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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 
handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om 
endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3d nr. 3 og 
artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 
12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon 
og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter 
for klimagasser i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i 
Fellesskapet(2) inneholder bestemmelser om at mengden 
av kvoter som skal auksjoneres bort i 2011 og 2012, skal 
fastsettes så snart som mulig etter at forordningen er 
vedtatt. Mengdene som fastsettes på denne måten, skal 
oppføres i et vedlegg til nevnte forordning. Hovedformålet 
med å fastsette mengden er å sikre en smidig overgang 
fra annen til tredje handelsperiode innenfor Unionens 
ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, 
som er grunnlaget for at annenhåndsmarkedet kan fungere 
på en tilfredsstillende måte.

2) Ved fastsettelse av de mengdene som skal auksjoneres 
bort i 2011 og 2012, bør det tas behørig hensyn til faktorer 
som avgjør etterspørselen etter og tilbudet av kvoter, 
særlig behovet for å sikre mot risiko i forbindelse med 
oppfyllelse av forpliktelser i de første årene av tredje 
handelsperiode, særlig i kraftsektoren; til mengden av 
kvoter som er gyldige i annen handelsperiode, men 
som ikke er nødvendige for å oppfylle forpliktelser 
i nevnte handelsperiode, og som i hovedsak innehas 
av industrisektorene; til mengden av de kvotene som 
er blitt solgt, og som forventes solgt på markedet 
i annen handelsperiode; til mengden av godkjente 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 24.11.2011, s. 2, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den eu-
ropeiske unions tidende nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.

utslippsreduksjoner og utslippsreduksjonsenheter som 
stammer fra utslippsreduksjonsprosjekter gjennomført 
innenfor den grønne utviklingsmekanismen eller i henhold 
til bestemmelser om felles gjennomføring når det gjelder 
sikring mot risiko eller innlevering fra driftsansvarlige 
som omfattes av Unionens ordning for handel med 
utslippskvoter for klimagasser; og til monetarisering 
av kvoter fra reserven for nyinntredere for tredje 
handelsperiode til støtte for demonstrasjonsprosjekter 
for fangst og lagring av karbon samt nyskapende 
teknologi for fornybar energi (NER300) i samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 
om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av 
kommersielle demonstrasjonsprosjekter med miljømessig 
sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt 
demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for 
fornybar energi i henhold til ordningen for handel med 
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(3). Selv 
om det er forskjellige grader av usikkerhet knyttet til 
alle disse faktorene, er det viktig at mengden som skal 
auksjoneres bort i 2012, fastsettes i god tid.

3) Vurderingen på grunnlag av disse faktorene konkluderer 
med at ingen kvoter som er gyldige i tredje handelsperiode, 
bør auksjoneres bort i 2011.

4) Auksjonskalenderne for auksjonering av kvoter i 2012 bør 
fastsettes på en slik måte at auksjonene får minst mulig 
innvirkning på annenhåndsmarkedets funksjon, samtidig 
som det sikres at auksjonene er store nok til å sikre 
tilstrekkelig deltaking. Det bør være en smidig overgang 
fra auksjonering på midlertidige auksjonsplattformer til 
auksjonering på framtidige auksjonsplattformer. Dessuten 
kan det i visse andre nøyaktig angitte situasjoner være 
berettiget å tilpasse en offentliggjort auksjonskalender.

5) Ettersom det kan forventes at kvoter som skal auksjoneres 
bort, blir levert i tide, er det ikke behov for auksjonering 
av forwards- og futureskontrakter i en overgangsperiode. 
Det er imidlertid fortsatt ønskelig å tilby en midlertidig 
auksjonsplattform i en overgangsperiode, for å 
minske risikoen i forbindelse med utpeking av den 
auksjonsplattformen som forordningen vil få full 
anvendelse på. Tatt i betraktning av hvor viktig det er 

(3) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39.
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at forordningen får full anvendelse, bør midlertidige 
auksjonsplattformer ikke gjennomføre auksjoner lenger 
enn det som er nødvendig. Utpekingen av en midlertidig 
auksjonsplattform bør forenkles ved at det stilles færre 
krav til gjennomføringen av plattformens auksjoner, slik 
det allerede er fastsatt i forbindelse med auksjonering 
av forwards- og futureskontrakter. På denne måten kan 
de tjenestene som skal leveres, fortsatt ligge tett opp til 
de tjenestene som allerede finnes på markedet. Dessuten 
er det ikke absolutt nødvendig at de nasjonale tiltakene 
for innarbeiding av avdeling III i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF(1) får anvendelse på auksjoner 
som gjennomføres av en midlertidig auksjonsplattform. 
Det ville også være urimelig å kreve at godkjenningen til 
en midlertidig auksjonsplattform skal ajourføres i samsvar 
med kravene i auksjoneringsforordningen. For å sikre et 
effektivt markedstilsyn bør imidlertid denne forordnings 
bestemmelser om forbudet mot markedsmisbruk få 
anvendelse på auksjoner som gjennomføres på en 
midlertidig auksjonsplattform, fra det tidspunktet den 
aktuelle medlemsstaten har innarbeidet de relevante 
bestemmelsene i nasjonal lovgivning. Dette fremmer 
like rammevilkår for de auksjonsplattformene som er 
kandidater, uten at auksjonenes start gjøres avhengig av 
denne innarbeidingen. Dette gjelder både midlertidige 
auksjonsplattformer som skal velges etter en felles 
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, og midlertidige 
auksjonsplattformer som vil bli utpekt av medlemsstater 
som ikke slutter seg til den felles handlingen, men som 
utpeker sine egne auksjonsplattformer.

6) Det er ikke nødvendig at kostnadsandelen for auksjons-
overvåkeren i forbindelse med tjenester som leveres av 
Kommisjonen, fordeles på antallet auksjonsplattformer.

7) For effektiv og tilstrekkelig forberedelse til og 
gjennomføring av den felles framgangsmåten ved tildeling 
av kontrakter for å utpeke en felles auksjonsplattform, er 
det ønskelig å få kjennskap til medlemsstatenes deltaking 
i denne felles handlingen i rett tid. Derfor bør det i visse 
situasjoner være mulig at en medlemsstat som først 
begynner å anvende den felles auksjonsplattformen på 
et senere tidspunkt, dekker de kostnadene som følger 
av auksjonsplattformens tjenester som ikke dekkes av 
medlemsstater som deltar i den felles handlingen fra 
begynnelsen.

8) Utpekingen av auksjonariene og auksjonsovervåkeren 
er av vesentlig betydning for korrekt gjennomføring av 
auksjonene, og det vil i alminnelighet ikke være mulig 
å gjennomføre auksjoner uten at avtalene mellom 
auksjonariene og auksjonsovervåkeren på den ene side 
og auksjonsplattformene på den annen side er inngått og 
trådt i kraft. Slike avtaler bør gjennomføres korrekt, men 
ufullstendig eller omstridt gjennomføring bør ikke i alle 
situasjoner føre til at kvoter holdes tilbake fra auksjonene.

9) Auksjonsovervåkeren skal utpekes etter en felles 
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom 
Kommisjonen og medlemsstatene. Selv om det er 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

meningen at alle medlemsstater skal delta i denne felles 
handlingen fra begynnelsen, bør det fastsettes regler for 
hva som bør gjøres dersom en medlemsstat først slutter 
seg til den felles handlingen på et senere tidspunkt. 
Dessuten bør medlemsstater som har besluttet å utpeke 
sin egen auksjonsplattform, kunne slutte seg til den 
felles handlingen utelukkende for det formål å kunne 
benytte en felles auksjonsplattform dersom deres egen 
auksjonsplattform ikke er oppført på listen, uten at de 
mister sin observatørstatus i denne felles handlingen.

10) Risikoen for innsidehandel i form av tilbaketrekking av et 
bud bør minskes. I de tilfellene slik atferd ikke omfattes 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(2), bør 
de relevante bestemmelsene i auksjoneringsforordningen 
få anvendelse.

11) Denne endringen bør fastsette noen få tekniske avklaringer 
og korrigeringer i auksjoneringsforordningen.

12) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres.

13) For å sikre at auksjonene gjennomføres på en forutsigbar 
måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så snart 
som mulig.

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Endringer av forordning (EU) nr. 1031/2010

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 3 nr. 43 bokstav f) skal lyde:

«f)  det samme som i punkt 20 b) i artikkel 4 nr. 1 i 
direktiv 2004/39/EF i henhold til artikkel 28 nr. 4 og 
5, artikkel 35 nr. 4, 5 og 6 samt artikkel 42 nr. 1 i denne 
forordning.» 

2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2.  Hver medlemsstat skal auksjonere bort kvoter i 
form av enten todagers spotkontrakter eller femdagers 
futureskontrakter.»

b) Nr. 3 utgår.

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
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3) Annet og tredje ledd i artikkel 6 nr. 1 skal lyde:

«Et parti som auksjoneres bort av en auksjonsplattform 
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, 
skal omfatte 500 kvoter.

Et parti som auksjoneres bort av en auksjonsplattform 
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2 eller artikkel 30 nr. 2, 
skal omfatte 500 eller 1 000 kvoter.»

4) I artikkel 8 nr. 4 skal første ledd lyde:

«4.  Fra den sjette auksjonen eller tidligere skal den 
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 
nr. 1 eller 2, auksjonere bort kvoter som omfattes av 
kapittel III i direktiv 2003/87/EF, minst én gang i uken, og 
kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, 
minst én gang annenhver måned, med unntak av at nevnte 
auksjonsplattformer i 2012 skal auksjonere bort kvoter som 
omfattes av kapittel III i nevnte direktiv minst én gang i 
måneden.»

5) Artikkel 10 nr. 1 skal lyde:

«1.  I vedlegg I til denne forordning angis det for hver 
medlemsstat den mengden av kvoter som omfattes av 
kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort 
i 2012.»

6) I artikkel 10 nr. 3 skal første ledd lyde:

«3.  Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III 
i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert 
kalenderår fra 2013, skal være basert på vedlegg I og den 
anslåtte mengden av kvoter som skal auksjoneres bort 
ut fra hva Kommisjonen har fastsatt og offentliggjort i 
samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv, eller på den 
seneste endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag, 
som ble offentliggjort senest 31. januar det foregående året, 
idet det tas størst mulig hensyn til eventuelle vederlagsfrie 
tildelinger som en medlemsstat gjør i en overgangsperiode, 
og som er fratrukket eller skal fratrekkes mengden av 
kvoter som en gitt medlemsstat ellers ville ha auksjonert 
bort i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF som 
fastsatt i artikkel 10c nr. 2 i nevnte direktiv.»

7) Artikkel 11 nr. 2 skal lyde:

«2.  De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastsette 
og offentliggjøre som angitt i nr. 1 i denne artikkel, i 
samsvar med vedlegg I og den anslåtte mengden av kvoter 
som skal auksjoneres bort, ut fra hva Kommisjonen har 
fastsatt og offentliggjort, eller den seneste endringen av 
Kommisjonens opprinnelige anslag, herunder eventuelle 
justeringer som nevnt i artikkel 10 nr. 3.»

8) I artikkel 14 nr. 1 skal følgende nye bokstaver lyde:

«j) eventuell tilbakeholdelse av kvoter fra auksjonene 
i henhold til artikkel 22 nr. 5 eller artikkel 24 nr. 1 annet 
ledd,

k) at en auksjonsplattform bare på denne måten 
kan unngå å gjennomføre en auksjon i strid med denne 
forordning eller direktiv 2003/87/EF.»

9) Artikkel 16 nr. 2 og 3 skal lyde:

«2.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal sikre at 
det er mulig å få fjernadgang til auksjonene gjennom et 
elektronisk grensesnitt med sikker og pålitelig tilgang 
gjennom internett.

En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal dessuten gi 
budgiverne mulighet til å få adgang til auksjonene gjennom 
egne tilkoplinger til det elektroniske grensesnittet.

3.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan tilby 
en eller flere alternative metoder for å få adgang til 
auksjonene, dersom hovedmetoden for adgang ikke er 
tilgjengelig uansett grunn, forutsatt at slike alternative 
adgangsmetoder er sikre og pålitelige og at bruken av 
dem ikke fører til noen form for diskriminering mellom 
budgiverne.»

10) Artikkel 17 skal lyde:

«Artikkel 17

Opplæring og rådgivning

En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal tilby en praktisk 
nettbasert opplæringsmodul for den auksjonsprosessen 
den gjennomfører, herunder veiledning i hvordan 
skjemaer fylles ut og sendes inn, og en simulering av 
hvordan budgivning på en auksjon foregår. Den skal også 
gi rådgivning via telefon, telefaks og e-post, i det minste i 
arbeidstiden på hver handelsdag.»

11) Artikkel 18 nr. 3 skal lyde:

«3.  Personer nevnt i nr. 1 bokstav b) eller c), skal ha 
rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte 
på auksjonene på vegne av sine kunder når budet 
gjelder auksjonsprodukter som ikke er finansielle 
instrumenter, forutsatt at en medlemsstat der de er 
etablert, har innført lovgivning som gjør det mulig for den 
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relevante vedkommende nasjonale myndighet i denne 
medlemsstaten å gi dem tillatelse til å legge inn bud på 
vegne av sine kunder.»

12) Artikkel 19 nr. 1 og 2 skal lyde:

«1.  Når en auksjonsplattform organiserer et 
annenhåndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i 
annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjons-
plattform som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 
eller artikkel 30 nr. 1, og som er berettigede personer i 
henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2, få tillatelse til å legge 
inn bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av 
denne auksjonsplattformen, uten noen ytterligere krav til 
adgang, forutsatt at alle følgende krav er oppfylt:

a) kravene til medlemmers eller deltakeres tillatelse til 
å handle med kvoter gjennom annenhåndsmarkedet 
organisert av auksjonsplattformen som er utpekt 
i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, 
er ikke mindre strenge enn kravene oppført i nr. 2 i 
denne artikkel,

b) auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, mottar 
eventuelle ytterligere opplysninger som er nødvendige 
for å kontrollere at alle kravene som er nevnt i nr. 2 i 
denne artikkel, som ikke tidligere er blitt kontrollert, 
er oppfylt.

2.  Personer som ikke er medlemmer eller deltakere i 
annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjons-
plattform som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 
artikkel 30 nr. 1, og som er berettigede personer i henhold 
til artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal få tillatelse til å legge inn 
bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne 
auksjonsplattformen, forutsatt at de:

a) er etablert i Unionen, er driftsansvarlig eller 
luftfartøyoperatør,

b) har en utpekt kvotekonto,

c) har en utpekt bankkonto,

d) utpeker minst én representant for budgiveren, som 
definert i tredje ledd i artikkel 6 nr. 3,

e) i samsvar med gjeldende kundekontrolltiltak gir 
den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige 
opplysninger om sin identitet, de reelle eiernes 
identitet, sin integritet, en forretnings- og handels-
profil hva angår mulighetene for å etablere et forhold 
til budgiveren, hvilken type budgiver og hvilket 
auksjonsprodukt det er snakk om, størrelsen på 
eventuelle bud samt midlene de har til disposisjon for 
betaling og levering,

f) gir den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige 
opplysninger om sin finansielle stilling, særlig om de 

er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og 
kortsiktige gjeld når de forfaller,

g) har innført, eller kan innføre på anmodning, de 
interne prosessene, prosedyrene og kontraktsmessige 
avtalene som kreves for at den største budstørrelsen 
som kan pålegges i henhold til artikkel 57, blir 
overholdt,

h) oppfyller kravene i artikkel 49 nr. 1.

Dersom en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, ikke organiserer et 
annenhåndsmarked, skal berettigede personer i henhold 
til artikkel 18 nr. 1 eller 2 ha tillatelse til å legge inn bud 
direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne 
auksjonsplattformen, forutsatt at de oppfyller kravene 
angitt i bokstav a)−h) i dette nummer.»

13) I artikkel 20 skal nr. 1, 5, 6, 7, 9 og 10 lyde:

«1.  Personer som er berettiget i henhold til 
artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal før de legger inn sitt første 
bud direkte gjennom en auksjonsplattform som er utpekt 
i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, søke 
den aktuelle auksjonsplattformen om tillatelse til å legge 
inn bud.

Dersom en auksjonsplattform organiserer et annen-
håndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i 
det annenhåndsmarkedet som organiseres av den 
aktuelle auksjonsplattformen som oppfyller kravene i 
artikkel 19 nr. 1, ha tillatelse til å legge inn bud uten å 
søke, i samsvar med første ledd i dette nummer.»

«5.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan avslå en søknad 
om tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner 
dersom søkeren nekter:

a) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger 
om ytterligere opplysninger eller klargjøring eller 
dokumentasjon på framlagte opplysninger,

b) å etterkomme et ønske fra auksjonsplattformen om 
å få intervjue noen av søkerens ansatte i søkerens 
forretningslokale eller et annet sted,

c) å tillate undersøkelser eller kontroller som auksjons-
plattformen anmoder om, herunder besøk eller 
kontroller på stedet i søkerens forretningslokale,

d) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger 
om opplysninger fra en søker, en søkers kunder eller 
kundenes kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4, for å 
kontrollere at kravene i artikkel 19 nr. 3 er oppfylt,
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e) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om 
opplysninger som kreves for å kontrollere at kravene 
i artikkel 19 nr. 2 er oppfylt.

6.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal 
iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 4 i direktiv 
2005/60/EF med hensyn til sine transaksjoner eller 
forretningsforbindelser med politisk utsatte personer, 
uansett deres bostedsstat.

7.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal kreve at den 
som søker om tillatelse til å legge inn bud på plattformens 
auksjoner, sikrer at søkerens kunder etterkommer alle 
anmodninger som gjøres i henhold til nr. 5, og at alle 
kunder av søkerens kunder i henhold til artikkel 18 nr. 4 
gjør det samme.»

«9.  En søker skal ikke gi uriktige eller misvisende 
opplysninger til en auksjonsplattform som er utpekt i 
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1. En søker 
skal umiddelbart gi den aktuelle auksjonsplattformen 
fullstendig og sannferdig underretning om alle endringer 
i søkerens omstendigheter som kan påvirke dennes 
søknad om tillatelse til å legge inn bud på den aktuelle 
auksjonsplattformens auksjoner eller en eventuell 
tillatelse til å legge inn bud som søkeren allerede har fått 
tildelt.

10.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal treffe 
beslutning om en mottatt søknad og underrette søkeren 
om beslutningen.

Den aktuelle auksjonsplattformen kan:

a) gi ubetinget adgang til auksjonene i et tidsrom som 
ikke skal være lenger enn det tidsrommet den er 
utpekt for, herunder eventuelle forlengelser eller 
fornyelser av utpekingen,

b) gi betinget adgang til auksjonene i et tidsrom som 
ikke skal være lenger enn det tidsrommet den er 
utpekt for, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt 
innen en viss dato, noe som skal behørig kontrolleres 
av den aktuelle auksjonsplattformen,

c) avslå å gi tillatelse til å legge inn bud.»

14) I artikkel 21 skal nr. 1, 2, 3 lyde:

«1.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal avslå å gi 
tillatelse til å legge inn bud på auksjonene og tilbakekalle 
eller midlertidig oppheve tillatelser som allerede er gitt til 
personer som:

a) ikke har eller ikke lenger har rett til å søke om tillatelse 
til å legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2,

b) ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene i 
artikkel 18, 19 og 20,

c) med forsett eller gjentatte ganger overtrer 
bestemmelsene i denne forordning, vilkårene for 
vedkommendes tillatelse til å legge inn bud på 
de auksjonene som gjennomføres av den aktuelle 
auksjonsplattformen, eller andre tilknyttede instrukser 
eller avtaler.

2.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal avslå en 
søknad om tillatelse til å legge inn bud på plattformens 
auksjoner og tilbakekalle eller midlertidig oppheve en 
tillatelse som allerede er gitt, dersom den har mistanke 
om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, 
kriminell virksomhet eller markedsmisbruk fra søkerens 
side, forutsatt at det ikke er sannsynlig at avslaget, 
tilbakekallingen eller den midlertidige opphevingen vil 
hindre vedkommende nasjonale myndigheters forsøk på å 
rettsforfølge eller pågripe dem som begår slik virksomhet.

I så fall skal den aktuelle auksjonsplattformen utarbeide 
en rapport til den finansielle etterretningsenheten som er 
nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, i samsvar med 
artikkel 55 nr. 2 i denne forordning.

3.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan avslå å gi 
tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner og 
tilbakekalle eller midlertidig oppheve en tillatelse som 
allerede er gitt til personer som:

a) av uaktsomhet overtrer bestemmelsene i denne 
forordning, vilkårene for vedkommendes tillatelse til 
å legge inn bud på de auksjonene som gjennomføres 
av den aktuelle auksjonsplattformen, eller andre 
tilknyttede instrukser eller avtaler,

b) ellers har opptrådt på en måte som er til hinder for at 
en auksjon kan gjennomføres på en ordnet og effektiv 
måte,

c) omfattes av artikkel 18 nr. 1 bokstav b) eller 
c) eller artikkel 18 nr. 2, og ikke har lagt inn 
bud på noen auksjoner i løpet av de foregående 
220 handelsdagene.»

15) I artikkel 22 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 3 skal lyde:

«3.  For medlemsstater som ikke deltar i de 
felles handlingene fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 
2, skal auksjonariusen utpekes av den utpekende 
medlemsstaten i god tid før auksjonene påbegynnes 
på de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 og 2, for å inngå og gjennomføre de 
nødvendige avtalene med disse auksjonsplattformene, 
herunder tilknyttet clearing- og oppgjørssystem, slik 
at auksjonariusen kan auksjonere bort kvoter på 
vegne av den utpekende medlemsstaten på gjensidig 
avtalte vilkår, i henhold til artikkel 30 nr. 7 annet ledd 
og artikkel 30 nr. 8 første ledd.»
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b) Nr. 5 skal lyde:

«5.  Kvoter som skal auksjoneres bort på en 
medlemsstats vegne, skal holdes tilbake fra 
auksjonene dersom medlemsstatene ikke har utpekt 
en auksjonarius, og inntil avtalene nevnt i nr. 2 er 
inngått eller gjennomført.»

16) I artikkel 24 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 innsettes følgende som annet og tredje ledd:

«Uten at det berører tredje ledd skal kvoter som 
skal auksjoneres bort på en medlemsstats vegne, 
holdes tilbake fra auksjonene dersom medlemsstaten 
ikke har en utpekt auksjonsovervåker, eller dersom 
kontraktsbestemmelsene med auksjonsovervåkeren 
ikke er inngått eller er trådt i kraft.

Dersom auksjonsovervåkeren som følge av force 
majeure helt eller delvis hindres i å utføre sine 
oppgaver i forbindelse med en bestemt auksjon, 
kan den aktuelle auksjonsplattformen beslutte å 
gjennomføre auksjonen, forutsatt at den treffer 
egnede tiltak for å sikre at den selv kan utføre adekvat 
overvåking av auksjonen. Denne bestemmelsen 
skal også få anvendelse dersom utpekingen 
av auksjonsovervåkeren er forsinket til senest 
1. januar 2013, eller til senest 1. juli 2013 dersom den 
første framgangsmåten for tildeling av kontrakter ikke 
fører til utpeking av en auksjonsovervåker, og det må 
gjennomføres en ny framgangsmåte for tildeling av 
kontrakter.»

b) Nytt nr. 5 skal lyde:

«5.  Alle medlemsstater som slutter seg til den felles 
handlingen nevnt i nr. 2, etter at avtalen om felles 
tildeling av kontrakter mellom medlemsstatene og 
Kommisjonen er trådt i kraft, skal godta de vilkårene 
som er fastsatt av medlemsstatene og Kommisjonen 
i avtalen om felles tildeling av kontrakter, samt 
eventuelle vedtak som allerede er gjort i henhold til 
nevnte avtale.

Når avtalen om felles tildeling av kontrakter er trådt 
i kraft, kan en medlemsstat, inntil den slutter seg til 
den felles handlingen nevnt i nr. 2, få observatørstatus 
på de vilkårene som er fastsatt av medlemsstatene 
og Kommisjonen i avtalen om felles tildeling av 
kontrakter, med forbehold for eventuelle gjeldende 
regler for tildeling av kontrakter.»

17) I artikkel 25 nr. 4 skal første ledd lyde:

«4.  En medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne 
forordning, men som velger å utpeke sin egen 
auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2 i 
denne forordning, kan anmode auksjonsovervåkeren 
om å framlegge for medlemsstatene, Kommisjonen og 
den aktuelle auksjonsplattformen en teknisk rapport om 
hvorvidt den auksjonsplattformen som medlemsstaten 
foreslår eller har til hensikt å foreslå, kan gjennomføre 
auksjonsprosessen i samsvar med kravene i denne 
forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv  
2003/87/EF.»

18) I artikkel 26 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 og 2 skal lyde:

«1.  Uten at det berører artikkel 30 skal medlems-
statene utpeke en auksjonsplattform for auksjonering 
av kvoter i henhold til artikkel 27, etter en felles 
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom 
Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den 
felles handlingen i henhold til denne artikkel.

2.  Uten at det berører artikkel 30 skal 
medlemsstatene utpeke en auksjonsplattform for 
auksjonering av kvoter i henhold til artikkel 28, etter 
en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter 
mellom Kommisjonen og de medlemsstatene som 
deltar i den felles handlingen i henhold til denne 
artikkel.

En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
første ledd i dette nummer, skal auksjonere bort 
kvoter i henhold til artikkel 28 inntil auksjonene på 
en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til nr. 1, 
påbegynnes.»

b) Nr. 6 skal lyde:

«6.  Alle medlemsstater som slutter seg til den felles 
handlingen fastsatt i nr. 1 og 2, etter at avtalen om 
felles tildeling av kontrakter mellom Kommisjonen 
og de medlemsstatene som deltar i handlingen, 
er trådt i kraft, skal godta de vilkårene som før 
avtalen trådte i kraft, ble fastsatt av Kommisjonen 
og de medlemsstatene som sluttet seg til den felles 
handlingen, samt eventuelle vedtak som allerede er 
gjort i henhold til nevnte avtale.

Alle medlemsstater som i henhold til artikkel 30 nr. 4, 
beslutter ikke å delta i den felles handlingen som 
er fastsatt i nr. 1 og 2, men som utpeker sin egen 
auksjonsplattform, kan få observatørstatus på de 
vilkårene som er fastsatt i avtalen om felles tildeling 
av kontrakter mellom de medlemsstatene som deltar 
i den felles handlingen som er fastsatt i nr. 1 og 2, 
og Kommisjonen, med forbehold for eventuelle 
gjeldende regler for tildeling av kontrakter.»
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19) I artikkel 27 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) I bokstav e) skal ordene «gjennom underleveranse» 
utgå.

b) I bokstav g) skal ordene «overvåking av» erstattes 
med ordene «tilsyn med», og henvisningen til 
«artikkel 44» erstattes med en henvisning til 
«artikkel 54».

20) I artikkel 28 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 bokstav e) skal ordene «bortsett fra at artikkel 40 
alltid får anvendelse» erstattes med ordene «uten at 
det berører artikkel 44−50».

b) Nr. 3 skal erstattes med følgende:

«3.  Uten at det berører nr. 4 og 5 skal artikkel 16 nr. 2 
og 3, artikkel 17, artikkel 19−21, artikkel 36−43, 
artikkel 54−56, artikkel 60 nr. 3, artikkel 63 nr. 4 
og artikkel 64 ikke få anvendelse på auksjoner som 
gjennomføres av en auksjonsplattform som er utpekt 
i henhold til artikkel 26 nr. 2 eller artikkel 30 nr. 2.

4.  Nr. 3 skal ikke hindre at artikkel 36 nr. 1 får 
anvendelse på auksjonering av kvoter i form av 
todagers spotkontrakter eller femdagers futures-
kontrakter, dersom de er finansielle instrumenter 
som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, 
som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt 
i henhold til artikkel 26 nr. 2 eller artikkel 30 nr. 2, 
dersom den medlemsstaten som auksjonsplattformen 
er etablert i, har gjennomført artikkel 36 nr. 1 i denne 
forordning, eller dersom slik gjennomføring ikke er 
påkrevd for anvendelse av artikkel 36 nr. 1 i denne 
forordning.

5.  Nr. 3 skal ikke hindre at artikkel 36 nr. 2 og 
artikkel 37−43 får anvendelse på auksjonering 
av kvoter i form av todagers spotkontrakter eller 
femdagers futureskontrakter, dersom de ikke er 
finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 
i direktiv 2003/6/EF, som gjennomføres av en 
auksjonsplattform utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2 
eller artikkel 30 nr. 2, dersom den medlemsstaten som 
auksjonsplattformen er etablert i, har gjennomført 
artikkel 43 i denne forordning, eller dersom slik 
gjennomføring ikke er påkrevd for anvendelse av 
artikkel 43 i denne forordning.»

21) Artikkel 29 bokstav e) oppheves.

22) I artikkel 30 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1−5 skal lyde:

«1.  En medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, kan 
utpeke sin egen auksjonsplattform for auksjonering 
av sin andel av den mengden av kvoter som omfattes 
av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som 
skal auksjoneres bort som fastsatt i artikkel 31 nr. 1 i 
denne forordning.

2.  En medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, kan 
utpeke sin egen auksjonsplattform for auksjonering 
av sin andel av den mengden av kvoter som omfattes 
av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som 
skal auksjoneres bort som fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i 
denne forordning.

3.  Medlemsstater som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, 
kan utpeke den samme auksjonsplattformen eller 
forskjellige auksjonsplattformer for auksjonering 
i samsvar med henholdsvis artikkel 31 nr. 1 eller 
artikkel 31 nr. 2.

4.  En medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, 
skal innen tre måneder etter at denne forordning 
er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om sin 
beslutning om ikke å delta i den felles handlingen 
som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, men utpeker 
sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i 
denne artikkel.

5.  En medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 
2, skal velge en egen auksjonsplattform utpekt i 
samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel på grunnlag 
av en utvelgingsmetode som er forenlig med 
unionsretten og nasjonal lovgivning, dersom det 
kreves en framgangsmåte for tildeling av offentlige 
kontrakter i henhold til enten unionsretten eller 
nasjonal lovgivning. Utvelgingsmetoden skal 
være underlagt alle gjeldende utbedringstiltak og 
gjennomføringsmetoder i henhold til unionsretten og 
nasjonal lovgivning.

Auksjonsplattformen nevnt i nr. 1 og 2 skal utpekes 
for en periode på høyst tre år, som høyst kan 
forlenges med ytterligere to år. Det tidsrommet 
som auksjonsplattformen nevnt i nr. 2 er utpekt 
for, skal imidlertid utløpe tre måneder etter at 
auksjonsplattformen nevnt i nr. 1 er blitt oppført på 
listen nevnt i nr. 7, eller fire måneder etter at den 
eventuelt er blitt nektet oppføring på listen, men 
senest seks måneder etter at auksjonene er påbegynt 
på den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold 
til artikkel 26 nr. 1, dersom medlemsstaten ikke 
har underrettet, som påkrevd i artikkel 30 nr. 6, en 
auksjonsplattform som nevnt i artikkel 30 nr. 1, 
innen den datoen auksjonene er påbegynt på den 
auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1, avhengig av hva som inntreffer først.
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Utpekingen av auksjonsplattformene nevnt i nr. 1 og 
2 forutsetter at den aktuelle auksjonsplattformen er 
oppført i vedlegg III i samsvar med nr. 7. Utpekingen 
skal ikke tre i kraft før oppføringen av den aktuelle 
auksjonsplattformen i vedlegg III i samsvar med nr. 
7, er trådt i kraft.»

b) Nr. 6 første ledd skal lyde:

«6.  Alle medlemsstater som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, 
men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform i 
henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal framlegge 
for Kommisjonen en fullstendig underretning som 
inneholder følgende opplysninger:

a) identiteten til den auksjonsplattformen som 
medlemsstaten foreslår å utpeke,

b) nærmere driftsregler som vil gjelde for den 
auksjonsprosessen som skal gjennomføres av 
auksjonsplattformen(e) som medlemsstaten 
foreslår å utpeke, herunder de kontraktsmessige 
bestemmelsene om utpeking av den aktuelle 
auksjonsplattformen, herunder alle clearing- og 
oppgjørssystemer som er knyttet til den foreslåtte 
auksjonsplattformen, med angivelse av vilkårene 
for avgiftsstruktur og avgiftsnivå, håndtering av 
sikkerhet, betaling og levering,

c) de foreslåtte budgivningsperiodene, enkelt-
mengdene, auksjonsdatoer med angivelse av 
relevante helligdager, samt auksjonsprodukt, 
betalings- og leveringsdatoer for de kvotene som 
skal auksjoneres bort på hver enkelt auksjon i 
et gitt kalenderår, samt alle andre opplysninger 
som Kommisjonen trenger for å vurdere om den 
foreslåtte auksjonskalenderen er forenlig med 
auksjonskalenderen for auksjonsplattformene 
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, 
og med andre auksjonskalendere som er foreslått 
av andre medlemsstater som ikke deltar i den 
felles handlingen fastsatt i artikkel 26, men som 
velger å utpeke sine egne auksjonsplattformer,

d) nærmere regler og vilkår for tilsyn med og 
overvåking av auksjonene som skal gjelde for 
medlemsstatens foreslåtte auksjonsplattform i 
henhold til artikkel 35 nr. 4, 5 og 6, samt nærmere 
regler for beskyttelse mot hvitvasking av penger, 
finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet 
eller markedsmisbruk, herunder eventuelle 
utbedringstiltak eller sanksjoner,

e) nærmere tiltak som er innført for å overholde 
bestemmelsene i artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 
når det gjelder utpekingen av auksjonariusen.»

c) I nr. 7 erstattes annet ledd med følgende:

«I mangel av oppføring på listen som fastsatt i første 
ledd, skal en medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, 
men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform 
i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, bruke de 
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller 2, til å auksjonere bort sin andel 
av de kvotene som ellers ville ha blitt auksjonert 
bort på den auksjonsplattformen som skal utpekes i 
henhold til nr. 1 eller 2 i denne artikkel, i løpet av 
tremånedersperioden etter at listen fastsatt i første 
ledd er trådt i kraft.

Uten at det berører nr. 8 kan en medlemsstat som 
ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt 
i artikkel 26 nr. 1 og 2, men som velger å utpeke 
sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 
og 2 i denne artikkel, likevel delta i den felles 
handlingen utelukkende for å kunne bruke de 
auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 og 2, som fastsatt i annet ledd. Slik 
deltaking skal skje i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 26 nr. 6 annet ledd og vilkårene i avtalen om 
felles tildeling av kontrakter.»

d) Nr. 8 første ledd skal lyde:

«8.  En medlemsstat som ikke deltar i den felles 
handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, 
men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform 
i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan slutte seg 
til den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, i 
henhold til artikkel 26 nr. 6.»

23) I artikkel 32 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III 
i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres bort 
på individuelle auksjoner som gjennomføres 
av en auksjonsplattform utpekt i henhold til 
artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være 
høyst 20 millioner kvoter og minst 3,5 millioner 
kvoter, unntatt dersom den samlede mengden av 
kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/
EF, og som skal auksjoneres bort av den utpekende 
medlemsstaten, er mindre enn 3,5 millioner i et gitt 
kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres bort 
på en enkelt auksjon per kalenderår. Mengden av 
kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/
EF, og som auksjoneres bort på en enkelt auksjon som 
gjennomføres av nevnte auksjonsplattformer i 2012, 
skal likevel være høyst 6,5 millioner kvoter og minst 
1 millioner kvoter.»
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b) Til slutt i nr. 3 skal nye punktumer lyde:

«Disse kravene skal anses som oppfylt når hver 
auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 30 nr. 1 eller 2, hver for seg oppfyller kravene. 
For kalenderåret 2012 skal denne bestemmelsen 
få anvendelse fra én måned etter at en av disse 
auksjonsplattformene har begynt å gjennomføre 
auksjoner.»

c) Nr. 4 første ledd skal lyde:

«4.  De auksjonsplattformene som er utpekt i 
henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, 
skal fastsette og offentliggjøre budgivningsperioder, 
enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, 
betalings- og leveringsdatoer for kvotene som 
omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og 
som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner 
hvert år, senest 31. mars året før eller så snart som 
praktisk mulig etter denne datoen. De aktuelle 
auksjonsplattformene skal fastsette og offentliggjøre 
disse opplysningene først etter at auksjonsplatt-
formene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 
og 2 i denne forordning, har foretatt sin fastsettelse 
og offentliggjøring i henhold til artikkel 11 nr. 1 og 
artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, med mindre 
slike auksjonsplattformer ennå ikke er blitt utpekt. 
De aktuelle auksjonsplattformene skal fastsette og 
offentliggjøre disse opplysningene først etter å ha 
rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens 
uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene 
skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens 
uttalelse.»

d) I nr. 4 skal nytt tredje ledd lyde:

«Når de auksjonsplattformene som er utpekt i 
henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2, skal fastsette og 
offentliggjøre i henhold til første ledd, skal det gjøres 
i samsvar med den mengden utslippskvoter som er 
tildelt den medlemsstaten som utpeker den aktuelle 
auksjonsplattformen som angitt i vedlegg I, og med 
Kommisjonens siste fastsettelse og offentliggjøring 
av de anslåtte mengdene av kvoter som skal 
auksjoneres bort, som nevnt i artikkel 10 nr. 1 i 
direktiv 2003/87/EF, idet det tas størst mulig hensyn 
til eventuelle vederlagsfrie tildelinger av kvoter som 
en medlemsstat foretar i en overgangsperiode, som 
er fratrukket fra eller skal fratrekkes den mengden 
av kvoter som en gitt medlemsstat ellers ville ha 
auksjonert bort i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 
2003/87/EF, som fastsatt i artikkel 10c nr. 2 i nevnte 
direktiv.»

24) I artikkel 35 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  Auksjoner skal bare gjennomføres på en 
auksjonsplattform som er godkjent som et regulert 
marked.»

b) Nr. 4 første og annet ledd skal lyde:

«4.  En auksjonsplattform skal bare utpekes i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1 dersom 
den medlemsstaten der kandidaten til det regulerte 
markedet og dens markedsoperatør er etablert, har 
sikret at de nasjonale tiltakene for innarbeiding av 
avdeling III i direktiv 2004/39/EF får anvendelse 
på auksjonering av todagers spotkontrakter eller 
femdagers futureskontrakter i relevant omfang.

En auksjonsplattform skal bare utpekes i henhold 
til artikkel 26 nr. 1 og artikkel 30 nr. 1 dersom den 
medlemsstaten der kandidaten til det regulerte 
markedet og dens markedsoperatør er etablert, 
har sikret at vedkommende myndigheter i denne 
medlemsstaten er i stand til å godkjenne og overvåke 
dem i samsvar med de nasjonale tiltakene for 
innarbeiding av avdeling IV i direktiv 2004/39/EF i 
relevant omfang.»

c) Nr. 5 skal lyde:

«5.  Vedkommende nasjonale myndigheter i 
medlemsstaten nevnt i nr. 4 annet ledd i denne 
artikkel, som er utpekt i henhold til artikkel 48 nr. 1 
i direktiv 2004/39/EF, skal treffe beslutning om 
godkjenning av et regulert marked som er utpekt 
eller som skal utpekes i henhold til artikkel 26 nr. 1 
eller artikkel 30 nr. 1 i denne forordning, forutsatt 
at det regulerte markedet og dets markedsoperatør 
overholder bestemmelsene i avdeling III i 
direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale 
rettsordenen i den medlemsstaten der de er etablert i 
samsvar med nr. 4 i denne artikkel. Beslutningen om 
godkjenning skal treffes i samsvar med avdeling IV i 
direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale 
rettsordenen i den medlemsstaten der de er etablert i 
samsvar med nr. 4 i denne artikkel.»

25) Til slutt i artikkel 36 nr. 1 skal nytt punktum lyde:

«Dette skal ikke berøre anvendelsen av artikkel 38−40 i 
denne forordning på bruken av innsideinformasjon for å 
trekke tilbake et bud.»

26) Artikkel 46 nr. 1 og 2 skal lyde:

«Kvoter som auksjoneres bort av en auksjonsplattform, 
skal før en budgivningsperiode åpnes, overføres 
av unionsregisteret til en utpekt kvotekonto, der de 
skal oppbevares i depot av clearingsystemet eller 
oppgjørssystemet som fungerer som depositar, inntil 
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kvotene leveres til de budgiverne som har fått tilslag, 
eller deres rettsetterfølgere, ut fra auksjonsresultatet, som 
fastsatt i den relevante kommisjonsforordningen vedtatt i 
henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.»

27) I artikkel 50 oppheves nr. 2, og i nr. 3 erstattes henvisningen 
til «nr. 1 eller 2» med en henvisning til «nr. 1».

28) I artikkel 52 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  Uten at det berører nr. 2 skal kostnadene til 
tjenestene nevnt i artikkel 27 nr. 1, artikkel 28 nr. 1 og 
artikkel 31 betales gjennom gebyrene som budgiverne 
betaler, med unntak av at eventuelle kostnader for 
avtaler mellom auksjonariusen og auksjonsplattformen 
nevnt i artikkel 22 nr. 2 og 3, som gjør det mulig for 
auksjonariusen å auksjonere bort kvoter på vegne av 
den utpekende medlemsstaten, men ikke kostnader 
for clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til 
den aktuelle auksjonsplattformen, skal dekkes av den 
auksjonerende medlemsstaten.

Kostnadene nevnt i første ledd skal trekkes fra de 
auksjonsinntektene som skal betales til auksjonariene 
i henhold til artikkel 44 nr. 2 og 3.»

b) I nr. 2 skal første, annet og tredje ledd lyde:

«2.  Uten at det berører tredje ledd kan vilkårene i 
avtalen om felles tildeling av kontrakter som nevnt 
i artikkel 26 nr. 6 første ledd, eller kontrakten 
som utpeker en auksjonsplattform i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller 2, fravike nr. 1 i denne artikkel 
ved at det kreves at medlemsstater som har underrettet 
Kommisjonen i henhold til artikkel 30 nr. 4 om sin 
beslutning om ikke å delta i den felles handlingen 
som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, men som 
senere benytter auksjonsplattformen utpekt i 
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, kan pålegges å 
betale den aktuelle auksjonsplattformen, herunder 
clearing- eller oppgjørssystemer knyttet til den, for 
kostnadene til tjenestene nevnt i artikkel 27 nr. 1 
og artikkel 28 nr. 1, som er knyttet til den andelen 
kvoter som den aktuelle medlemsstaten auksjonerer 

bort fra den datoen da medlemsstaten begynner å 
auksjonere gjennom auksjonsplattformen utpekt i 
henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 og fram til denne 
auksjonsplattformens utpekingsperiode avsluttes 
eller utløper.

Dette skal også gjelde for medlemsstater som ikke 
har sluttet seg til den felles handlingen som er fastsatt 
i artikkel 26 nr. 1 og 2, innen seks måneder etter at 
avtalen om felles tildeling av kontrakter som nevnt i 
artikkel 26 nr. 6 første ledd, er trådt i kraft.

Første ledd skal ikke få anvendelse dersom en 
medlemsstat slutter seg til den felles handlingen som 
er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, som følge av at 
utpekingsperioden angitt i artikkel 30 nr. 5 annet ledd er 
utløpt, eller dersom den benytter auksjonsplattformen 
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 for 
å auksjonere bort sin andel av kvoter som følge 
av manglende oppføring på en liste i henhold til 
artikkel 30 nr. 7, for en auksjonsplattform som er 
underrettet i henhold til artikkel 30 nr. 6.»

c) Nr. 3 første ledd skal lyde:

«3.  Den andelen av kostnadene for 
auksjonsovervåkeren som varierer i henhold 
til antallet auksjoner, som angitt i avtalen om 
utpeking av auksjonsovervåkeren, skal fordeles 
likt på antallet auksjoner. Alle andre kostnader 
for auksjonsovervåkeren, som angitt i kontrakten 
om utpeking av auksjonsovervåkeren, bortsett fra 
kostnader i forbindelse med tjenester som leveres 
av Kommisjonen, og kostnader i forbindelse 
med utarbeidingen av rapporter i henhold til 
artikkel 25 nr. 4, skal fordeles likt på antallet 
auksjonsplattformer, med mindre annet er angitt i 
kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren.»

29) Artikkel 54 skal lyde:

«Artikkel 54

Overvåking av forholdet til budgivere

«1.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal overvåke 
forholdet til budgivere som har tillatelse til å legge inn 
bud på plattformens auksjoner, så lenge forholdet består, 
ved å:

a) nøye undersøke bud som kommer inn i 
løpet av forholdets varighet, for å sikre at 
budgivernes budgivningsatferd er i samsvar med 
auksjonsplattformens kjennskap til kunden, kundens 
forretnings- og risikoprofil og om nødvendig 
opprinnelsen til kundens midler,

b) opprettholde effektive ordninger og prosedyrer for 
regelmessig overvåking av at personer som har tillatelse 
til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 nr. 1, 
2 og 3, overholder auksjonsplattformens regler for 
atferd på markedet,
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c) overvåke transaksjoner som gjøres av personer 
som har tillatelse til å legge inn bud i samsvar med 
artikkel 19 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 20 nr. 6, ved 
å anvende auksjonsplattformens systemer for å 
identifisere brudd på reglene i bokstav b), urettferdige 
eller forstyrrende auksjoneringsvilkår eller atferd 
som kan føre til markedsmisbruk.

Når den aktuelle auksjonsplattformen nøye undersøker 
bud i samsvar med bokstav a) første ledd, skal den 
særlig være oppmerksom på aktiviteter som på grunn 
av aktivitetens art med stor sannsynlighet kan anses å 
ha tilknytning til hvitvasking av penger, finansiering av 
terrorisme eller kriminell virksomhet.

2.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal sikre at de 
dokumentene, dataene eller opplysningene som den har 
om en budgiver, er ajourført. For dette formålet kan en 
auksjonsplattform:

a) be budgiveren om alle opplysninger, som nevnt i 
artikkel 19 nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7, for å 
overvåke forholdet til budgiveren etter at budgiveren 
har fått tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, så 
lenge forholdet består, og i fem år etter at forholdet er 
avsluttet,

b) kreve at personer som har fått tillatelse til å legge 
inn bud, regelmessig skal levere en ny søknad om 
tillatelse til å legge inn bud,

c) kreve at personer som har tillatelse til å legge inn 
bud, omgående underretter den aktuelle auksjons-
plattformen om eventuelle endringer i opplysninger 
som er innlevert til den i samsvar med artikkel 19 
nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7.

3.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal føre register 
over:

a) søknader om tillatelse til å legge inn bud, som er 
innlevert av en søker i samsvar med artikkel 19 nr. 2 
og 3, herunder eventuelle endringer av dem,

b) kontrollene som er utført:

i)  ved behandlingen av søknaden om tillatelse til 
å legge inn bud i samsvar med artikkel 19, 20 
og 21,

ii) under undersøkelsen og kontrollen av forholdet i 
samsvar med nr. 1 bokstav a) og c), etter at en 
søker har søkt om tillatelse til å legge inn bud,

c) alle opplysninger angående et bestemt bud som 
en bestemt budgiver har lagt inn under en auksjon, 

herunder tilbaketrekking eller endring av slike 
bud, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 annet ledd og 
artikkel 6 nr. 4,

d) alle opplysninger angående gjennomføringen av alle 
auksjoner som en budgiver har lagt inn bud på.

4.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal føre registre 
som nevnt i nr. 3, så lenge budgiveren har tillatelse til å 
legge inn bud på plattformens auksjoner, og i minst fem 
år etter at forholdet til denne budgiveren er avsluttet.»

30) Artikkel 55 nr. 1, 2 og 4 skal lyde:

«1.  Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i 
artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF skal overvåke og 
treffe nødvendige tiltak for å sikre at en auksjonsplattform 
som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 
artikkel 30 nr. 1, oppfyller kravene til kundekontroll 
i artikkel 19 og artikkel 20 nr. 6 i denne forordning, 
kravene til overvåking og registrering i artikkel 54 i 
denne forordning og kravene til underretning i nr. 2 og 3 i 
denne artikkel.

Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i første 
ledd skal ha de fullmaktene som er fastsatt i de nasjonale 
tiltakene som innarbeider artikkel 37 nr. 2 og 3 i direktiv 
2005/60/EF.

En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, kan holdes ansvarlig 
for overtredelse av artikkel 19, artikkel 20 nr. 6 og 7, 
artikkel 21 nr. 1 og 2 og artikkel 54 i denne forordning 
samt nr. 2 og 3 i denne artikkel. De nasjonale tiltakene 
som innarbeider artikkel 39 i direktiv 2005/60/EF, skal få 
anvendelse i denne forbindelse.

2.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, plattformens ledelse 
og ansatte skal samarbeide fullt ut med den finansielle 
etterretningsenheten som er nevnt i artikkel 21 i direktiv 
2005/60/EF ved omgående:

a) på eget initiativ underrette den finansielle etterretnings-
enheten, når de kjenner til, mistenker eller har rimelig 
grunn til å mistenke at det forekommer eller har 
forekommet eller er gjort forsøk på hvitvasking av 
penger, finansiering av terrorisme eller kriminell 
virksomhet under auksjonene,

b) etter anmodning fra den finansielle etterretnings-
enheten å gi den alle nødvendige opplysninger i 
samsvar med gjeldende lovgivning.»
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«4.  Den medlemsstaten på hvis territorium en 
auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, ligger, skal 
sikre at de nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 
26−29, artikkel 32, artikkel 34 nr. 1 og artikkel 35 i 
direktiv 2005/60/EF, får anvendelse på den aktuelle 
auksjonsplattformen.»

31) Artikkel 56 nr. 1 skal lyde:

«1.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal underrette 
de vedkommende nasjonale myndigheter som er utpekt 
i henhold til artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF, 
som har ansvaret for å føre tilsyn med den aktuelle 
auksjonsplattformen, eller for å etterforske eller 
rettsforfølge markedsmisbruk som forekommer i eller 
ved hjelp av auksjonsplattformens systemer, om mistanke 
om markedsmisbruk av personer som har tillatelse til 
å legge inn bud på auksjonene, eller av personer som 
den personen som har tillatelse til å legge inn bud på 
auksjonene, handler på vegne av.

De nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 25 i 
direktiv 2005/60/EF, får anvendelse.»

32) Artikkel 58 skal lyde:

«Artikkel 58

Atferdsregler for markedet og andre kontrakts-
bestemmelser

Artikkel 53−57 skal ikke berøre noen andre tiltak 
som en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, har rett til å treffe 
i henhold til sine regler for atferd på markedet eller 
eventuelle andre kontraktsbestemmelser som gjelder, 
direkte eller indirekte, med budgivere som har tillatelse til 
å legge inn bud på auksjonene, forutsatt at disse tiltakene 
ikke er i strid med eller undergraver bestemmelsene i 
artikkel 53−57.»

33) Artikkel 60 nr. 3 skal lyde:

«3.  En liste over navn, adresser, telefon- og telefaks-
nummer, e-postadresser og nettsteder for alle personer 

som har fått tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre 
på auksjoner som gjennomføres av auksjonsplattformer 
utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 
1, skal offentliggjøres på det nettstedet som opprettholdes 
av den aktuelle auksjonsplattformen.»

34) I artikkel 62 nr. 3 bokstav e) erstattes ordet «offentlig-
gjøres» med ordene «er formidlet eller offentliggjort».

35) Artikkel 64 skal lyde:

«Artikkel 64

Klageadgang

1.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 
artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, skal sørge for å 
etablere en utenrettslig ordning som håndterer klager fra 
personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og 
personer som har tillatelse til å legge inn bud, eller hvis 
tillatelse til å legge inn bud er blitt avslått, tilbakekalt eller 
midlertidig opphevet.

2.  Medlemsstater der et regulert marked som er utpekt 
som auksjonsplattform i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 
artikkel 30 nr. 1, eller dets markedsoperatør, overvåkes, 
skal sikre at alle beslutninger som treffes av den 
utenrettslige ordningen som håndterer klager nevnt i nr. 
1 i denne artikkel, er behørig begrunnet og er underlagt 
retten til å prøve en klage for domstolene som nevnt i 
artikkel 52 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF. Denne retten skal 
ikke berøre retten til å bringe en klage direkte inn for 
domstolene eller vedkommende administrative organer 
fastsatt i de nasjonale tiltakene om innarbeiding av 
artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF.»

36) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 1031/2010 erstattes med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 23. november 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________
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VEDLEGG

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal lyde:

«VEDLEGG I

Kvoter som skal auksjoneres bort i 2012 i henhold til artikkel 10 nr. 1

Medlemsstat Mengde

Belgia 2 979 000

Bulgaria 3 277 000

Den tsjekkiske republikk 5 503 000

Danmark 1 472 000

Tyskland 23 531 000

Estland 1 068 000

Irland 1 100 000

Hellas 4 077 000

Spania 10 145 000

Frankrike 6 434 000

Italia 11 324 000

Kypros 307 000

Latvia 315 000

Litauen 637 000

Luxemburg 141 000

Ungarn 1 761 000

Malta 120 000

Nederland 3 938 000

Østerrike 1 636 000

Polen 14 698 000

Portugal 2 065 000

Romania 5 878 000

Slovenia 520 000

Slovakia 1 805 000

Finland 1 965 000

Sverige 1 046 000

Det forente kongerike 12 258 000

I alt 120 000 000»


