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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 784/2012

11.5.2017

2017/EØS/29/54

av 30. august 2012
om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om oppføring av en auksjonsplattform som skal
utpekes av Tyskland, og om retting av forordningens artikkel 59 nr. 7(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

22. mars 2012 la Tyskland fram meddelelsen for
Komiteen for klimaendringer. I tillegg har Tyskland lagt
fram ytterligere opplysninger og nærmere presiseringer
for Kommisjonen for å utfylle meddelelsen.

5)

Den foreslåtte utpekingen av EEX til auksjonsplattform
i henhold til artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr.
1031/2010 er forenlig med kravene i nevnte forordning,
og er i samsvar med målene fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i
direktiv 2003/87/EF.

6)

I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav e) i forordning
(EU) nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform ikke
misbruke sin kontrakt og urettmessig utnytte den til å
øke sin konkurranseevne for sine øvrige aktiviteter,
særlig på sekundærmarkedet som den organiserer.
Derfor bør det være en forutsetning for oppføringen av
EEX som auksjonsplattform at EEX gir anbudsgivere
mulighet til å by på auksjonene uten at de trenger å bli
medlem eller deltaker i sekundærmarkedet som
organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som
drives av EEX eller en tredjemann.

7)

I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav h) i forordning
(EU) nr. 1031/2010 må medlemsstatene ved utpeking av
en auksjonsplattform ta hensyn til i hvilken grad det er
truffet passende tiltak for å kreve at en
auksjonsplattform overdrar alle materielle og
immaterielle eiendeler som er nødvendig for å
gjennomføre auksjonene, til en etterfølger. Slike tiltak
bør fastsettes på en tydelig måte og i god tid i en
avviklingsstrategi
som
bør
revideres
av
auksjonsovervåkeren. EEX bør utarbeide en slik
avviklingsstrategi og ta størst mulig hensyn til
auksjonsovervåkerens uttalelse.

8)

En auksjonsplattform skal innhente uttalelse fra
auksjonsovervåkeren om metoden for anvendelse av
artikkel 7 nr. 6 og artikkel 8 nr. 3 i forordning (EU) nr.
1031/2010. Dersom det ikke er utpekt en
auksjonsovervåker før den aktuelle auksjonen starter,

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), gir medlemsstater som ikke deltar i den
felles handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2,
mulighet til å utpeke en egen auksjonsplattform for
auksjonering av sin andel av kvotene omfattet av
kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF. Utpekingen av
slike auksjonsplattformer forutsetter at de oppføres på
listen i vedlegg III i henhold til artikkel 30 nr. 5 tredje
ledd i nevnte forordning.

2)

I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU)
nr. 1031/2010 har Tyskland meddelt Kommisjonen om
sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen
som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i nevnte
forordning, og om å utpeke sin egen auksjonsplattform.

3)

9. mars 2012 underrettet Tyskland Kommisjonen om
planen om å utpeke European Energy Exchange AG
(«EEX») til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30
nr. 2 i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234, 31.8.2012, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2012 av
31. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX
(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18
av 21.3.2013, s. 43.
(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.
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bør auksjonsplattformen få tillatelse til å fortsette uten å
ha innhentet auksjonsovervåkerens uttalelse.
9)

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

10)

Videre bør visse henvisninger i artikkel 59 nr. 7 i
forordning (EU) nr. 1031/2010 rettes.

11)

For at auksjonsplattformen som utpekes av Tyskland
skal kunne gjennomføre auksjoner på en forutsigbar
måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så
snart som mulig.

12)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Nr. 29/979

2) I artikkel 7 skal nr. 7 lyde:

«7. Før en auksjon startes, skal auksjonsplattformen
fastsette metoden for anvendelse av nr. 6 etter å ha rådført
seg med auksjonsovervåkeren og innhentet dens uttalelse
om dette, samt underrettet vedkommende nasjonale
myndigheter nevnt i artikkel 56.

Mellom to budgivningsperioder på samme auksjonsplattform kan den aktuelle auksjonsplattformen endre
metoden etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren,
innhentet dens uttalelse og underrettet vedkommende
nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56.

Dersom det ikke er utpekt en auksjonsovervåker senest én
måned før auksjonen starter, kan auksjonsplattformen
anvende den tilsiktede metoden uten å ha innhentet
auksjonsovervåkerens uttalelse.

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

1. I artikkel 3 skal nytt nr. 44 lyde:

«44. «avviklingsstrategi» et eller flere dokumenter fastsatt i
samsvar med de kontraktene som utpeker den aktuelle
auksjonsovervåkeren eller auksjonsplattformen, og
som gir en detaljert beskrivelse av planlagte tiltak for å
sikre følgende:

Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta
hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.»

3) I artikkel 8 nr. 3 skal nytt ledd lyde:

«Dersom det ikke er utpekt en auksjonsovervåker senest én
måned før auksjonen starter, kan auksjonsplattformen
fortsette med den planlagte endringen av tidspunktet.»

4) I artikkel 25 skal nr. 6 lyde:
a) at alle materielle og immaterielle eiendeler som er
nødvendig for å sikre uavbrutt gjennomføring av
auksjonene og smidig drift av auksjonsprosessen
av en auksjonsplattforms etterfølger, overdras,

b) at
den
offentlige
oppdragsgiveren
eller
auksjonsovervåkeren, eller begge, mottar alle
opplysninger om auksjonsprosessen som er
nødvendige for framgangsmåten ved tildeling av
kontrakter for utpekingen av auksjonsplattformens
etterfølger,

«6. Auksjonsovervåkeren skal framlegge uttalelser i henhold
til artikkel 7 nr. 7 og artikkel 8 nr. 3, og som fastsatt i
vedlegg III. Uttalelsene skal framlegges innen rimelig tid.»

5) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne
forordning.

Artikkel 2
Retting av forordning (EU) nr. 1031/2010

c) at
den
offentlige
oppdragsgiveren
eller
auksjonsovervåkeren eller auksjonsovervåkerens
etterfølger, eller enhver kombinasjon av disse,
mottar teknisk bistand som gjør det mulig for den
offentlige oppdragsgiveren eller auksjonsovervåkeren eller auksjonsovervåkerens etterfølger, eller enhver kombinasjon av disse, å få tilgang
til eller bruke relevante opplysninger fastsatt i
henhold til bokstav a) og b).»

I artikkel 59 skal nr. 7 lyde:

«7.
Kunder av budgiverne nevnt i nr. 1 kan rette
eventuelle klager på overholdelsen av atferdsreglene fastsatt i
nr. 2 og 3 til vedkommende myndigheter nevnt i nr. 4, i
samsvar med saksbehandlingsreglene som er fastsatt for
håndtering av slike klager, i medlemsstaten der personene
som er nevnt i nr. 1, står under tilsyn.»
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Artikkel 3
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, 30. august 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____

VEDLEGG

Tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal lyde:
«Auksjonsplattformer utpekt av Tyskland
1

Auksjonsplattform

European Energy Exchange AG (EEX)

Utpekingsperiode

Tidligst fra og med 1. september 2012 til minst 31. mars 2013 og senest
31. desember 2013, uten at det berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd.

Vilkår

Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltaking i
sekundærmarkedet som organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som
drives av EEX eller en tredjemann.

Forpliktelser

Innen to måneder fra 1. september 2012 skal EEX framlegge sin avviklingsstrategi
for Tyskland for samråd med auksjonsovervåkeren.
Innen to måneder etter å ha mottatt auksjonsovervåkerens uttalelse skal EEX
revidere sin avviklingsstrategi og i størst mulig grad ta hensyn til nevnte uttalelse.
Tyskland skal underrette Kommisjonen om alle vesentlige endringer i relevante
kontraktsmessige forhold med EEX.»
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