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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/7 

frá 30. október 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að því er varðar uppboð á 50 milljónum óúthlutaðra 

losunarheimilda úr markaðsstöðugleikavarasjóðnum fyrir nýsköpunarsjóðinn og um að skrá 

uppboðsvettvang sem Þýskaland 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. gr. d (3. mgr.), 10. gr. (4. mgr.) og 10. gr. a (8. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun 2003/87/EB var komið á fót sjóði til að veita fjárstuðning við nýsköpun í lágkolefnistækni á 

yfirráðasvæði Sambandsins með því að hafa 400 milljón losunarheimildir af heildarfjölda losunarheimilda á tímabilinu 

frá 2021 til 2030 til ráðstöfunar sem hluta af viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir („nýsköpunarsjóðurinn“). Að 

auki ættu 50 milljónir óúthlutaðra losunarheimilda úr markaðsstöðugleikavarasjóðnum að bætast við allar tekjur sem 

eftir eru af þeim 300 milljónum losunarheimilda sem eru til ráðstöfunar á tímabilinu frá 2013 til 2020 samkvæmt 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/ESB (2) og þær ætti að nota tímanlega fyrir nýsköpunarsjóðinn fyrir  

árið 2021. 

2) Til að tryggja að nýsköpunarsjóðurinn sé í aðstöðu til að veita stuðning fyrir árið 2021 er nauðsynlegt að koma  

50 milljón losunarheimildum fyrir nýsköpunarsjóðinn í verð á uppboðum í samræmi við reglur og fyrirkomulag um 

uppboð á sameiginlega uppboðsvettvanginum sem komið var á fót með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1031/2010 (3). 

3) Til að draga úr stjórnsýsluálagi á aðildarríkin og bæta heildarskilvirkni ætti að bæta 50 milljón losunarheimildum fyrir 

nýsköpunarsjóðinn við þann fjölda losunarheimilda sem aðildarríki, sem voru 1. janúar 2018 þátttakendur í 

sameiginlegu aðgerðinni skv. 26. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010, eiga að bjóða upp á 

sameiginlega uppboðsvettvanginum á árinu 2020. 

4) Þátttökuaðildarríkin ættu að bjóða upp sinn hlut af 50 milljón losunarheimildunum fyrir nýsköpunarsjóðinn gegnum 

uppboðshaldara sína. Í því skyni að taka við viðkomandi tekjum nýsköpunarsjóðsins ætti hver uppboðshaldari að merkja 

sérstaklega, eigi síðar en 1. október 2019, tilnefndan bankareikning uppboðshaldara til að taka á móti þessum uppboðs-

tekjum. Uppboðshöldurum er heimilt að merkja sérstaklega fyrirliggjandi, tilnefndan bankareikning uppboðshaldara 

fyrir uppboðstekjur sem eru til greiðslu til aðildarríkis þeirra, aðskilinn tilnefndan bankareikning uppboðshaldara sem er 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 245/2019 frá  

27. september 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

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

(3) 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). 
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ætlaður fyrir uppboðstekjur nýsköpunarsjóðsins eða tilnefndan bankareikning annars uppboðshaldara í aðildarríki sem 

mun bjóða upp losunarheimildirnar fyrir nýsköpunarsjóðinn. 

5) Uppboðshaldarar, sem eru tilnefndir til að halda uppboð á 50 milljón losunarheimildunum fyrir nýsköpunarsjóðinn, ættu 

að tryggja að uppboðstekjurnar fyrir nýsköpunarsjóðinn séu greiddar inn á reikninginn, sem framkvæmdastjórnin 

tilkynnti þeim um að því er varðar sjóðinn, eigi síðar en 15 dögum frá lokum mánaðarins þegar uppboðstekjurnar  

urðu til. 

6) Uppboðshaldara er heimilt að draga öll viðbótargjöld, sem hljótast af vörslu þessara uppboðstekna á tilnefndum banka-

reikningi uppboðshaldara og vegna greiðslu á þeim, af uppboðstekjunum áður en þær eru greiddar. Fyrir fyrsta frádráttinn 

og áður en einhverjar breytingar eru gerðar á slíkum gjöldum ætti aðildarríki viðkomandi uppboðshaldara að tilkynna 

framkvæmdastjórninni og öllum öðrum aðildarríkjum um upphæð og tilgang viðbótargjaldanna sem uppboðshaldarinn 

hyggst draga frá. 

7) Í 61. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 er sem stendur kveðið á um að uppboðsvettvangur skuli samtímis gefa 

yfirlýsingu um nákvæma niðurstöðu á hverju uppboði og tilkynna hlutskörpustu bjóðendum um einstakar niðurstöður. Þessi 

sundurliðun á niðurstöðum uppboðsins, sem á að tilkynna um, gerir það þó ekki kleift að birta niðurstöðurnar um leið og 

hlutskörpustu bjóðendum er tilkynnt um einstakar niðurstöður. Í því skyni að laga þetta ákvæði að markaðsvenjum og til 

verndar gegn markaðssvikum má uppboðsvettvangurinn birta, áður en tilkynnt er um þær niðurstöður uppboðsins sem eftir 

eru, fjölda losunarheimilda sem boðinn er upp og uppboðsverðið þannig að þetta sé birt um leið og vettvangurinn tilkynnir 

hlutskörpustu bjóðendum um einstakar niðurstöður uppboðsins. Tilkynna ætti um þær niðurstöður uppboðsins sem eftir eru 

eigi síðar en 15 mínútum eftir að tilboðsglugganum er lokað. 

8) Með reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er aðildarríkjum sem taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni, eins og kveðið er á 

um í 1. og 2. mgr. 26. gr. þeirrar reglugerðar, heimilað að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang fyrir uppboð á hlutdeild 

sinni í þeim fjölda losunarheimilda sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB. Tilnefning slíkra 

uppboðsvettvanga er með fyrirvara um að viðkomandi uppboðsvettvangur sé skráður í III. viðauka í samræmi við þriðju 

undirgrein 5. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. 

9) 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 uppboðsvettvang. 

10) Hinn 12. apríl 2018 tilkynnti Þýskaland framkvæmdastjórninni að það hygðist tilnefna European Energy Exchange AG 

sem uppboðsvettvang eins og um getur í 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 í að hámarki fimm ár frá 

gildistöku þessarar reglugerðar. Skrá ætti tímabil tilnefningarinnar, lagagrundvöll tilnefningarinnar og viðeigandi 

skilyrði og skyldur fyrir European Energy Exchange AG sem uppboðsvettvang fyrir Þýskaland á því tímabili í III. 

viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010. 

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

12) Til að tryggja að uppboðin sem uppboðsvettvangurinn, sem Þýskaland kemur til með að tilnefna, heldur séu 

fyrirsjáanleg og verði á réttum tíma er brýnt að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

1) Eftirfarandi 5. mgr. er bætt við 10. gr.: 

„5. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á árinu 2020, skal 

einnig innihalda 50 milljón óúthlutaðar losunarheimildir úr markaðsstöðugleikavarasjóðnum sem um getur í annarri 

undirgrein 8. mgr. 10 gr. a í þeirri tilskipun. Þessum losunarheimildum skal skipt til jafns á milli aðildarríkjanna sem tóku 

þátt í sameiginlegu aðgerðinni skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar 1. janúar 2018 og skal bætt við þann fjölda 

losunarheimilda sem bjóða á upp fyrir hvert þeirra. Fjöldanum 50 milljón losunarheimildir skal að meginreglu til deilt jafnt 

á uppboðin sem haldin eru á árinu 2020.“  
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2) Í stað 23. gr. kemur eftirfarandi: 

„23. gr. 

Hlutverk uppboðshaldarans 

1. Uppboðshaldarinn skal framkvæma eftirfarandi verkefni: 

a) bjóða upp þann fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp á vegum hvers aðildarríkis sem tilnefndi hann, 

b) taka við uppboðstekjunum fyrir hvert aðildarríki sem tilnefndi hann, 

c) greiða út uppboðstekjurnar til hvers aðildarríkis sem tilnefndi hann. 

2. Uppboðshaldari hvers aðildarríkis, sem býður upp losunarheimildir skv. 5. mgr. 10. gr., skal taka við uppboðstekjunum 

fyrir þessar losunarheimildir inn á tilnefndan bankareikning uppboðshaldara sem hann merkir sérstaklega, eigi síðar en 

1. október 2019, að því er varðar viðtöku greiðslna sem eru til greiðslu skv. 5. mgr. 10. gr. Uppboðshaldarinn skal tryggja að 

þessar uppboðstekjur séu greiddar inn á reikninginn, sem framkvæmdastjórnin tilkynnti honum um að því er varðar 8. mgr. 

10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, eigi síðar en 15 dögum frá lokum mánaðarins þegar uppboðstekjurnar urðu til. Áður en 

greiðsla er innt af hendi er uppboðshaldaranum heimilt að draga frá öll viðbótargjöld sem hljótast af vörslu þeirra og greiðslu, 

með fyrirvara um að aðildarríki hans tilkynni framkvæmdastjórninni og öllum aðildarríkjunum fyrirfram um upphæð gjaldanna 

og ástæðuna fyrir þeim.“ 

3) Í stað 2. mgr. 61. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Samkvæmt 1. mgr. skal uppboðsvettvangurinn a.m.k. gefa yfirlýsingu um eftirtaldar niðurstöður hvers uppboðs: 

a) fjöldi uppboðinna losunarheimilda, 

b) uppboðsverðið í evrum, 

c) heildarumfang framlagðra tilboða, 

d) heildarfjöldi bjóðenda og fjöldi hlutskörpustu bjóðenda, 

e) ef uppboð er fellt niður: upplýsingar um það á hvaða uppboð losunarheimildirnar færast, 

f) heildartekjur af uppboðinu, 

g) skipting heildarteknanna milli aðildarríkjanna, ef um er að ræða uppboðsvettvanga sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 

26. gr.“ 

4) Í stað 3. mgr. 61. gr. kemur eftirfarandi: 

„3. Um leið og uppboðsvettvangurinn gefur yfirlýsingu um niðurstöðu hvers uppboðs skv. a- og b-lið 2. mgr. skal 

uppboðsvettvangurinn tilkynna öllum hlutskörpustu bjóðendum, gegnum kerfi þess, um: 

a) heildarfjölda losunarheimilda sem þeim bjóðanda er úthlutað, 

b) ef tilboð þeirra hafi verið jafnhá öðrum tilboðum: hver þeirra hafi verið valin af handahófi, 

c) upphæðina, sem er til greiðslu annaðhvort í evrum eða í gjaldmiðli aðildarríkis sem ekki er aðili að evrusvæðinu, sem 

bjóðandinn valdi, að því tilskildu að greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið ráði við gjaldmiðil viðkomandi ríkis. 

d) lokadag til að greiða upphæðina, sem er til greiðslu, í lausu fé inn á tilnefndan bankareikning uppboðshaldarans.“ 

5) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 30. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er eftirfarandi 5. hluta bætt við: 

„Uppboðsvettvangar sem Þýskaland tilnefnir 

5 Uppboðsvettvangur European Energy Exchange AG (EEX) 

 Lagagrundvöllur 1. mgr. 30. gr. 

 Tilnefningartímabil Í fyrsta lagi frá 5. janúar 2019 í að hámarki fimm ár til 4. janúar 2024, 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. 

 Skuldbindingar 1. EEX skal leggja útgönguáætlun sína fyrir Þýskaland innan tveggja mánaða frá  

5. janúar 2019. Útgönguáætlunin skal vera með fyrirvara um skyldur EEX sem 

mælt er fyrir um samkvæmt samningi við framkvæmdastjórnina og aðildarríkin, 

sem er gerður skv. 26. gr., og réttindi framkvæmdastjórnarinnar og þessara 

aðildarríkja samkvæmt þeim samningi. 

2. Þýskaland skal tilkynna framkvæmdastjórninni um allar umtalsverðar breytingar á 

viðkomandi samningsbundnum tengslum við EEX, sem voru tilkynnt fram-

kvæmdastjórninni 12. apríl 2018.“ 

 


