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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1902 

frá 18. október 2017 

um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 til að aðlaga uppboð á losunarheimildum að 

ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 og til að skrá uppboðsvettvang sem Bretland tilnefnir (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 (ESB) nr. 1031/2010 (2) er kveðið á um reglur um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti við uppboð á 

losunarheimildum samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. Einkum er fjöldi losunarheimilda, sem á að bjóða upp á hverju ári, 

ákvarðaður í reglugerð (ESB) nr. 1031/2010. Þannig tryggir reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að uppboð losunarheimilda 

sé vel starfhæft ferli. Sem stendur eru þau framkvæmd á sameiginlegum uppboðsvettvangi fyrir 25 aðildarríki og á 

nokkrum séruppboðsvettvöngum. 

2) Samkvæmt ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 (3) á að koma á fót markaðsstöðugleikavarasjóði (hér 

á eftir nefndur varasjóðurinn) á árinu 2018 sem á að hefja rekstur frá og með 1. janúar 2019. Í samræmi við 

fyrirframskilgreindar reglur í þessari ákvörðun á að færa losunarheimildir í þennan varasjóð eða taka þær úr honum til 

að leiðrétta fjölda losunarheimilda sem á að bjóða upp á 12 mánaða tímabili sem hefst 1. september á tilteknu ári. Þessar 

reglur um starfsemi varasjóðsins eru nauðsynlegar til að taka á aðstæðum þar sem heildarfjöldi losunarheimilda í umferð 

frá fyrra ári, sem framkvæmdastjórnin birtir 15. maí á tilteknu ári, eru utan fyrirframskilgreinds bils. Á fyrsta árinu sem 

varasjóðurinn er starfræktur á að gera fyrstu leiðréttinguna á fjöldanum, sem á að bjóða upp, frá 1. janúar til  

1. september 2019. 

3) Í ákvörðun (ESB) 2015/1814 er einnig kveðið á um að ekki eigi lengur að bjóða upp 900 milljónir losunarheimilda, sem 

upphaflega var áætlað að setja inn aftur á árunum 2019 og 2020, eins og ákvarðað var með reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2014 (4), heldur setja þær í varasjóðinn. Enn fremur er í ákvörðun (ESB) 2015/1814 

kveðið á um að setja eigi losunarheimildir, sem ekki er úthlutað úr varasjóðnum fyrir nýja aðila, eða losunarheimildir, 

sem ekki er úthlutað til stöðva vegna þess að þær loka eða rekstri þeirra er hætt að hluta til, í samræmi við 7., 19. og  

20. mgr. í 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, í varasjóðinn á árinu 2020 frekar en að bjóða þær upp. 

4) Samkvæmt ákvörðun (ESB) 2015/1814 á að leiðrétta uppboðsalmanök sameiginlega uppboðsvettvangsins og, eftir 

atvikum, séruppboðsvettvanganna til að taka tillit til fjölda losunarheimilda sem eru færðar í varasjóðinn eða teknar úr 

honum. 

5) Til að stuðla að gagnsæi og vissu fyrir markaðsaðila varðandi fjölda losunarheimilda sem á að bjóða upp á a.m.k. 12 

mánaða tímabili ætti að gera breytingar á uppboðsalmanaki tiltekins árs, sem leiða af beitingu ákvörðunar (ESB) 

2015/1814, um leið og uppboðsalmanak næsta árs er ákvarðað og birt. Til að tryggja snurðulausa framkvæmd 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2018 

frá 5. desember 2018 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) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarasjóð 

fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og um breytingu á tilskipun 2003/87/EB (Stjtíð. 

ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1). 

(4) 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 (Stjtíð. ESB L 56 26.2.2014, bls. 11). 
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leiðréttinga á fjöldanum, sem á að bjóða upp, og komast hjá neikvæðum áhrifum á uppboðin ætti enn fremur að upplýsa 

markaðsaðilana tímanlega um áhrif ákvörðunar (ESB) 2015/1814 á fjöldann, sem á að bjóða upp, fyrir næstu 12 mánuði. 

Til samræmis við það ætti að birta viðkomandi breytingar á uppboðsalmanökum tiltekins árs og uppboðsalmanök næsta 

árs með góðum fyrirvara fyrir 1. september á tilteknu ári þegar viðkomandi leiðréttingar á fjöldanum, sem á að bjóða 

upp, taka gildi. 

6) Ákvæði 5. og 8. mgr. 1. gr. ákvörðunar (ESB) 2015/1814 innihalda undanþágur frá almennum reglum um starfsemi 

varasjóðsins sem varða það að 10% af heildarfjölda losunarheimilda, sem á að bjóða upp, verði skipt á milli nokkurra 

aðildarríkja í því skyni að efla samstöðu skv. b-lið 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Af þessum sökum ætti einnig 

að ákvarða hlutdeild aðildarríkjanna í losunarheimildum, sem á að bjóða upp á tilteknu ári, í samræmi við ákvæði 

annarrar undirgreinar 5. mgr. 1. gr. og 8. mgr. 1. gr. ákvörðunar (ESB) 2015/1814 er varða sértækar reglur til að ákvarða 

hlutdeild aðildarríkjanna í þeim losunarheimildum sem á að setja í varasjóðinn til ársloka 2025 og síðari úttekt 

losunarheimilda úr varasjóðnum. 

7) Í 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 er kveðið á um skrá, sem ekki er tæmandi, yfir upplýsingar, sem ekki 

hvílir trúnaður á, sem á að birta á sérstöku, uppfærðu uppboðsvefsetri sem viðkomandi uppboðsvettvangur heldur úti. 

Líta ætti svo á að skráin yfir aðila sem hafa leyfi til að leggja fram tilboð í uppboðunum séu upplýsingar, sem ekki hvílir 

trúnaður á, sem varða uppboð á tilteknum uppboðsvettvangi. 

8) Reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 inniheldur ýmiss konar misræmi, sem stafar af fyrri breytingum á þeirri reglugerð, sem 

ætti að leiðrétta. Einkum ætti að breyta 3. mgr. 10. gr. til að skýra nánar að við útreikning á fjölda losunarheimilda, sem 

á að bjóða upp á hverju ári, er tekið tillit til allra leiðréttinga skv. 24. og 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1143/2013 (1) var sú regla innleidd í reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að einungis 

megi tilnefna aðila sem uppboðsvettvang ef hann er viðurkenndur sem skipulegur markaður þar sem rekstraraðilinn 

skipuleggur eftirmarkað með losunarheimildir eða afleiður losunarheimilda. Til að tryggja samræmi við þá reglu er 

nauðsynlegt að breyta 19., 20. og 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. 

9) Hinn 18. febrúar 2011 tilkynnti Bretland framkvæmdastjórninni, í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1031/2010, 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 uppboðsvettvang. 

10) Hinn 30. apríl 2012 tilkynnti Bretland framkvæmdastjórninni að það hygðist tilnefna ICE Futures Europe („ICE“) sem 

uppboðsvettvang eins og um getur í 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. Ráðningarkjör og viðeigandi 

skilyrði fyrir ICE sem uppboðsvettvang fyrir Bretland fyrir tímabilið frá 10. nóvember 2012 til 9. nóvember 2017 voru 

innleidd í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1042/2012 (2). 

11) Hinn 16. nóvember 2016 tilkynnti Bretland framkvæmdastjórninni að það hygðist tilnefna ICE Futures Europe („ICE“) 

sem annan uppboðsvettvang sinn skv. 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. Samkvæmt tilkynningunni eru 

skilmálar og kröfur fyrir tilnefningu ICE þau sömu og tilkynnt var um 30. apríl 2012 og kauphallarreglum ICE, sem 

gilda um uppboðin, hefur verið breytt til að tryggja fylgni við skilyrði og skuldbindingar fyrir skráningu þess í  

III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, í samræmi við 6. lið í línunni um skuldbindingarnar í töflunni um 

uppboðsvettvangana, sem Bretland tilnefnir, sem sett er fram í þeim viðauka. Í kjölfar beiðni frá framkvæmdastjórnin 

hefur Bretland að auki lagt fram frekari upplýsingar og nánari útlistun sem viðbót við tilkynninguna, til samræmis við 

það. 

12) Til að tryggja að tillögð tilnefning ICE sem annars uppboðsvettvangs Bretlands, sem um getur í 1. mgr. 30. gr. reglu-

gerðar (ESB) nr. 1031/2010, og einkum kauphallarreglur ICE uppfylli kröfurnar í þeirri reglugerð og séu í samræmi við 

aðra undirgrein 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB þykir rétt að víkka skilyrðin og skuldbindingarnar 

  

(1) 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 Evrópu-

þingsins 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 (Stjtíð. ESB L 303, 14.11.2013, bls. 10). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1042/2012 frá 7. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 í því skyni 

að skrá uppboðsvettvang sem Breska konungsríkið tilnefnir (Stjtíð. ESB L 310, 9.11.2012, bls. 19). 
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varðandi ICE, sem sett eru fram í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, svo þau nái yfir skráningu ICE sem 

annars séruppboðsvettvangs Bretlands með þeim aðlögunum sem eru nauðsynlegar til að tryggja að markmiði þeirra sé 

náð, að teknu tilliti til sérstakra skilmála um framkvæmd sem kveðið er á um í gildandi kauphallarreglum ICE. 

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

14) 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) Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrstu og annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

„2. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á árunum 

2013 og 2014, skal vera sá fjöldi losunarheimilda sem ákvarðaður var skv. 9. gr. og 9. gr. a sömu tilskipunar 

fyrir viðkomandi almanaksár, að frádregnum þeim losunarheimildum sem var úthlutað án endurgjalds og kveðið 

er á um í 10. gr. a (7. mgr.) og 11. gr. (2. mgr.) sömu tilskipunar, að frádregnum helmingi heildarfjölda losun-

arheimilda sem boðinn er upp á árinu 2012. 

Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á hverju 

almanaksári 2015–2018, skal vera sá fjöldi losunarheimilda sem ákvarðaður var skv. 9. gr. og 9. gr. a sömu til-

skipunar fyrir viðkomandi almanaksár, að frádregnum þeim heimildum sem var úthlutað án endurgjalds og 

kveðið er á um í 10. gr. a (7. mgr.) og 11. gr. (2. mgr.) sömu tilskipunar.“ 

ii. Í stað fimmtu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp frá og með árinu 

2019, skal vera sá fjöldi losunarheimilda sem er ákvarðaður í samræmi við 1. mgr. 10. gr. og 1. mgr. a í 10. gr. 

sömu tilskipunar.“ 

iii. Í stað níundu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„Með fyrirvara um ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 (*) skal, í tengslum við þann fjölda 

losunarheimilda sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á síðasta ári hvers 

viðskiptatímabils, taka tillit til stöðva þar sem rekstur hefur verið stöðvaður skv. 10. gr. a (19. mgr.) í sömu 

tilskipun, til breytinga á úthlutuðum fjölda losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a (20. mgr.) í sömu 

tilskipun og til losunarheimilda sem eftir eru í varasjóðnum fyrir nýja aðila sem kveðið er á um í 10. gr. a  

(7. mgr.) í sömu tilskipun. 

 ___________  

(*) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 um að koma á fót og starfrækja 

markaðsstöðugleikavarasjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróður-

húsalofttegunda og um breytingu á tilskipun 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1).“ 

b) Í stað 3. mgr. 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. 10. gr. (1. mgr.) sömu tilskipunar, eða á nýjustu breytingum á 

upprunalegu mati framkvæmdastjórnarinnar sem var birt eigi síðar en 31. janúar á árinu á undan, að teknu tilliti til 

ákvörðunar (ESB) 2015/1814 þar sem við á, með tilliti til, eins og unnt er, 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, sem og allra leiðréttinga skv. 24. og 27. gr. sömu tilskipunar.  
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Með fyrirvara um ákvörðun (ESB) 2015/1814 skal taka tillit til allra síðari breytinga á fjölda losunarheimilda sem 

bjóða á upp á tilteknu almanaksári við ákvörðun á þeim fjölda sem bjóða skal upp á næsta almanaksári.“ 

c) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4. Með fyrirvara um 10. gr. a (7. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB skal það hlutfall losunarheimilda sem fellur undir III. 

kafla þeirrar tilskipunar, sem hvert aðildarríki fær til að bjóða upp á tilteknu almanaksári, vera það hlutfall sem 

ákvarðað er skv. 10 gr. (2. mgr.) sömu tilskipunar, að teknu tilliti til úthlutana þess aðildarríkis án endurgjalds á 

umbreytingartímabili skv. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB á því almanaksári, allra losunarheimilda sem það 

aðildarríki á að bjóða upp á sama almanaksári skv. 24. gr. þeirrar tilskipunar sem og losunarheimilda sem á að færa í 

markaðsstöðugleikavarasjóðinn eða taka úr honum skv. 1. gr. (annarri undirgrein 5. mgr. og 8. mgr.) í ákvörðun 

(ESB) 2015/1814.“ 

2) Í stað 1. mgr. 11. gr. 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. júní 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.“ 

3) Ákvæðum 1. mgr. 14. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað k-liðar komi eftirfarandi: 

„k) nauðsynjar þess að uppboðsvettvangur forðist að halda uppboð sem brýtur gegn ákvæðum þessarar reglugerðar 

eða tilskipunar 2003/87/EB“. 

b) Eftirfarandi l-liður bætist við: 

„l) leiðréttinga sem eru nauðsynlegar samkvæmt ákvörðun (ESB) 2015/1814, sem skulu ákvarðaðar og birtar eigi 

síðar en 15. júlí á tilteknu ári eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu.“ 

4) Ákvæðum 19. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Meðlimir eða þátttakendur í eftirmarkaði, sem er skipulagður af uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 26. gr. 

(1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), sem teljast hæfir aðilar skv.18. gr. (1. eða 2. mgr.), skulu fá leyfi til að leggja tilboð 

fram 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 viðbótarupp-

lýsingum 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.“ 

b) Önnur undirgrein 2. mgr. falli brott. 

5) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 20. gr. komi eftirfarandi: 

„Meðlimir eftirmarkaðar, sem viðkomandi uppboðsvettvangur skipuleggur, eða þátttakendur í honum, sem uppfylla 

skilyrðin í 1. mgr. 19. gr., skulu fá leyfi til að leggja fram tilboð án þess að sækja um slíkt samkvæmt fyrstu undirgrein 

þessarar málsgreinar.“  
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6) Í stað b-liðar 6. mgr. 30. gr. komi eftirfarandi: 

„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, þ.m.t. öll 

greiðslumiðlunarkerfi og uppgjörskerfi 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,“ 

7) Ákvæðum 32. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. 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. Fjöldi 

losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðinn er upp á einstökum uppboðum sem 

haldin eru af þessum uppboðsvettvöngum, skal þó ekki vera minni en 1,5 milljón losunarheimildir á 12 mánaða 

tímabilinu sem um ræðir ef draga á losunarheimildir frá fjölda losunarheimilda sem á að bjóða upp skv. 5. mgr. 1. gr. 

ákvörðunar (ESB) 2015/1814.“ 

b) 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. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á 

einstökum uppboðum á hverju ári, eigi síðar en 31. október árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá 

dagsetningu og, að því er varðar þær sem falla undir III. kafla sömu tilskipunar, eigi síðar en 15. júlí 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 ganga frá sinni 

ákvörðun og birtingu að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu áliti hennar þar að lútandi. 

Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka fullt tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.“ 

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

„1. Einungis skal halda uppboð á uppboðsvettvangi sem er viðurkenndur sem skipulegur markaður þar sem rekstr-

araðilinn skipuleggur eftirmarkað með losunarheimildir eða afleiður losunarheimilda.“ 

9) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 60. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Birta skal alla löggjöf, leiðbeiningar, fyrirmæli, eyðublöð, skjöl, og tilkynningar, þ.m.t. uppboðsalmanakið, allar 

aðrar upplýsingar, sem ekki hvílir trúnaður á og varða uppboðin á tilteknum uppboðsvettvangi, þ.m.t. skrá yfir aðila sem 

hafa leyfi til að leggja fram tilboð í uppboðunum, hvers kyns ákvarðanir skv. 57. gr., um að kveða á um hámarksstærð 

tilboða og aðrar ráðstafanir til úrbóta sem nauðsynlegar eru til að draga úr raunverulegri eða hugsanlega sannanlegri 

áhættu á peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvikum á þeim uppboðsvettvangi, á 

sérstöku uppfærðu uppboðsvefsetri sem viðkomandi uppboðsvettvangur heldur úti.“ 

10) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

11) Í stað IV. viðauka komi texti II. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 bætist við eftirfarandi 4. hluti: 

„Uppboðsvettvangar sem Bretland tilnefnir 

4 Uppboðsvettvangur ICE Futures Europe (ICE) 

 Lagagrundvöllur 1. mgr. 30. gr. 

 Tilnefningartímabil Í fyrsta lagi frá 10. nóvember 2017 þar til í síðasta lagi 9. nóvember 2022, með 

fyrirvara um aðra undirgrein 5. mgr. 30. gr. 

 Skilgreiningar Að því er varðar skilyrði og skyldur sem gilda um ICE er merking eftirfarandi 

hugtaka sem hér segir: 

a) „kauphallarreglur ICE“: reglusetning ICE sem felur einkum í sér samnings-

reglur og málsmeðferðarreglur varðandi ICE FUTURES EUA AUCTION 

CONTRACT og ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT, 

b) „kauphallarmeðlimur“: meðlimur eins og skilgreint er í lið A.1 í kauphallar-

reglum ICE, 

c) „viðskiptavinur“: viðskiptavinur kauphallarmeðlims, sem og viðskiptavinir 

þeirra viðskiptavina neðar í keðjunni, sem greiða fyrir leyfi aðila til að leggja 

fram tilboð og aðhafast fyrir hönd bjóðenda. 

 Skilyrði Aðgangur að uppboðunum skal ekki háður því skilyrði að gerast kauphallar-

meðlimur eða þátttakandi í eftirmarkaðinum sem ICE skipuleggur eða nokkru öðru 

viðskiptatorgi sem er starfrækt af ICE eða af þriðja aðila. 

 Skyldur 1. ICE skal krefjast þess að allar ákvarðanir sem kauphallarmeðlimir ICE, eða 

viðskiptavinir þeirra, hafa tekið að því er varðar veitingu leyfis til að leggja fram 

tilboð á uppboðunum, afturköllun eða tímabundna synjun slíks leyfis, óháð því 

hvort ákvörðunin er einungis tekin að því er varðar leyfi til að leggja fram tilboð 

á uppboði eða leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum og gerast einnig 

meðlimur að eftirmarkaði eða þátttakandi í honum, séu tilkynntar ICE af kaup-

hallarmeðlimum sem taka slíkar ákvarðanir, eða viðskiptavinum þeirra, á 

eftirfarandi hátt: 

a) á einstaklingsgrundvelli og án tafar ef um er að ræða ákvarðanir um að synja 

um leyfi til að leggja fram tilboð og ákvarðanir um að afturkalla eða synja 

tímabundið um aðgang að uppboðum, 

b) ef um aðrar ákvarðanir eru að ræða: samkvæmt beiðni. 

ICE skal sjá til þess að því sé heimilt að taka slíkar ákvarðanir til athugunar, að 

því er varðar hvort þær skyldur sem hvíla á uppboðsvettvanginum samkvæmt 

reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 séu uppfylltar, og að kauphallarmeðlimir ICE, 

eða viðskiptavinir þeirra, fari að niðurstöðum úr slíkri athugun af hálfu ICE. 

Þetta getur falið í sér, en er ekki takmarkað við, að gripið sé til hverra þeirra 

kauphallarreglna ICE sem við eiga, þ.m.t. viðurlaga eða annarra viðeigandi 

aðgerða til að greiða fyrir veitingu leyfis til að leggja fram tilboð á 

uppboðunum. 

2. ICE skal taka saman ítarlega og uppfærða skrá á vefsíðu sinni, og viðhalda 

henni, yfir kauphallarmeðlimi eða viðskiptavini þeirra sem geta greitt fyrir 

veitingu leyfis til að leggja fram tilboð á uppboðum Bretlands hjá ICE og slík 

skrá skal innihalda þá sem veita einungis aðgang að uppboðunum, eins og sett er 

fram í kauphallarreglum ICE, og kauphallarmeðlimi eða viðskiptavini þeirra 

sem veita aðilum, sem geta einnig verið meðlimir að eða þátttakendur í 

eftirmarkaðinum, leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum. 

Þar að auki skal ICE taka saman auðskiljanlegar og hagnýtar leiðbeiningar á 

vefsíðu sinni, og viðhalda þeim, sem veita litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

og smálosendum upplýsingar um hvaða ráðstafanir þarf að gera til að fá aðgang 

að uppboðunum gegnum slíka kauphallarmeðlimi eða viðskiptavini þeirra. 
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  3. Öll gjöld og skilyrði sem ICE leggur á og greiðslujöfnunarkerfi þess fyrir aðila 

sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum, eða bjóðendur, skulu 

sett skýrt fram, auðskiljanleg og aðgengileg öllum á vefsíðu ICE sem skal 

uppfærð reglulega. 

ICE skal sjá til þess að ef kauphallarmeðlimur eða viðskiptavinur hans leggur á 

viðbótargjöld og -skilyrði að því er varðar leyfi til að leggja fram tilboð skuli 

slík gjöld og skilyrði einnig sett skýrt fram, auðskiljanleg og öllum aðgengileg á 

vefsíðum þeirra sem bjóða þjónustuna með beinni tilvísun í þær vefsíður á 

vefsíðu ICE og greint á milli gjalda og skilyrða, sem lögð eru á aðila sem fá 

einungis leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum, ef slíkt liggur fyrir, og 

gjalda og skilyrða sem lögð eru á aðila sem fá leyfi til að leggja fram tilboð á 

uppboðunum en eru einnig meðlimir að eftirmarkaðinum eða þátttakendur í 

honum. 

4. Án þess að það hafi áhrif á önnur lagaleg úrræði skal ICE sjá til þess að 

málsmeðferðarreglur ICE vegna úrlausna kvartana séu tiltækar vegna kvartana 

sem kunna að koma upp í tengslum við ákvarðanir kauphallarmeðlima ICE, eða 

viðskiptavina þeirra, um veitingu leyfa til að leggja fram tilboð á uppboðunum, 

synjanir um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum eða afturköllun eða 

tímabundna synjun á leyfum til að leggja fram tilboð sem þegar hafa verið veitt, 

eins og um getur í 1. lið á ítarlegri hátt, og allar slíkar kvartanir skulu vera 

lögmætar kvartanir að því er varðar málsmeðferðarreglur ICE vegna úrlausna 

kvartana. 

5. Innan sex mánaða frá upphafi uppboðanna skal ICE tilkynna uppboðsvaktara 

um það umfang sem náðst hefur samkvæmt samstarfslíkani þess og kauphallar-

meðlimanna og viðskiptavina þeirra, þ.m.t. umfang landfræðilegrar útbreiðslu 

sem náðst hefur. ICE skal taka fullt tillit til allra ráðlegginga frá uppboðsvaktar-

anum að því er þetta varðar til að tryggja efndir á skuldbindingum sínum skv. a- 

og b-lið 3. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. 

6. ICE skal sjá til þess að farið sé að fullu að þeim skilyrðum og skyldum vegna 

skráningar þess sem sett eru fram í þessum viðauka. 

7. Bretland skal tilkynna framkvæmdastjórninni um allar efnislegar breytingar á 

samningsbundnu fyrirkomulagi við ICE sem tilkynnt er um til framkvæmda-

stjórnarinnar.“ 
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II. VIÐAUKI 

„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 

2013  

2014 400 

2015 300 

2016 200 

2017  

2018  

2019  

2020“  

 


