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB frá 
3. nóvember 2010 um viðmiðanir og ráðstafanir vegna 
fjármögnunar sýniverkefna í viðskiptaskyni, sem miða 
að umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í jörðu, 
og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni á sviði 
endurnýjanlegrar orku innan kerfisins fyrir viðskipti 
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins sem komið var á með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (3). Þó að 
mismikil óvissa ríki um þessa þætti er mikilvægt að 
ákvarða tímanlega þann fjölda sem á að bjóða upp árið 
2012.

3) Í mati, sem byggist á þessum þáttum, er komist að þeirri 
niðurstöðu að ekki skuli bjóða upp neinar losunarheimildir, 
sem eru í gildi á þriðja viðskiptatímabilinu, árið 2011.

4) Uppboðsalmanökin fyrir uppboð á losunarheimildum 
2012 skulu fastsett með það í huga að takmarka áhrif þeirra 
á starfsemi eftirmarkaðarins en jafnframt þurfa uppboðin 
að vera svo stór að þátttaka í þeim verði næg. Umskipti 
frá uppboði á uppboðsvettvangi á umbreytingartímabili 
til uppboðs á seinni uppboðsvettvangi skulu ganga 
snurðulaust fyrir sig. Þar að auki er í öðrum tilvikum, 
sem eru tilgreind nákvæmlega, réttlætanlegt að breyta 
birtu uppboðsalmanaki.

5) Þar eð þess er vænst að afhending losunarheimilda, 
sem bjóða á upp, geti farið fram tímanlega er ekki 
þörf á umbreytingartímabili með uppboði á 
framvirkum samningum og framtíðarsamningum. Þó 
er æskilegt að bjóða út samning um uppboðsvettvang á 
umbreytingartímabili til að minnka áhættuna sem fylgir 
því að bjóða út samning um uppboðsvettvanginn sem 
reglugerðin mun gilda um að fullu. Með hliðsjón að 

(3) Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39.

REGLUGERÐ FRAmKVæmdASTjÓRNARINNAR (ESB) nr. 1210/2011 

frá 23. nóvember 2011 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, einkum í því skyni að ákvarða fjölda heimilda til losunar 
gróðurhúsalofttegunda sem verða boðnar upp fyrir 2013 (*)
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því hversu mikilvægt er að beita reglugerðinni til fulls 
skulu uppboðsvettvangar á umbreytingartímabili ekki 
halda uppboð lengur en nauðsyn krefur. Auðvelda ber 
tilnefningu uppboðsvettvangs á umbreytingartímabili 
með því að setja færri skilyrði fyrir uppboðshaldi, 
eins og fyrirhugað var fyrir uppboð á framvirkum 
samningum og framtíðarsamningum. Á þann hátt getur 
sú þjónusta sem á að kaupa verið í meira samræmi 
við núverandi þjónustu á markaðinum. Þar að auki 
er beiting landsráðstafana til lögleiðingar á III. bálki 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB (4) að 
því er varðar uppboðin, sem uppboðsvettvangur heldur 
á umbreytingartímabili, ekki ófrávíkjanleg. Á svipaðan 
hátt væri óhófleg krafa að láta uppfæra leyfi fyrir 
uppboðsvettvang á umbreytingartímabili í samræmi við 
kröfur uppboðsreglugerðarinnar. Til að tryggja skilvirkt 
markaðseftirlit skulu ákvæðin í núgildandi reglugerð, sem 
varða bann við markaðssvikum, þó gilda um uppboð sem 
eru haldin á uppboðsvettvangi á umbreytingartímabili, 
frá þeim tímapunkti þegar hlutaðeigandi aðildarríki hefur 
innleitt viðkomandi ákvæði í landslög. Þetta stuðlar að 
jöfnum samkeppnisskilyrðum fyrir uppboðsvettvanga, 
sem sækja um, án þess að gera upphaf þessara uppboða 
háð slíkri innleiðingu. Þetta gildir um uppboðsvettvang 
á umbreytingartímabili, sem á að bjóða út samning 
um gegnum sameiginlegt innkaupaferli, og einnig um 
uppboðsvettvanga á umbreytingartímabili sem aðildarríki 
ætla að tilnefna þar sem þau taka ekki þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni og tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang.

6) Ekki er nauðsynlegt að jafna kostnaði uppboðsvaktarans, 
sem má rekja til þjónustu sem framkvæmdastjórnin 
útvegar, niður á uppboðsvettvangana.

7) Í því skyni að sameiginlega innkaupaferlið fyrir 
tilnefningu sameiginlegs uppboðsvettvangs fái skilvirkan 
og viðeigandi undirbúning og framkvæmd er æskilegt 
að glöggva sig tímanlega á þátttöku aðildarríkja í þeirri 
sameiginlegu aðgerð. Þess vegna ætti að vera mögulegt 
í tilteknum aðstæðum að aðildarríki, sem hefur notkun 
sameiginlegs uppboðsvettvangs á seinni stigum, beri 
kostnaðinn sem rekja má til þjónustu uppboðsvettvangs 
sem aðildarríkin, sem taka frá upphafi þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, bera ekki.

8) Tilnefning uppboðshaldaranna og uppboðsvaktaranna 
skiptir sköpum til að uppboðin fari rétt fram og almennt 
væri ekki unnt að halda uppboð án niðurstöðu um og 
gildistöku fyrirkomulags milli uppboðshaldaranna og 
uppboðsvaktaranna annars vegar og uppboðsvettvanganna 
hins vegar. Þetta fyrirkomulag skal fara fram á 
tilhlýðilegan hátt en þegar því er ekki hrint í framkvæmd 
eða ágreiningur ríkir um framkvæmdina skal það ekki 
í öllum tilvikum leiða til þess að losunarheimildum sé 
haldið frá uppboðunum.

9) Uppboðsvaktarinn skal tilnefndur í kjölfar sameiginlegs 
innkaupaferlis milli framkvæmdastjórnarinnar og 
aðildarríkjunum. Þó að gert sé ráð fyrir að öll aðildarríkin 

(4) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.

taki þátt í sameiginlegu aðgerðinni frá upphafi þykir 
rétt að sjá til þess að fyrir liggi reglur fyrir tilvik þegar 
aðildarríki tekur aðeins þátt á seinni stigum. Þar að auki 
skal gera aðildarríkjum, sem hafa ákveðið að tilnefna 
eigin uppboðsvettvang, kleift að taka þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni í þeim tilgangi einum að nýta sameiginlegan 
uppboðsvettvang þar eð skráning eigin uppboðsvettvangs 
hefur ekki farið fram, án þess að það hafi áhrif á stöðu 
þess sem áheyrnarfulltrúi í þeirri sameiginlegri aðgerð.

10) Draga ber úr áhættu á innherjaviðskiptum í formi 
afturköllunar á tilboði. Í þeim tilvikum, sem tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB (5) nær ekki yfir 
slíka hegðun, gilda viðkomandi ákvæði í uppboðs-
reglugerðinni.

11) Kveða skal á um takmarkaðan fjölda tæknilegra skýringa 
og leiðréttinga á uppboðsreglugerðinni í þessari breytingu.

12) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 til 
samræmis við það.

13) Til að tryggja að uppboðin séu fyrirsjáanleg og verði á 
réttum tíma er brýnt að þessi reglugerð öðlist gildi sem 
fyrst.

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010

Reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað f-liðar 43. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

„f)  að því er varðar 28. gr. (4. og 5. mgr.), 35. gr. (4., 5. og  
6. mgr.) og 42. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama 
og í b-lið 20. liðar 1. mgr. 4. gr. í tilskipun 2004/39/EB.“

2)  Eftirfarandi breyting er gerð á 4. gr.:

a)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Hvert aðildarríki skal bjóða upp losunarheimildir sem eru 
annaðhvort í formi staðgreiðslusamninga með tveggja daga 
afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga.“

b)  Ákvæði 3. mgr. falli brott.

(5) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16.
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3)  Í stað annarrar og þriðju undirgreinar 1. mgr. 6. gr. komi 
eftirfarandi:

„Einn uppboðsliður, sem er boðinn upp af uppboðsvettvangi 
sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30.gr., skal 
vera 500 losunarheimildir.

Einn uppboðsliður, sem er boðinn upp af uppboðsvettvangi 
sem er tilnefndur skv. 2. mgr. 26. gr. eða 2. mgr. 30.gr., skal 
vera 500 eða 1000 losunarheimildir.“

4)  Í stað fyrstu undirgreinar 4. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

„4.  Frá og með sjötta uppboðinu eða fyrr skal 
uppboðsvettvangurinn, sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. mgr. 
26. gr., halda a.m.k. vikuleg uppboð á losunarheimildum 
sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og 
halda skal uppboð a.m.k. með tveggja mánaða millibili 
á losunarheimildum sem falla undir II. kafla tilskipunar 
2003/87/EB, að því undanteknu að 2012 skulu umræddir 
uppboðsvettvangar halda uppboð á losunarheimildum sem 
falla undir III. kafla þeirrar tilskipunar a.m.k. mánaðarlega.“

5)  Í stað 1. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Fyrir hvert aðildarríki er settur fram í I. viðauka við 
þessa reglugerð sá fjöldi losunarheimilda sem fellur undir 
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og er boðinn upp á árinu 
2012.“

6)  Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi:

„3.  Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla 
tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á hverju 
almanaksári frá og með 2013, skal grundvallast á I. 
viðauka og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar og 
birtingu á áætluðum fjölda losunarheimilda, sem bjóða á 
upp skv. 1. mgr. 10. gr. sömu tilskipunar, eða á nýjustu 
breytingum á upprunalegu mati framkvæmdastjórnarinnar 
sem var birt eigi síðar en 31. janúar á árinu á undan, 
með tilliti til, eins og unnt er, úthlutana án endurgjalds á 
aðlögunartímabili sem dregnar eru frá eða á að draga frá 
fjölda losunarheimilda sem viðkomandi aðildarríki myndi 
annars bjóða upp skv. 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/
EB, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 10. gr. c í þeirri 
tilskipun.“

7)  Í stað 2. mgr. 11. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. 
eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu byggja 
ákvarðanir sínar og birtingar, eins og kveðið er á um 
í 1. mgr. þessarar greinar, á I. viðauka og á ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar og birtingu hennar á áætluðum 
fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp eða á nýjustu 
breytingum á upprunalegu mati framkvæmdastjórnarinnar, 
þ.m.t. allar breytingar, sem um getur í 3. mgr. 10. gr.“

8)  Eftirfarandi undirliðir bætist við 1. mgr. 14. gr.:

„j)  þess að losunarheimildum er haldið eftir af uppboðum 
skv. 5. mgr. 22. gr. eða annarri undirgrein 1. mgr. 24. gr.,

k)  nauðsynjar þess að uppboðsvettvangur forðist að halda 
uppboð sem brýtur gegn ákvæðum þessarar reglugerðar 
eða tilskipunar 2003/87/EB.“

9)  Í stað 2. og 3. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal tryggja að hægt sé að taka 
þátt í uppboðum sínum í gegnum rafrænt viðmót sem 
aðgengilegt er á öruggan og áreiðanlegan hátt um Netið.

Auk þess skal uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er 
skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., bjóða bjóðendum 
upp á þann kost að fá aðgang að uppboðunum gegnum 
sértengingar við rafræna viðmótið.

3.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., getur boðið upp á eina 
eða fleiri aðrar aðgangsleiðir að uppboðum sínum ef 
aðalaðgangsleiðin verður óaðgengileg af einhverjum 
orsökum, að því tilskildu að slíkar varaaðgangsleiðir séu 
öruggar og áreiðanlegar og að notkun þeirra orsaki ekki 
mismunun á milli bjóðenda.“

10)  Í stað 17. gr. komi eftirfarandi:

„17. gr.

Þjálfun og aðstoð

Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. 
eða 1. mgr. 30. gr., skal bjóða upp á hagnýta námseiningu 
á Vefnum sem fjallar um uppboðsferlið sem hann heldur, 
þ.m.t. leiðsögn um hvernig fylla á út og leggja fram hvers 
kyns eyðublöð og hermilíkan sem sýnir hvernig á að gera 
tilboð á uppboði. Hann skal einnig bjóða upp á aðstoð 
sem er aðgengileg um síma, símbréf og tölvupóst, a.m.k. 
á hefðbundnum vinnutíma á hverjum viðskiptadegi.“

11)  Í stað 3. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi:

„3.  Aðilar, sem um getur í b- eða c-lið 1. mgr., teljast 
hæfir til að sækja um leyfi til að gera tilboð beint á 
uppboðunum fyrir hönd viðskiptavina sinna þegar þeir 
bjóða í uppboðsvörur sem eru ekki fjármálagerningar, að 
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því tilskildu að aðildarríki, þar sem þeir hafa staðfestu, 
hafi samþykkt löggjöf sem gerir viðeigandi, lögbæru 
landsyfirvaldi í því aðildarríki kleift að leyfa þeim að 
gera tilboð fyrir hönd viðskiptavina þeirra.“

12)  Í stað 1. og 2. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Ef uppboðsvettvangur skipuleggur eftirmarkað skal 
veita meðlimum eða þátttakendum á eftirmarkaðinum, 
sem er skipulagður af uppboðsvettvangi sem tilnefndur 
er skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., leyfi, séu þeir 
aðilar sem teljast hæfir skv. 1. eða 2. mgr. 18.gr., til að 
gera tilboð beint á uppboðum sem sá uppboðsvettvangur 
heldur, án nokkurra frekari krafna um aðgang, að því 
tilskildu að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

a)  að kröfurnar fyrir leyfi meðlims eða þátttakanda til að 
eiga viðskipti með losunarheimildir á eftirmarkaði, 
sem skipulagður er af uppboðsvettvangi sem 
tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., 
séu ekki vægari en þær sem tilgreindar eru í 2. mgr. 
þessarar greinar,

b)  að uppboðsvettvangurinn, sem tilnefndur er skv. 
1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., taki við þeim 
viðbótarupplýsingum sem nauðsynlegar eru til 
að sannprófa að þær kröfur, sem um getur í 2. 
mgr. þessarar greinar og hafa ekki þegar verið 
sannprófaðar, hafi verið uppfylltar.

2.  Veita skal aðilum, sem ekki eru meðlimir eða 
þátttakendur á eftirmarkaðinum sem er skipulagður af 
uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. 
eða 1. mgr. 30. gr. og eru aðilar sem teljast hæfir skv. 
1. eða 2. mgr. 18. gr., leyfi til að gera tilboð beint á 
uppboðum sem haldin eru á þeim uppboðsvettvangi, að 
því tilskildu að þeir:

a)  hafi staðfestu í Sambandinu, séu rekstraraðili eða 
umráðandi loftfars,

b)  séu með sérstakan vörslureikning,

c)  séu með sérstakan bankareikning,

d)  tilnefni a.m.k. einn fulltrúa bjóðenda eins og skilgreint 
er í þriðju undirgrein 3. mgr. 6. gr.,

e)  veiti, í samræmi við viðeigandi kröfur um könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna, viðkomandi uppboðs-
vettvangi fullnægjandi upplýsingar um auðkenni sín, 
auðkenni raunverulegra eigenda, um trúverðugleika 
sinn og um viðskipti sín og viðskiptasambönd, með 
tilliti til þess hvort þeir geti komið á venslum við 
bjóðandann, eftir því um hvaða tegund bjóðanda er að 
ræða og hvert eðli uppboðsvörunnar er, eftir umfangi 
væntanlegra tilboða, greiðslumáta og afhendingu,

f)  veiti viðkomandi uppboðsvettvangi fullnægjandi 
upplýsingar um fjárhagsstöðu sína, einkum um að 

þeir geti staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar og 
greitt skammtímaskuldir á gjalddaga,

g)  hafi komið sér upp eða geti komið sér upp, sé þess 
óskað, þeim innri ferlum og verklagsreglum og 
hafi eða geti gert það samningsbundna samkomulag 
sem nauðsynlegt er til að koma í framkvæmd 
hámarksstærð tilboða sem sett er skv. 57. gr.,

h)  uppfylli kröfurnar í 1. mgr. 49. gr.

Ef uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skipuleggur ekki eftirmarkað 
skal veita aðilum, sem teljast hæfir skv. 1. eða 2. mgr. 
18. gr., leyfi til að gera tilboð beint á uppboðum sem 
sá uppboðsvettvangur heldur, að því tilskildu að þeir 
uppfylli skilyrðin sem sett eru fram í a- til h-lið þessarar 
málsgreinar.“

13)  Í stað 1., 5., 6., 7., 9. og 10. mgr. 20. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Áður en aðilar leggja fyrsta tilboð sitt beint fram á 
uppboðsvettvangi, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. 
eða 1. mgr. 30. gr., skulu þeir sem hæfir eru til þess skv. 1. 
eða 2. mgr. 18. gr. sækja um leyfi til að leggja fram tilboð 
hjá viðkomandi uppboðsvettvangi.

Ef uppboðsvettvangur skipuleggur eftirmarkað 
skulu meðlimir eftirmarkaðarins, sem viðkomandi 
uppboðsvettvangur skipuleggur, eða þátttakendur í 
honum, sem uppfylla skilyrðin í 1. mgr. 19. gr., fá 
leyfi til að leggja fram tilboð án þess að sækja um slíkt 
samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar.“

„5.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., getur neitað umsækjanda um 
leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum sínum ef hann 
hafnar því að:

a)  fara að beiðnum uppboðsvettvangsins um viðbótar-
upplýsingar eða skýringar eða staðfestingu á veittum 
upplýsingum,

b)  verða við beiðni uppboðsvettvangsins um samtal við 
einhvern yfirmanna hans sem er á athafnasvæði hans 
eða annars staðar,

c)  heimila rannsóknir eða sannprófanir, sem uppboðs-
vettvangurinn óskar eftir, þ.m.t. heimsóknir á staðinn 
eða skyndikannanir á athafnasvæði sínu,

d)  verða við beiðni uppboðsvettvangsins um upplýsingar 
sem krafist er frá umsækjanda, viðskiptavinum 
umsækjanda eða viðskiptavinum viðskiptavina hans, 
eins og kveðið er á um í 4. mgr. 18. gr., til að kanna 
hvort farið sé að kröfunum í 3. mgr. 19. gr.,
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e)  verða við beiðni uppboðsvettvangsins um hvers kyns 
upplýsingar sem krafist er til að kanna megi hvort 
farið er að kröfunum í 2. mgr. 19. gr.

6.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal beita þeim ráðstöfunum 
sem kveðið er á um í 4. mgr. 13. gr.í tilskipun 2005/60/EB 
að því er varðar viðskiptafærslur sínar eða viðskiptatengsl 
við einstaklinga í pólitískum áhættuhópi í því landi þar 
sem hann hefur aðsetur.

7.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal fara fram á að umsækjandi 
um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum hans tryggi 
að viðskiptavinir umsækjandans verði við öllum óskum 
sem settar eru fram skv. 5. mgr. og að viðskiptavinir 
viðskiptavina umsækjandans, eins og kveðið er á um í 4. 
mgr. 18. gr., geri slíkt hið sama.“

„9.  Umsækjandi skal ekki veita uppboðsvettvangi, sem 
tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., rangar 
eða villandi upplýsingar. Umsækjandi skal tilkynna við-
komandi uppboðsvettvangi tafarlaust, nákvæmlega og 
heiðarlega um allar breytingar á aðstæðum sínum sem 
geta haft áhrif á umsókn hans um leyfi til að leggja fram 
tilboð á uppboðunum sem sá uppboðsvettvangur heldur 
eða á leyfi til að gera tilboð sem honum hefur þegar verið 
veitt.

10.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal taka ákvörðun um umsókn 
sem lögð er fyrir hann og tilkynna umsækjandanum um 
ákvörðun sína.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur:

a)  veitt skilyrðislausan aðgang að uppboðum fyrir 
tímabil sem er ekki lengra en tilnefningartímabil hans, 
þ.m.t. framlenging eða endurnýjun tilnefningarinnar,

b)  veitt skilyrtan aðgang að uppboðunum fyrir 
tímabil sem er ekki lengra en tilnefningartímabil 
hans, með fyrirvara um að tilgreind skilyrði séu 
uppfyllt fyrir tiltekna dagsetningu, sem viðkomandi 
uppboðsvettvangur skal staðfesta á viðeigandi hátt,

c)  synjað um aðgang.“

14)  Í stað 1., 2. og 3. mgr. 21. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal synja um leyfi til að leggja 
fram tilboð á uppboðum sínum eða afturkalla eða synja 
tímabundið um slíkt leyfi, sem þegar er búið að veita, 
aðila sem:

a)  er ekki hæfur til að sækja um leyfi til að leggja fram 
tilboð á uppboðum skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr. eða er 
ekki lengur hæfur til þess,

b)  uppfyllir ekki kröfurnar í 18., 19. og 20. gr. eða 
uppfyllir þær ekki lengur,

c)  hefur vísvitandi eða hvað eftir annað brotið gegn 
ákvæðum þessarar reglugerðar, skilmálum og 
skilyrðum fyrir leyfi sínu til að leggja fram tilboð á 
uppboðunum, sem viðkomandi uppboðsvettvangur 
heldur, eða tengdum fyrirmælum eða samningum.

2.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal synja um leyfi til að 
leggja fram tilboð á uppboðum sínum eða afturkalla eða 
synja tímabundið um slík leyfi, sem þegar hefur verið 
veitt, ef grunur vaknar um peningaþvætti, fjármögnun 
hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik í tengslum 
við umsækjanda, að því tilskildu að slík synjun, 
afturköllun eða tímabundin synjun sé ekki líkleg til að 
hindra viðleitni viðkomandi lögbærra landsyfirvalda til 
að lögsækja eða handtaka þá sem fremja slík afbrot.

Í slíkum tilfellum skal viðkomandi uppboðsvettvangur 
senda skýrslu um málið til peningaþvættisskrifstofunnar, 
sem um getur í 21. gr. tilskipunar 2005/60/EB, í samræmi 
við 2. mgr. 55. gr. þessarar reglugerðar.

3.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., getur synjað um leyfi til að 
leggja fram tilboð á uppboðum sínum eða afturkallað eða 
synjað tímabundið um slíkt leyfi, sem þegar er búið að 
veita, aðila sem:

a)  hefur í gáleysi brotið gegn ákvæðum þessarar 
reglugerðar, skilmálum og skilyrðum fyrir leyfi 
sínu til að leggja fram tilboð á uppboðunum, sem 
viðkomandi uppboðsvettvangur heldur, eða tengdum 
fyrirmælum eða samningum,

b)  hefur á annan hátt komið þannig fram að það skaðar 
skipulegt eða skilvirkt uppboðshald,

c)  um er getið í b- eða c-lið 1. mgr. 18. gr. eða 2. mgr. 
18. gr. og hefur ekki lagt fram tilboð á neinu uppboði 
undanfarandi 220 viðskiptadaga.“

15)  Eftirfarandi breyting er gerð á 22. gr.:

a)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3.  Að því er varðar aðildarríki sem ekki taka þátt í 
sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 1. og 
2. mgr. 26. gr. skulu tilnefningaraðildarríkin tilnefna 
uppboðshaldarann í tæka tíð fyrir upphaf uppboðanna 
hjá uppboðsvettvöngum sem tilnefndir eru skv. 1. og 
2. mgr. 26. gr. til að unnt sé að ganga frá og koma í 
framkvæmd nauðsynlegum samþykktum við þessa 
uppboðsvettvanga, þ.m.t. greiðslumiðlunarkerfi og 
uppgjörskerfi sem þeim tengjast, til að gera uppboðs-
haldaranum kleift að bjóða upp losunarheimildir fyrir 
hönd tilnefningaraðildarríkisins á slíkum uppboðs-
vettvöngum samkvæmt sameiginlegum skilmálum 
og skilyrðum, í samræmi við 7. mgr. 30. gr. og fyrstu 
undirgrein 8. mgr. 30. gr.“
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b)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi:

„5.  Halda skal frá uppboðunum losunarheimildum, 
sem bjóða á upp fyrir hönd aðildarríkis, ef aðildarríkið 
hefur ekki tilnefnd uppboðshaldara á viðeigandi hátt 
eða ef samningunum sem um getur í 2. mgr. er ekki 
lokið eða þeir ekki í gildi.”

16)  Eftirfarandi breyting er gerð á 24. gr.:

a)  Við fyrstu málsgrein bætist við önnur og þriðja 
undirgrein:

„Með fyrirvara um þriðju undirgrein skal halda frá 
uppboðunum losunarheimildum, sem bjóða á upp 
fyrir hönd aðildarríkis, ef aðildarríkið hefur ekki 
tilnefnt uppboðsvaktara á viðeigandi hátt eða ef 
samningsbundnu fyrirkomulagi með uppboðsvaktara 
er ekki lokið eða er ekki í gildi.

Ef uppboðsvaktarinn getur vegna óviðráðanlegra 
aðstæðna ekki sinnt verkefnum sínum, að fullu eða 
að hluta til, að því er varðar tiltekið uppboð getur 
viðkomandi uppboðsvettvangur ákveðið að halda 
uppboðið, að því tilskildu að hann geri viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja viðeigandi vöktun 
uppboðsins sjálfs. Framangreint ákvæði gildir einnig 
þegar tilnefningu uppboðsvaktarans hefur verið 
frestað, eigi síðar en til 1. janúar 2013 eða eigi síðar 
en til 1. júlí 2013, þegar fyrsta innkaupaferlið leiðir 
ekki til tilnefningar uppboðsvaktarans og annars 
innkaupaferlis er þörf.“

b)  Eftirfarandi málsgrein bætist við:

„5.  Aðildarríki, sem gerist aðili að sameiginlegu 
aðgerðunum sem um getur í 2. mgr. eftir gildis-
töku samningsins milli aðildarríkjanna og fram-
kvæmdastjórnarinnar um sameiginlegu innkaupin, 
skulu samþykkja þau skilyrði og skilmála sem 
aðildar ríkin og framkvæmdastjórnin samþykktu í 
sameiginlega innkaupasamningnum, sem og allar 
ákvarðanir sem þegar hafa verið samþykktar sam-
kvæmt þeim samningi.

Eftir gildistöku sameiginlega innkaupasamningsins 
og þangað til aðildarríki tekur þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni sem um getur í 2. mgr. getur það fengið 
stöðu áheyrnarfulltrúa samkvæmt skilyrðum og 
skilmálum sem samþykkt voru í sameiginlega 
innkaupasamningnum milli aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórnarinnar, með fyrirvara um gildandi 
reglur um opinber innkaup.“

17)  Í stað fyrstu undirgreinar 4. mgr. 25. gr. komi 
eftirfarandi:

„4.  Aðildarríki, sem ekki tekur þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. 
gr. þessarar reglugerðar en kýs að tilnefna sinn eigin 
uppboðs vettvang skv. 1. og 2. mgr. 30. gr. þessarar 
reglu gerðar, getur krafist þess að uppboðsvaktarinn leggi 
fyrir aðildarríkin, framkvæmdastjórnina og viðkomandi 
uppboðsvettvang tækniskýrslu um getu uppboðs-
vettvangsins, sem það tilnefnir eða hyggst tilnefna, til 
að framkvæma uppboðsferlið í samræmi við kröfurnar 
sem settar eru fram í þessari reglugerð og í samræmi við 
markmiðin sem sett eru fram í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 
2003/87/EB.“

18)  Eftirfarandi breyting er gerð á 26. gr.:

a)  Í stað 1. og 2. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Með fyrirvara um 30. gr. skulu aðildarríki tilnefna 
uppboðsvettvang til að bjóða upp losunarheimildir skv. 
27. gr. eftir sameiginlegt innkaupaferli framkvæmda-
stjórnarinnar og aðildarríkjanna sem taka þátt í 
sameiginlegu aðgerðinni samkvæmt þessari grein.

2.  Með fyrirvara um 30. gr. skulu aðildarríki tilnefna 
uppboðsvettvang til að bjóða upp losunarheimildir skv. 
28. gr. eftir sameiginlegt innkaupaferli framkvæmda-
stjórnarinnar og aðildarríkjanna sem taka þátt í 
sameiginlegu aðgerðinni samkvæmt þessari grein.

Uppboðsvettvangur sem tilnefndur er samkvæmt 
fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skal bjóða 
upp losunarheimildir skv. 28. gr. þangað til uppboðin 
hefjast á uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv.  
1. mgr.“

b)  Í stað 6. mgr. komi eftirfarandi:

„6.  Aðildarríki, sem gerist aðili að sameiginlegu 
aðgerðunum eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. eftir 
gildistöku samningsins um sameiginlegu innkaupin 
milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna, 
sem taka þátt í aðgerðinni, skulu samþykkja þau 
skilyrði og skilmála sem framkvæmdastjórnin og 
aðildarríkin, sem gerðust aðilar að sameiginlegu 
aðgerðunum áður en að samningurinn tók gildi, sem 
og allar ákvarðanir sem þegar hafa verið samþykktar 
samkvæmt þeim samningi.

Aðildarríki, sem ákveður skv. 4. mgr. 30. gr. að 
taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni eins og 
kveðið er á um í 1. og 2. mgr., en tilnefnir sinn eigin 
uppboðsvettvang getur fengið stöðu áheyrnarfulltrúa 
samkvæmt skilyrðum og skilmálum sem samþykkt 
voru í sameiginlega innkaupasamningnum milli 
aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr., og 
framkvæmdastjórnarinnar, með fyrirvara um gildandi 
reglur um opinber innkaup.“
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19)  Eftirfarandi breyting er gerð á 1. mgr. 27. gr.:

a)  Orðasambandið „með samningum við undirverktaka“ 
í e-lið falli brott.

b)  Í stað orðasambandsins „hafa eftirlit með“ í g-lið 
komi orðið „skoða“ og í stað tilvísunar í „44. gr.“ 
komi tilvísun í „54. gr.“

20)  Eftirfarandi breyting er gerð á 28. gr.:

a)  Í stað tilvísunar í e-lið fyrstu málsgreinar „en þó gilda 
ákvæði 40. gr. alltaf“ komi „með fyrirvara um 44. til 
50. gr.“

b)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3.  Með fyrirvara um 4. og 5. mgr. skulu 16. gr.  
(2. og 3. mgr.), 17. gr. og 19. til 21. gr., 36. til 43. gr., 
54. til 56. gr., 60. gr. (3. mgr.) og 63. gr. (4. mgr.) og 
64. gr. ekki gilda að því er varðar uppboð sem haldin 
eru á uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 26. gr.  
(2. mgr.) eða 30. gr. (2. mgr.).

4.  Ákvæði 3. mgr. skulu ekki útiloka að 36. 
gr. (1. mgr.) gildi um uppboð á losunarheimildum 
í formi staðgreiðslusamninga með tveggja daga 
afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm 
daga, sem eru, í skilningi 1. gr. (3. mgr.) tilskipunar 
2003/6/EB, fjármálagerningur uppboðsvettvangs, sem 
tilnefndur er skv. 26. gr. (2. mgr.) eða 30. gr. (2. mgr.), 
þar sem aðildarríkið þar sem uppboðsvettvangurinn 
hefur staðfestu hefur innleitt 36. gr. (1. mgr.) þessarar 
reglugerðar eða þar sem slík innleiðing er ekki 
nauðsynleg fyrir beitingu 36. gr. (1. mgr.) þessarar 
reglugerðar.

5.  Ákvæði 3. mgr. skulu ekki útiloka að 36. 
gr. (2. mgr.) og 37. til 43. gr. gildi um uppboð 
losunarheimilda í formi staðgreiðslusamninga með 
tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga 
til fimm daga, sem ekki eru, í skilningi 1. gr. 
(3. mgr.) tilskipunar 2003/6/EB, fjármálagerningur 
uppboðsvettvangs, sem tilnefndur er skv. 26. gr. (2. 
mgr.) eða 30. gr. (2. mgr.), þar sem aðildarríkið þar 
sem uppboðsvettvangurinn hefur staðfestu, hefur 
innleitt 43. gr. þessarar reglugerðar eða þar sem slík 
innleiðing er ekki nauðsynleg fyrir beitingu 43. gr. 
þessarar reglugerðar.“

21)  Ákvæði e-liðar 29. gr. falli brott.

22)  Eftirfarandi breyting er gerð á 30. gr.:

a)  Í stað 1. til 5. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. 
gr., geta tilnefnt sinn eigin uppboðsvettvang til að 
bjóða upp sinn hlut í þeim fjölda losunarheimilda 
sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/
EB og bjóða á upp eins og kveðið er á um í 1. mgr. 
31. gr. þessarar reglugerðar.

2.  Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. 
gr., geta tilnefnt sinn eigin uppboðsvettvang til að 
bjóða upp sinn hlut í þeim fjölda losunarheimilda 
sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/
EB og bjóða á upp eins og kveðið er á um í 2. mgr. 
31. gr. þessarar reglugerðar.

3.  Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu 
að gerðinni, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr., 
geta tilnefnt sama uppboðsvettvanginn eða sérstaka 
upp boðs vettvanga fyrir uppboð, skv. 1. og 2. mgr. 31. 
gr.

4.  Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr. (1. og 2. 
mgr.), skal, innan þriggja mánaða frá gildistöku 
þessarar reglugerðar, tilkynna framkvæmdastjórninni 
um ákvörðun sína um að taka ekki þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr. (1. og 2. 
mgr.), en tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. 
og 2. mgr. þessarar greinar.

5.  Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr., 
skal velja sinn eigin uppboðsvettvang sem tilnefndur 
er skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar á grundvelli 
valaðferðar sem er í samræmi við lög Sambandsins 
og landslög um innkaup ef krafa er gerð um opinbert 
innkaupaferli, annaðhvort í lögum Sambandsins eða 
í landslögum, í sömu röð. Valaðferðin fellur undir öll 
viðeigandi úrræði og málsmeðferðir um framkvæmd 
í lögum Sambandsins og landslögum.

Tilnefningartímabil uppboðsvettvangsins, sem um 
getur í 1. og 2. mgr., skal að hámarki vera þrjú ár 
og ekki má framlengja það nema til tveggja ára til 
viðbótar. Þó skal tilnefningartímabil viðkomandi 
uppboðsvettvangs sem um getur í 2. mgr. ljúka 
annað hvort þremur mánuðum eftir skráningu 
uppboðsvettvangsins, sem um getur í 1. mgr., skv. 
7. mgr., fjórum mánuðum eftir synjun viðkomandi 
skráningar, eða sex mánuðum eftir að uppboð hefjast 
á uppboðsvettvanginum, sem tilnefndur er skv. 26. 
gr. (1. mgr.), ef aðildarríkið hefur ekki, skv. 30. gr. 
(6. mgr.), tilkynnt um uppboðsvettvang sem um getur 
í 30. gr. (1. mgr.) á þeim degi sem uppboð hefjast á 
uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 26. gr. 
(1. mgr.), eftir því hvort er á undan.
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Tilnefning uppboðsvettvanganna, sem um getur í 
1. og 2. mgr., er með fyrirvara um að viðkomandi 
uppboðsvettvangur sé á skrá í III. viðauka skv. 7. 
mgr. Hún kemur ekki til framkvæmdar fyrr en eftir 
gildistöku skráningar viðkomandi uppboðsvettvangs 
í III. viðauka eins og kveðið er á um í 7. mgr.“

b)  Í stað fyrstu undirgreinar 6. mgr. komi eftirfarandi:

„6.  Hvert aðildarríki, sem ekki tekur þátt í 
sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 
1. og 2. mgr. 26. gr. en kýs að tilnefna sinn eigin 
uppboðsvettvang skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, 
skal afhenda framkvæmdastjórninni fullfrágengna 
tilkynningu þar sem öll eftirfarandi atriði koma fram:

a)  auðkenni uppboðsvettvangsins sem það hyggst 
tilnefna,

b)  nákvæmar reglur um starfsemina sem munu 
gilda um uppboðsferli uppboðsvettvangsins 
eða -vettvanganna sem lagt er til að verði 
tilnefndir, þ.m.t. samningsákvæði er varða 
tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs 
ásamt greiðslumiðlunarkerfi eða -kerfum og 
uppgjörskerfi eða -kerfum sem tengjast tillagða 
uppboðsvettvanginum, þar sem mælt er fyrir 
um skilyrði og skilmála sem gilda um tegund 
og fjárhæð gjalda og umsjón með tryggingum, 
greiðslur og afhendingu,

c)  tillögur um tilboðsglugga, fjöldi losunarheimilda 
í hverju tilviki, dagsetningar uppboða, þar sem 
fram kemur hvaða lögboðnu frídagar skipta 
máli, sem og uppboðsvaran, greiðslu- og 
afhendingardagsetningar losunarheimildanna 
sem bjóða á upp á einstökum uppboðum á tilteknu 
almanaksári og hvers kyns aðrar upplýsingar sem 
eru nauðsynlegar til að framkvæmdastjórnin geti 
metið hvort tillagða uppboðsalmanakið samrýmist 
uppboðsalmanaki annarra uppboðsvettvanga, sem 
hafa verið tilnefndir skv. 1. og 2. mgr. 26. gr., svo 
og öðrum tillögðum uppboðsalmanökum annarra 
aðildarríkja, sem ekki taka þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni sem kveðið er á um í 26. gr. en kjósa 
að tilnefna sína eigin uppboðsvettvanga,

d) ítarlegar reglur og skilyrði vegna skoðana og 
eftirlits með uppboðunum sem tillagður uppboðs-
vettvangur þarf að sæta skv. 4., 5. og 6. mgr. 
35. gr., ásamt ítarlegum reglum um vernd 
gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, 
glæpastarfsemi eða markaðssvikum, þ.m.t. 
ráðstafanir til úrbóta eða viðurlög,

e)  ítarlegar ráðstafanir sem gerðar eru til að farið 
sé að 4. mgr. 22. gr. og 34. gr. að því er varðar 
tilnefningu uppboðshaldarans.“

c)  Í stað annarrar undirgreinar 7. mgr. komi eftirfarandi:

“Ef ekki er fyrir hendi nein skráning af því tagi sem 
kveðið er á um í fyrstu undirgreininni skal aðildarríki 
sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem 
kveðið er á um í 26. gr. (1. og 2. mgr.), en kýs að 
tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. og 2. 
mgr. þessarar greinar nota uppboðsvettvangana sem 
eru tilnefndir skv. 26. gr. (1. eða 2. mgr.) til að bjóða 
upp sinn hluta í losunarheimildunum sem annars 
hefðu verið boðnar upp á uppboðsvettvanginum sem 
tilnefna á skv. 1. og. 2. mgr. þessarar greinar fram 
að lokum þriggja mánaða tímabils eftir gildistöku 
skráningarinnar sem um getur í fyrstu undirgrein.

Með fyrirvara um 8. mgr. getur aðildarríki, sem ekki 
tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er 
á um í 26. gr. (1. og 2. mgr.) en kýs að tilnefna sinn 
eigin uppboðsvettvang skv. 1. og 2. mgr. þessarar 
greinar, þó gengið inn í sameiginlegu aðgerðina í 
þeim tilgangi einum að geta nýtt uppboðsvettvangana 
sem tilnefndir eru skv. 26. gr. (1. og 2. mgr.), eins og 
kveðið er á um í annarri undirgrein. Slík þátttaka skal 
vera í samræmi við ákvæði í annarri undirgrein 6. 
mgr. 26. gr. og með fyrirvara um skilmála og skilyrði 
samningsins um sameiginleg innkaup.“

d)  Í stað fyrstu undirgreinar 8. mgr. komi eftirfarandi:

„8.  Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu  
(aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr.1. og 2. 
mgr.), en kýs að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang 
skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar getur gengið inn í 
sameiginlegu aðgerðina sem kveðið er á um í 26. gr., 
skv. 26. gr. (6. mgr.).“

23)  Eftirfarandi breyting er gerð á 32. gr.:

a)  Í stað fyrstu málsgreinar komi eftirfarandi:

„1.  Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir 
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðinn er 
upp á einstökum uppboðum sem haldin eru af 
uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. 
mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, skal ekki vera meiri 
en 20 milljón heimildir og ekki minni en 3,5 milljón 
heimildir, nema ef heildarfjöldi losunarheimilda, 
sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og 
tilnefningaraðildarríkið á að bjóða upp, er undir 3,5 
milljónum á tilteknu almanaksári, en þá skal bjóða 
allar losunarheimildirnar upp á einu uppboði á hverju 
almanaksári. Þó skal sá fjöldi losunarheimilda, sem 
fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og er 
boðinn upp á einstöku uppboði sem er haldið á þeim 
uppboðsvettvöngum á árinu 2012, ekki vera meiri 
en 6,5 milljón losunarheimildir og ekki minni en 1 
milljón losunarheimildir.“,
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b)  Eftirfarandi málsliðir bætist við í lok þriðju 
málsgreinar:

„Þessar kröfur skulu teljast uppfylltar þegar sérhver 
uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. 
mgr. 30. gr., uppfyllir þessar kröfur. Að því er varðar 
almanaksárið 2012 skulu framangreind ákvæði gilda 
frá og með einum mánuði eftir að uppboðin, sem 
þessir uppboðsvettvangar halda, hefjast.“,

c)  Í stað fyrstu undirgreinar 4. mgr. komi eftirfarandi:

„4.  Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 
1. eða 2. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, skulu 
ákvarða og birta upplýsingar um tilboðsglugga, fjölda 
í hverju tilviki og uppboðsdagsetningar, sem og 
um uppboðsvöruna, greiðslur og afhendingardaga 
fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir II. og 
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á 
einstökum uppboðum á hverju ári, eigi síðar en 31. 
mars árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá 
dagsetningu. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu 
ganga frá sinni ákvörðun og birtingu einungis eftir 
að uppboðsvettvangar, sem tilnefndir eru skv. 26. gr. 
(1. eða 2. mgr.) þessarar reglugerðar, hafa gengið frá 
sinni ákvörðun og birtingu skv. 11. gr. (1. mgr.) og 
13. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, nema slíkur 
uppboðsvettvangur hafi ekki enn verið tilnefndur. 
Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu ganga frá 
ákvörðun og birtingu einungis að höfðu samráði við 
framkvæmdastjórnina og að fengnu áliti hennar þar 
að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu 
taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.“

d)  Eftirfarandi þriðja undirgrein bætist við fjórðu grein:

„Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 
30. gr. (1. eða 2. mgr.), skulu ákvarða og birta 
viðkomandi upplýsingar, eins og kveðið er á um í 
fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, í samræmi 
við þann fjölda sem var úthlutað til þess aðildarríkis 
sem tilnefnir viðkomandi uppboðsvettvang, eins og 
sett er fram í I. viðauka, og síðustu ákvörðun og 
birtingu framkvæmdastjórnarinnar á áætluðum fjölda 
losunarheimilda sem bjóða á upp, sem um getur í 
10. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2003/87/EB, með tilliti 
til, eftir því sem það skiptir máli, allra úthlutana án 
endurgjalds á umbreytingartímabili sem dregnar eru 
frá eða á að draga frá fjölda losunarheimilda sem 
viðkomandi aðildarríki myndi annars bjóða upp skv. 
10. gr. (2. mgr.) tilskipunar 2003/87/EB, eins og 
kveðið er á um í 10. gr. c (2. mgr.) í þeirri tilskipun.“

24)  Eftirfarandi breyting er gerð á 35. gr.:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Einungis skal halda uppboð á uppboðsvettvangi 
sem er viðurkenndur sem skipulegur markaður.“

b)  Í stað fyrstu og annarrar undirgreinar 4. mgr. komi 
eftirfarandi:

„4.  Uppboðsvettvangur skal einungis tilnefndur 
skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr. eftir að aðildar-
ríkið, þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, 
og markaðsaðili hans hafa staðfestu, hefur tryggt 
að  landsráðstafanir til lögleiðingar á ákvæðum III. 
bálks tilskipunar 2004/39/EB gildi, eftir því sem það 
skiptir máli, um uppboð á staðgreiðslusamningum 
með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðar-
samningum til fimm daga.

Uppboðsvettvangur skal einungis tilnefndur skv. 1. 
mgr. 26. gr. og 1. mgr. 30. gr. eftir að aðildarríkið, 
þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, og 
markaðsaðili hans hafa staðfestu, hefur tryggt að 
lögbær yfirvöld þess aðildarríkis geti leyft þá og 
haft eftirlit með þeim í samræmi við landsráðstafanir  
til lögleiðingar á ákvæðum IV. bálks tilskipunar 
2004/39/EB, eftir því sem það skiptir máli.“

c)  Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi:

„5.  Lögbær landsyfirvöld aðildarríkis, sem um 
getur í annarri undirgrein 4. mgr. þessarar greinar og 
tilnefnt er skv. 48. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2004/39/
EB, skulu taka ákvörðun um skipulegan markað, sem 
er tilnefndur eða á að tilnefna skv. 26. gr. (1. mgr.) 
eða 30. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, að því 
tilskildu að skipulegi markaðurinn og markaðsaðili 
hans samrýmist ákvæðum III. bálks tilskipunar 
2004/39/EB eins og hann er innleiddur í landslög 
aðildarríkisins þar sem þeir hafa staðfestu skv. 4. 
mgr. þessarar greinar. Ákvörðun um leyfi skal tekin 
í samræmi við IV. bálk tilskipunar 2004/39/EB eins 
og hann er lögleiddur í landslögum aðildarríkisins þar 
sem þau hafa staðfestu skv. 4. mgr. þessarar greinar.“

25)  Eftirfarandi málsliður bætist við 1. mgr. 36. gr.:

„Framangreind ákvæði eru með fyrirvara um beitingu 
38. til 40. gr. þessarar reglugerðar vegna notkunar 
innherjaupplýsinga til að afturkalla tilboð.“

26)  Ákvæði 1. og 2. mgr. 46. gr. falli brott og í stað þeirra 
komi eftirfarandi:

„Skrá Sambandsins skal millifæra losunarheimildir, 
sem boðnar eru upp á öllum uppboðsvettvöngum, fyrir 
opnun tilboðsgluggans inn á tilnefndan vörslureikning 
þannig að greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið 
geti haft þær í sinni vörslu sem fjárvörslufyrirtæki 
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þar til losunarheimildirnar eru afhentar hlutskörpustu 
bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra, allt 
eftir útkomunni úr uppboðinu, eins og kveðið er á um 
í viðeigandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem 
samþykkt var skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/
EB.“

27)  Ákvæði 2. mgr. 50 gr. falli brott og í stað tilvísunar í „1. 
eða 2. mgr.“ í 3. málsgrein komi tilvísun í „1. mgr.“.

28)  Eftirfarandi breyting er gerð á 52. gr.:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Með fyrirvara um 2. mgr. skal greiða 
kostnað vegna þjónustu sem kveðið er á um í 
27. gr. (1. mgr.), 28. gr. (1. mgr.) og 31. gr. með 
gjöldum sem bjóðendur greiða, að því undanteknu 
að allur kostnaður vegna samkomulags milli 
uppboðshaldarans og uppboðsvettvangsins, sem um 
getur í 22. gr. (2. og 3. mgr.) og sem heimilar 
uppboðshaldaranum að bjóða upp losunarheimildir 
fyrir hönd tilnefningaraðildarríkisins, skal greiddur 
af aðildarríkinu sem stendur að uppboðinu, að 
undanteknum kostnaði vegna greiðslumiðlunarkerfis 
eða uppgjörskerfis sem tengist uppboðsvettvanginum.

Kostnaðurinn, sem um getur í fyrstu undirgrein, 
skal dreginn frá uppboðstekjunum sem greiðast til 
uppboðshaldarans skv. 2. og 3. mgr. 44. gr.“

b)  Í stað fyrstu, annarrar og þriðju undirgreinar 2. mgr. 
komi eftirfarandi:

„2.  Með fyrirvara um þriðju undirgrein 
má í skilyrðum og skilmálum sameiginlega 
innkaupssamningsins, sem um getur í 26. gr. (fyrstu 
undirgrein 6. mgr.), eða samningsins um tilnefningu 
uppboðsvettvangs, skv. 26. gr. (1. eða 2. mgr.), 
víkja frá 1. málsgrein þessarar greinar með því 
að krefjast þess af þeim aðildarríkjum, sem hafa 
tilkynnt framkvæmdastjórninni skv. 30. gr. (4. mgr.) 
að þau hafi ákveðið að taka ekki þátt í sameiginlegu 
aðgerðinni sem kveðið er á í 26. gr. (1. og 2. mgr.) 
en nýta uppboðsvettvanginn sem tilnefndur er skv. 
26. gr. (1. eða 2. mgr.), að greiða viðkomandi 
uppboðsvettvangi, þ.m.t. greiðslujöfnunarkerfi eða 
uppgjörskerfi sem tengjast því, kostnaðinn vegna 
þjónustu, sem kveðið er á um í 27. gr. (1. mgr.) 
og 28. gr. (1. mgr.), í tengslum við þann hluta 
losunarheimilda sem viðkomandi aðildarríki býður 
upp frá þeim degi sem aðildarríkið byrjar að bjóða 
upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 26. 
gr. (1. eða 2. mgr.) eða þangað til tilnefningartímabili 
þess uppboðsvettvangs lýkur eða það fellur úr gildi.

Framangreind ákvæði gilda einnig um aðildarríki 
sem hafa ekki tekið þátt í sameiginlegu aðgerðinni, 
sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr., innan 
við 6 mánuðum frá gildistöku sameiginlega 
innkaupsamningsins sem um getur í fyrstu undirgrein 
6. mgr. 26. gr.

Fyrsta undirgrein gildir ekki þegar aðildarríki 
verður þátttakandi í sameiginlegu aðgerðinni, eins 
og kveðið er á um í 26. gr. (1. eða 2. mgr.), 
eftir lok tilnefningartímabilsins sem um getur í 
30. gr. (annarri undirgrein 5. mgr.) eða þegar það 
nýtir uppboðsvettvanginn, sem tilnefndur er skv. 
26. gr. (1. eða 2. mgr.), til að bjóða upp sinn 
hluta losunarheimilda ef farist hefur fyrir að skrá 
uppboðsvettvang, skv. 30. gr. (7. mgr.), sem tilkynnt 
hefur verið um skv. 30. gr. (6. mgr.).“

c)  Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3.  Þeim kostnaði uppboðsvaktarans sem er 
breytilegur eftir fjölda uppboða og er tilgreindur 
í samningnum um tilnefningu vaktarans skal 
miðlað jafnt á uppboðin í hlutfalli við fjölda þeirra. 
Öllum öðrum kostnaði uppboðsvaktarans, sem er 
tilgreindur í samningnum um tilnefningu hans, 
nema kostnaði vegna þjónustu sem er útveguð af 
framkvæmdastjórninni og kostnaði vegna skýrslu 
sem lögð er fram skv. 4. mgr. 25. gr., skal miðla jafnt 
á uppboðsvettvangana, nema annað sé tekið fram í 
samningnum um tilnefningu uppboðsvaktarans.“

29)  Í stað 54. gr. komi eftirfarandi:

„54. gr.

Vöktun á tengslum við bjóðendur

„1.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal vakta tengslin við 
bjóðendur sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð 
á uppboðum hans, með því að gera eftirfarandi:

a)  athuga gaumgæfilega öll tilboð sem gerð eru meðan 
þau tengsl vara til að tryggja að tilboðshegðun 
bjóðenda samræmist vitneskju uppboðsvettvangsins 
um viðskiptavininn, viðskipti hans og áhættulýsingu, 
þ.m.t. hvaðan fjármagnið kemur, ef nauðsyn krefur,

b)  viðhalda skilvirku fyrirkomulagi og málsmeðferðum 
vegna reglulegrar vöktunar á því að aðilar, sem 
fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 1., 
2. og 3. mgr. 19. gr., fari að reglunum um hegðun á 
markaðinum,
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c)  vakta viðskipti aðila sem fengið hafa leyfi til að 
leggja fram tilboð skv. 1., 2. og 3. mgr. 19. gr. og 6. 
mgr. 20. gr. og nota kerfi sín til að greina brot gegn 
reglunum sem um getur í b-lið þessarar undirgreinar, 
ósanngjarnar eða ólöglegar uppboðsaðstæður eða 
hegðun sem gæti leitt til markaðssvika.

Þegar tilboð eru grannskoðuð í samræmi við a-lið 
fyrstu undirgreinar skal viðkomandi uppboðsvettvangur 
beina sérstakri athygli að hvers kyns starfsemi sem 
hann telur sérstaklega líklega, vegna eðlis síns, til að 
tengjast peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða 
glæpastarfsemi.

2.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal tryggja að skjöl, 
gögn eða upplýsingar, sem hann býr yfir um bjóðanda, 
séu ávallt uppfærð. Í þessum tilgangi getur slíkur 
uppboðsvettvangur:

a)  óskað eftir upplýsingum frá bjóðandanum skv. 19. 
gr. (2. og 3. mgr.) og 20. gr. (5., 6. og 7. mgr.) í þeim 
tilgangi að vakta tengslin við þann bjóðanda eftir 
að hann hefur fengið leyfi til að leggja fram tilboð, 
svo lengi sem tengslin vara og í fimm ár eftir að þau 
rofna,

b)  gert kröfu þess efnis að aðilar, sem fá leyfi til að 
leggja fram tilboð, leggi reglulega inn nýja umsókn 
um slíkt leyfi,

c)  gert kröfu þess efnis að aðilar, sem fá leyfi til að leggja 
fram tilboð, tilkynni viðkomandi uppboðsvettvangi 
tafarlaust um allar breytingar á upplýsingunum sem 
lagðar voru fram hjá honum skv. 19. gr. (2. og 3. 
mgr.) og 20. gr. (5., 6. og 7. mgr.).

3.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal halda skrár yfir:

a)  umsóknir umsækjenda um leyfi til að leggja fram 
tilboð skv. 2. og 3. mgr. 19. gr., þ.m.t. breytingar á 
þeim,

b)  skoðanir sem hafa verið gerðar meðan:

i.  verið var að vinna úr framlagðri umsókn um leyfi 
til að leggja fram tilboð skv. 19., 20. og 21. gr.,

ii.  verið var að athuga gaumgæfilega og vakta 
tengslin, skv. a- og c-lið 1. mgr., eftir að 
umsækjandi fékk leyfi til að leggja fram tilboð,

c)  allar upplýsingar sem tengjast tilteknu tilboði 
tiltekins bjóðanda á uppboði, þ.m.t. afturkallanir eða 

breytingar á slíkum tilboðum, samkvæmt annarri 
undir grein 3. mgr. 6. gr. og 4. mgr. 6. gr.,

d)  allar upplýsingar sem tengjast framkvæmd hvers 
uppboðs þar sem bjóðandi hefur lagt fram tilboð.

4.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal halda skrárnar sem um 
getur í 3. mgr. meðan bjóðandi hefur leyfi til að leggja 
fram tilboð á uppboðum hans og í fimm ár eftir að tengsl 
hans við bjóðandann rofna.“

30)  Í stað 1., 2. og 4. mgr. 55. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í 37. 
gr. (1. mgr.) tilskipunar 2005/60/EB, skulu vakta 
og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 
uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. 
mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), fari að kröfunum um könnun 
á áreiðanleika viðskiptamanna í 19. gr. og 20. gr. (6. 
mgr.) þessarar reglugerðar, kröfunum um vöktun og 
skráahald í 54. gr. þessarar reglugerðar og kröfunum um 
tilkynningarskyldu í 2. og 3. mgr. þessarar greinar.

Lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í fyrstu 
undirgrein, skulu hafa þær valdheimildir sem kveðið er 
á um í landsbundnu ráðstöfunum til að lögleiða 2. og 3. 
mgr. 37. gr. tilskipunar 2005/60/EB.

Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. 
mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), kann að bera ábyrgð á brotum 
gegn 19. gr., 20. gr. (6. og 7. mgr.), 21. gr. (1. og 2. mgr.) 
og 54. gr. þessarar reglugerðar og 2. og 3. mgr. þessarar 
greinar. Landsráðstafanir til að lögleiða 39. gr. tilskipunar 
2005/60/EB gilda að þessu leyti.

2.  Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. 
gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), og stjórnendur 
hans og starfsmenn skulu eiga náið samstarf við 
peningaþvættisskrifstofuna (FIU) sem um getur í 21. 
gr. tilskipunar 2005/60/EB með því að gera eftirfarandi 
tafarlaust:

a)  tilkynna peningaþvættisskrifstofunni, að eigin 
frumkvæði, þegar vitneskja er um peningaþvætti, 
fjármögnun hryðjuverka eða að glæpastarfsemi sé 
stunduð eða hafi verið framin eða gerð tilraun til að 
fremja hana á uppboðunum eða ef grunur leikur á 
slíku eða gildar ástæður eru fyrir slíkum grun,

b)  með því að láta peningaþvættisskrifstofunni þegar í 
té, að beiðni hennar, allar nauðsynlegar upplýsingar í 
samræmi við málsmeðferðina í gildandi löggjöf.“
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„4.  Aðildarríkið þar sem uppboðsvettvang, sem er 
tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), er að 
finna skal tryggja að landsráðstafanir til að lögleiða 26. 
til 29. gr., 32. gr., 34. gr. (1. mgr.) og 35. gr. tilskipunar 
2005/60/EB gildi um viðkomandi uppboðsvettvang.“

31)  Í stað 1. mgr. 56. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. gr. 
(1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), skal tilkynna lögbærum 
landsyfirvöldum, sem tilnefnd eru skv. 43. gr. (2. mgr.) 
tilskipunar 2004/39/EB og bera ábyrgð á eftirliti með 
viðkomandi uppboðsvettvangi eða á rannsókn á og 
lögsókn vegna markaðssvika sem fram fara á viðkomandi 
uppboðsvettvangi eða í gegnum kerfi hans, um grun um 
markaðssvik aðila sem fengið hefur leyfi til að leggja 
fram tilboð á uppboðunum eða aðila, sem tilboð er gert 
fyrir af hálfu aðila sem fengið hefur leyfi til að leggja 
fram tilboð á uppboðunum.

Landsráðstafanir til að lögleiða 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 
2005/60/EB gilda.“

32)  Í stað 58. gr. komi eftirfarandi:

„58. gr.

Reglur um hegðun á markaði eða annað samnings-
bundið fyrirkomulag

Ákvæði 53. til 57. gr. hafa ekki áhrif á neinar aðrar 
aðgerðir sem uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 
26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), hefur rétt til að 
grípa til samkvæmt reglum sínum um hegðun á markaði 
eða öðru samningsbundnu fyrirkomulagi sem er fyrir 
hendi, beint eða óbeint, gagnvart bjóðendum sem fengið 
hafa leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum, að því 
tilskildu að slíkar aðgerðir stangist ekki á við ákvæði 53. 
til 57. gr. eða grafi undan þeim.“

33)  Í stað 3. mgr. 60. gr. komi eftirfarandi:

„3.  Skrá yfir heiti, heimilisföng, síma- og símbréfanúmer, 
tölvupóstföng og vefsetur allra aðila, sem fengið hafa 

leyfi til að leggja fram tilboð fyrir hönd annarra á 
uppboðum sem viðkomandi uppboðsvettvangur, sem er 
tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., heldur 
skal birt á vefsetri viðkomandi uppboðsvettvangs.“

34)  Í stað orðasambandsins „eru gerðar opinberar “ í e-lið 3. 
mgr. 62. gr. komi „eru birtar eða gerðar opinberar“.

35)  Í stað 64. gr. komi eftirfarandi:

„64. gr.

Áfrýjunarréttur

„1.  Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 
26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., skal sjá til þess að hann hafi 
yfir að ráða kerfi til að fjalla utan dómstóla um kvartanir 
frá umsækjendum um  leyfi til að leggja fram tilboð, 
bjóðendum sem hafa fengið leyfi til að leggja fram 
tilboð og bjóðendum sem neitað hefur verið um leyfi 
til að leggja fram tilboð eða aðgangur þeirra hefur verið 
afturkallaður eða felldur tímabundið úr gildi.

2.  Aðildarríki þar sem er skipulegur markaður, sem 
hefur verið tilnefndur sem uppboðsvettvangur skv. 26. gr. 
(1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), eða þar sem eftirlit er haft 
með markaðsrekanda skulu tryggja að ákvarðanir, sem 
teknar eru utan dómstóla vegna kvartana sem um getur 
í 1. mgr. þessarar greinar, séu rökstuddar á tilhlýðilegan 
hátt og séu með fyrirvara um rétt til að leita til dómstóla 
sem um getur í 52. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2004/39/
EB. Sá réttur hefur ekki áhrif á réttinn til að skjóta máli 
beint til dómstóla eða lögbærra stjórnvalda sem kveðið 
er á um í landsráðstöfunum til að lögleiða 2. mgr. 52. gr. 
tilskipunar 2004/39/EB.“

36)  Í stað I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 
komi textinn eins og fram kemur í viðaukanum við þessa 
reglugerð.

2. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 23. nóvember 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________
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VIÐAUKI

Í stað I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 komi eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI

Losunarheimildir sem boðnar eru upp árið 2012 skv. 1. mgr. 10. gr.

Aðildarríki Fjöldi

Belgía 2 979 000

Búlgaría 3 277 000

Tékkland 5 503 000

Danmörk 1 472 000

Þýskaland 23 531 000

Eistland 1 068 000

Írland 1 100 000

Grikkland 4 077 000

Spánn 10 145 000

Frakkland 6 434 000

Ítalía 11 324 000

Kýpur 307 000

Lettland 315 000

Litháen 637 000

Lúxemborg 141 000

Ungverjaland 1 761 000

Malta 120 000

Holland 3 938 000

Austurríki 1 636 000

Pólland 14 698 000

Portúgal 2 065 000

Rúmenía 5 878 000

Slóvenía 520 000

Slóvakía 1 805 000

Finnland 1 965 000

Svíþjóð 1 046 000

Breska konungsríkið 12 258 000

Samtals 120 000 000“


