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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1143/2013

frá 13. nóvember 2013

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 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, einkum í því skyni að 

skrá uppboðsvettvang sem Þýskaland tilnefnir (*)

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) Aðildarríkjum, sem ekki taka þátt í sameiginlegu
aðgerðinni sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26.
gr. reglugerðar 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 heimilt
að tilnefna sína eigin uppboðsvettvanga til að bjóða
upp sinn hluta af þeim fjölda losunarheimilda sem falla
undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB. Samkvæmt
þriðju málsgrein 5. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 1031/2010 er tilnefning slíkra uppboðsvettvanga
með fyrirvara um að viðkomandi uppboðsvettvangur sé
skráður í III. viðauka við þá reglugerð.

2) Í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 1031/2010 tilkynnti Þýskaland framkvæmdastjórninni
um ákvörðun sína um að taka ekki þátt í sameiginlegu
aðgerðinni, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr.
þeirrar reglugerðar, og að tilnefna sinn eigin uppboðs-
vettvang.

3) Hinn 15. mars 2013 tilkynnti Þýskaland framkvæmda-
stjórninni að það hygðist tilnefna European Energy
Exchange AG („EEX“) sem uppboðsvettvang eins og um
getur í 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010.

4) Hinn 20. mars 2013 lagði Þýskaland tilkynninguna
fyrir nefndina um loftslagsbreytingar sem var stofnuð
skv. 9. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 303, 14.11.2013, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2014 frá 16. maí 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
bíður birtingar. 

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

280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um aðferð til að 
vakta losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um 
framkvæmd Kýótóbókunarinnar (3).

5) Til að sjá til þess að fyrirhuguð tilnefning EEX sem
uppboðsvettvangs, eins og um getur í 1. mgr. 30. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, samrýmist kröfunum
í þeirri reglugerð og sé í samræmi við markmiðin, sem
sett eru fram í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB, er
nauðsynlegt að leggja ýmsar skyldur og skilyrði á EEX.

6) Þess er krafist, í samræmi við b-lið 3. mgr. 35 gr.
reglu gerðar (ESB) nr. 1031/2010, að tilnefndur
uppboðs vett vangur veiti litlum og meðalstórum
fyrirtækjum óhindraðan, sanngjarnan og jafnan aðgang
að uppboðunum og leyfi til að leggja fram tilboð á
uppboðunum fyrir smálosendur. Til að sjá til þess ætti
EEX að veita slíkum litlum og meðalstórum fyrirtækjum
og smálosendum gagnsæjar, ítarlegar og uppfærðar
upplýsingar um möguleika á aðgangi að uppboðum sem
EEX stjórnar fyrir Þýskaland, þ.m.t. allar nauðsynlegar,
hagnýtar leiðbeiningar um hvernig er hægt að nýta sem
best þá möguleika. Slíkar upplýsingar ættu að vera
aðgengilegar öllum á vefsíðu EEX. EEX ætti auk þess
að tilkynna uppboðsvaktara, sem á að tilnefna eins og
kveðið er á um í 2. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr.
1031/2010, um það umfang sem náðst hefur, þ.m.t.
umfang landfræðilegrar útbreiðslu sem náðst hefur, og
taka fullt tillit til ráðlegginga uppboðsvaktara hvað þetta
varðar til að sjá til þess að skyldur þess skv. a- og b-lið 3.
mgr. 35. gr. þeirrar reglugerðar séu uppfylltar.

7) Þegar aðildarríki tilnefna uppboðsvettvang verða þau
að taka tillit til þess, í samræmi við e-lið 3. mgr. 35.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, að hve miklu
marki hugsanlegur uppboðsvettvangur getur komist
hjá röskun á samkeppni á innri markaðinum, þ.m.t.
kolefnismarkaðinum. Uppboðsvettvangur ætti einkum
ekki fá færi á að nota samninginn um tilnefningu
sína til að auka samkeppnishæfni annarrar starfsemi
sinnar, einkum að því er varðar eftirmarkaðinn sem
hann skipuleggur. Uppboðsvettvangur ætti að veita
hugsanlegum bjóðendum þann valkost að fá leyfi til að
leggja fram tilboð í uppboðunum án þess að þurfa að gerast
kauphallarmeðlimir eða þátttakendur í eftirmarkaðnum
sem uppboðsvettvangurinn skipuleggur eða á nokkru
öðru viðskiptatorgi sem uppboðsvettvangurinn eða þriðji
aðili starfrækir.

(3) Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.
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8) Þegar aðildarríki tilnefna uppboðsvettvang verða þau
að taka tillit til þess, í samræmi við h-lið 3. mgr. 35. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, að hve miklu marki
viðunandi ráðstafanir eru gerðar til að uppboðsvettvangur
verði að afhenda allar efnislegar og óefnislegar eignir
sem nauðsynlegar eru til að uppboðsvettvangurinn
sem tekur við geti haldið uppboð. Mæla ætti fyrir um
slíkar ráðstafanir skýrt og tímanlega í útgönguáætlun
sem uppboðsvaktari ætti að endurskoða. Allir
uppboðsvettvangar, ekki einungis EEX sem Þýskaland
útnefnir, ættu að móta slíka útgönguáætlun og taka fullt
tillit til álits uppboðsvaktarans þar að lútandi.

9) Í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur ber að breyta
ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 sem varða
innkaupaferli til að tilnefna uppboðsvettvanga og
uppboðsvaktara og halda uppboð.

10) Þar eð afhenda þarf losunarheimildir innan fimm
daga frá uppboði og unnt er að eiga viðskipti með
losunarheimildirnar sjálfar þarf ekki að vera unnt að eiga
viðskipti með uppboðsvöruna.

11) Uppboðsvettvangi er skylt að hafa samráð við
uppboðsvaktarann eftir þörfum. Svar við slíku samráði
hefur í för með sér ábyrgð og skuldbindingar fyrir
uppboðsvaktarann. Í því skyni að draga úr slíkri ábyrgð
og skuldbindingum, einkum í brýnum málum, ætti
uppboðsvettvangurinn sem leitar samráðsins að hafa
heimild til að hefja fyrirhugaðar ráðstafanir áður en hann
fær álit uppboðsvaktarans. Sú skylda uppboðsvettvangsins
að taka fullt tillit til álits uppboðsvaktarans, þegar það er
veitt, ætti að gilda áfram.

12) Einnig ætti að endurskoða ákvarðanatöku varðandi
uppboðsalmanökin. Í fyrsta lagi er hvorki framkvæman-
legt né nauðsynlegt að taka ákvörðun varðandi
uppboðsalmanökin svo snemma sem í febrúar og mars
árið áður. Í öðru lagi ætti sá fjöldi sem bjóða á upp í ágúst
að vera helmingur þess fjölda sem er boðinn upp í öðrum
mánuðum, sem unnt er að ná fram með því að halda færri
uppboð sem og að bjóða upp minni fjölda. Í þriðja lagi er
fjöldinn ákvarðaður með 3. gr. d í tilskipun 2003/87/EB
sem og hluti aðildarríkjanna af losunarheimildum vegna
flugs, sem bjóða á upp, og í ákvæðunum í reglugerð
(ESB) nr. 1031/2010 um árlegan fjölda losunarheimilda
vegna flugs sem bjóða á upp ætti að taka til greina óvissu
í tengslum við suma af þeim undirliggjandi þáttum
sem ákvarða þennan fjölda og hluta. Auk þess er meiri
sveigjanleiki við dreifingu á þeim fjölda losunarheimilda
vegna flugs, sem bjóða á upp á tilteknu almanaksári,
réttlætanlegur með hliðsjón af þeirri óvissu sem ríkir
um niðurstöður alþjóðlegra samningaviðræðna. Í fjórða
lagi, ef um er að ræða samfelldar niðurfellingar, ætti
að dreifa losunarheimildunum á fleiri uppboð en næstu
fjögur ráðgerðu uppboð. Að lokum ætti að bæta við
ákvæðum um uppboðsalmanakið að því er varðar uppboð

sameiginlega uppboðsvettvangsins fyrir aðildarríki sem 
kýs að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni en þarf að 
nota sameiginlega uppboðsvettvanginn meðan það bíður 
eftir tilnefningu á sínum eigin uppboðsvettvangi. Þessi 
ákvæði ættu að endurspegla ákvæði um uppboðsalmanök 
sem uppboðsvettvangar, sem slík aðildarríki tilnefna, 
taka ákvörðun um.

13) Aðgangur að uppboðunum skal ekki háður því skilyrði
að gerast meðlimur eða þátttakandi í eftirmarkaðnum
sem uppboðsvettvangurinn skipuleggur eða nokkru öðru
viðskiptatorgi sem er starfrækt af uppboðsvettvangi
eða af þriðja aðila. Þessi krafa ætti að gilda um alla
uppboðsvettvanga, ekki einungis um uppboðsvettvanga
sem aðildarríki, sem ekki taka þátt í sameiginlegu
aðgerðinni í því skyni að halda sameiginlega
uppboðsvettvanga, tilnefna.

14) Uppboðsvettvangur 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. Til að taka af allan vafa skal skýrt að
aðildarríki geta krafist þess að uppboðsvettvangur bjóði
annars konar leiðir af þessu tagi.

15) Það að hrinda í framkvæmd banni á aðildarríki sem
greina aðilum, sem vinna fyrir uppboðshaldara, frá
innherjaupplýsingum getur verið óraunhæft eða haft
neikvæð áhrif á skilvirkni starfs tilnefnds uppboðshaldara
eða aðila sem vinna fyrir uppboðshaldarann.
Uppboðshaldarar gegna einungis takmörkuðu hlutverki
við uppboðshald og fyrir hendi eru fjölbreyttar ráðstafanir
til að draga úr áhættu á innherjasvikum, þ.m.t. ráðstafanir
sem taka á aðstæðum þar sem uppboðshaldarinn eða
aðilar sem vinna fyrir uppboðshaldarann hafa aðgang
að innherjaupplýsingum. Í þessu samhengi er algert
bann óhóflegt. Samt sem áður ættu aðildarríkin að bera
ábyrgð á því að tryggja að tilnefndur uppboðshaldari
hafi yfir að ráða viðeigandi ráðstöfunum til að koma í
veg fyrir innherjasvik áður en þau upplýsa um slíkar
innherjaupplýsingar.

16) Tilkynning aðildarríkis, sem tekur ekki þátt í
sameiginlegri aðgerð í því skyni að halda sameiginlega
uppboðsvettvanga í tengslum við uppboðsvettvanginn
sem það ætlar sér að tilnefna, getur ekki innihaldið allt
uppboðsalmanakið en ætti að innihalda þær upplýsingar
sem máli skipta til að samræma uppboðsalmanök á síðari
stigum.

17) Endurskoðun reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 ætti að
njóta góðs af skýrslu uppboðsvaktarans yfir uppboð, sem
haldin voru árið 2014, sem búast má við að verði skilað í
byrjun næsta árs á eftir.
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18) Í reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er kveðið á um að
uppboðsvettvangur verði að vera skipulegur markaður.
Til að nýta viðeigandi reynslu og sérþekkingu og draga
úr áhættu við framkvæmd uppboðanna er rétt að skýra
að þetta ætti að vera skipulegur markaður og stjórnandi
hans á að skipuleggja markað með losunarheimildir eða
afleiður losunarheimilda.

19) Þar eð heimilt er að greiða uppboðsvaktara af
uppboðstekjum getur verið æskilegt fyrir uppboðsvettvang
að koma fram sem greiðslufulltrúi vegna kostnaðar
uppboðsvaktarans.

20) Takmarkað innkaupaferli vegna tilnefningar
uppboðsvaktarans hefur ekki endað með samningi sökum
þess að enginn þátttakendanna lagði fram beiðni um
að taka þátt í þessu sameiginlega innkaupaferli. Ný
málsmeðferð mun þurfa að fjalla um flókin atriði, t.d. sem
varða val á útboðsferli, form samningsins og nákvæma
lýsingu á verkefnunum, sem tekur tíma að leysa úr. Þó að
uppboðsvaktari sé ekki fyrir hendi hefur það þó ekki í för
með sér áhættu í tengslum við uppboðshald að því marki
að það eigi að stöðva þau meðan þess er beðið að vaktari
sé tilnefndur.

21) Uppboðsvettvangur getur heimilað framlagningu
rafrænnar umsóknar um leyfi til að leggja fram tilboð
en ætti einnig að vera heimilt að gera kröfu um slíka
framlagningu á pappírsformi.

22) Ef um er að ræða að uppboðsvettvangur, sem aðildarríki,
sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni um að
koma á sameiginlegum uppboðsvettvöngum, tilnefnir,
getur ekki haldið uppboðin ætti viðkomandi aðildarríki
að snúa sér til sameiginlega uppboðsvettvangsins
varðandi uppboð á hluta aðildarríkisins af þeim fjölda
losunarheimilda sem bjóða á upp. Það skal skýrt að
fyrirkomulag milli sameiginlega uppboðsvettvangsins og
uppboðshaldara sem þessi aðildarríki tilnefna verður að
vera fyrir hendi áður en öll slík uppboð á sameiginlegum
uppboðsvettvangi fara fram en eigi fyrr en þá.

23) Allir uppboðsvettvangar ættu að ákvarða útgönguáætlun
og hafa samráð við uppboðsvaktarann þar að
lútandi. Þessi skylda ætti ekki að gilda eingöngu um
uppboðsvettvanga sem aðildarríki, sem ekki taka þátt í
sameiginlegu aðgerðinni um að tilnefna sameiginlega
uppboðsvettvanga, tilnefna.

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

25) Samningurinn milli Þýskalands og EEX í hlutverki þess
sem séruppboðsvettvangs á umbreytingatímabili fellur
úr gildi í desember 2013. Til að tryggja að uppboð EEX
haldi áfram að vera fyrirsjáanleg og á réttum tíma er
brýnt að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

1) Í stað 1. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Bjóða skal losunarheimildir til sölu á uppboðs vett-
vangi með stöðluðum, rafrænum samningum („uppboðs-
varan“).“

2) Í stað 7. og 8. mgr. 7. gr. komi eftirfarandi:

„7.  Fyrir upphaf uppboðs skal uppboðsvettvangurinn
ákvarða hvaða aðferð skal nota við beitingu 6. mgr. eftir
að haft hefur verið samráð við uppboðsvaktarann, ef hann
er tilnefndur, og lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í
56. gr., hafa verið látin vita.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur breytt aðferðinni 
milli tveggja tilboðsglugga á sama uppboðsvettvangi. 
Hann skal án tafar tilkynna það uppboðsvaktaranum, ef 
hann er tilnefndur, og lögbærum landsyfirvöldum sem um 
getur í 56. gr.

Viðkomandi uppboðsvettvangur skal taka fullt tillit til 
álits uppboðsvaktarans, ef það er veitt.

8. Ef eitt eða fleiri uppboð eru felld niður hvert á eftir
öðru skv. 5. eða 6. mgr. skal miðla þeim samanlagða 
fjölda losunarheimilda, sem bjóða átti upp á þessum 
uppboðum, jafnt á næstu uppboð sem eru á áætlun á sama 
uppboðsvettvanginum.

Ef um er að ræða losunarheimildir sem falla undir  
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB skal fjöldi uppboða, sem
samanlögðum fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp 
skal miðlað á, vera fjórfalt meiri en sá fjöldi uppboða sem 
felldur var niður.

Ef um er að ræða losunarheimildir sem falla undir  
II. kafla tilskipunar 2003/87/EB skal fjöldi uppboða, sem
samanlögðum fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp 
skal miðlað á, vera tvöfalt meiri en sá fjöldi uppboða sem 
felldur var niður.“

3) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3.  Að höfðu samráði við uppboðsvaktarann, ef
hann er tilnefndur, getur hver uppboðsvettvangur
í undantekningartilvikum breytt tímasetningum
tilboðsglugga með því að tilkynna það öllum aðilum
sem geta orðið fyrir áhrifum af því. Viðkomandi
uppboðsvettvangur skal taka fullt tillit til álits
uppboðsvaktarans, ef það er veitt.“
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b) Í stað 5. mgr. komi eftirfarandi:

„5.  Þeim fjölda losunarheimilda, sem fellur undir 
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, sem bjóða á upp á
uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. 
mgr. 26. gr., skal miðlað jafnt á uppboð á tilteknu ári, 
en þó þannig að fjöldinn sem boðinn er upp í ágúst ár 
hvert sé helmingurinn af þeim fjölda sem boðinn er 
upp á uppboðum aðra mánuði ársins.

Þeim fjölda losunarheimilda, sem fellur undir  
II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, sem bjóða á upp á
uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 1. eða 
2. mgr. 26. gr., skal að meginreglu til miðlað jafnt
á uppboð á tilteknu ári, en þó þannig að fjöldinn 
sem boðinn er upp á uppboðum í ágúst ár hvert sé 
helmingurinn af þeim fjölda sem boðinn er upp á 
uppboðum aðra mánuði ársins.“

4) Í stað 9. gr. komi eftirfarandi:

„9. gr.

Aðstæður sem geta komið í veg fyrir uppboðshald

Með fyrirvara um beitingu reglnanna sem um getur í  
58. gr., eftir því sem við á, getur uppboðsvettvangur fellt
niður uppboð þegar truflun verður til þess að ekki er rétt 
staðið að uppboðinu eða ef líklegt er að truflun verði á því. 
Ef eitt eða fleiri uppboð eru felld niður hvert á eftir öðru 
skal miðla þeim samanlagða fjölda losunarheimilda, sem 
bjóða átti upp á þessum uppboðum, jafnt á næstu uppboð 
sem eru á áætlun á sama uppboðsvettvanginum.

Ef um er að ræða losunarheimildir sem falla undir  
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB skal fjöldi uppboða, sem
samanlögðum fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp 
skal miðlað á, vera fjórfalt meiri en sá fjöldi uppboða sem 
felldur var niður, hvert á eftir öðru.

Ef um er að ræða losunarheimildir sem falla undir II. 
kafla tilskipunar 2003/87/EB skal fjöldi uppboða, sem 
samanlögðum fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp 
skal miðlað á, vera tvöfalt meiri en sá fjöldi uppboða sem 
felldur var niður, hvert á eftir öðru.“

5) Ákvæðum 11. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 
1. eða 2. mgr. 26. 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 III. kafla 
tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á einstökum 
uppboðum á hverju almanaksári, eigi síðar en  
30. september árið á undan eða eins fljótt og unnt
er eftir þá dagsetningu, að höfðu samráði við 

framkvæmdastjórnina og að fengnu áliti hennar þar 
að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka 
fullt tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.“

b) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:

„4.  Almanakið fyrir sérstök uppboð á losunar-
heimildum, sem falla undir III. kafla tilskipunar 
2003/87/EB og eru haldin á öðrum uppboðsvettvangi 
en þeim sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. 
þessarar reglugerðar, skal ákvarðað og birt í samræmi 
við 32. gr. þessarar reglugerðar.

Ákvæði 32. gr. gilda einnig að því er varðar uppboð 
sem uppboðsvettvangurinn, sem er tilnefndur skv.  
1. eða 2. mgr. 26. gr., heldur skv. annarri undirgrein
7. mgr. 30. gr.“

6) Í stað 12. gr. komi eftirfarandi:

„12. gr.

Árlegur fjöldi uppboðinna losunarheimilda sem falla 
undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB

1. Sá fjöldi losunarheimilda sem fellur undir II. kafla
tilskipunar 2003/87/EB, sem bjóða á upp á hverju ári, skal 
vera 15% af væntanlegum fjölda þessara losunarheimilda 
sem eru í dreifingu á því ári. Ef sá fjöldi sem boðinn er 
upp á tilteknu ári er meiri eða minni en 15% af þeim fjölda 
sem er í raun settur í dreifingu á því ári skal leiðrétta 
magnið, sem á að bjóða upp á næsta ári, um sem nemur 
mismuninum. Allar losunarheimildir, sem á eftir að bjóða 
upp eftir síðasta ár viðskiptatímabils, skulu boðnar upp á 
fyrstu fjórum mánuðum næsta árs.

Taka skal tillit til þeirra losunarheimilda sem eftir eru í 
sérstaka varasjóðnum sem um getur í 3. gr. f í tilskipun 
2003/87/EB þegar fjöldi losunarheimilda, sem bjóða á upp 
á síðasta ári hvers viðskiptatímabils, er ákveðinn.

2. Hlutfall losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla
tilskipunar 2003/87/EB og hvert aðildarríki fær til að bjóða 
upp á hverju almanaksári á tilteknu viðskiptatímabili, skal 
ákvarðað í samræmi við 3. mgr. 3. gr. d í þeirri tilskipun.“

7) Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Frá og með 2013 skulu uppboðsvettvangarnir, 
sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar 
reglugerðar, að jafnaði ákvarða og birta upplýsingar 
um tilboðsgluggana, fjöldann í hverju tilviki og 
uppboðsdagsetningarnar, sem og um uppboðsvöruna, 
greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar, 
sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB 
og bjóða á upp á einstökum uppboðum á hverju 
almanaksári, eigi síðar en 30. september árið á undan 
eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að höfðu 
samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu áliti 
hennar þar að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar 
skulu taka fullt tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.“
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b) Eftirfarandi annar undirliður bætist við í 4. málsgrein:

„Ákvæði 32. gr. gilda einnig að því er varðar uppboð
sem uppboðsvettvangurinn, sem er tilnefndur skv. 1.
eða 2. mgr. 26. gr., heldur skv. annarri undirgrein 7.
mgr. 30. gr.“

8) Ákvæðum 16. gr. er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi 1. mgr. a bætist við:

„1a.  Aðgangur að uppboðunum skal ekki háður
því skilyrði að gerast meðlimur eða þátttakandi í
eftirmarkaðnum sem uppboðsvettvangurinn
skipuleggur eða nokkru öðru viðskiptatorgi sem er
starfrækt af uppboðsvettvangi eða af þriðja aðila.“

b) Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3.  Uppboðsvettvangur getur boðið upp á og
aðildarríki geta krafist þess að uppboðsvettvangur
bjóði upp á eina eða fleiri aðrar aðgangsleiðir að
uppboðum sínum ef aðalaðgangsleiðin verður
óðagengileg af einhverjum orsökum, að því tilskildu að
slíkar varaaðgangsleiðir séu öruggar og áreiðanlegar
og að notkun þeirra orsaki ekki mismunun á milli
bjóðenda.“

9) Í stað a-liðar 1. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi:

„a)  rekstraraðili eða umráðandi loftfars, sem hefur
vörslureikning rekstaraðila eða vörslureikning umráðanda
loftfara, gerir tilboð fyrir eigin reikning, þ.m.t. fyrir
hönd móðurfélags, dótturfélags eða hlutdeildarfélags
sem tilheyrir sama fyrirtækjahópi og rekstraraðilinn eða
umráðandi loftfars,“

10) Í stað 2. mgr. 20. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skv.
1. málsgrein skal lögð fram með því að leggja fram
fullgerða umsókn hjá uppboðsvettvanginum. Viðkomandi
uppboðsvettvangur skal bjóða upp á umsóknareyðublaðið
og viðhalda því og aðganginum að því á Netinu.“

11) Ákvæðum 22. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

„3.  Að því er varðar aðildarríki sem taka ekki þátt
í sameiginlegu aðgerðunum sem kveðið er á um í
1. og 2. mgr. 26. gr. skal tilnefningaraðildarríkið
tilnefna uppboðshaldarann til að unnt sé að ganga frá
og koma í framkvæmd nauðsynlegum samþykktum
við uppboðsvettvangana sem eru tilnefndir skv. 1.
og 2. mgr. 26. gr., þ.m.t. greiðslumiðlunarkerfi og
uppgjörskerfi sem þeim tengjast, til að gera uppboðs-
haldaranum kleift að bjóða upp losunarheimildir
fyrir hönd tilnefningaraðildarríkisins á slíkum
uppboðsvettvöngum samkvæmt skilmálum og

skilyrðum sem gagnkvæmt samkomulag er um, í 
samræmi við aðra undirgrein 7. mgr. 30. gr. og fyrstu 
undirgrein 8. mgr. 30. gr.“

b) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:

„4.  Aðildarríkin skulu láta vera að greina aðilum sem
vinna fyrir uppboðshaldara frá innherjaupplýsingum
nema aðilinn sem starfar fyrir eða kemur fram fyrir hönd
aðildarríkisins veiti slíkar upplýsingar á grundvelli
vitneskjuþarfar sem telst vera eðlilegur liður í starfi
hans, starfsgrein eða hlutverki og að viðkomandi
aðildarríki sé þess fullvisst að uppboðshaldarinn hafi
yfir að ráða viðeigandi ráðstöfunum til að koma í
veg fyrir innherjasvik, í skilningi 28. mgr. 3. gr. eða
eins og lagt er bann við með 38. gr., af völdum aðila
sem vinnur fyrir uppboðshaldara, til viðbótar við þær
ráðstafanir sem fyrirhugaðar eru í 1. og 2. mgr. 42. gr.“

12) Í stað þriðju undirgreinar 1. mgr. 24. gr. komi
eftirfarandi:

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 þar til fyrsti uppboðsvaktarinn, sem
er tilnefndur skv. 2. mgr., hefur vöktun á viðkomandi
uppboðum eins og nánar er tilgreint í samningnum þar
sem hann er tilnefndur.“

13) Í stað 6. mgr. 25. gr. komi eftirfarandi:

„6.  Uppboðsvaktari skal gefa álit skv. 7. gr. (7. mgr.), 8. gr. (3. 
mgr), 27. gr. (3. mgr.) og 31. gr. (1. mgr) og eins og kveðið 
er á um í III. viðauka. Skila skal álitum innan hæfilegs 
tíma.“

14) Eftirfarandi 3. mgr. bætist við 27. gr.:

„3.  Innan þriggja mánaða frá dagsetningu tilnefningar
skal uppboðsvettvangurinn leggja ítarlega útgönguáætlun
sína fyrir framkvæmdastjórnina sem mun hafa samráð við
uppboðsvaktarann þar að lútandi. Innan tveggja mánaða
frá viðtöku álits uppboðsvaktarans skv. 6. mgr. 25. gr. skal
uppboðsvettvangurinn endurskoða útgönguáætlun sína
og, eftir því sem við á, breyta henni og taka fullt tillit til
álitsins.“

15) Í stað c-liðar 6. mgr. 30. gr. komi eftirfarandi:

„c)  uppboðsvaran og allar upplýsingar sem eru
nauðsynlegar fyrir framkvæmdastjórnina til að meta hvort
fyrirhugað uppboðsalmanak er samrýmanlegt við gildandi
eða fyrirhugað uppboðsalmanak uppboðsvettvanganna,
sem eru tilnefndir skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., sem og
önnur uppboðsalmanök sem önnur aðildarríki, sem taka
ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í
26. gr. heldur kjósa að tilnefna sína eigin uppboðsvettvanga,
leggja til“.
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16) Í stað 1. mgr. 31. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Uppboðsvettvangur sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 30.
gr. skal sinna sömu verkefnum og uppboðsvettvangurinn
sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr., eins og kveðið er á
um í 27. gr.

Þó skal uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 30. gr.
(1. mgr.), undanþeginn ákvæðum 27. gr. (c-liður 1. mgr.)
og skal leggja útgönguáætlunina, sem um getur í 27. gr. (3.
mgr.), fyrir tilnefningaraðildarríkið sem skal hafa samráð
við uppboðsvaktarann þar að lútandi.“

17) Í stað fyrstu undirgreinar 4. mgr. 32. gr. 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
almanaksári, eigi síðar en 31. október 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
aðeins taka ákvörðun og gera hana opinbera að höfðu
samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu áliti
hennar þar að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar
skulu taka fullt tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.“

18) Í stað fyrstu undirgreinar 33. gr. komi eftirfarandi:

„Eftir afhendingu uppboðsvaktarans á árlegu, samsteyptu
skýrslunni sem varðar uppboðin sem haldin eru árið 2014

skal framkvæmdastjórnin endurskoða fyrirkomulagið sem 
kveðið er á um í þessari reglugerð, þ.m.t. rekstur allra 
uppboðsferlanna.“

19) Í stað 1. mgr. 35. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Einungis skal halda uppboð á uppboðsvettvangi 
sem er viðurkenndur sem skipulegur markaður þar sem 
rekstraraðilinn skipuleggur markað með losunarheimildir 
eða afleiður losunarheimilda.“

20) Í stað 2. mgr. 44. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Uppboðsvettvangur, ásamt greiðslumiðlunarkerfi 
eða -kerfum og uppgjörskerfi eða -kerfum sem tengjast 
honum, skal millifæra greiðslurnar frá bjóðendunum eða 
síðari handhöfum réttinda þeirra, sem koma til vegna 
uppboðs á losunarheimildum sem falla undir II. og III. 
kafla tilskipunar 2003/87/EB, til uppboðshaldaranna sem 
buðu upp viðkomandi losunarheimildir að undanskilinni 
upphæð sem farið er fram á að uppboðsvettvangurinn 
annist hlutverk greiðslufulltrúa fyrir að því er varðar 
uppboðsvaktarann.“

21) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við textann í
viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

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 13. nóvember 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Töflunni í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er breytt sem hér segir:

Eftirfarandi lína bætist við í 1. hluta á eftir heiti uppboðsvettvangsins sem Þýskaland tilnefndi:

„Lagagrundvöllur 2. mgr. 30. gr.“

Eftirfarandi lína bætist við í 2. hluta á eftir heiti uppboðsvettvangsins sem Breska konungsríkið tilnefndi:

„Lagagrundvöllur 1. mgr. 30. gr.“

Eftirfarandi 3. hluti bætist við:

„Uppboðsvettvangar sem Þýskaland tilnefnir

3 Uppboðsvettvangur European Energy Exchange AG (EEX)

Lagagrundvöllur 1. mgr. 30. gr.

Tilnefningartímabil Í fyrsta lagi frá 15. nóvember 2013 þar til í síðasta lagi 14. nóvember 2018, með 
fyrirvara um aðra undirgrein 5. mgr. 30. gr.

Skilyrði Aðgangur að uppboðunum skal ekki háður því skilyrði að gerast meðlimur 
eða þátttakandi í eftirmarkaðnum sem EEX skipuleggur eða nokkru öðru 
viðskiptatorgi sem er starfrækt af EEX eða af þriðja aðila.

Skyldur 1. EEX skal leggja útgönguáætlun sína fyrir Þýskaland til umsagnar hjá
uppboðsvaktaranum innan tveggja mánaða frá 15. nóvember 2013.
Útgönguáætlunin skal vera með fyrirvara um þær skyldur sem lagðar eru
á EEX samkvæmt samningi við framkvæmdastjórnina og aðildarríkin,
sem er gerður skv. 26. gr., og réttindi framkvæmdastjórnarinnar og þessara
aðildarríkja samkvæmt þeim samningi.

2. EEX skal taka saman og viðhalda ítarlegri og uppfærðri skrá á vefsíðu sinni
yfir meðlimi sem fá leyfi til að leggja fram tilboð, sem hafa leyfi til að leggja
fram tilboð fyrir hönd lítilla og meðalstórra fyrirtækja og smálosenda, ásamt
auðskiljanlegum, hagnýtum leiðbeiningum sem veita litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum og smálosendum upplýsingar um hvaða ráðstafanir þarf að gera
til að fá aðgang að uppboðunum gegnum slíka meðlimi.

3. EEX skal tilkynna uppboðsvaktara um það umfang sem náðst hefur, þ.m.t.
umfang landfræðilegrar útbreiðslu sem náðst hefur, innan sex mánaða
frá upphafi uppboðanna eða tveggja mánaða frá því að uppboðsvaktari
er tilnefndur, hvort sem síðar verður, og taka fullt tillit til ráðlegginga
uppboðsvaktara hvað þetta varðar til að tryggja að skyldur þess skv. a- og
b-lið 3. mgr. 35. gr. séu uppfylltar.

4. Þýskaland skal tilkynna framkvæmdastjórninni um allar umtalsverðar
breytingar á viðkomandi samningsbundnum tengslum við EEX, sem voru
tilkynnt framkvæmdastjórninni 15. mars 2013 og tilkynnt nefndinni um
loftslagsbreytingar 20. mars 2013.“


