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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 tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um að ákvarða 
tímasetningu, stjórnun og aðra þætti uppboða til að 
tryggja að þau fari fram með opnum, gagnsæjum og 
samræmdum hætti og án mismununar. Í henni er einnig 
kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli vakta starfsemi 
evrópska kolefnismarkaðarins.

2)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 1031/2010(2) er kveðið á um þann fjölda losunar-
heimilda sem bjóða á upp ár hvert, eftir að búið er að 
draga þá úthlutun sem er gefin án endurgjalds frá því 
magni losunarheimilda sem er gefið út á sama ári í öllu 
Sambandinu. Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 1210/2011(3) er einnig ákveðið að víkja frá 
þessari tímasetningu til þess að ákvarða hvaða fjölda 
losunarheimilda skuli bjóða upp fyrr, fyrir árið 2013, 
og samsvarandi skerðingu á fjölda sem er boðinn upp 
á árunum 2013 og 2014 með það helst að markmiði 
að tryggja snurðulaus umskipti frá öðru yfir í þriðja 
viðskiptatímabil, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þarfar 
á baktryggingum svo farið sé að ákvæðum á fyrstu 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 26.2.2014, bls. 11. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 196/2014 frá 25. september 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

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

(3) 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 (Stjtíð. ESB L 308 24.11.2011, bls. 2).

árum þriðja viðskiptatímabilsins. Þessi árlegi fjöldi var 
ákveðinn á grundvelli þátta sem ákvarða eftirspurn eftir 
og framboð á losunarheimildum meðan matið fer fram 
og er forsenda yfirstandandi efnahagslegrar endurreisnar.

3)  Taka ætti tillit til óvenjulegra breytinga á þeim 
drifkröftum sem ákvarða jafnvægið milli eftirspurnar eftir 
og framboðs á losunarheimildum, einkum endurnýjaðrar 
niðursveiflu í efnahagsmálum ásamt tímabundnum 
þáttum sem tengjast beint umskiptunum yfir í þriðja 
áfanga, þ.m.t. aukinn fjöldi ónotaðra losunarheimilda 
sem gilda á öðru viðskiptatímabilinu svo farið sé að 
ákvæðum á því tímabili, aukinn fjöldi eininga vottaðrar 
losunar skerðingar og losunarskerðingareininga úr 
losunar skerðingarverkefnum, sem falla undir kerfi hrein-
leikaþróunar eða ákvæði sameiginlegrar framkvæmdar til 
innskila frá rekstraraðilum sem falla undir kerfið, mat til 
fjár á losunarheimildum úr varasjóði fyrir nýja aðila fyrir 
þriðja viðskiptatímabil til stuðnings sýniverkefnum á 
sviði kolefnisföngunar og -bindingar og nýskapandi tækni 
á sviði endurnýjanlegrar orku (NER300), samkvæmt 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB(4), 
og afhending losunarheimilda sem þarf ekki að nota í 
varasjóðinn fyrir nýja aðila vegna annars viðskiptatímabils. 
Þó að mismikil óvissa ríki um þessa þætti er mikilvægt að 
ákvarða tímanlega viðeigandi leiðréttingu á þeim árlega 
fjölda sem á að bjóða upp 2014–2020.

4)  Það er mikilvægur þáttur í loftslagsstefnu Evrópusam-
bandsins að draga úr áhættunni á kolefnisleka (aukningu 
í losun gróðurhúsalofttegunda í þriðju löndum þar sem 
iðnaður er ekki bundinn af sambærilegum takmörkunum á 
losun kolefnis) og að forðast efnahagslegt óhagræði fyrir 
tiltekna orkufreka geira og undirgeira í Evrópusambandinu 
sem eiga í alþjóðlegri samkeppni. Til samræmis við 
það greindi framkvæmdastjórnin hvaða áhrifa mætti 
vænta á samkeppnisskilyrði orkufreks iðnaðar vegna 
endurskoðunarinnar á uppboðstímasetningunni(5) 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB frá 3. nóvember 
2010 um viðmiðanir og ráðstafanir vegna fjármögnunar sýniverkefna í 
viðskiptaskyni, sem miða að umhverfisvænni föngun og geymslu CO2 í 
jörðu, og sýniverkefna er varða nýskapandi tækni á sviði endurnýjanlegrar 
orku innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróður húsa-
lofttegunda innan Bandalagsins sem komið var á með tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39).

(5) Hóflegt áhrifamat (e. proportionate impact assessment), sem fylgir skjalinu 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2014 um breytingu 
á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, einkum í því skyni að ákvarða fjölda 
heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda sem verða boðnar upp 2013–20, 
er aðgengilegt á: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/
swd_2012_xx2_en.pdf

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 176/2014

frá 25. febrúar 2014

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, einkum í því skyni að ákvarða fjölda heimilda til 
losunar gróðurhúsalofttegunda sem verða boðnar upp 2013–20 (*)
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og beitti forsendum sem gilda þar til í janúar 2014. 
Í áhrifamatinu var tekið fram að með tilskipun  
2003/87/EB hafi verið komið á ráðstöfunum til að vinna 
bug á áhættu af kolefnisleka í orkufrekri iðnaðarstarfsemi, 
þ.m.t. áframhaldandi úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds og samþykkt skrár yfir iðnað sem telst 
vera áhættusamur vegna kolefnisleka. Endurskoðun á 
tímasetningu uppboða hefur ekki áhrif á þann fjölda 
losunarheimilda án endurgjalds sem eru gefnar út árlega 
eða á heildarmagn losunarheimilda (þakið, e. the cap) 
fyrir tímabilið sem hefst 2013. Þó að hugsanleg áhrif 
á kolefniskostnað gætu dreifst misjafnlega yfir tímabil 
sýndi áhrifamatið að búist er við að hann haldist innan 
þeirra marka meðalkolefnisverðs sem spáð var fyrir um 
í áhrifamati framkvæmdastjórnarinnar sem fylgdi röð 
framkvæmdarráðstafana vegna markmiða Sambandsins 
um loftslagsbreytingar og endurnýjanlega orku fyrir 
2020(6) og frekari greiningu(7).

5)  Þar eð fjöldi þeirra losunarheimilda sem bjóða skal upp 
á hverju ári á tímabilinu 2014–2016 er skertur ætti að 
lækka mörkin fyrir fjölda einstakra uppboða á hverjum 
uppboðsvettvangi, sem er tilnefndur af aðildarríki sem 
tekur ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni, til samræmis 
við það.

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

7)  Þessi reglugerð ætti að öðlast gildi án tafar til þess að hægt 
sé að beita henni vegna uppboða sem eiga sér stað frá og 
með árinu 2014 og til að tryggja að kolefnismarkaðurinn 
og fyrirsjáanleg uppboð starfi rétt.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

1)  Eftirfarandi undirgreinar bætist við eftir aðra 
undirgrein 2. mgr. 10. gr.:

(6) http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf
(7) Orðsendingin „Greining á möguleikum á að draga úr losun gróður húsa loft-

tegunda um meira en 20% og mat á áhættunni á kolefnisleka“ (e. Analysis 
of options to move beyond 20 % greenhouse gas emission reductions and 
assessing the risk of carbon leakage) (COM(2010) 265 loka gerð).

 „Skerða skal fjölda þeirra losunarheimilda sem á að 
bjóða upp á tilteknu ári á tímabilinu 2014–2016, sem 
er ákvarðaður samkvæmt fyrstu eða annarri undirgrein 
þessarar málsgreinar, um það magn losunarheimilda fyrir 
viðkomandi ár sem er sett fram í öðrum dálki töflunnar í 
IV. viðauka við þessa reglugerð.

 Ef ekki er hægt að dreifa fjöldanum sem er settur fram 
í IV. viðauka yfir tímabil á árinu 2014 sem er lengra en  
9 mánuðir skal hann skertur um 100 milljón losunarheimildir 
og eftir það um sama fjölda fyrir hvern ársfjórðung. Í því 
tilviki skal leiðrétta skerðinguna á fjöldanum fyrir 2015 og 
2016 í jöfnum hlutum til samræmis við það.

 Auka skal fjölda þeirra losunarheimilda sem á að 
bjóða upp á tilteknu ári á tímabilinu 2019–2020, sem 
er ákvarðaður samkvæmt fyrstu eða annarri undirgrein 
þessarar málsgreinar, um það magn losunarheimilda fyrir 
viðkomandi ár sem er sett fram í þriðja dálki töflunnar í  
IV. viðauka við þessa reglugerð.

 Að því er varðar aðildarríki sem beita 10. gr. c í tilskipuninni, 
og án þess að það hafi áhrif á fyrsta málslið 2. mgr. 10. gr. 
c í þeirri tilskipun, skal heildarmagn losunarheimilda sem á 
að bjóða upp á tilteknu ári í kjölfar leiðréttingarinnar, sem 
er sett fram í öðrum dálki töflunnar í IV. viðauka við þessa 
reglugerð, ekki vera minna en magn losunarheimilda sem á 
að úthluta á umbreytingartímabili án endurgjalds til stöðva 
í rafmagnsframleiðslu á því sama ári.

 Ef nauðsyn krefur skal heildarmagn losunar heimilda sem 
aðildarríki, sem beitir 10. gr. c í tilskipuninni, á að bjóða upp 
á tilteknu ári á tímabilinu 2014–2016 aukið til samræmis 
við það. Heilda r magn losunarheimilda sem á að bjóða upp, 
og er aukið í samræmi við fyrri málslið, skal síðan skert að 
sama marki til að tryggja að farið sé að ákvæðum fyrstu 
undirgreinar þessarar málsgreinar um dreifingu. Sá fjöldi 
losunarheimilda sem á að bjóða upp, sem um getur í öðrum 
og þriðja dálki töflunnar í IV. viðauka við þessa reglugerð, 
skal leiðréttur svo hann endurspegli alla slíka aukningu og 
skerðingu.“

2)  Í stað síðasta málsliðar 1. mgr. 32. gr. komi eftirfarandi:

 „Þó skal sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir  
III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og er boðinn upp á 
einstöku uppboði sem þessir uppboðsvettvangar halda 
á árunum 2014–2016, ekki vera minni en 2 milljónir 
losunarheimilda.“
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3)  Viðauki bætist við á eftir III. viðauka sem hér segir:

„IV. VIÐAUKI

Leiðréttingar á fjölda losunarheimilda (í milljónum), sem á að bjóða upp 2013–2020, eins og 
um getur í 2. mgr. 10. gr.

Ár Skerðing á fjölda Aukning á fjölda

2013

2014 400

2015 300

2016 200

2017

2018

2019 300

2020 600“

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 25. febrúar 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
 forseti.
 José Manuel BARROSO

_____________




