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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/208 

frá 12. febrúar 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins (*) 

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 

12. gr. og 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nákvæmt bókhald yfir færslur samkvæmt viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, sem komið var á fót með tilskipun 

2003/87/EB, Kýótóbókuninni og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 406/2009/EB (2), er tryggt með 

skráningarkerfi. Skrár eru staðlaðir og öruggir, rafrænir gagnagrunnar sem geyma sameiginleg gagnastök til að rekja 

útgáfu, handhöfn, millifærslu og ógildingu viðkomandi eininga, til að veita almennan aðgang og að trúnaðarkvöð sé virt 

eins og við á og til að tryggja að millifærslur brjóti aldrei í bága við skuldbindingar. 

2) Til að vernda umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir mega flugrekendur og aðrir 

rekstraraðilar í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, ef nauðsyn krefur og eins lengi og nauðsyn krefur, ekki nota 

losunarheimildir sem gefnar eru út af aðildarríki sem hefur tilkynnt leiðtogaráðinu að það hyggist segja sig úr 

Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í ljósi samningaviðræðnanna skv. 50. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið og skv. 3. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB ætti framkvæmdastjórnin að meta reglulega hvort enn 

sé nauðsynlegt að banna notkun losunarheimilda, einkum ef lög Sambandsins hafa enn ekki fallið úr gildi í viðkomandi 

aðildarríki eða ef tryggt er á fullnægjandi hátt að innskil losunarheimilda fari fram með hætti sem unnt er að framfylgja 

samkvæmt lögum áður en sáttmálarnir falla úr gildi. 

3) Brýnt er að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst og komi til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018 í því skyni að 

ráðstafanirnar taki gildi með tilliti til losunarheimilda, sem á að úthluta án endurgjalds, sem fást í skiptum fyrir 

alþjóðlegar inneignir eða sem á að bjóða upp á árinu 2018. Ákvæðin í henni hafa ekki áhrif á hugsanlega samninga við 

slíkt aðildarríki í framtíðinni. 

4) Fastsetja ætti viðeigandi tæknilegar ráðstafanir til að tryggja skilvirkni þessarar reglugerðar þegar hún öðlast gildi. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 (3) er breytt sem hér segir: 

1) Í 41. gr. bætist eftirfarandi 4. mgr. við: 

„4. Losunarheimildir, sem eru stofnaðar frá og með 1. janúar 2018 samkvæmt töflunni yfir landsbundna úthlutun eða 

töflunni yfir alþjóðleg réttindi til inneignar í aðildarríki sem hefur tilkynnt leiðtogaráðinu að það hyggist 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2018 frá 

27. apríl 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 406/2009/EB frá 23. apríl 2009 um átak aðildarríkjanna til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda til að uppfylla skuldbindingar Bandalagsins um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fram til ársins 2020 (Stjtíð. 

ESB L 140, 5.6.2009, bls. 136). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 frá 2. maí 2013 um stofnun skrár Sambandsins samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og ákvörðunum Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB og nr. 406/2009/EB og um 

niðurfellingu reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 (Stjtíð. ESB L 122, 3.5.2013, bls. 1). 

2018/EES/33/50 



17.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/425 

 

segja sig úr Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, eða sem á að bjóða upp á uppboðsvettvangi sem 

slíkt aðildarríki hefur tilnefnt, skulu auðkenndar með landskóða og aðgreindar eftir stofnunarári. Losunarheimildir, sem eru 

stofnaðar fyrir 2018, skulu ekki auðkenndar með landskóða þar sem lög Sambandsins falla ekki úr gildi í viðkomandi 

aðildarríki fyrr en 30. apríl 2019, eða ef tryggt er á fullnægjandi hátt að innskil losunarheimilda verði að fara fram eigi síðar 

en 15. mars 2019 með hætti sem unnt er að framfylgja samkvæmt lögum áður en sáttmálarnir falla úr gildi í viðkomandi 

aðildarríki. Viðkomandi aðildarríki skal án tafar eftir 15. mars 2019 gefa aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni skýrslu 

um framfylgdina.“ 

2) Í 67. gr. bætist eftirfarandi 4. mgr. við: 

„4. Ekki má skila inn losunarheimildum sem hafa landskóða skv. 4. mgr. 41. gr.“ 

3) Í 99. gr. bætast eftirfarandi 4. og 5. mgr. við: 

„4. Framkvæmdastjórnin getur gefið miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að stöðva tímabundið staðfestingu 

viðskiptadagbókar ESB á viðkomandi ferlum í viðskiptadagbók ESB frá 1. janúar 2018 þar til að ráðstafanirnar, sem gert er 

ráð fyrir í 41. gr. (4. mgr.), 67. gr. (4. mgr.) og XIV. viðauka (c-liður 4. liðar og a-liður 5. liðar), hafa verið gerðar. 

5. Framkvæmdastjórnin getur, m.a. að beiðni aðildarríkis sem hefur tilkynnt leiðtogaráðinu að það hyggist segja sig úr 

Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, gefið miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að stöðva 

tímabundið staðfestingu viðskiptadagbókar ESB á viðkomandi ferlum, í tengslum við fyrrgreint aðildarríki, sem varða 

úthlutun án endurgjalds, uppboð og skipti á alþjóðlegum inneignum.“ 

4) Í stað c-liðar 4. liðar í XIV. viðauka komi eftirfarandi: 

„c) magn losunarheimilda eða Kýótóeininga, sem tengdust viðskiptunum, með landskóða en án sérstaka 

einingarauðkenniskóða losunarheimildanna og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir einingarraðnúmer 

Kýótóeininganna“. 

5) Í stað a-liðar 5. liðar í XIV. viðauka komi eftirfarandi: 

„a) núverandi handhöfn losunarheimilda og Kýótóeininga með landskóða en án sérstaka einingarauðkenniskóða 

losunarheimildanna og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir einingarraðnúmer Kýótóeininganna“. 

2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018. 

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

Gjört í Brussel 12. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


