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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 1359/2013/EU 

av 17. desember 2013 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å presisere bestemmelsene om tidsplanen for 

auksjoner med klimagasskvoter(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 

EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de 

nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 10 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(3) angis det ikke hvordan 

de mengdene av utslippskvoter for klimagasser 

som skal auksjoneres bort, skal fordeles over 

handelsperioden. 

2)  For å skape rettssikkerhet og forutsigbarhet på 

markedet bør det presiseres at Kommisjonen i 

unntakstilfeller kan tilpasse tidsplanen for 

auksjoner i henhold til artikkel 10 nr. 4 i direktiv 

2003/87/EF for å sikre et velfungerende marked. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 

19.12.2013, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning 

nr. 140/2014 av 27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 46. 

(1) EUT C 11 av 15.1.2013, s. 87. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. desember 2013 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av  

16. desember 2013. 

(3) 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 (EUT L 275 av 25.10.2003, 

s. 32). 

3)  Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 10 nr. 4 første ledd tilføyes følgende setninger: 

«Dersom en vurdering som omfatter de enkelte 

industrisektorer, viser at det ikke kan forventes noen 

vesentlig innvirkning på sektorer eller delsektorer som er 

eksponert for betydelig risiko for karbonlekkasje, kan 

Kommisjonen i unntakstilfeller tilpasse tidsplanen for 

perioden nevnt i artikkel 13 nr. 1, som begynner  

1 januar 2013, for å sikre et velfungerende marked. 

Kommisjonen skal foreta høyst én slik tilpasning for høyst 

900 millioner kvoter.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2013. 
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