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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1123 

frá 12. mars 2019 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 að því er varðar tæknilega framkvæmd á öðru 

skuldbindingartímabili Kýótóbókunarinnar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og 

skýrslugjöf að því er varðar losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á 

vettvangi Sambandsins sem varða loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (1), einkum 6. mgr.  

10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB (2) skal hafa allar losunarheimildir, sem eru gefnar út frá og með  

1. janúar 2012, á skrá Sambandsins. Slíkri skrá Sambandsins var upphaflega komið á fót með reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 920/2010 (3). 

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 (4) felldi úr gildi reglugerð (ESB) nr. 920/2010 þar sem mælt 

var fyrir um almennar kröfur og kröfur um starfrækslu og viðhald varðandi skrá Sambandsins fyrir viðskiptatímabilið 

sem hófst 1. janúar 2013 og síðari tímabil, varðandi óháðu viðskiptadagbókina, sem kveðið er á um í 1. mgr. 20. gr. 

tilskipunar 2003/87/EB, og varðandi skrárnar sem kveðið er á um í 6. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 280/2004/EB (5). 

3) Í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 525/2013 er kveðið á um að koma á fót skrám til að uppfylla skuldbindingar sem 

leiða af Kýótóbókuninni. Reglugerð (ESB) nr. 389/2013 gildir einnig um starfrækslu þessara skráa. 

4) Ráðstefna samningsaðila að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem er fundur aðila að 

Kýótóbókuninni, samþykkti Doha-breytinguna þar sem komið var á fót öðru skuldbindingartímabili Kýótóbókunarinnar 

sem hófst 1. janúar 2013 og lýkur 31. desember 2020 (Doha-breytingin). Sambandið samþykkti Doha-breytinguna með 

ákvörðun ráðsins (ESB) 2015/1339 (6). Nauðsynlegt er að hrinda í framkvæmd Doha-breytingunni á Kýótóbókuninni í 

skrá Sambandsins og í landsbundnum Kýótóbókunarskrám. Þó ættu viðeigandi ákvæði einungis að gilda frá og með 

gildistökudegi Doha-breytingarinnar á Kýótóbókuninni. 

5) Noregur og Liechtenstein taka þátt í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, sem komið var á fót með tilskipun 

2003/87/EB, en eru ekki aðilar að samkomulaginu um sameiginlegar efndir (7) á öðru skuldbindingartímabili Kýótó-

bókunarinnar. Því ætti að koma á sérstöku jöfnunarferli við lok annars skuldbindingartímabilsins eins og kveðið er á um 

í 6. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 525/2013.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 63. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2021 frá 

23. apríl 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13. 

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

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2010 frá 7. október 2010 um staðlað og varið skráningarkerfi samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 270, 14.10.2010, bls. 1). 

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

þingsins 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). 

(5) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um aðferð til að vakta losun gróðurhúsalofttegunda í 

Bandalaginu og um framkvæmd Kýótóbókunarinnar (Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.). 

(6) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2015/1339 frá 13. júlí 2015 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, Doha-breytingarinnar á Kýótóbókuninni við 

rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og sameiginlega uppfyllingu á skuldbindingum samkvæmt henni (Stjtíð. ESB 

L 207, 4.8.2015, bls. 1). 

(7) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2015/1340 frá 13. júlí 2015 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, samningsins milli Evrópusambandsins og 

aðildarríkjanna, annars vegar, og Íslands, hins vegar, um þátttöku Íslands í sameiginlegri uppfyllingu skuldbindinga Evrópusambandsins, 

aðildarríkjanna og Íslands að því er varðar annað skuldbindingartímabil Kýótóbókunarinnar við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar (Stjtíð. ESB L 207, 4.8.2015, bls. 15). 
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6) Öllum aðgerðum sem nauðsynlegar eru í tengslum við þriðja viðskiptatímabilið í viðskiptakerfi ESB fyrir losunar-

heimildir á árunum 2013 til 2020 ætti að ljúka í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB)  

nr. 389/2013. Þar eð leyft er með tilskipun 2003/87/EB að nota alþjóðlegar inneignir sem myndast samkvæmt 

Kýótóbókuninni gildir sú reglugerð áfram um þessar aðgerðir til 1. júlí 2023 sem eru lok viðbótartímabilsins til að 

uppfylla skuldbindingarnar á öðru skuldbindingartímabili Kýótóbókunarinnar. Til að skapa skýrleika um reglurnar sem 

gilda um allar aðgerðir sem tengjast þriðja viðskiptatímabilinu í samræmi við tilskipun 2003/87/EB, eins og henni var 

breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB (8), annars vegar, og reglurnar sem gilda um allar aðgerðir 

sem tengjast fjórða viðskiptatímabilinu í samræmi við tilskipun 2003/87/EB, eins og henni var breytt með tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 (9), hins vegar, verður, eftir gildistöku þessarar reglugerðar, gildissvið þeirra 

ákvæða í reglugerð (ESB) nr. 389/2013 sem gilda áfram að því er varðar aðgerðir sem tengjast þriðja viðskipta-

tímabilinu takmarkað í því skyni. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi 73. gr. h er felld inn í reglugerð (ESB) nr. 389/2013: 

„73. gr. h 

Jöfnunarferli fyrir lönd sem eru ekki aðilar að samkomulagi um sameiginlegar efndir 

1. Innan sex mánaða eftir lok viðskiptatímabilsins 2013–2020 skal miðlægi stjórnandinn reikna út jöfnunargildi fyrir 

lönd sem eru ekki aðilar að samkomulagi um sameiginlegar efndir með því að draga tiltekinn fjölda, sem er jafn 

losunarheimildum í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir vegna þátttöku viðkomandi lands í viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir fyrir viðskiptatímabilið 2013–2020, frá heildarfjölda almennra losunarheimilda sem rekstraraðilar skila inn 

og sem landsstjórnandi viðkomandi lands stjórnar fyrir tímabilið 2013–2020. 

2. Miðlægi stjórnandinn skal tilkynna landsstjórnendunum um niðurstöður útreikninganna skv. 1. mgr. 

3. Innan fimm virkra daga frá tilkynningunni, sem kemur fram í 2. mgr., skal miðlægi stjórnandinn millifæra tiltekinn 

fjölda eininga úthlutaðs magns, sem er jafn jöfnunargildinu sem er reiknað út skv. 1. mgr., af aðaljöfnunarreikningi kerfis 

fyrir viðskipti með losunarheimildir í skrá Sambandsins yfir á vörslureikning fyrir aðila að Kýótóbókuninni í 

Kýótóbókunarskrá hvers lands með jákvætt jöfnunargildi. 

4. Innan fimm virkra daga frá tilkynningunni, sem kemur fram í 2. mgr,. skal hver stjórnandi Kýótóbókunarskrár lands 

sem hefur neikvætt jöfnunargildi millifæra tiltekinn fjölda eininga úthlutaðs magns, sem er jafn jákvæðum fjölda 

jöfnunargildisins sem er reiknað út skv. 1. mgr., yfir á aðaljöfnunarreikning kerfisins fyrir viðskipti með losunarheimildir í 

skrá Sambandsins. 

5. Áður en viðkomandi landsstjórnandi eða miðlægi stjórnandi framkvæmir millifærsluna, sem um getur í 3. og 4. mgr. 

þessarar greinar, skal hann fyrst millifæra þann fjölda eininga úthlutaðs magns sem þörf er á til að uppfylla þann hluta af 

ágóðanum sem er notaður í fyrstu alþjóðlegu millifærslunni á einingum úthlutaðs magns í samræmi við 1. mgr. 10. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 525/2013. 

6. Innan sex mánaða eftir lok viðskiptatímabilsins 2013–2020 skal miðlægi stjórnandinn reikna út jöfnunargildi fyrir 

lönd sem eru ekki aðilar að samkomulagi um sameiginlegar efndir með því að draga tiltekinn fjölda, sem er jafn 

sannprófaðri losun umráðenda loftfara sem eru í landsskrá viðkomandi lands samkvæmt rammasamningi Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar, frá heildarfjölda almennra losunarheimilda sem umráðendur loftfara skila inn og sem 

landsstjórnandi viðkomandi lands stjórnar fyrir tímabilið 2013–2020. 

7. Miðlægi stjórnandinn skal tilkynna landsstjórnendunum um niðurstöður útreikninganna skv. 6. mgr. 

8. Innan fimm virkra daga frá tilkynningunni skv. 7. mgr. skal hver stjórnandi Kýótóbókunarskrár lands, sem hefur 

jákvætt jöfnunargildi, millifæra tiltekinn fjölda eininga úthlutaðs magns, sem er jafn jöfnunargildinu sem er reiknað út skv. 

6. mgr., yfir á aðaljöfnunarreikning kerfisins fyrir viðskipti með losunarheimildir í skrá Sambandsins. 

  

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi 

Bandalagsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63). 

(9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 frá 14. mars 2018 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að efla 

kostnaðarhagkvæmar losunarskerðingar og fjárfestingar sem fela í sér litla losun kolefna og á ákvörðun (ESB) 2015/1814 (Stjtíð. ESB  

L 76, 19.3.2018, bls. 3). 
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9. Innan fimm virkra daga frá tilkynningunni skv. 7. mgr. skal miðlægi stjórnandinn millifæra tiltekinn fjölda eininga 

úthlutaðs magns, sem er jafn jákvæðum fjölda jöfnunargildisins sem er reiknað út skv. 6. mgr., af aðaljöfnunarreikningi 

kerfisins fyrir viðskipti með losunarheimildir í skrá Sambandsins yfir á vörslureikning fyrir aðila að Kýótóbókuninni í 

Kýótóbókunarskrá hvers lands með neikvætt jöfnunargildi. 

10. Áður en viðkomandi landsstjórnandi eða miðlægi stjórnandinn framkvæmir millifærsluna, sem um getur í 8. og  

9. mgr. þessarar greinar, skal hann fyrst millifæra þann fjölda eininga úthlutaðs magns sem þörf er á til að uppfylla þann 

hluta af ágóðanum sem er notaður í fyrstu alþjóðlegu millifærslunni á einingum úthlutaðs magns í samræmi við 1. mgr.  

10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 525/2013.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún skal gilda frá birtingardegi orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins um gildistöku 

Doha-breytingarinnar á Kýótóbókuninni. 

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

Gjört í Brussel 12. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


