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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 389/2013 

av 2. mai 2013 

om opprettelse av et EU-register i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/ 

87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslipps-

kvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av råds-

direktiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 19, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/ 

2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning for 

Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av 

Kyoto-protokollen(2), særlig artikkel 6 nr. 1 første ledd annet 

punktum, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/ 

2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å 

redusere sine klimagassutslipp med henblikk på å oppfylle 

Fellesskapets forpliktelser til å redusere klimagassutslippene 

fram til 2020(3), særlig artikkel 11 nr. 3, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Registersystemet skal sikre korrekt bokføring av 

transaksjoner i henhold til ordningen for handel med 

utslippskvoter i Den europeiske union (EU ETS) innført 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2014 av  

10. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 

28.8.2014, s. 31. 

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

(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136. 

ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og vedtak 

nr. 406/2009/EF. Registrene er standardiserte og sikre 

elektroniske databaser som inneholder felles data-

elementer for å spore utstedelse, besittelse, overføring 

og annullering av de berørte enhetene for å gi nødvendig 

offentlig tilgang og fortrolighet og sikre at det ikke 

forekommer overføringer som er i strid med de 

forpliktelsene som følger av direktiv 2003/87/EF, 

protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon 

om klimaendring (Kyoto-protokollen) og vedtak  

nr. 406/2009/EF. 

2)  Ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF er det 

fastsatt krav om at kvoter som er utstedt fra og med  

1. januar 2012, skal stå i et EU-register på kontoer som 

forvaltes av medlemsstatene. Et slikt EU-register er 

opprettet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 

av 7. oktober 2010 om et standardisert og sikkert 

registersystem i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og råds-

vedtak nr. 280/2004/EF(4). 

3)  Direktiv 2003/87/EF er betydelig endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av  

23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å 

forbedre og utvide ordningen for handel med utslipps-

kvoter for klimagasser i Fellesskapet(5), og dette krever 

store endringer i registersystemet. Endringene får 

anvendelse fra handelsperioden som starter i 2013. For 

øyeblikket foreligger det ingen internasjonal avtale som 

skal gjelde for medlemsstatene i stedet for Kyoto-

protokollen etter 2012. Luftfartskvoter ble auksjonert 

bort fra 2012 på grunnlag av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om 

tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i 

  

(4) EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1. 

(5) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 
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henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(1), på samme måte som generelle kvoter. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011 av  

18. november 2011 om opprettelse av et EU-register for 

den handelsperioden i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og 

etterfølgende handelsperioder, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF, og 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/ 

2004 og kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010(2) 

ble vedtatt i samsvar med artikkel 19 i direktiv 2003/ 

87/EF og får anvendelse på den handelsperioden i 

unionsordningen for handel med utslippskvoter som 

begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder. Den 

får også anvendelse på luftfartskvoter som auksjoneres 

bort i 2012. 

4)  For å sikre at Kyoto-enheter og kvoter kan stå på samme 

konto i EU-registeret, skal EU-registeret også oppfylle 

funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjo-

nene for datautvekslingsstandarder for registersystemer 

innenfor rammen av Kyoto-protokollen, vedtatt ved 

beslutning 12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskon-

feranse, som tjener som partsmøte for partene i Kyoto-

protokollen (beslutning 12/CMP.1). 

5)  Ved artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF kreves det at det 

opprettes en uavhengig transaksjonslogg, Den europe-

iske unions transaksjonslogg (EUTL), der utstedelse, 

overføring og annullering av kvoter skal registreres. 

Ved artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF kreves det 

at opplysninger om utstedelse, besittelse, overføring, 

ervervelse, annullering og tilbaketrekking av tildelte 

utslippsenheter, opptaksenheter, utslippsreduksjons-

enheter og godkjente utslippsreduksjoner samt 

overføring av tildelte utslippsenheter, utslippsreduk-

sjonsenheter og godkjente utslippsreduksjoner gjøres 

tilgjengelige for transaksjonsloggen. 

6)  EU-registeret bør inneholde de kontoene der prosesser 

og transaksjoner som er nødvendige for å anvende 

bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF, bør registreres. 

Hver av disse kontoene bør opprettes i samsvar med 

standardiserte framgangsmåter for å sikre registersys-

temets integritet og offentlig tilgang til opplysningene i 

systemet. Kvoter bør utstedes i EU-registeret. 

7)  Transaksjoner med kvoter i EU-registeret bør utføres 

gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter EUTL, 

mens transaksjoner med Kyoto-enheter bør utføres 

gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter både 

EUTL og den internasjonale transaksjonsloggen (ITL) 

til De forente nasjoners rammekonvensjon om klima-

endring. 

  

(1) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

(2) EUT L 315 av 29.11.2011, s. 1. 

8)  Ettersom kvoter og Kyoto-enheter bare foreligger i 

dematerialisert form og er ombyttelige, bør eiendoms-

retten til en kvote eller en Kyoto-enhet fastslås når de 

registreres på den aktuelle kontoen i EU-registeret. For å 

redusere risikoene knyttet til tilbakekalling av 

transaksjoner som er ført inn i et register, og den 

påfølgende forstyrrelsen i ordningen og på markedet 

som en slik tilbakeføring kan medføre, er det dessuten 

nødvendig å sikre at kvoter og Kyoto-enheter er fullt ut 

ombyttelige. Særlig kan transaksjoner ikke tilbakeføres, 

tilbakekalles eller avvikles, unntatt som definert i 

reglene for registeret, etter et tidspunkt som er fastsatt i 

disse reglene. Ingenting i denne forordning bør være til 

hinder for at en kontohaver eller tredjemann kan gjøre 

gjeldende en rett eller et krav som følger av den 

underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i 

henhold til loven, vedrørende omstøting eller 

tilbakebetaling i forbindelse med en transaksjon som er 

ført inn i et system, for eksempel i tilfelle av bedrageri 

eller teknisk feil, så lenge dette ikke fører til at 

transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller avvikles. 

Videre bør ervervelse av en kvote eller Kyoto-enhet i 

god tro beskyttes. 

9)  Den sentrale forvalterens hovedoppgaver er å skaffe til 

veie, drive og vedlikeholde EU-registeret og EUTL, 

forvalte sentrale kontoer og utføre de transaksjonene 

som skal gjøres sentralt. De nasjonale forvalternes 

hovedoppgaver er å fungere som kontaktpunkt for sine 

respektive kontohavere i EU-registeret og utføre alle 

transaksjoner som innebærer direkte kontakt med dem, 

herunder opprette, sperre og avslutte kontoer. 

10)  Dersom medlemsstatene tildeler kvoter vederlagsfritt på 

grunnlag av artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF, bør 

disse kvotene utstedes i samsvar med artikkel 10c i 

nevnte direktiv og kommisjonsbeslutninger som er 

vedtatt i henhold til det. For dette formål bør de 

relevante nasjonale tildelingstabellene ta hensyn til de 

berørte medlemsstaters søknader i henhold til artikkel 

10c nr. 5 i direktiv 2003/87/EF samt de relevante 

kommisjonsvedtakene i henhold til artikkel 10c nr. 6 i 

nevnte direktiv. 

11)  Dersom en medlemsstat har inngitt søknad i henhold til 

artikkel 10c nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og relevant 

kommisjonsbeslutning i henhold til artikkel 10c nr. 6 i 

nevnte direktiv, og utsetter utstedelsen av kvoter som 

skal tildeles vederlagsfritt på grunnlag av artikkel 10c i 

direktiv 2003/87/EF (etterfølgende utstedelse av 

kvoter), bør medlemsstaten i sin nasjonale til-

delingstabell i henhold til artikkel 51 nr. 1 i denne 

forordning ta med de kvotene som skal gis vederlagsfritt 

på grunnlag av investeringer som allerede er gjort, eller 

finansielle overføringer som allerede var gjort på det 

tidspunktet tabellen ble meddelt.  
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12)  Dersom en medlemsstat, som har inngitt søknad i 

henhold til artikkel 10c nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og 

relevant kommisjonsbeslutning i henhold til artikkel 10c 

nr. 6 i nevnte direktiv, utsteder kvotene som skal gis 

vederlagsfritt på grunnlag av artikkel 10c i direktiv 

2003/87/EF uavhengig av investeringer som allerede er 

gjort (forhåndsutstedelse av kvoter), bør medlemsstaten 

i sin nasjonale tildelingstabell medregne de kvotene som 

skal gis vederlagsfritt i samsvar med artikkel 10c i 

direktiv 2003/87/EF for perioden 2013-2019, når 

tildelingstabellen meddeles til Kommisjonen i henhold 

til artikkel 51 nr. 1 i denne forordning. 

13)  På grunnlag av rapportene som skal legges fram for 

Kommisjonen i henhold til artikkel 10c nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF, bør medlemsstatene endre de nasjonale 

tildelingstabellene for å gjenspeile utviklingen med 

hensyn til de investeringene og de finansielle over-

føringene som er gjort i samsvar med henholdsvis 

artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF og de tilsvarende 

kommisjonsbeslutningene. 

14)  I henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF skal 

vedkommende myndigheter senest 28. februar hvert år 

utstede kvoter som skal tildeles i det inneværende året. 

Dersom en virksomhet har lagt fram opplysninger i 

henhold til artikkel 24 i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av 

overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med 

artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(1), som påvirker det antallet kvoter som 

skal tildeles nevnte virksomhet, skal virksomhetens 

tildeling beregnes på ny og meddeles i henhold til 

artikkel 24 nr. 2 i nevnte beslutning før kvotene kan 

overføres til virksomheten i henhold til artikkel 53 nr. 2 

i denne forordning. 

15)  Intet i denne forordning bør være til hinder for at en 

vedkommende myndighet kan pålegge en virksomhet å 

overføre et antall kvoter som er mottatt ut over 

vedkommendes justerte tildeling for det aktuelle året, til 

EUs konto for tildeling av utslippsenheter i de tilfellene 

der det er tildelt for mange kvoter, for eksempel på 

grunn av feil i den opprinnelige tildelingen eller fordi 

virksomheten ikke har lagt fram korrekte eller 

fullstendige opplysninger for vedkommende myndighet 

i henhold til artikkel 24 i beslutning 2011/278/EU innen 

fristen fastsatt i nevnte artikkel, forutsatt at den sentrale 

forvalteren har gjort en endring i medlemsstatens 

nasjonale tildelingstabell i henhold til artikkel 52 nr. 2 i 

denne forordning for å justere tildelingen i samsvar med 

dette. 

16)  I henhold til artikkel 11b i direktiv 2003/87/EF er det 

forbudt etter 31. desember 2012 å utstede godkjente 

utslippsreduksjoner (CER-er) og utslippsreduksjons-

enheter (ERU-er) som fører til at reduksjoner i 

klimagassutslippene telles dobbelt. Artikkel 5 nr. 2 

ikommisjonsvedtak 2006/780/EF av 13. november 2006 

  

(1) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i 

klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets 

ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder 

prosjektvirksomhet i henhold til Kyoto-protokollen, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(2) åpner likevel for at kvoter i reserven 

opprettet i henhold til artikkel 3 i nevnte vedtak kan 

konverteres til tildelte utslippsenheter (AAU) eller 

selges som kvoter for perioden 2008-2012. Videre bør 

medlemsstatene inntil 30. april 2013 kunne utstede 

ERU-er fra prosjekter som innebærer virksomhet som 

bare omfattes av direktiv 2003/87/EF fra og med  

1. januar 2013 når det gjelder utslippsreduksjoner som 

har funnet sted før 31. desember 2012. 

17)  Unionen, medlemsstatene og en rekke tredjestater har 

inngått forpliktelser om utslippsreduksjoner i perioden 

2008-2012 som gjelder hele økonomien. Medlems-

statene har rettslig bindende mål for reduksjon av 

utslipp som gjelder hele økonomien fra 2013 til 2020, 

som fastsatt ved direktiv 2003/87/EF og vedtak  

nr. 406/2009/EF. Ved en endring av Kyoto-protokollen 

bør det fastsettes internasjonalt rettslig bindende, 

kvantifiserbare utslippsmål fra 2013 til 2020 for partene 

oppført i vedlegg B til protokollen når den er trådt i 

kraft for disse partene. I henhold til beslutning 

13/CMP.1 fra Klimakonvensjonens partskonferanse, 

som tjener som partsmøte for partene i Kyoto-

protokollen (beslutning 13/CMP.1), skal ERU-er bare 

utstedes ved å konvertere AAU-er eller opptaksenheter 

(RMU-er) som har et serienummer som omfatter den 

forpliktelsesperioden de er utstedt for. ERU-er kan ikke 

utstedes dersom forpliktelsesperioden ifølge det aktuelle 

serienummeret ikke tilsvarer den perioden utslipps-

reduksjonene fant sted. Kontoene for ordningen for 

handel med utslippskvoter (ETS) i EU-registeret bør 

ikke inneholde ERU-er som ikke oppfyller disse 

reglene. For dette formål bør ERU-er som utstedes av 

tredjestater, som ikke har rettslig bindende kvan-

tifiserbare utslippsmål fra 2013 til 2020, som fastsatt 

ved en endring av Kyoto-protokollen i henhold til 

dennes artikkel 3 nr. 9, eller som ikke har deponert et 

ratifikasjonsdokument for en slik endring av Kyoto-

protokollen, bare stå i EU-registeret dersom det 

bekreftes at de gjelder utslippsreduksjoner som er påvist 

å ha funnet sted før 2013. ERU-er som er overført til 

EU-registeret etter 1. mai 2013, forventes å bli utstedt 

etter framgangsmåten for verifisering i henhold til 

komiteen for tilsyn med den felles gjennomføring 

fastsatt i beslutning 9/CMP.1 vedtatt av Klimakon-

vensjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte 

for partene i Kyoto-protokollen (beslutning 9/CMP.1) (i 

samsvar med den såkalte «spor 2-framgangsmåten»). 

18)  I henhold til artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF kan 

CER-er og ERU-er fra prosjektvirksomheter før ikraft-

tredelsen av en internasjonal klimaendringsavtale benyt-

tes ved at virksomheter gis mulighet til å veksle slike 

enheter i kvoter.  

  

(2) EUT L 316 av 16.11.2006, s. 12. 
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19)  Tredjestater eller deres enheter på delstatsplan eller 

regionalt plan bør kunne opprette kontoer i EU-

registeret så snart det er inngått avtale med en tredjestat 

om vilkårene for å knytte ordningen for handel med 

utslippskvoter sammen med en annen obligatorisk 

ordning for handel med utslippskvoter med et absolutt 

utslippstak. 

20)  Artikkel 11 i vedtak nr. 406/2009/EF fastsetter at 

registersystemet skal sikre nøyaktig bokføring av 

transaksjoner som gjennomføres i henhold til nevnte 

vedtak. 

21)  AEA-er bør utstedes på kontoene for overholdelse av 

forpliktelsene i henhold til beslutningen om innsats-

fordeling (heretter kalt «ESD-overholdelseskontoer») i 

EU-registeret i et antall fastsatt i henhold til artikkel 3 

nr. 2 og artikkel 10 i vedtak nr. 406/2009/EF. AEA-er 

kan bare stå på ESD-overholdelseskontoer i EU-

registeret. 

22)  Det er viktig at EU-registeret legger til rette for 

gjennomføring av den årlige overholdelsessyklusen i 

henhold til vedtak nr. 406/2009/EF ved å fastsette 

prosessene for innsetting av årlige reviderte 

klimagassutslipp på ESD-overholdelseskontoer for å 

fastsette tall for overholdelsesstatus for hver enkelt 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for hvert år og 

om nødvendig for å iverksette korrigerende tiltak i 

henhold til artikkel 7 i vedtak nr. 406/2009/EF. 

23)  EU-registeret bør sikre korrekt bokføring av transak-

sjoner som angitt i artikkel 3 nr. 3, 4 og 5 og artikkel 5 i 

vedtak nr. 406/2009/EF. 

24)  EUTL bør regelmessig foreta automatiske kontroller av 

alle prosesser i registersystemet som gjelder kvoter, 

kontrollerte utslipp, kontoer, årlige utslippstildelings-

enheter, rett til bruk av godskrevne utslippsenheter og 

Kyoto-enheter, og ITL bør utføre automatiske kontroller 

av prosesser som gjelder Kyoto-enheter, for å sikre at 

det ikke forekommer uregelmessigheter. Prosesser som 

ikke godkjennes ved en slik kontroll, bør avbrytes for å 

sikre at transaksjonene i Unionens registersystem 

oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF, vedtak  

nr. 406/2009/EF og kravene som er utarbeidet i henhold 

til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyoto-

protokollen. 

25)  Det bør anvendes tilstrekkelige og harmoniserte krav i 

forbindelse med opprettelse av kontoer, autentisering og 

tilgangsretter for å verne opplysningene i det samord-

nede registersystemet og for å unngå bedrageri. Disse 

kravene bør gjennomgås på nytt senere for å sikre at de 

fortsatt er effektive, samtidig som det tas hensyn til 

forholdsmessighetsprinsippet. Det bør føres registre 

over alle prosesser, virksomheter og personer i 

registersystemet. 

26)  Den sentrale forvalteren bør sikre at det er færrest mulig 

driftsavbrudd i registersystemet ved å treffe alle 

rimelige tiltak for å sikre at EU-registeret og EUTL er 

tilgjengelige, og ved å tilby stabile systemer og fram-

gangsmåter for å verne relevante opplysninger. 

27)  Ettersom det kan være ønskelig å legge til rette for 

ytterligere kontotyper eller andre metoder som vil gjøre 

det enklere å inneha kvoter eller Kyoto-enheter på 

vegne av tredjemenn, eller ivareta sikkerhetsinteresser i 

dem, bør slike spørsmål tas opp i forbindelse med en 

kommende gjennomgåelse av denne forordning. 

28)  I henhold til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 

90/313/EØF(1) og beslutning 13/CMP.1 bør relevante 

rapporter offentliggjøres regelmessig for å sikre at 

offentligheten har tilgang til opplysningene i det 

samordnede registersystemet, med forbehold for visse 

fortrolighetshensyn. 

29)  Nasjonale forvaltere, den sentrale forvalteren og 

Kommisjonen bør overholde Unionens regelverk og 

nasjonal lovgivning om personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling 

av slike opplysninger, særlig europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2) og nasjonal lovgivning om gjennomfø-

ring av det, og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger i 

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri 

utveksling av slike opplysninger(3), når regelverket får 

anvendelse på opplysninger som oppbevares og 

behandles i henhold til denne forordning, og for hvilke 

de har ansvar for kontrollen. 

30)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av  

7. oktober 2010 om et standardisert og sikkert register-

system i samsvar med europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 280/2004/EF(4) bør få anvendelse inntil alle transak-

sjoner som kreves når det gjelder handelsperioden 

mellom 2008 og 2012, er fullført. Den bør endres for å 

fastsette bestemmelser om erstatning med umiddelbar 

virkning av luftfartskvoter som brukerne innehar ved 

utløpet av handelsperioden mellom 2008 og 2012, med 

luftfartskvoter som er gyldige for handelsperioden som 

begynner i 2013. Forordning (EU) nr. 920/2010 bør 

derfor oppheves med virkning fra 1. oktober 2013.  

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(4) EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1. 
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31)  Forordning (EU) nr. 1193/2011 bør derfor oppheves og 

erstattes med umiddelbar virkning med en forordning 

som inneholder bestemmelsene som kreves i henhold til 

direktiv 2003/87/EF, vedtak nr. 280/2004/EF og vedtak 

nr. 406/2009/EF. 

32)  Forordning (EU) 1193/2011 fastsetter tidsfrister for når 

vilkårene for samarbeidet mellom den sentrale for-

valteren og de nasjonale forvalterne skal være avtalt, og 

for melding om nasjonale tildelingstabeller og nasjonale 

tildelingstabeller for luftfart. Selv om forordning (EU) 

nr. 1193/2011 oppheves, bør disse bestemmelsene 

opprettholdes. 

33)  Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig. 

34)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FELLES ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter allmenne krav og krav til drift og 

vedlikehold i forbindelse med EU-registeret for den hande-

lsperioden som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende 

perioder, og i forbindelse med den uavhengige transaksjons-

loggen fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og i 

forbindelse med registrene nevnt i artikkel 6 i vedtak  

nr. 280/2004/EF. 

Denne forordning fastsetter også et kommunikasjonssystem 

mellom EU-registeret og ITL. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning gjelder kvoter som er opprettet for hande-

lsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter 

som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder, årlige 

utslippstildelingsenheter og Kyoto-enheter. 

Denne forordning gjelder også luftfartskvoter som skal 

auksjoneres bort, og som ble opprettet for handelsperioden fra 

1. januar 2012 til 31. desember 2012. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

Med mindre annet er angitt, skal termene som er brukt i 

avdeling II i denne forordning, ha samme betydning som i 

direktiv 2003/87/EF. Videre får definisjonene i artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 og i artikkel 3 i kommi-

sjonsbeslutning 2011/278/EU anvendelse. I denne forordning 

menes dessuten med: 

1) «kontohaver» en fysisk eller juridisk person som har en 

konto i registersystemet, 

2) «sentral forvalter» personen utnevnt av Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF, 

3) «vedkommende myndighet» den eller de myndighetene 

som er utnevnt av en medlemsstat i samsvar med 

artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF, 

4) «ekstern handelsplass» enhver type multilateral mar-

kedsplass som fører sammen eller hjelper til med å føre 

sammen flere tredjemenns kjøps- og salgsinteresser som 

angitt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(1), der interessene som kjøpes og selges, er i 

kvoter eller Kyoto-enheter, 

5) «miljøkontrollør» en miljøkontrollør som angitt i 

artikkel 3 nr. 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 600/ 

2012(2), 

6) «tildelte utslippsenheter» («AAU-er») en enhet utstedt i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/EF, 

7) «luftfartskvoter» kvoter opprettet i henhold til artikkel 3c 

nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, 

8) «generelle kvoter» alle andre kvoter opprettet i henhold til 

direktiv 2003/87/EF, 

9)  «langsiktige godkjente utslippsreduksjoner» («lCER-er») 

enheter utstedt til et prosjekt for nyplanting eller 

gjenplanting av skog i henhold til ordningen for «den 

grønne utviklingsmekanismen» («CDM»), som med 

forbehold for beslutning 5/CMP.1 fra Klimakonven-

sjonens partskonferanse, som tjener som partsmøte for 

partene i Kyoto-protokollen, opphører ved utgangen av 

den krediteringsperioden for utslippsreduksjon for det 

nyplantings- eller gjenplantingsprosjektet som de er 

utstedt for i henhold til den grønne utviklingsmekanismen,  
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10) «opptaksenheter» («RMU-er») en enhet utstedt i henhold 

til de relevante bestemmelsene i vedlegget til beslutning 

13/CMP.1, 

11) «midlertidige godkjente utslippsreduksjoner» («tCER-er») 

enheter utstedt til et prosjekt for nyplanting eller gjenplan-

ting av skog i henhold til den grønne utviklingsmekanis-

men, som med forbehold for beslutning 5/CMP.1 opphø-

rer ved utgangen av Kyoto-protokollens forpliktelses-

periode, som følger etter den forpliktelsesperioden den er 

utstedt for, 

12) «Kyoto-enheter» tildelte utslippsenheter (AAU-er), uts-

lippsreduksjonsenheter («ERU-er»), godkjente utslipps-

reduksjoner («CER-er»), RMU-er, lCER-er og tCER-er, 

13) «prosess» en automatisert teknisk metode for å gjennom-

føre en handling knyttet til en konto, en enhet eller en del 

av retten til bruk av godskrevne utslippsenheter i et 

register, 

14) «transaksjon» en prosess i EU-registeret som omfatter 

overføring av en kvote, en Kyoto-enhet, en årlig 

utslippstildelingsenhet eller en del av retten til bruk av 

godskrevne utslippsenheter fra en konto til en annen, 

15) «innlevering» at en virksomhet eller luftfartøyoperatør 

motregner en kvote mot de kontrollerte utslippene fra sitt 

anlegg eller luftfartøy, 

16) «annullering» en innehavers endelige avhending av en 

Kyoto-enhet uten å motregne den mot kontrollerte utslipp, 

17) «sletting» en innehavers endelige avhending av en kvote 

uten å motregne den mot kontrollerte utslipp, 

18) «tilbaketrekking» at en part i Kyoto-protokollen motreg-

ner en Kyoto-enhet mot denne partens rapporterte utslipp, 

19) «hvitvasking av penger» hvitvasking av penger som angitt 

i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/60/EF(1), 

20) «alvorlig lovbrudd» alvorlig lovbrudd som definert i 

artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2005/60/EF, 

21) «finansiering av terrorisme» finansiering av terrorisme 

som definert i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF, 

  

(1) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15. 

22) «nasjonal forvalter» den enheten som på vegne av en 

medlemsstat har ansvaret for å forvalte en rekke 

brukerkontoer som står under medlemsstatens jurisdiksjon 

i EU-registeret, og som er utnevnt i samsvar med 

artikkel 8, 

23) «ledelse» de personene som i praksis leder den daglige 

driften hos en juridisk person, 

24) «mellomeuropeisk tid» mellomeuropeisk sommertid i det 

tidsrommet om sommeren som angitt i artikkel 1, 2 og 3 i 

direktiv 2000/84/EF, 

25) «nasjonal forvaltningsplattform» et eksternt system som 

drives av en nasjonal forvalter eller en vedkommende 

myndighet som på en sikker måte er knyttet til EU-

registeret med det formål å automatisere funksjoner 

knyttet til forvaltning av kontoer og overholdelse av 

forpliktelser i EU-registeret, 

26) «godskrevne internasjonale utslippsenheter» CER-er, 

ERU-er og godskrevne utslippsenheter fra prosjekter eller 

annen utslippsreduserende virksomhet som kan brukes i 

henhold til artikkel 11a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, 

27) «årlig utslippstildelingsenhet» («AEA») en undergruppe 

av en medlemsstats årlige utslippstildeling som fastsatt i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 og artikkel 10 i vedtak 

nr. 406/2009/EF, tilsvarende ett tonn karbondioksidekvi-

valenter, 

28) «rett til bruk av godskrevne utslippsenheter» en med-

lemsstats rett, uttrykt som et tall tilsvarende en prosentdel 

av medlemsstatens klimagassutslipp i 2005 som angitt i 

artikkel 5 nr. 4 i vedtak nr. 406/2009/EF, til å bruke de 

godskrevne utslippsenhetene som er nevnt i artikkel 5 i 

vedtak nr. 406/2009/EF, for å overholde sine forpliktelser 

i henhold til artikkel 3 i vedtak nr. 406/2009/EF, 

29) «ubenyttet rett til bruk av godskrevne utslippsenheter» en 

medlemsstats rett til bruk av godskrevne utslippsenheter 

fratrukket summen av godskrevne internasjonale utslipps-

enheter, tCER-er eller ICER-er som står på ESD-over-

holdelseskontoen når tallet for overholdelsesstatus i 

henhold til artikkel 79 i denne forordning fastsettes, 

30) «overholdelsesperiode» perioden fra 1. januar 2013 til  

31. desember 2020 der medlemsstatene skal begrense sine 

utslipp av klimagasser i henhold til artikkel 3 i vedtak  

nr. 406/2009/EF.  
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KAPITTEL 2 

Registersystemet 

Artikkel 4 

EU-register 

1.  Det opprettes herved et EU-register for den hande-

lsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter 

som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende perioder. 

2.  Den sentrale forvalteren skal drive og vedlikeholde  

EU-registeret, herunder registerets tekniske infrastruktur. 

3.  Medlemsstatene skal bruke EU-registeret til å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF 

og artikkel 11 i vedtak nr. 406/2009/EF, og til å sikre korrekt 

bokføring av kvoter, AEA-er og rett til bruk av godskrevne 

utslippsenheter innenfor denne forordnings virkeområde. EU-

registeret skal gi nasjonale forvaltere og kontohavere tilgang til 

prosessene angitt i denne forordning. 

4.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

oppfyller funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifika-

sjonene for datautvekslingsstandarder for registersystemer 

innenfor rammen av Kyoto-protokollen som er utarbeidet i 

samsvar med beslutning 12/CMP.1, og med hensyn til kravene 

til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet som er 

angitt i datautvekslingsspesifikasjonene, og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning. 

Artikkel 5 

Nasjonale registre og unionens KP-registre 

1.  For å oppfylle sine forpliktelser som parter i Kyoto-

protokollen og for å sikre korrekt bokføring av Kyoto-enheter i 

samsvar med artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF, skal hver 

medlemsstat og Unionen føre et Kyoto-protokollregister (KP-

register) i form av en standardisert elektronisk database der det 

tas hensyn til kravene til registre i FNs rammekonvensjon om 

klimaendring, og særlig funksjonsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for 

registersystemer i henhold til Kyoto-protokollen, som er 

utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1, og med hensyn 

til kravene til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet 

som er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret også 

fungerer som et KP-register for Unionen som en part i Kyoto-

protokollen. Den sentrale forvalteren skal også fungere som 

forvalter for Unionens KP-register, som er en del av EU-

registeret. 

Artikkel 6 

Den europeiske unions transaksjonslogg 

1.  I henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF opprettes 

Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL) i form av en 

standardisert elektronisk database for transaksjoner innenfor 

denne forordnings virkeområde. EUTL skal også brukes til å 

registrere alle opplysninger om beholdninger og overføringer av 

Kyoto-enheter som gjøres tilgjengelige i samsvar med 

artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF. 

2.  Den sentrale forvalteren skal drive og forvalte EUTL i 

samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL kan 

kontrollere og registrere alle prosesser nevnt i denne forord-

ning, tar hensyn til funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for registersys-

temer innenfor rammen av Kyoto-protokollen som er utarbeidet 

i samsvar med beslutning 12/CMP.1, og oppfyller de kravene 

til maskinvare, nettverk og programvare som er fastsatt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjo-

nene fastsatt i artikkel 105 i denne forordning. 

4.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL kan registrere 

alle prosesser nevnt i kapittel 3 i avdeling I og avdeling II, III 

og IV. 

Artikkel 7 

Kommunikasjonslenker mellom registrene, ITL og EUTL 

1.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

EU-registeret og KP-registrene opprettholder en kommunika-

sjonslenke til ITL med sikte på å formidle transaksjoner med 

Kyoto-enheter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL opprettholder 

en kommunikasjonslenke til ITL med sikte på å registrere og 

kontrollere overføringene nevnt i nr. 1. Alle foreslåtte 

overføringer som omfatter et KP-register, skal behandles og 

kontrolleres av EUTL før overføringen registreres. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

opprettholder en direkte kommunikasjonslenke til EUTL med 

sikte på å kontrollere og registrere transaksjoner med kvoter, 

AEA-er eller deler av retten til bruk av godskrevne 

utslippsenheter og de kontoforvaltningsprosessene som er 

beskrevet i kapittel 3 i avdeling I. Alle transaksjoner som 

omfatter kvoter, AEA-er eller deler av retten til bruk av 

godskrevne utslippsenheter, skal finne sted i EU-registeret, og 
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skal registreres og kontrolleres av EUTL. Den sentrale 

forvalteren kan opprette en begrenset kommunikasjonslenke 

mellom EUTL og registeret i en tredjestat som har undertegnet 

en traktat om sin tiltredelse til Unionen for å gjøre det mulig for 

slike registre å kommunisere med ITL gjennom EUTL og 

registrere kontrollerte utslippsdata for virksomheter i EUTL. 

Disse registrene skal ha gjennomført alle framgangsmåter for 

prøving og initialisering som kreves av registrene, før 

kommunikasjonslenken opprettes. 

Artikkel 8 

Nasjonale forvaltere og KP-registerforvaltere 

1.  Hver medlemsstat skal utnevne en nasjonal forvalter. Uten 

hensyn til artikkel 13 nr. 2 skal medlemsstaten i henhold til 

artikkel 11 ha tilgang til og forvalte sine egne kontoer og 

kontoene i EU-registeret som omfattes av medlemsstatens egen 

jurisdiksjon gjennom sin nasjonale forvalter som angitt i 

vedlegg 1. Hver medlemsstats nasjonale forvalter skal også 

fungere som forvalter for sitt KP-register i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at det ikke er 

noen interessekonflikter mellom nasjonale forvaltere, den 

sentrale forvalteren og kontohaverne. 

3.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

identiteten til og kontaktopplysningene for den nasjonale 

forvalteren, herunder et nødtelefonnummer som skal brukes 

dersom det oppstår en sikkerhetshendelse. 

4.  Kommisjonen skal samordne gjennomføringen av denne 

forordning med den nasjonale forvalteren i hver medlemsstat og 

den sentrale forvalteren. Kommisjonen skal særlig rådføre seg 

med forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer 

om spørsmål og framgangsmåter som berører føringen av 

registrene, som er regulert i henhold til denne forordning, og 

gjennomføringen av denne forordning. Innen 31. mars 2012 

skal forvalternes arbeidsgruppe komme til enighet om vilkårene 

for samarbeid mellom den sentrale forvalteren og de nasjonale 

forvalterne, særlig om felles arbeidsmetoder for gjennomfø-

ringen av denne forordning og framgangsmåter for håndtering 

av endringer og feilhåndtering i EU-registeret samt tekniske 

spesifikasjoner for virkemåten og påliteligheten til EU-

registeret og EUTL. Vilkårene for samarbeidet kan omfatte 

nærmere bestemmelser om å konsolidere eksterne kommuni-

kasjonslenker, IT-infrastrukturen, framgangsmåtene for tilgang 

til brukerkontoer og ordningene for forvalting av KP-kontoene i 

EU-registeret med tilsvarende kontoer i andre KP-registre, til et 

konsolidert europeisk registersystem som vedlikeholdes av den 

sentrale forvalteren. Forretningsordenen for forvalternes 

arbeidsgruppe skal vedtas av Komiteen for klimaendringer. 

5.  Den sentrale forvalteren, vedkommende myndigheter og 

nasjonale forvaltere skal bare utføre prosesser som er nød-

vendige for å utføre sine respektive oppgaver som angitt i 

direktiv 2003/87/EF, vedtak nr. 280/2004/EF og vedtak 

nr. 406/2009/EF og tiltakene som er truffet i samsvar med 

bestemmelsene i disse. 

KAPITTEL 3 

Kontoer 

Avsni t t  1  

Alminne l ige  bes te mmelser so m får anvendel se  

for al l e  kontoer  

Artikkel 9 

Kontoer 

1.  Medlemsstatene og den sentrale forvalteren skal sikre at 

hvert KP-register og EU-registeret inneholder kontoer som 

angitt i vedlegg I. 

2.  Hver kontotype kan inneholde de enhetstypene som er 

angitt i vedlegg I. 

Artikkel 10 

Kontostatus 

1.  Kontoene skal ha en av følgende statuser: åpen, sperret, 

utelukket eller avsluttet. 

2.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra sperrede kontoer, 

bortsett fra når det gjelder prosessene angitt i artikkel 25, 31, 

35, 67, 77, 81 og 82. 

3.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra avsluttede 

kontoer. En avsluttet konto kan ikke gjenåpnes, og den kan ikke 

erverve enheter. 

4.  Dersom et anlegg unntas fra unionsordningen i henhold til 

artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren 

sette statusen for den tilsvarende driftskontoen til virksomheten 

til utelukket så lenge utelukkelsen varer. 

5.  Ved melding fra vedkommende myndighet om at en 

luftfartøyoperatørs flyginger ikke lenger er omfattet av unions-

ordningen i samsvar med vedlegg I til direktiv 2003/87/EF i et 

gitt år, skal den nasjonale forvalteren sette statusen for den 

tilsvarende driftskontoen for luftfartøyoperatøren til utelukket, 

etter først å ha underrettet vedkommende luftfartøyoperatør om 

dette, inntil vedkommende myndighet melder at en luftfartøy-

operatørs flyginger igjen er omfattet av unionsordningen.  
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6.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra kontoer som har 

status som utelukket, bortsett fra når det gjelder prosessene 

angitt i artikkel 25 og 68 og prosessene angitt i artikkel 35 og 

67, som tilsvarer den perioden kontoen ikke hadde status som 

utelukket. 

Artikkel 11 

Forvalting av kontoer 

1.  Hver konto skal ha en forvalter som skal ha ansvaret for å 

forvalte kontoen på vegne av en medlemsstat eller på vegne av 

Unionen. 

2.  For hver kontotype skal det fastsettes en kontoforvalter 

som angitt i vedlegg I. 

3.  Kontoforvalteren skal opprette, tilbakekalle eller begrense 

tilgangsretten til eller avslutte en konto, endre dens status, 

godkjenne godkjente representanter, tillate endringer i konto-

opplysninger som krever godkjenning fra forvalteren, og 

innlede transaksjoner dersom kontohaveren anmoder om det i 

samsvar med artikkel 23 nr. 5, i henhold til bestemmelsene i 

denne forordning. 

4.  Forvalteren kan kreve at kontohaverne og deres 

representanter samtykker i å oppfylle rimelige vilkår som er i 

samsvar med denne forordning på de områdene som er angitt i 

vedlegg II. 

5.  Kontoene skal være underlagt lovgivningen i og hører inn 

under jurisdiksjonen til forvalterens medlemsstat, og enhetene 

som de inneholder, skal anses å være hjemmehørende på denne 

medlemsstatens territorium. 

Artikkel 12 

Underretninger fra den sentrale forvalteren 

Den sentrale forvalteren skal underrette kontorepresentantene 

og den nasjonale forvalteren om innledning og avslutning eller 

opphør av enhver prosess knyttet til kontoen, og om endring av 

kontoens status, gjennom en automatisert ordning som er 

beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

Avsni t t  2  

Oppret tel se  og  ajourfø ring  av kontoer  

Artikkel 13 

Opprettelse av kontoer som forvaltes av den sentrale 

forvalteren 

1.  Den sentrale forvalteren skal innen 20 virkedager etter å 

ha mottatt opplysningene angitt i vedlegg III opprette alle ETS-

forvaltningskontoer i EU-registeret, Unionens KP-kontoer, 

kontoen for EUs samlede antall AEA-er, ESD-kontoen for 

sletting av utslippsenheter og én ESD-overholdelseskonto for 

hver medlemsstat for hvert år i overholdelsesperioden. 

2.  Den nasjonale forvalteren utnevnt i henhold til artikkel 8 

nr. 1 skal fungere som godkjent representant for ESD-over-

holdelseskontoene, med mindre den relevante medlemsstaten 

utnevner en annen person. 

3.  Hver medlemsstat skal legge fram for den sentrale 

forvalteren opplysningene angitt i tabell VIII-I i vedlegg VIII 

for hver godkjent representant og tilleggsrepresentant for ESD-

overholdelseskontoene. 

Artikkel 14 

Opprettelse av kontoer for nasjonale 

forvaltningsplattformer i EU-registeret 

1.  Fra 1. januar 2014 kan en nasjonal forvalter søke om å 

opprette en konto for nasjonal forvaltningsplattform i EU-

registeret. Denne søknaden skal inngis til den sentrale forvalteren. 

Den nasjonale forvalteren skal framlegge de opplysningene som 

den sentrale forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst 

omfatte opplysningene angitt i vedlegg III og dokumentasjon på 

at den nasjonale forvaltningsplattformen har et sikkerhetsnivå 

som tilsvarer eller er høyere enn sikkerhetsnivået som EU-

registeret gir i samsvar med denne forordning, idet det tas hensyn 

til de tekniske kravene og sikkerhetskravene som er beskrevet i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene 

angitt i artikkel 105. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 skal den sentrale forvalteren opprette en konto for 

nasjonal forvaltningsplattform i EU-registeret eller underrette 

den nasjonale forvalteren om at den sentrale forvalteren avslår å 

opprette en slik konto dersom sikkerhetsnivået til den nasjonale 

forvaltningsplattformen er utilstrekkelig sammenlignet med 

kravene i nr. 1. 

3.  Den nasjonale forvalteren utnevnt i henhold til artikkel 8 

nr. 1 skal fungere som godkjent representant for kontoen for 

nasjonal forvaltningsplattform. 

Artikkel 15 

Opprettelse av en auksjonsleveransekonto i EU-registeret 

1.  En auksjonarius, et clearingsystem eller et oppgjørssystem 

som definert i forordning (EU) nr. 1031/2010, eller en 

auksjonsplattform utnevnt i henhold til artikkel 26 eller artikkel 

30 i nevnte forordning, kan søke en nasjonal forvalter om å 

opprette en auksjonsleveransekonto i EU-registeret. Personen 

som søker om kontoen, skal framlegge opplysningene angitt i 

vedlegg IV.  
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2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

som kreves i samsvar med nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24, 

skal den nasjonale forvalteren opprette en auksjons-

leveransekonto i EU-registeret eller underrette den personen 

som søker om kontoen, om at forvalteren avslår å opprette 

kontoen i samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 16 

Opprettelse av driftskontoer i EU-registeret 

1.  Innen 20 virkedager etter at en utslippstillatelse for 

klimagasser er trådt i kraft, skal den relevante vedkommende 

myndighet eller virksomheten gi den relevante nasjonale 

forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg VI, og 

søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto i 

EU-registeret. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette en driftskonto for hvert anlegg i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette en slik konto i samsvar med 

artikkel 22. 

Artikkel 17 

Opprettelse av en driftskonto for luftfartøyoperatører i EU-

registeret 

1.  Innen 20 virkedager etter at en luftfartøyoperatørs over-

våkingsplan er godkjent, skal vedkommende myndighet eller 

luftfartøyoperatøren framlegge for den relevante nasjonale 

forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg VII, og 

søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto for 

luftfartøyoperatøren i EU-registeret. 

2.  Hver luftfartøyoperatør skal ha én driftskonto. 

3.  Luftfartøyoperatører som utfører luftfartsvirksomhet der de 

samlede årlige utslippene er lavere enn 25 000 tonn 

karbondioksidekvivalenter per år, eller som utfører færre enn 243 

flyginger per tidsrom i tre etterfølgende firemånedersperioder, 

kan gi en fysisk person eller et rettssubjekt myndighet til å 

opprette en driftskonto til luftfartøyoperatøren og til å returnere 

kvoter i henhold til artikkel 12 nr. 2a i direktiv 2003/87/EF på 

deres vegne. Luftfartøyoperatøren skal fortsatt ha ansvaret for å 

overholde kvotene. Luftfartøyoperatøren skal i forbindelse med 

bemyndigelsen av den fysiske personen eller rettssubjektet, sikre 

at det ikke er noen interessekonflikt mellom den bemyndigede 

personen eller enheten og de vedkommende myndigheter, 

nasjonale forvaltere, miljøkontrollører eller andre organer som er 

underlagt bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF, og de lovene 

som er vedtatt med sikte på å gjennomføre disse. I dette tilfellet 

skal den bemyndigede fysiske personen eller rettssubjektet 

framlegge opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1. 

4.  Innen 40 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24, skal den nasjonale 

forvalteren opprette en driftskonto til hver luftfartøyoperatør i 

EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om 

at forvalteren avslår å opprette en slik konto i samsvar med 

artikkel 22. 

5.  Status for luftfartøyoperatørers driftskontoer skal endres 

fra sperret til åpen etter registrering av kontrollerte utslipp i 

samsvar med artikkel 35 nr. 1-5, og et tall for over-

holdelsesstatusen som er større enn eller lik 0, som er beregnet i 

samsvar med artikkel 37 nr. 1. Kontoens status skal også endres 

til åpen på en tidligere dato mellom datoen for opprettelse av 

kontoen og datoen for når de kontrollerte utslippene føres inn i 

EU-registeret for første gang, dersom den nasjonale forvalteren 

har mottatt en søknad fra kontohaveren om å aktivere dennes 

konto for handel, forutsatt at en slik søknad inneholder minst de 

nødvendige elementene som er angitt i datautvekslings-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105. 

Artikkel 18 

Opprettelse av personkontoer og handelskontoer i EU-

registeret 

1.  En søknad om opprettelse av en personkonto eller 

handelskonto i EU-registeret skal inngis til den nasjonale 

forvalteren av den potensielle kontohaveren. Den potensielle 

kontohaveren skal framlegge de opplysningene som den 

nasjonale forvalteren krever, og opplysningene skal minst 

omfatte de opplysningene som er angitt i vedlegg IV. 

2.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et 

vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de 

potensielle kontohaverne har fast bosted eller er registrert i 

medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter 

kontoen. 

3.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et 

vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de 

potensielle kontohaverne er registrert i merverdiavgifts-

registeret i medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som 

forvalter kontoen. 

4.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette en personkonto eller handelskonto i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette en slik konto i samsvar med 

artikkel 22.  
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Artikkel 19 

Opprettelse av nasjonale kvotekontoer i EU-registeret 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal pålegge den 

nasjonale forvalteren å opprette en nasjonal kvotekonto i EU-

registeret innen 20 virkedager etter at opplysningene angitt i 

vedlegg III er mottatt. 

Artikkel 20 

Opprettelse av eksterne handelsplasskontoer i EU-registeret 

1.  Eksterne handelsplasser kan søke om å opprette en ekstern 

handelsplasskonto i EU-registeret. Denne søknaden skal inngis 

til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om å opprette 

en konto, skal framlegge de opplysningene som den nasjonale 

forvalteren krever. Disse opplysningene skal minst omfatte 

opplysningene fastsatt i vedlegg IV og dokumentasjon på at den 

eksterne handelsplassen har et sikkerhetsnivå som tilsvarer eller 

er høyere enn sikkerhetsnivået som EU-registeret gir i samsvar 

med denne forordning, og at den har innført sikkerhetsbe-

stemmelser som minst gir samme beskyttelsesnivå som det som 

oppnås gjennom godkjenningen av en tilleggsrepresentant i 

henhold til artikkel 23 nr. 3. 

2.  Nasjonale forvaltere skal sikre at eksterne handelsplasser 

tar hensyn til de tekniske kravene og sikkerhetskravene 

beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

3.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette en ekstern handelsplasskonto i EU-

registeret eller underrette den sentrale forvalteren eller personen 

som søker om å opprette en konto, om at forvalteren avslår å 

opprette en slik konto i samsvar med artikkel 22. Den aktuelle 

nasjonale forvalteren skal omgående underrette Kommisjonen 

om opprettelse av slike kontoer. 

4.  Det skal ikke kreves godkjenning fra en godkjent 

tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 23 nr. 3 for å 

innlede en transaksjon når det gjelder transaksjoner som 

innledes av eksterne handelsplasser. 

Artikkel 21 

Opprettelse av miljøkontrollørkontoer i EU-registeret 

1.  En søknad om opprettelse av en miljøkontrollørkonto i 

EU-registeret skal inngis til den nasjonale forvalteren. Personen 

som søker om kontoen, skal framlegge de opplysningene som 

den nasjonale forvalteren krever, herunder opplysningene angitt 

i vedlegg III og V. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og artikkel 24 skal den nasjonale 

forvalteren opprette miljøkontrollørkontoen i EU-registeret eller 

underrette den potensielle kontohaveren om at forvalteren 

avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 22 

Avslag på opprettelse av konto 

1.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de 

opplysningene og dokumentene som er framlagt i forbindelse 

med opprettelse av en konto, er fullstendige, ajourførte, 

nøyaktige og korrekte. 

2.  En nasjonal forvalter kan avslå å opprette en konto 

a)  dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er 

ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b)  dersom den potensielle kontohaveren, eller, dersom det er 

en juridisk person, en i ledelsen hos den potensielle 

kontohaveren er under etterforskning eller i løpet av de 

siste fem årene er blitt dømt for bedrageri med kvoter eller 

Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan 

brukes til, 

c)  dersom den nasjonale forvalteren har rimelig grunn til å tro 

at kontoene kan brukes til bedrageri med kvoter eller 

Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, 

d)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning. 

3.  Dersom den nasjonale forvalteren avslår å opprette 

kontoen, kan personen som søkte om å opprette kontoen, 

bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i henhold til 

nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale 

forvalteren å opprette kontoen eller bekrefte avslaget i en 

begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i 

nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er 

forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige. 

Artikkel 23 

Godkjente representanter 

1.  Hver konto, med unntak av miljøkontrollørkontoen, skal 

ha minst to godkjente representanter. En miljøkontrollørkonto 

skal ha minst én godkjent representant. De godkjente repre-

sentantene skal innlede transaksjoner og andre prosesser på 

vegne av kontohaveren.  
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2.  I tillegg til de godkjente representantene som er angitt i  

nr. 1, kan en konto ha godkjente representanter som 

utelukkende har lesetilgang til kontoen. 

3.  Kontoene kan ha en eller flere godkjente tilleggsrepre-

sentanter. Det kreves godkjenning fra en godkjent tilleggsre-

presentant i tillegg til godkjenning fra en godkjent representant 

for å innlede en transaksjon, bortsett fra når det gjelder 

a)  overføringer til en konto på kontohaverens liste over sikre 

kontoer i EU-registeret, 

b)  transaksjoner som er innledet av eksterne handelsplasser, 

hvis kontoer er opprettet i samsvar med artikkel 20, og 

c)  veksling av kvoter i henhold til artikkel 60, innlevering av 

kvoter i henhold til artikkel 67, sletting av kvoter i henhold 

til artikkel 68 og annullering av Kyoto-enheter i henhold til 

artikkel 69, dersom det ikke er utnevnt en godkjent tilleggs-

representant. I så fall skal innledningen av transaksjonen 

bekreftes av en annen kontorepresentant. 

4.  Kontohavere kan gi tilgang til sine kontoer gjennom en 

ekstern handelsplass. Slike kontohavere skal utnevne en person 

som allerede er en godkjent representant for en ekstern 

handelsplasskonto, til godkjent representant. 

5.  Dersom en godkjent representant av tekniske eller andre 

årsaker ikke får tilgang til EU-registeret, kan den nasjonale 

forvalteren på anmodning innlede transaksjoner på vegne av 

den godkjente representanten, forutsatt at den nasjonale 

forvalteren tillater slike anmodninger og at tilgangsretten ikke 

er tilbakekalt i samsvar med denne forordning. 

6.  Det kan i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene være fastsatt et høyeste antall godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for hver 

kontotype. 

7.  Godkjente representanter og godkjente tilleggsrepre-

sentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for en enkelt 

konto skal være forskjellige personer, men den samme personen 

kan være en godkjent representant eller en godkjent tilleggs-

representant for mer enn én konto. Den nasjonale forvalterens 

medlemsstat kan kreve at minst en av de godkjente repre-

sentantene for en konto skal ha fast bosted i denne med-

lemsstaten, unntatt når det gjelder miljøkontrollørkontoer. 

Artikkel 24 

Utnevning og godkjenning av godkjente representanter og 

godkjente tilleggsrepresentanter 

1.  Ved søknad om opprettelse av en konto skal den 

potensielle kontohaveren utnevne et visst antall godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar 

med artikkel 23. 

2.  Når kontohaveren utnevner en godkjent representant eller 

godkjent tilleggsrepresentant, skal kontohaveren framlegge de 

opplysningene som forvalteren krever. Disse opplysningene 

skal minst omfatte opplysningene angitt i vedlegg VIII. 

3.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de opplys-

ningene som kreves i samsvar med nr. 2, skal den nasjonale 

forvalteren godkjenne en godkjent representant eller en 

godkjent tilleggsrepresentant, eller underrette kontohaveren om 

at godkjenningen avslås. Dersom vurderingen av opplysningene 

om den utnevnte personen tar lengre tid, kan forvalteren 

forlenge vurderingsprosessen med inntil 20 virkedager og 

underrette kontohaveren om denne forlengelsen. 

4.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de opplys-

ningene og dokumentene som er framlagt ved utnevning av en 

godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, er 

fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte. 

5.  En nasjonal forvalter kan avslå å godkjenne en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant 

a)  dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er 

ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b)  dersom den potensielle representanten er under etter-

forskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt dømt for 

bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, hvitvasking av 

penger, finansiering av terrorisme eller andre alvorlige 

lovbrudd som kontoen kan brukes til, 

c)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning.  
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6.  Dersom den nasjonale forvalteren har avslått å godkjenne 

en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, 

kan kontohaveren bestride dette avslaget overfor relevant 

myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal 

pålegge den nasjonale forvalteren å godkjenne representanten 

eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold 

for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

Artikkel 25 

Ajourføring av kontoopplysninger og opplysninger om 

godkjente representanter 

1.  Alle kontohavere skal innen 10 virkedager underrette den 

nasjonale forvalteren om endringer i de opplysningene som er 

framlagt i forbindelse med opprettelse av en konto. I tillegg skal 

kontohaverne innen 31. desember hvert år bekrefte overfor den 

nasjonale forvalteren at opplysningene for deres konto fortsatt 

er fullstendige, ajourførte, korrekte og sannferdige. 

2.  Luftfartøyoperatører skal innen 10 virkedager underrette 

forvalteren av deres konto dersom de har vært omfattet av en 

fusjon som omfatter to eller flere luftfartøyoperatører, eller 

dersom de er blitt oppdelt i to eller flere luftfartøyoperatører. 

3.  Meldingen om endring skal dokumenteres med de 

opplysningene som den nasjonale forvalteren krever i samsvar 

med dette avsnittet. Innen 15 virkedager etter å ha mottatt en 

slik melding og dokumentasjon, skal den relevante nasjonale 

forvalteren godkjenne de ajourførte opplysningene. Forvalteren 

kan avslå å ajourføre opplysningene i samsvar med artikkel 24 

nr. 4 og 5. Kontohaveren skal underrettes om et slikt avslag. 

Avslag kan påklages til vedkommende myndighet eller relevant 

myndighet i henhold til nasjonal lovgivning i samsvar med 

artikkel 22. 

4.  Minst hvert tredje år skal den nasjonale forvalteren 

kontrollere om de opplysningene som er framlagt i forbindelse 

med opprettelse av en konto, fortsatt er fullstendige, ajourførte, 

nøyaktige og korrekte, og skal be om at kontohaveren melder 

fra om eventuelle endringer. 

5.  Innehaveren av en driftskonto kan bare selge eller 

avhende sin konto sammen med det anlegget som er knyttet til 

denne kontoen. 

6.  Med forbehold for nr. 5 kan ingen kontohaver selge eller 

avhende eierskapet til sin konto til en annen person. 

7.  En godkjent representant eller en godkjent tilleggs-

representant kan ikke overføre sin status som dette til en annen 

person. 

8.  En kontohaver kan anmode om at en godkjent 

representant fjernes fra en konto. Ved mottak av en slik anmod-

ning skal den nasjonale forvalteren tilbakekalle tilgangsretten 

for den godkjente representanten eller den godkjente tilleggs-

representanten. Innen ti virkedager etter å ha mottatt en slik 

anmodning skal den relevante forvalteren fjerne den godkjente 

representanten. 

9.  En kontohaver kan utnevne nye godkjente representanter 

eller godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar med artikkel 24. 

10.  Dersom den ansvarlige medlemsstaten for en luftfartøy-

operatør endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18a i 

direktiv 2003/87/EF eller på grunn av utvidelsen av Unionen, 

skal den sentrale forvalteren ajourføre opplysningene til den 

nasjonale forvalteren av den tilsvarende driftskontoen til 

luftfartøyoperatøren. Dersom forvalteren for en luftfartøy-

operatørs driftskonto endres, kan den nye forvalteren kreve at 

luftfartøyoperatøren framlegger de opplysningene som den 

krever ved kontoopprettelse i samsvar med artikkel 17, og de 

opplysningene som den krever om godkjente representanter i 

samsvar med artikkel 24. 

11.  Med forbehold for nr. 10 skal den medlemsstaten som har 

ansvaret for å forvalte en konto, ikke endres. 

Artikkel 26 

Liste over sikre kontoer 

1.  Auksjonsleveransekontoer, driftskontoer og handels-

kontoer kan ha en liste over sikre kontoer i EU-registeret. 

2.  Kontoer som innehas av den samme kontohaveren, skal 

inngå automatisk på listen over sikre kontoer. 

3.  Endringer i listen over sikre kontoer skal innledes og 

ferdigstilles etter framgangsmåten nevnt i artikkel 39 for 

overføringer angitt i avdeling II kapittel 2 avsnitt 6. Endringen 

skal bekreftes av en godkjent tilleggsrepresentant, eller, dersom 

det ikke er utnevnt noen godkjent tilleggsrepresentant, av en 

annen godkjent representant. Forsinkelsen angitt i artikkel 39 

nr. 3 skal ikke gjelde for sletting av kontoer fra listen over sikre 

kontoer; for alle andre endringer av listen over sikre kontoer 

skal forsinkelsen være sju dager.  
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Avsni t t  3  

Avslutning  av kontoer  

Artikkel 27 

Avslutning av kontoer 

Med forbehold for artikkel 32 nr. 1 skal forvalteren avslutte 

kontoen innen ti virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra 

kontohaveren av en konto, unntatt de kontoene som er angitt i 

artikkel 28, 29, 30 og 31. 

Artikkel 28 

Avslutning av driftskontoer 

1.  Vedkommende myndighet skal underrette den nasjonale 

forvalteren innen ti virkedager etter endelig eller midlertidig 

tilbakekalling av en utslippstillatelse for klimagasser eller 

kjennskap til stenging av anlegget. Innen ti virkedager etter slik 

underretning skal den nasjonale forvalteren registrere de 

relevante datoene i EU-registeret. 

2.  Den nasjonale forvalteren kan avslutte en driftskonto 

innen 30. juni i året etter det året anlegget ble stengt, eller etter 

tilbakekalling eller midlertidig oppheving av en utslipps-

tillatelse for klimagasser dersom det relevante anlegget har 

innlevert et antall kvoter som er lik eller større enn dets 

kontrollerte utslipp, og ikke er unntatt i henhold til artikkel 27 i 

direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 29 

Avslutning av driftskontoer for luftfartøyoperatører 

Luftfartøyoperatørers driftskontoer skal bare avsluttes av den 

nasjonale forvalteren dersom vedkommende myndighet har gitt 

pålegg om dette, fordi vedkommende myndighet har oppdaget 

at luftfartøyoperatøren har fusjonert med en annen luft-

fartøyoperatør, eller at luftfartøyoperatøren har innstilt all 

virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, 

enten gjennom en underretning fra kontohaveren eller gjennom 

annen dokumentasjon. 

Artikkel 30 

Avslutning av miljøkontrollørkontoer 

1.  Innen ti virkedager etter å ha mottatt en anmodning fra en 

miljøkontrollør om å avslutte kontoen, skal den nasjonale 

forvalteren avslutte miljøkontrollørkontoen. 

2.  Vedkommende myndighet kan også pålegge den nasjonale 

forvalteren å avslutte en miljøkontrollørkonto dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  miljøkontrollørens akkreditering er utløpt eller er trukket 

tilbake, 

b)  miljøkontrolløren har innstilt driften. 

Artikkel 31 

Avslutning av ESD-overholdelseskontoen 

1.  Den sentrale forvalteren skal avslutte en ESD-over-

holdelseskonto tidligst en måned etter at tallet for over-

holdelsesstatus for denne kontoen er fastslått i henhold til 

artikkel 79, men senest den 21. desember, og etter at 

kontohaveren er underrettet. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

overfører alle godskrevne internasjonale utslippsenheter, 

midlertidige godkjente utslippsreduksjoner og langsiktige 

godkjente utslippsreduksjoner som er brukt i samsvar med 

artikkel 81, til den relevante KP-tilbaketrekkingskontoen. 

3.  Dersom direkte overføring til den relevante KP-

tilbaketrekkingskontoen er forbudt i henhold til transak-

sjonsreglene som gjelder for den internasjonale transak-

sjonslogg (ITL) i henhold til Kyoto-protokollen, skal god-

skrevne internasjonale utslippsenheter, midlertidige godkjente 

utslippsreduksjoner og langsiktige godkjente utslippsreduk-

sjoner som har vært brukt med sikte på overholdelse av kvoter, 

først overføres til en egen konto som den nasjonale forvalteren 

har opprettet for dette formålet. 

4.  Ved avslutning av ESD-overholdelseskontoen skal den 

sentrale forvalteren sikre at EU-registeret overfører gjen-

værende årlige utslippstildelingsenheter på ESD-over-

holdelseskontoen til ESD-kontoen for sletting av utslipps-

enheter. 

Artikkel 32 

Overskudd på kontoer som skal avsluttes 

1.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter 

på en konto som en forvalter skal avslutte i samsvar med 

artikkel 27, 28 eller 29, skal forvalteren anmode kontohaveren 

om å angi en annen konto som slike kvoter eller Kyoto-enheter 

skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke svarer på 

forvalterens anmodning innen 40 virkedager, skal forvalteren 

overføre kvotene og Kyoto-enhetene til sin nasjonale 

kvotekonto. 

2.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter 

på en konto som tilgangsretten er tilbakekalt for i samsvar med 

artikkel 34, kan vedkommende myndighet kreve at kvotene 

eller Kyoto-enhetene umiddelbart overføres til den relevante 

nasjonale kontoen.  
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Artikkel 33 

Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente 

representanter på forvalterens initiativ 

1.  Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av 

tilgangsrett til kontoer i samsvar med artikkel 34 ikke blir løst 

innen rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan 

vedkommende myndighet pålegge den nasjonale forvalteren å 

avslutte de kontoene som tilgangsretten er tilbakekalt for, eller 

når det gjelder virksomheters eller luftfartøyoperatørers 

driftskontoer, å sette statusen til sperret, inntil vedkommende 

myndighet anser at situasjonen som førte til tilbakekalling, ikke 

lenger foreligger. 

2.  Dersom saldoen på en personkonto eller handelskonto er 

null, og det ikke har vært registrert transaksjoner i et tidsrom på 

ett år, kan den nasjonale forvalteren underrette kontohaveren 

om at personkontoen eller handelskontoen vil bli avsluttet innen 

40 virkedager, med mindre den nasjonale forvalteren mottar en 

anmodning om at kontoen skal opprettholdes. Dersom den 

nasjonale forvalteren ikke mottar en slik anmodning fra 

kontohaveren, kan den nasjonale forvalteren avslutte kontoen. 

3.  Den nasjonale forvalteren skal avslutte en driftskonto etter 

pålegg fra vedkommende myndighet dersom det ikke er 

sannsynlig at det vil bli innlevert flere kvoter. 

4.  Den nasjonale forvalteren kan avsette en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom for-

valteren anser at godkjenningen av den godkjente repre-

sentanten eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha vært 

avslått i samsvar med artikkel 24 nr. 3, og særlig dersom 

forvalteren oppdager at dokumentene og identifikasjons-

opplysningene som ble gitt ved utnevnelsen, var ufullstendige, 

utdaterte, unøyaktige eller uriktige. 

5.  Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride 

endringen av kontostatus for en konto i samsvar med nr. 1, eller 

avsettelsen av en godkjent representant eller godkjent till-

eggsrepresentant i samsvar med nr. 4, overfor myndigheten 

fastsatt i nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den 

nasjonale forvalteren å gjenopprette kontoen eller gjeninnsette 

den godkjente representanten eller den godkjente tilleggs-

representanten, eller bekrefte endringen av kontostatus eller 

avsettelsen i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

Avsni t t  4  

Ti lbakekal l ing  av t i lg ang srett  t i l  kontoer  

Artikkel 34 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer 

1.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en konto i 

registeret, eller til prosesser som den godkjente representanten 

ellers ville hatt tilgangsrett til, dersom forvalteren har rimelig 

grunn til å tro at den godkjente representanten 

a)  har forsøkt å få tilgang til kontoer eller prosesser som 

vedkommende ikke har tilgangsrett til, 

b)  gjentatte ganger har forsøkt å få tilgang til en konto eller en 

prosess ved hjelp av feil brukernavn eller passord, eller 

c)  har forsøkt å sette i fare sikkerheten, tilgjengeligheten, 

integriteten eller fortroligheten til EU-registeret eller 

EUTL, eller til de opplysningene som behandles og lagres 

der. 

2.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt 

konto dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølger eller 

opphørte å eksistere som en juridisk person, 

b)  kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer, 

c)  kontohaveren har brutt vilkårene som gjelder for kontoen, 

d)  kontohaveren har ikke samtykket i endringene i vilkårene 

som den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren 

har fastsatt, 

e)  kontohaveren har ikke meldt om endringer i kontoopplys-

ningene eller framlagt dokumentasjon på endringene i 

kontoopplysningene, eller dokumentasjon angående nye 

krav til kontoopplysninger, 

f)  kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste 

antallet godkjente representanter, 

g)  kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om å 

ha en godkjent representant med fast bosted i den nasjonale 

forvalterens medlemsstat,  
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h)  kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om 

at kontohaveren skal ha fast bosted eller være registrert i 

kontoforvalterens medlemsstat. 

3.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt 

konto og muligheten til å innlede prosesser fra denne kontoen 

a)  i en periode på høyst fire uker dersom forvalteren mistenker 

at kontoen er blitt eller vil bli brukt til bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, korrup-

sjon eller andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål. 

4.  Den nasjonale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsretten 

til en konto dersom den anser at søknaden om opprettelse av 

kontoen burde ha vært avslått i samsvar med artikkel 22, eller at 

kontohaveren ikke lenger oppfyller kravene til å opprette 

kontoen. 

5.  Kontoforvalteren skal omgående oppheve tilbakekallingen 

når den situasjonen som førte til tilbakekallingen, er løst. 

6.  Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride 

tilbakekallingen av tilgangsretten i samsvar med nr. 1 og 3 

overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet 

fastsatt i nasjonal lovgivning, som skal pålegge den nasjonale 

forvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller bekrefte 

tilbakekallingen i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

7.  Vedkommende myndighet eller Kommisjonen kan også 

pålegge den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren 

å gjennomføre en tilbakekalling av en av årsakene angitt i nr. 1, 

2, 3 eller 4. 

8.  En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens 

medlemsstat kan også anmode forvalteren om å gjennomføre en 

tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

9.  Dersom tilgangsretten til en konto for ekstern 

handelslattform er tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle 

den tilgangsretten som den eksterne handelsplassen har til 

brukerkontoer i samsvar med artikkel 23 nr. 4. Dersom 

tilgangsretten for godkjente representanter eller godkjente 

tilleggsrepresentanter til en ekstern handelsplasskonto er 

tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle disse repre-

sentantenes tilgangsrett gjennom en kontohaver for den 

eksterne handelsplassen i samsvar med artikkel 23 nr. 4. 

10.  Dersom en innehaver av en driftskonto for en virksomhet 

eller en luftfartøyoperatør på grunn av tilbakekalling i samsvar 

med denne artikkel er forhindret fra innlevering i de ti 

virkedagene forut for fristen fastsatt i artikkel 12 nr. 2a og nr. 3 

i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren, dersom 

kontohaveren anmoder om det, innlevere det antallet kvoter 

som kontohaveren har angitt. 

AVDELING II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM EU-REGISTERET FOR 

UNIONSORDNINGEN FOR HANDEL MED UTSLIPPSKVOTER 

KAPITTEL 1 

Kontrollerte utslipp og samsvar 

Artikkel 35 

Opplysninger om kontrollerte utslipp fra et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør 

1.  Når det kreves i henhold til nasjonal lovgivning, skal hver 

virksomhet og hver luftfartøyoperatør velge en miljøkontrollør 

fra listen over miljøkontrollører som er registrert hos den 

nasjonale forvalteren som forvalter kontoen. Dersom en 

virksomhet eller luftfartøyoperatør også er en miljøkontrollør, 

kan den ikke velge seg selv som miljøkontrollør. 

2.  Den nasjonale forvalteren, vedkommende myndighet eller, 

ved beslutning fra vedkommende myndighet, kontohaveren eller 

miljøkontrolløren, skal innen 31. mars føre inn utslippsdata for 

foregående år. 

3.  Årlige opplysninger om utslipp skal framlegges i det 

formatet som er angitt i vedlegg IX. 

4.  Når rapporten fra en virksomhet om utslipp fra et anlegg i 

et foregående år eller rapporten fra en luftfartøyoperatør om 

utslipp fra all luftfartsvirksomhet den utførte i et foregående år, 

er verifisert som tilfredsstillende i samsvar med artikkel 15 nr. 1 

i direktiv 2003/87/EF, skal miljøkontrolløren eller ved-

kommende myndighet godkjenne de årlige kontrollerte 

utslippene. 

5.  Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal 

markeres som kontrollerte i EU-registeret av den nasjonale 

forvalteren eller vedkommende myndighet. Vedkommende 

myndighet kan beslutte at miljøkontrolløren skal ha ansvaret for 

å merke utslipp som kontrollert i EU-registeret, i stedet for at 

den nasjonale forvalteren gjør dette.  
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6.  Vedkommende myndighet kan pålegge den nasjonale 

forvalteren å korrigere de årlige kontrollerte utslippene for et 

anlegg eller en luftfartøyoperatør for å sikre samsvar med 

artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF, ved å føre inn for et gitt 

år de korrigerte kontrollerte eller anslåtte utslippene for nevnte 

anlegg eller for en luftfartøyoperatør. 

7.  Dersom det 1. mai hvert år ikke er blitt ført inn noe tall for 

kontrollerte utslipp i EU-registeret for et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør i foregående år, eller tallene for kontrollerte 

utslipp er konstatert å være feil, skal det føres inn anslåtte 

utslippstall i EU-registeret som skal være beregnet så nøyaktig 

som mulig i samsvar med artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/ 

87/EF. 

Artikkel 36 

Sperring av kontoer grunnet manglende framlegging av 

kontrollerte utslipp 

1.  Dersom de kontrollerte utslippene fra et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør for foregående år ikke er blitt ført inn i EU-

registeret innen 1. april hvert år, skal den sentrale forvalteren 

sikre at EU-registeret endrer status for den aktuelle 

virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto til sperret. 

2.  Når alle forsinkede kontrollerte utslipp fra et anlegg eller 

en luftfartøyoperatør for nevnte år er blitt ført inn i EU-

registeret, skal den sentrale forvalteren sikre at EU-registeret 

endrer kontoens status til åpen. 

Artikkel 37 

Beregning av tall for overholdelsesstatus 

1.  Den sentrale forvalteren skal 1. mai hvert år sikre at EU-

registeret angir tallet for overholdelsesstatusen for foregående 

år for hvert anlegg og hver luftfartøyoperatør som har en åpen 

eller sperret driftskonto, ved å legge sammen alle kvoter som er 

innlevert i den aktuelle perioden, fratrukket summen av alle 

kontrollerte utslipp i den aktuelle perioden, fram til og med det 

aktuelle året, pluss en korreksjonsfaktor. 

2.  Korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 1 skal være null dersom 

tallet for overholdelsesstatus for det siste året i foregående 

periode er høyere enn null, men det skal være det samme som 

tallet for overholdelsesstatus for det siste året i foregående 

periode dersom dette tallet er lavere enn eller lik null. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret fører 

inn tallet for overholdelsesstatus for hvert anlegg og for hver 

luftfartøyoperatør for hvert år. 

KAPITTEL 2 

Transaksjoner 

Avsni t t  1  

Generel t  

Artikkel 38 

Bare transaksjoner som er uttrykkelig angitt for en kontotype i 

denne forordning, skal innledes for denne kontotypen. 

Artikkel 39 

Gjennomføring av overføringer 

1.  For alle transaksjoner angitt i dette kapittel som ikke 

innledes av en ekstern handelsplass, krever EU-registeret en 

bekreftelse via ytterligere en kanal før transaksjonen kan 

innledes. En transaksjon skal bare innledes dersom en godkjent 

tilleggsrepresentant eller eventuelt en annen kontorepresentant 

hvis godkjenning er nødvendig i henhold til artikkel 23 nr. 3, 

har bekreftet transaksjonen via ytterligere en kanal. 

2.  For alle overføringer angitt i artikkel 64 og avsnitt 8 i 

dette kapittel, skal overføringen innledes omgående dersom den 

bekreftes mellom kl. 10.00 og 16.00 mellomeuropeisk tid fra og 

med mandag til og med fredag, med unntak av offentlige 

helligdager i de medlemsstatene som beslutter at fristen nevnt i 

nr. 3, ikke skal løpe. 

En overføring som bekreftes på et annet tidspunkt, skal innledes 

samme dag fra og med mandag til og med fredag, med unntak 

av offentlige helligdager som nevnt i første ledd, kl. 10.00 

mellomeuropeisk tid, dersom den bekreftes før kl. 10.00 

mellomeuropeisk tid, eller påfølgende dag fra og med mandag 

til og med fredag, med unntak av offentlige helligdager som 

nevnt i første ledd, kl. 10.00 mellomeuropeisk tid, dersom 

overføringen bekreftes etter kl. 16.00 mellomeuropeisk tid. 

3.  For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter angitt i 

artikkel 64 og 65 og for alle overføringer angitt i artikkel 66 til 

kontoer som ikke er angitt på listen over sikre kontoer hos 

handelskontohaveren, skal det gjelde en frist på 26 timer fra 

overføringen innledes og til det meldes om at den skal sluttføres 

i samsvar med artikkel 104. Denne fristen skal utsettes mellom 

kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på lørdager og 

søndager. Medlemsstatene kan også beslutte å utsette denne 

fristen mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på 

nasjonale helligdager i et bestemt år, forutsatt at denne 

beslutningen offentliggjøres innen 1. desember året før.  
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4.  Dersom en kontorepresentant har mistanke om at en 

overføring ble innledet på bedragersk grunnlag, kan kontorepre-

sentanten senest innen to timer før utgangen av fristen fastsatt i 

nr. 3 anmode om at den nasjonale forvalteren eller sentrale 

forvalteren ved behov annullerer overføringen på vegne av 

kontorepresentanten før det meldes at overføringen skal 

sluttføres. Kontohaveren skal omgående etter anmodningen 

rapportere det mistenkte bedrageriet til vedkommende 

nasjonale håndhevende myndighet. Denne rapporten skal 

oversendes til den nasjonale forvalteren eller den sentrale 

forvalteren, alt etter som, innen sju dager. 

5.  Når en overføring innledes i samsvar med nr. 1 og 2, skal 

det sendes en melding til alle kontorepresentanter om den 

foreslåtte innledningen av overføringen. 

Artikkel 40 

Kvoters art og transaksjoners ugjenkallelighet 

1.  En kvote eller Kyoto-enhet skal være et ombyttelig, 

dematerialisert instrument som kan omsettes på markedet. 

2.  Kvoters og Kyoto-enheters dematerialiserte art skal 

innebære at registreringen i EU-registeret, inntil det motsatte er 

bevist, utgjør tilstrekkelig dokumentasjon på eiendomsretten til 

en kvote eller Kyoto-enhet, og til ethvert annet element som 

hører inn under denne forordning, eller som ifølge denne 

forordning skal føres i EU-registeret. 

3.  At kvoter og Kyoto-enheter er ombyttelige, innebærer at 

enhver omstøting eller tilbakebetalingsforpliktelse som kan 

oppstå i henhold til nasjonal lovgivning for en kvote eller en 

Kyoto-enhet, bare skal gjelde for kvoter eller Kyoto-enheter av 

samme art. 

Med forbehold for artikkel 70 og avstemmingsprosessen 

fastsatt i artikkel 103, skal en transaksjon bli endelig og 

ugjenkallelig når den er sluttført i samsvar med artikkel 104. 

Uten at det berører bestemmelser eller rettsmidler i nasjonal 

lovgivning som kan føre til et krav eller et pålegg om å utføre 

en ny transaksjon i EU-registeret, er det ingen lov, 

bestemmelse, regel eller praksis angående heving av kontrakter 

eller transaksjoner som skal føre til at en transaksjon som er 

blitt endelig og ugjenkallelig, erklæres ugyldig i registeret. 

En kontohaver eller en tredjemann skal ikke hindres i å gjøre 

gjeldende noen rett eller noe krav som følger av den 

underliggende transaksjonen, og som denne kan ha i henhold til 

loven, herunder omstøting, tilbakebetaling eller skadeser-

statning, i forbindelse med en transaksjon som er blitt endelig i 

EU-registeret, for eksempel i tilfelle av bedrageri eller teknisk 

feil, så lenge dette ikke fører til at transaksjonen tilbakeføres, 

tilbakekalles eller avvikles i EU-registeret. 

4.  En kjøper og innehaver av en kvote eller en Kyoto-enhet 

som opptrer i god tro, skal erverve eiendomsretten til en kvote 

eller Kyoto-enhet uten eventuelle mangler i overdragerens 

eiendomsrett. 

Avsni t t  2  

Oppret tel se  av kvoter  

Artikkel 41 

Opprettelse av kvoter 

1.  Den sentrale forvalteren kan opprette en konto for EUs 

samlede antall utslippsenheter, en konto for EUs samlede antall 

utslippsenheter for luftfart, en konto for EUs auksjonering av 

utslippsenheter, en konto for EUs auksjonering av utslipps-

enheter for luftfart, en EU-konto for veksling av godskrevne 

utslippsenheter og en EU-konto for godskrevne internasjonale 

utslippsenheter, og skal opprette eller annullere kontoer eller 

kvoter som kreves i henhold til unionsretten, herunder i henhold 

til artikkel 3e nr. 3, artikkel 9, artikkel 9a, artikkel 10a nr. 8 og 

artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF, artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 eller artikkel 41 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 920/2010. 

2.  På et egnet tidspunkt skal Kommisjonen pålegge den 

sentrale forvalteren å opprette et visst antall generelle kvoter 

som totalt tilsvarer det antallet som er bestemt i samsvar med 

artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(1) for 

kontoer opprettet i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 

2003/87/EF eller med sikte på overføring til slike kontoer. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret tildeler 

hver kvote en entydig identifikasjonskode i forbindelse med 

opprettelsen av den. 

Avsni t t  3  

Overfø ring  av kontoer fø r auksjoner og  

t i lde l ing  

Artikkel 42 

Overføring av generelle kvoter som skal auksjoneres bort 

1.  Den sentrale forvalteren skal på vegne av den relevante 

auksjonariusen som er utnevnt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010, i god tid overføre generelle kvoter fra kontoen 

for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter i et antall som tilsvarer de 

årlige mengdene fastsatt i samsvar med artikkel 10 i nevnte 

forordning. 

2.  I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal den sentrale 

forvalteren overføre et tilsvarende antall generelle kvoter fra 

kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for 

EUs auksjonering av utslippsenheter, eller fra kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter, alt etter hva som er relevant.  

  

(1) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39. 
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Artikkel 43 

Overføring av generelle kvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt 

Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre generelle kvoter 

fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til EUs 

konto for tildeling av utslippsenheter i et antall som tilsvarer 

summen av de kvotene som tildeles vederlagsfritt i samsvar 

med de nasjonale tildelingstabellene i hver medlemsstat. 

Artikkel 44 

Overføring av generelle kvoter til reserven for nyinntredere 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre generelle 

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til 

EUs reservekonto for nyinntredere, i et antall som tilsvarer fem 

prosent av det samlede antallet kvoter for Unionen, fastsatt ved 

beslutninger vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, fratrukket det antallet som skal opprettes i henhold 

til artikkel 41 nr. 2 i denne forordning. 

2.  Dersom det samlede antallet kvoter for Unionen økes ved 

en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere 

generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter til EUs reservekonto for nyinntredere i et antall 

som tilsvarer fem prosent av økningen av det samlede antallet 

kvoter for Unionen. 

3.  Dersom det samlede antallet kvoter for Unionen reduseres 

ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette generelle kvoter 

på EUs reservekonto for nyinntredere i et antall som tilsvarer 

fem prosent av reduksjonen av det samlede antallet kvoter for 

Unionen. 

4.  Når det gjelder tildeling til nyinntredere eller tildeling til 

nyinntredere etter en vesentlig kapasitetsøkning i henhold til 

artikkel 19 og 20 i beslutning 2011/278/EU, skal den sentrale 

forvalteren overføre det endelige antallet kvoter som derved 

framkommer, og som skal tildeles vederlagsfritt til virk-

somheten for hele handelsperioden, og som er ført inn i EUTL i 

samsvar med artikkel 51 nr. 2 i denne forordning, fra EUs 

reservekonto for nyinntredere til EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter. 

Artikkel 45 

Overføring av luftfartskvoter som skal auksjoneres bort 

1.  Den sentrale forvalteren skal på vegne av den relevante 

auksjonariusen som er utnevnt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010, i god tid overføre luftfartskvoter fra kontoen for 

EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til kontoen for 

EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart i et antall som 

tilsvarer de årlige mengdene som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

2.  I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal den sentrale 

forvalteren overføre et tilsvarende antall luftfartskvoter fra 

kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til 

kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart, 

eller fra kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for 

luftfart til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 46 

Overføring av luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre luftfarts-

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart til EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart 

i et antall som tilsvarer det antallet luftfartskvoter som skal 

tildeles vederlagsfritt, fastsatt ved kommisjonsbeslutningen 

vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

2.  Dersom antallet luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt, økes ved en beslutning i henhold til artikkel 3e 

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren over-

føre ytterligere luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer økningen i 

antallet luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt. 

3.  Dersom antallet luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt, reduseres ved en beslutning i henhold til artikkel 

3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren 

slette luftfartskvoter fra EUs konto for tildeling av utslipps-

enheter for luftfart i et antall som tilsvarer reduksjonen i antallet 

luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt. 

Artikkel 47 

Overføring av luftfartskvoter til den særlige reserven 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre luftfarts-

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart til EUs konto for særlige reserver i et antall som 

tilsvarer antallet luftfartskvoter i den særlige reserven, fastsatt 

ved beslutningen vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF. 

2.  Dersom antallet luftfartskvoter i den særlige reserven økes 

ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere 

luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslipps-

enheter for luftfart til EUs konto for særlige reserver, i et antall 

som tilsvarer økningen i antallet luftfartskvoter i den særlige 

reserven.  
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3.  Dersom antallet luftfartskvoter i den særlige reserven 

reduseres ved en beslutning vedtatt på grunnlag av artikkel 3e 

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette 

luftfartskvoter fra EUs konto for særlige reserver i et antall som 

tilsvarer reduksjonen i antall kvoter i den særlige reserven. 

4.  Når det gjelder tildeling fra den særlige reserven i henhold 

til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF, skal det endelige antallet 

luftfartskvoter som derved framkommer, og som tildeles 

vederlagsfritt til luftfartøyoperatøren for hele handelsperioden, 

og som er ført inn i EUTL i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i 

denne forordning, automatisk overføres fra EUs konto for 

særlige reserver til EUs konto for tildeling av utslippsenheter 

for luftfart. 

Artikkel 48 

Overføring av generelle kvoter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter 

Ved avslutningen av hver handelsperiode skal den sentrale 

forvalteren overføre alle kvoter som gjenstår på EUs konto for 

tildeling av utslippsenheter og på EUs reservekonto for 

nyinntredere til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter. 

Artikkel 49 

Overføring av luftfartskvoter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter for luftfart 

Ved avslutningen av hver handelsperiode skal den sentrale 

forvalteren overføre alle kvoter som gjenstår på EUs konto for 

særlige reserver til kontoen for EUs samlede antall utslipps-

enheter for luftfart. 

Artikkel 50 

Sletting av luftfartskvoter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at alle kvoter som gjenstår 

på EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart, 

overføres til Unionens konto for sletting av kvoter ved 

avslutningen av hver handelsperiode. 

Avsni t t  4  

Ti lde l ing  t i l  faste  anlegg  

Artikkel 51 

Innføring av nasjonale tildelingstabeller i EUTL 

1.  Innen 31. desember 2012 skal hver medlemsstat meddele 

sin nasjonale tildelingstabell for perioden 2012-2020 til 

Kommisjonen. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 

tildelingstabellene inneholder opplysningene angitt i vedlegg X. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom den 

anser at den nasjonale tildelingstabellen er i samsvar med 

direktiv 2003/87/EF, beslutning 2011/278/EU og beslutninger 

vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 10c nr. 6 i 

direktiv 2003/87/EF. I motsatt fall skal den avvise den 

nasjonale tildelingstabellen innen rimelig tid, omgående 

underrette den berørte medlemsstat om årsakene til beslutnin-

gen og angi kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende 

underretning skal kunne godkjennes. Nevnte medlemsstat skal 

framlegge en revidert nasjonal tildelingstabell for Kommi-

sjonen innen tre måneder. 

Artikkel 52 

Endringer i de nasjonale tildelingstabellene 

1.  Den nasjonale forvalteren skal endre den nasjonale 

tildelingstabellen i EUTL dersom 

a)  et anleggs tillatelse er tilbakekalt eller er utløpt på annen 

måte, 

b)  et anlegg innstiller driften, 

c)  et anlegg er delt i to eller flere anlegg, 

d)  to eller flere anlegg er slått sammen til ett anlegg. 

2.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

endringer i sin nasjonale tildelingstabell som gjelder 

a)  tildeling til nyinntredere eller tildeling til nyinntredere etter 

en vesentlig kapasitetsøkning, 

b)  delvis opphør av driften og vesentlige kapasitetsreduk-

sjoner, 

c)  vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10c i direktiv 

2003/87/EF, som er berettiget med tanke på utviklingen av 

foretatte investeringer, og som er rapportert til Kommi-

sjonen i henhold til artikkel 10c nr. 1 i nevnte direktiv, 

d)  eventuelle øvrige endringer som ikke er nevnt i nr. 1. 

Ved mottak av underretning i samsvar med første ledd skal 

Kommisjonen pålegge den sentrale forvalteren å foreta de 

tilsvarende endringene i den nasjonale tildelingstabellen i 

EUTL dersom den anser at endringene i den nasjonale 

tildelingstabellen er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, 

beslutning 2011/278/EU og beslutninger vedtatt av Kommi-

sjonen i henhold til artikkel 10c nr. 6 i direktiv 2003/87/EF. I 

motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, 

omgående underrette den berørte medlemsstat om årsakene til 

beslutningen og angi kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes.  
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Artikkel 53 

Vederlagsfri tildeling av generelle kvoter 

1.  Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale til-

delingstabellen for hver virksomhet, for hvert år og for hvert 

rettslig grunnlag angitt i vedlegg X, angi hvorvidt et anlegg bør 

få en tildeling for det aktuelle året. 

2.  Fra 1. februar 2013 skal den sentrale forvalteren sikre at 

EU-registeret automatisk overfører generelle kvoter fra EUs 

konto for tildeling av utslippsenheter i samsvar med den 

relevante nasjonale tildelingstabellen til den relevante åpne eller 

sperrede driftskontoen, idet det tas hensyn til framgangsmåten 

for automatisk overføring som angitt i datautvekslingsspesifi-

kasjonene og de tekniske spesifikasjonene i artikkel 105. 

3.  Dersom en driftskonto som har status som utelukket, ikke 

mottar kvoter i henhold til nr. 2, skal disse kvotene ikke 

overføres til kontoen selv om statusen for kontoen senere 

endres til åpen. 

4.  Den sentrale forvalteren skal sikre at en virksomhet kan 

foreta overføringer for å levere tilbake overskytende kvoter til 

EUs konto for tildeling av utslippsenheter dersom den sentrale 

forvalteren har gjort en endring i en medlemsstats nasjonale 

tildelingstabell i henhold til artikkel 52 nr. 2 for å korrigere 

tilfeller der en virksomhet er tildelt for mange kvoter, og 

vedkommende myndighet har anmodet virksomheten om å 

levere tilbake disse overskytende kvotene. 

Avsni t t  5  

Ti lde l ing  t i l  luft fartøy operatø rer  

Artikkel 54 

Innføring av nasjonale tildelingstabeller for luftfart i EUTL 

1.  Innen 30. september 2012 skal hver medlemsstat meddele 

sin nasjonale tildelingstabell for luftfart for perioden 2012-2020 

til Kommisjonen. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale 

tildelingstabeller for luftfart omfatter opplysningene angitt i 

vedlegg XI. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL 

dersom den anser at den nasjonale tildelingstabellen for luftfart 

er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, særlig med de til-

delingene som er beregnet og offentliggjort av medlemsstatene 

i henhold til artikkel 3e nr. 4 i nevnte direktiv. I motsatt fall skal 

den avvise den nasjonale tildelingstabellen for luftfart innen 

rimelig tid, omgående underrette den berørte medlemsstat om 

årsakene til beslutningen og angi kriteriene som skal oppfylles 

for at en etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

Nevnte medlemsstat skal framlegge en revidert nasjonal 

tildelingstabell for luftfart for Kommisjonen innen tre måneder. 

Artikkel 55 

Endringer i de nasjonale tildelingstabellene for luftfart 

1.  Den nasjonale forvalteren skal endre den nasjonale 

tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom 

a)  en luftfartøyoperatør har innstilt all virksomhet som 

omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, 

b)  en luftfartøyoperatør er delt opp i to eller flere luftfartøy-

operatører, 

c)  to eller flere luftfartøyoperatører er slått sammen til en 

enkelt luftfartøyoperatør. 

2.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

endringer i sin nasjonale tildelingstabell for luftfart som gjelder 

a)  eventuelle tildelinger fra den særlige reserven i samsvar 

med artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF, 

b)  eventuelle justeringer etter vedtakelsen av tiltak i samsvar 

med artikkel 25a i direktiv 2003/87/EF, 

c)  eventuelle øvrige endringer som ikke er nevnt i nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

foreta de tilsvarende endringene i den nasjonale tildelings-

tabellen for luftfart i EUTL dersom den anser at endringene i 

den nasjonale tildelingstabellen for luftfart er i samsvar med 

direktiv 2003/87/EF, særlig med de tildelingene som er 

beregnet og offentliggjort i henhold til artikkel 3f nr. 7 i nevnte 

direktiv, når det gjelder tildelinger fra den særlige reserven. I 

motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig tid, 

omgående underrette medlemsstaten om årsakene til 

beslutningen og angi kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

4.  Dersom en fusjon mellom luftfartøyoperatører omfatter 

luftfartøyoperatører som forvaltes av forskjellige medlems-

stater, skal endringen fastsatt i nr. 1 bokstav c) innledes av den 

nasjonale forvalteren som forvalter luftfartøyoperatøren, hvis 

tildeling skal slås sammen med tildelingen til en annen 

luftfartøyoperatør. Før endringen gjennomføres, skal det 

innhentes samtykke fra den nasjonale forvalteren som forvalter 

luftfartøyoperatøren, hvis tildeling vil bli innlemmet i 

tildelingen til den fusjonerte luftfartøyoperatøren.  
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Artikkel 56 

Vederlagsfri tildeling av luftfartskvoter 

1.  Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale tildelings-

tabellen for luftfart for hver luftfartøyoperatør og for hvert år 

angi hvorvidt luftfartøyoperatøren bør få en tildeling for det 

aktuelle året. 

2.  Fra 1. februar 2013 skal den sentrale forvalteren sikre at 

EU-registeret automatisk overfører luftfartskvoter fra EUs 

konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart i samsvar med 

den relevante nasjonale tildelingstabellen til den relevante åpne 

eller sperrede driftskontoen til luftfartøyoperatøren, idet det tas 

hensyn til framgangsmåten for automatisk overføring som 

angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene i artikkel 105. 

3.  Dersom en luftfartøyoperatørs driftskonto som har status 

som utelukket, ikke mottar kvoter i henhold til nr. 2, skal disse 

kvotene ikke overføres til kontoen selv om statusen for kontoen 

senere endres til åpen. 

Artikkel 57 

Tilbakelevering av luftfartskvoter 

Dersom en endring i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart 

utføres i samsvar med artikkel 25a i direktiv 2003/87/EF etter 

overføringen av kvoter til luftfartøyoperatørens driftskonto for 

et gitt år i samsvar med artikkel 56 i denne forordning, skal den 

sentrale forvalteren utføre enhver overføring som kreves av 

ethvert tiltak som vedtas i samsvar med artikkel 25a i direktiv 

2003/87/EF. 

Avsni t t  6  

Bruk av CER -er og  ERU-er  

Artikkel 58 

Beholdninger av godskrevne internasjonale utslippsenheter 

i EU-registeret 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at CER-er og ERU-er 

som gjelder prosjekter i medlemsstatene, bare står på ETS-

kontoer i EU-registeret dersom utstedelsen av dem ikke var 

forbudt i henhold til artikkel 11b i direktiv 2003/87/EF. 

Den sentrale forvalteren skal sikre at ERU-er som utstedes for 

utslippsreduksjoner som finner sted før 31. desember 2012, 

men som er knyttet til prosjekter i medlemsstatene som 

omfatter virksomhet som ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 219/2009(1), men oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/29/EF(2), bare skal oppbevares på ETS-kontoer i EU-

registeret dersom de er utstedt før 30. april 2013. 

  

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at ERU-er som utstedes 

etter 31. desember 2012, når det gjelder utslippsreduksjoner 

som finner sted før 31. desember 2012, og som gjelder 

prosjekter i tredjestater som ikke har rettslig bindende 

kvantifiserbare utslippsmål fra 2013 til 2020, som fastsatt ved 

en endring av Kyoto-protokollen i samsvar med dennes artikkel 

3 nr. 9, eller som ikke har deponert et ratifikasjonsdokument for 

en slik endring av Kyoto-protokollen, bare står på ETS-kontoer 

i EU-registeret dersom de gjelder utslippsreduksjoner som er 

verifisert i samsvar med framgangsmåten for verifisering i 

henhold til komiteen for tilsyn med den felles gjennomføring 

fastsatt i beslutning 9/CMP.1 (i samsvar med den såkalte «spor 

2-framgangsmåten»), eller dersom slik verifisering ikke er 

mulig, dersom det er sertifisert at de er blitt utstedt for 

utslippsreduksjoner som finner sted før 31. desember 2012, av 

en uavhengig enhet som er akkreditert i samsvar med 

beslutning 9/CMP.1. 

3.  Den sentrale forvalteren skal gi de nasjonale forvalterne en 

liste over ETS-kontoer som inneholder godskrevne internasjonale 

utslippsenheter som ikke kan stå på slike kontoer i henhold til  

nr. 1 og 2 etter datoene angitt der. På grunnlag av denne listen 

skal den nasjonale forvalteren anmode kontohaveren om å angi 

en KP-konto som slike godskrevne internasjonale utslippsenheter 

skal overføres til. 

Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning 

innen 40 virkedager, skal forvalteren overføre de godskrevne 

internasjonale utslippsenhetene til en nasjonal KP-konto. 

Artikkel 59 

Innføring av tabeller over rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter i Den europeiske unions 

transaksjonslogg (EUTL) 

1.  Hver medlemsstat skal melde sin tabell over rett til bruk 

av godskrevne internasjonale utslippsenheter til Kommisjonen 

senest én måned etter at tiltakene i henhold til artikkel 11a nr. 8 

i direktiv 2003/87/EF er vedtatt. Medlemsstatene skal sikre at 

tabellen over rett til bruk av godskrevne internasjonale utslipps-

enheter inneholder den samlede opprinnelige retten til bruk av 

godskrevne internasjonale utslippsenheter for perioden 2008-

2020 for hver virksomhet og luftfartøyoperatør, samt de opplys-

ningene som er angitt i vedlegg XII. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

legge inn tabellen over rett til bruk av godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter i EUTL dersom den anser at tabellen er i 

samsvar med direktiv 2003/87/EF og tiltakene vedtatt i henhold 

til artikkel 11a nr. 8 i nevnte direktiv. Kommisjonen skal i 

motsatt fall avvise tabellen over rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter innen rimelig tid, omgående 

underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen og angi 

kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende under-

retning skal kunne godkjennes. En medlemsstat skal framlegge 

en revidert tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale 

utslippsenheter for Kommisjonen innen én måned.  
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3.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om endrin-

ger i sin tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale 

utslippsenheter, herunder retter for nyinntredere. Kommisjonen 

skal pålegge den sentrale forvalteren å gjøre tilsvarende 

endringer i tabellen over rett til bruk av godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter i EUTL, dersom den anser at endringene 

i tabellen over rett til bruk av godskrevne internasjonale 

utslippsenheter er i samsvar med direktiv 2003/87/EF og 

tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 11a nr. 8 i nevnte direktiv. 

I motsatt fall skal Kommisjonen avvise endringene innen 

rimelig tid, omgående underrette medlemsstaten om årsakene til 

beslutningen og angi de kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

Artikkel 60 

Bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter 

gjennom veksling av kvoter 

1.  En virksomhet kan anmode om veksling av en godskrevet 

internasjonal utslippsenhet mot en generell kvote i henhold til 

artikkel 11a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF fram til 31. mars 2015 

og i henhold til artikkel 11a nr. 3 og 4 i nevnte direktiv fram til 

31. desember 2020. Virksomheten skal anmode om en over-

føring av godskrevne internasjonale utslippsenheter fra den 

relevante driftskontoen for virksomheter til EU-kontoen for 

godskrevne internasjonale utslippsenheter for virksomheter i 

EU-registeret. 

En luftfartøyoperatør kan anmode om veksling av en 

godskrevet internasjonal utslippsenhet mot en luftfartskvote i 

henhold til artikkel 11a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF fram til  

31. mars 2015 og i henhold til artikkel 11a nr. 3 og 4 i nevnte 

direktiv fram til 31. desember 2020. Virksomheten skal anmode 

om en overføring av godskrevne internasjonale utslippsenheter 

fra den relevante driftskontoen for luftfartøyoperatører til EU-

kontoen for godskrevne internasjonale utslippsenheter for 

luftfartøyoperatører i EU-registeret. 

2.  På anmodning skal den sentrale forvalteren sikre at EU-

registeret overfører godskrevne internasjonale utslippsenheter 

til den relevante EU-kontoen for godskrevne internasjonale 

utslippsenheter dersom 

a)  overføringen er tillatt i henhold til statusen for innledende 

konto, 

b)  den relevante tabellen over rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter er innført i EUTL, og 

virksomheten eller luftfartøyoperatøren har en innføring i 

tabellen i henhold til artikkel 59, 

c)  antallet enheter som foreslås i overføringen, ikke 

overskrider gjenværende rett til bruk av godskrevne 

utslippsenheter i henhold til artikkel 61, 

d)  alle enheter som foreslås i overføringen, kan benyttes i 

henhold til artikkel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, 

artikkel 58 i denne forordning og eventuelle tiltak truffet i 

samsvar med artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF. 

3.  Etter avsluttet overføring i henhold til nr. 1 første ledd 

skal den sentrale forvalteren sikre at EU-registeret oppretter et 

tilsvarende antall generelle kvoter på EU-kontoen for veksling 

av godskrevne utslippsenheter for virksomheter, og på vegne av 

den berørte vedkommende myndighet overfører et tilsvarende 

antall generelle kvoter til den driftskontoen det ble overført fra. 

Etter avsluttet overføring i henhold til nr. 1 annet ledd skal den 

sentrale forvalteren sikre at EU-registeret oppretter et 

tilsvarende antall luftfartskvoter på EU-kontoen for veksling av 

godskrevne utslippsenheter for luftfartøyoperatører, og på 

vegne av den berørte vedkommende myndighet overfører et 

tilsvarende antall luftfartskvoter til den driftskontoen for 

luftfartøyoperatører det ble overført fra. 

Artikkel 61 

Beregning av gjenværende rett til bruk av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

automatisk fastsetter den gjenværende retten til bruk av 

godskrevne internasjonale utslippsenheter for hver virksomhet 

eller luftfartøyoperatør ved å gjøre fratrekk fra samlet opp-

rinnelig rett til bruk av godskrevne internasjonale utslipps-

enheter i henhold til artikkel 59, av 

a)  summen av alle CER-er og ERU-er som en virksomhet eller 

luftfartøyoperatør har innlevert i henhold til artikkel 11a i 

direktiv 2003/87/EF, endret ved forordning (EF) nr. 219/ 

2009, 

b)  summen av alle CER-er og ERU-er som er overført til EU-

kontoen for godskrevne internasjonale utslippsenheter i 

henhold til artikkel 60 i denne forordning. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

korrigerer gjenværende rett til bruk av godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter for å gjenspeile tilbakeføringer i 

henhold til artikkel 70. 

Avsni t t  7  

Auksjon  

Artikkel 62 

Innføring av auksjonstabeller i EUTL 

1.  Den relevante auksjonsplattformen skal innen én måned 

fra fastsettelsen og offentliggjøringen av en auksjonskalender i 

henhold til artikkel 11 nr. 1, artikkel 13 nr. 1, artikkel 13 nr. 2 

eller artikkel 32 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010, 

framlegge for Kommisjonen den tilsvarende auksjonstabellen. 

Auksjonsplattformen skal legge fram to auksjonstabeller for 

hvert kalenderår fra 2012, én for auksjonssalg av generelle 

kvoter og én for auksjonssalg av luftfartskvoter, og skal sikre at 

auksjonstabellene inneholder opplysningene angitt i  

vedlegg XIII.  
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2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å føre 

inn auksjonstabellen i EUTL dersom den anser at auksjons-

tabellen er i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010. I 

motsatt fall skal den avvise auksjonstabellen innen rimelig tid, 

omgående underrette auksjonsplattformen om årsakene til 

beslutningen og angi de kriteriene som skal oppfylles for at en 

etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. Auksjons-

plattformen skal innen tre måneder framlegge en revidert 

auksjonstabell for Kommisjonen. 

Artikkel 63 

Endringer i auksjonstabellene 

1.  Den relevante auksjonsplattformen skal omgående 

underrette Kommisjonen om eventuelle nødvendige endringer i 

auksjonstabellen. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den reviderte auksjonstabellen i EUTL dersom den 

anser at den reviderte auksjonstabellen er i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1031/2010. I motsatt fall skal den avvise 

endringene innen rimelig tid, omgående underrette auksjons-

plattformen om årsakene til beslutningen og angi de kriteriene 

som skal oppfylles for at en etterfølgende underretning skal 

kunne godkjennes. 

3.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle overføringen av kvoter som angitt i en auksjons-

tabell, dersom den får kjennskap til en nødvendig endring i 

auksjonstabellen som auksjonsplattformen ikke har underrettet 

om. 

Artikkel 64 

Auksjonssalg av kvoter 

1.  Kommisjonen skal i god tid pålegge den sentrale 

forvalteren, på anmodning fra den relevante auksjonariusen 

som er utnevnt i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010, å 

overføre generelle kvoter fra kontoen for EUs auksjonering av 

utslippsenheter og/eller luftfartskvoter fra kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter for luftfart til den relevante 

auksjonsleveransekontoen i samsvar med auksjonstabellene. 

For kvoter som er opprettet for auksjonssalg i henhold til 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal Kommi-

sjonen i god tid pålegge den sentrale forvalteren å overføre 

kvoter på anmodning fra den relevante auksjonariusen fra den 

kontoen der kvotene ble opprettet, til den kontoen som er 

opprettet for å ta imot de auksjonerte kvotene som angitt i den 

relevante auksjonstabellen. Levering av auksjonstabellen i 

samsvar med artikkel 62 gjelder som anmodning. 

2.  Kontohaveren av den relevante auksjonsleveransekontoen 

skal sikre at de auksjonerte kvotene overføres til de budgiverne 

som har fått tilslag, eller deres rettsetterfølgere, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1031/2010. 

3.  I samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010 kan den 

godkjente representanten for en auksjonsleveransekonto 

pålegges å overføre alle kvoter som ikke er blitt levert fra 

auksjonsleveransekontoen, til kontoen for EUs auksjonering av 

utslippsenheter. 

Avsni t t  8  

Handel  

Artikkel 65 

Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra 

kontohaveren til en driftskonto 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal den sentrale forvalteren sikre 

at EU-registeret på anmodning fra en kontohaver til en 

driftskonto overfører Kyoto-enheter til en annen konto med 

mindre slike overføringer hindres av den innledende kontoens 

eller mottakerkontoens status. 

2.  Kvoter eller Kyoto-enheter kan bare overføres fra 

virksomheters og luftfartøyoperatørers driftskontoer samt 

personkontoer til en konto som finnes på listen over sikre 

kontoer som er opprettet i samsvar med artikkel 26, unntatt når 

det gjelder 

a)  veksling av godskrevne internasjonale utslippsenheter i 

henhold til artikkel 60, 

b)  innlevering av kvoter i henhold til artikkel 67, 

c)  sletting av kvoter i henhold til artikkel 68, 

d)  annullering av Kyoto-enheter i henhold til artikkel 69. 

Artikkel 66 

Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra 

kontohaveren til en handelskonto 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en kontohaver til en handelskonto overfører 

kvoter eller Kyoto-enheter til en drifts- eller handelskonto i EU-

registeret, med mindre slike overføringer hindres av den 

innledende kontoens status. 

Avsni t t  9  

Innlevering  av kvoter  

Artikkel 67 

Innlevering av kvoter 

1.  En virksomhet eller en luftfartøyoperatør skal innlevere 

kvoter ved å foreslå for EU-registeret å 

a)  overføre et nærmere angitt antall kvoter som er opprettet 

for å oppfylle kravene i samme handelsperiode, fra den 

aktuelle virksomhetens eller luftfartøyoperatørens drifts-

konto til Unionens konto for sletting av kvoter,  
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b)  registrere antall og type overførte kvoter som innleverte 

kvoter for utslippene fra virksomhetens anlegg eller 

utslippene fra luftfartøyoperatøren i den aktuelle perioden. 

2.  Luftfartskvoter kan bare innleveres av luftfartøyopera-

tører. 

3.  En kvote som allerede er innlevert, kan ikke innleveres 

igjen. 

Avsni t t  10  

S let t ing  av kvoter og  annul l ering  av  Kyoto -

enheter  

Artikkel 68 

Sletting av kvoter 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

gjennomfører en kontohavers anmodning i samsvar med artikkel 

12 nr. 4 i direktiv 2003/87 om å slette kvoter som står på 

kontohaverens kontoer, ved å 

a)  overføre et nærmere angitt antall kvoter fra den relevante 

kontoen til Unionens konto for sletting av kvoter, og 

b)  registrere antallet overførte kvoter som slettede kvoter for 

inneværende år. 

2.  Slettede kvoter skal ikke registreres som innleverte kvoter 

for utslipp. 

Artikkel 69 

Annullering av Kyoto-enheter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret gjennom-

fører en kontohavers anmodning i samsvar med artikkel 12 nr. 4 

i direktiv 2003/87/EF om å annullere Kyoto-enheter som står på 

kontohaverens kontoer, ved å overføre den angitte typen og 

antallet Kyoto-enheter fra den relevante kontoen til annulle-

ringskontoen i kontoforvalterens KP-register eller til annulle-

ringskontoen i EU-registeret. 

Avsni t t  11  

Ti lbakeføring  av t ransaksjoner  

Artikkel 70 

Tilbakeføring av avsluttede prosesser som er innledet 

feilaktig 

1.  Dersom en kontohaver eller en nasjonal forvalter som 

opptrer på vegne av kontohaveren, utilsiktet eller feilaktig 

innleder en transaksjon nevnt i nr. 2, kan kontohaveren i en 

skriftlig anmodning foreslå for kontoforvalteren at den 

sluttførte transaksjonen tilbakeføres. Anmodningen skal være 

behørig undertegnet av den eller de av kontohaverens godkjente 

representanter som er bemyndiget til å innlede den typen 

transaksjon som skal tilbakeføres, og skal være postlagt innen 

fem virkedager etter at prosessen er avsluttet. Anmodningen 

skal inneholde en erklæring om at transaksjonen ble innledet 

feilaktig eller utilsiktet. 

2.  Kontohavere kan foreslå tilbakeføring av følgende 

transaksjoner: 

a)  innlevering av kvoter, 

b)  sletting av kvoter, 

c)  veksling av godskrevne internasjonale utslippsenheter. 

3.  Dersom kontoforvalteren fastslår at anmodningen opp-

fyller vilkårene i nr. 1 og gir sitt samtykke til anmodningen, kan 

forvalteren foreslå at transaksjonen tilbakeføres i EU-registeret. 

4.  Dersom en nasjonal forvalter utilsiktet eller feilaktig 

innleder en av transaksjonene nevnt i nr. 5, kan vedkommende i 

en skriftlig anmodning foreslå for den nasjonale forvalteren at 

den sluttførte transaksjonen tilbakeføres. Anmodningen skal 

inneholde en erklæring om at transaksjonen ble innledet 

feilaktig eller utilsiktet. 

5.  Nasjonale forvaltere kan foreslå tilbakeføring av følgende 

transaksjoner: 

a)  tildeling av generelle kvoter, 

b)  tildeling av luftfartskvoter. 

6.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret godtar 

forslaget om tilbakeføring i henhold til nr. 1 og 4, sperrer 

enhetene som skal overføres ved tilbakeføringen, og videre-

sender forslaget til den sentrale forvalteren, forutsatt at alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  transaksjonen som skal tilbakeføres, gjaldt innlevering eller 

sletting av kvoter og var sluttført ikke mer enn  

30 virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar med 

nr. 3,  
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b)  tilbakeføringen medfører ikke at en virksomhet ikke 

oppfyller kravene for tidligere år, 

c)  mottakerkontoen for transaksjonen som skal tilbakeføres, 

inneholder fortsatt det antallet enheter av den typen 

transaksjonen omfattet, som skal tilbakeføres, 

d)  tildelingen av generelle kvoter som skal tilbakeføres, ble 

gjennomført etter at anleggets tillatelse utløp. 

7.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

gjennomfører tilbakeføringen med enheter av samme enhets-

type som finnes på mottakerkontoen for den transaksjonen som 

tilbakeføres. 

KAPITTEL 3 

Tilknytninger til andre ordninger for handel med 

utslippskvoter 

Artikkel 71 

Gjennomføring av tilknytningsordninger 

Den sentrale forvalteren kan opprette kontoer og prosesser og 

utføre transaksjoner og andre handlinger på passende tids-

punkter med henblikk på å gjennomføre ordningene i henhold 

til artikkel 25 nr. 1b i direktiv 2003/87/EF. 

AVDELING 3 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KP-REGISTRE 

Artikkel 72 

Opprettelse av personkontoer i KP-registre 

En søknad om opprettelse av en personkonto i et KP-register 

skal inngis til den nasjonale forvalteren av den potensielle 

kontohaveren. Den potensielle kontohaveren skal framlegge de 

samme opplysningene som den nasjonale forvalteren krever i 

henhold til artikkel 18. 

Artikkel 73 

Gjennomføring av overføringer 

For alle overføringer fra kontoer i KP-registrene skal artikkel 

38, 39, 65 og 66 få anvendelse. 

AVDELING 4 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM BOKFØRING AV 

TRANSAKSJONER I HENHOLD TIL VEDTAK NR. 406/2009 

Artikkel 74 

Opprettelse av årlige utslippstildelingsenheter (AEA-er) 

1.  I begynnelsen av overholdelsesperioden skal den sentrale 

forvalteren, på kontoen for EUs samlede antall årlige utslipps-

tildelingsenheter, utstede et antall årlige utslippstildelings-

enheter (AEA) som tilsvarer summen av antallet årlige 

utslippstildelinger for alle medlemsstatene med 

hensyn til alle årene i overholdelsesperioden som fastsatt i 

beslutningene truffet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 og artikkel 

10 i vedtak nr. 406/2009/EF. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret tildeler 

hver AEA en entydig identifikasjonskode i forbindelse med 

opprettelsen av den. 

Artikkel 75 

Årlige utslippstildelingsenheter 

Formålet med AEA-ene skal være å sikre at medlemsstatene 

klarer å oppfylle sine mål for begrensning av klimagassut-

slippene i henhold til artikkel 3 i vedtak nr. 406/2009/EF, og de 

skal kunne overføres bare i henhold til vilkårene fastsatt i 

artikkel 3 nr. 3, 4 og 5 i nevnte vedtak.  

Artikkel 76 

Overføring av AEA-er til hver ESD-overholdelseskonto 

I begynnelsen av overholdelsesperioden skal den sentrale 

forvalteren overføre et antall AEA-er som tilsvarer de årlige 

utslippstildelingene for hver medlemsstat for hvert år som 

fastsatt i beslutningene truffet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 og 

artikkel 10 i vedtak nr. 406/2009/EF, fra kontoen for EUs 

samlede antall årlige utslippstildelingsenheter til den aktuelle 

ESD-overholdelseskontoen. 

Artikkel 77 

Innføring av relevante opplysninger om klimagassutslipp 

1.  Når relevante opplysninger om klimagassutslipp for et gitt 

år av overholdelsesperioden er tilgjengelige i de fleste 

medlemsstatene, skal den sentrale forvalteren i god tid føre inn 

på hver medlemsstats ESD-overholdelseskonto for dette over-

holdelsesåret opplysninger om medlemsstatens samlede 

mengde klimagassutslipp uttrykt i tonn karbondioksidekvi-

valenter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal også føre inn summen av de 

relevante opplysningene om klimagassutslipp for alle medlems-

stater for et gitt år på kontoen for EUs AEA-er. 

Artikkel 78 

Beregning av saldo på ESD-overholdelseskontoen 

1.  Ved innføring av de relevante opplysningene om 

klimagassutslipp i henhold til artikkel 77 skal den sentrale 

forvalteren sikre at EU-registeret beregner saldoen på den 

aktuelle ESD-overholdelseskontoen ved å trekke den totale 

mengden klimagassutslipp, uttrykt i tonn karbondioksid-

ekvivalenter, på den relevante ESD-overholdelseskontoen fra 

summen av alle AEA-er på den samme ESD-overholdel-

seskontoen.  
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2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret viser 

saldoen for hver ESD-overholdelseskonto. 

Artikkel 79 

Fastsettelse av tall for overholdelsesstatus 

1.  Når de relevante opplysningene om klimagassutslipp er 

ført inn i henhold til artikkel 77, og etter at en periode angitt i 

unionsregelverket for å tillate fleksibilitet i henhold til artikkel 

3 og 5 i vedtak nr. 406/2009/EF er utløpt, skal den sentrale 

forvalteren sikre at EU-registeret fastsetter tallet for over-

holdelsesstatusen for hver EDS-overholdelseskonto ved å 

beregne summen av alle AEA-er, godskrevne internasjonale 

utslippsenheter, tCER-er og lCER-er, fratrukket den samlede 

mengden klimagassutslipp uttrykt i tonn karbondioksid-

ekvivalenter på samme ESD-overholdelseskonto. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret fører 

inn tallet for overholdelsesstatusen for hver ESD-over-

holdelseskonto. 

Artikkel 80 

Anvendelse av artikkel 7 nr. 1 bokstav a) og c) i vedtak nr. 

406/2009/EF 

1.  Dersom tallet for overholdelsesstatusen fastsatt i henhold 

til artikkel 79 er negativt, skal den sentrale forvalteren sikre at 

EU-registeret overfører den overskytende mengden klimagass-

utslipp uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter, multiplisert 

med reduksjonsfaktoren angitt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i 

vedtak nr. 406/2009/EF, fra en medlemsstats ESD-overholdel-

seskonto for det aktuelle året til medlemsstatens ESD-over-

holdelseskonto for neste år. 

2.  Den sentrale forvalteren skal samtidig sperre den berørte 

medlemsstats ESD-overholdelseskontoer for de årene som 

gjenstår av overholdelsesperioden. 

3.  Den sentrale forvalteren skal endre statusen for ESD-

overholdelseskontoen fra sperret til åpen for alle gjenstående år 

av overholdelsesperioden fra og med det året tallet for 

overholdelsesstatusen fastsatt i henhold til artikkel 79 viser 

overholdelse. 

Artikkel 81 

Bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter, tCER-

er og lCER-er 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører godskrevne interna-

sjonale utslippsenheter, tCER-er og lCER-er til denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år av over-

holdelsesperioden. En slik overføring skal ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen på 

ESD-overholdelseskontoen beregnes eller etter at tallet for 

overholdelsesstatusen for det aktuelle året er fastsatt, eller 

b)  vilkårene fastsatt i artikkel 5 i beslutning nr. 406/2009/EF 

ikke er oppfylt. 

Artikkel 82 

Framføring av AEA-er 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er til denne 

medlemsstatens ESD-overholdelseskonto for et gitt år i over-

holdelsesperioden fra medlemsstatens ESD-overholdelseskonto 

for det påfølgende året i overholdelsesperioden. En slik 

overføring skal ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen på 

ESD-overholdelseskontoen beregnes eller etter at tallet for 

overholdelsesstatusen for det aktuelle året er fastsatt, eller 

b)  det overførte antallet overskrider fem prosent av det 

etterfølgende årets årlige utslippstildelingsenheter som 

fastsatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/ 

EF, eller en høyere prosentdel dersom en økt framføring er 

innvilget av Kommisjonen i henhold til artikkel 3 nr. 3 

annet ledd i vedtak nr. 406/2009/EF. 

Artikkel 83 

Overføring av AEA-er 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år i over-

holdelsesperioden til medlemsstatens ESD-overholdelseskonto 

for et av de påfølgende årene i overholdelsesperioden. En slik 

overføring skal ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen på 

ESD-overholdelseskontoen beregnes for det aktuelle året, 

eller 

b)  den overførte mengden overskrider den positive saldoen på 

kontoen som beregnet i henhold til artikkel 78, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen.  
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Artikkel 84 

Overføring av ubenyttet rett til bruk av godskrevne 

utslippsenheter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører hele eller deler av den 

ubenyttede retten til bruk av godskrevne utslippsenheter fra 

denne medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år i 

overholdelsesperioden til medlemsstatens ESD-overholdel-

seskonto for et av de påfølgende årene i overholdelsesperioden. 

En slik overføring skal ikke utføres dersom overføringen 

innledes før tallet for overholdelsesstatusen for det aktuelle året 

er fastsatt. 

Artikkel 85 

Overføring av inntil fem prosent av en medlemsstats årlige 

utslippstildeling 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år til en annen 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En slik overføring skal 

ikke utføres dersom 

a)  det overførte antallet overskrider fem prosent av det 

aktuelle årets årlige utslippstildeling for den medlemsstaten 

som innleder overføringen, som fastsatt i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/EF, eller fem prosent 

av det gjenværende tilgjengelige antallet, 

b)  medlemsstaten har anmodet om overføring til en ESD-

overholdelseskonto for et år som ligger forut for det 

aktuelle året, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen. 

Artikkel 86 

Overføringer etter beregning av saldoen på ESD-

overholdelseskontoen 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører AEA-er fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år til en annen 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En slik overføring skal 

ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før saldoen 

beregnes for kontoen i henhold til artikkel 78, 

b)  det overførte antallet overskrider den positive saldoen på 

kontoen som beregnet i henhold til artikkel 78, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen. 

Artikkel 87 

Overføring av inntil tre prosent av retten til bruk av 

godskrevne utslippsenheter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret på 

anmodning fra en medlemsstat overfører hele eller en del av 

retten til bruk av godskrevne utslippsenheter fra denne 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et gitt år til en annen 

medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En slik overføring skal 

ikke utføres dersom 

a)  medlemsstatens anmodning legges fram før beregningen av 

tallet for overholdelsesstatusen for det aktuelle året, 

b)  det overførte antallet overskrider en medlemsstats tillatte 

antall tilsvarende tre prosent i henhold til artikkel 5 nr. 6 i 

vedtak nr. 406/2009/EF, fratrukket summen av godskrevne 

internasjonale utslippsenheter, tCER-er eller lCER-er som 

står på ESD-overholdelseskontoen på tidspunktet for 

fastsettelse av tallene for overholdelsesstatusen i henhold til 

artikkel 79 i denne forordning, eller 

c)  statusen på ESD-overholdelseskontoen som innleder over-

føringen, ikke tillater overføringen. 

Artikkel 88 

Tilpasninger 

1.  Ved tilpasninger i henhold til artikkel 10 i vedtak  

nr. 406/2009/EF eller andre endringer av summen angitt i 

artikkel 74 i denne forordning som vil føre til en økning av en 

medlemsstats årlige utslippstildeling i løpet av overholdelses-

perioden, skal den sentrale forvalteren opprette det tilsvarende 

antallet AEA-er på kontoen for EUs samlede antall årlige 

utslippstildelingsenheter og overføre dette til den berørte 

medlemsstats relevante ESD-overholdelseskonto. 

2.  Ved tilpasninger i henhold til artikkel 10 i vedtak  

nr. 406/2009/EF eller andre endringer av summen angitt i 

artikkel 74 i denne forordning som vil føre til en reduksjon av 

en medlemsstats årlige utslippstildeling i løpet av overholdel-

sesperioden, skal den sentrale forvalteren overføre det 

tilsvarende antallet AEA-er fra medlemsstatens relevante ESD-

overholdelseskonto til ESD-kontoen for sletting av utslipps-

enheter. 

Artikkel 89 

Erstatning av tCER-er eller lCER-er 

1.  Dersom en tCER eller lCER må erstattes mens den er i 

EU-registeret, skal den berørte medlemsstat i henhold til 

artikkel 5 nr. 1 bokstav d) i vedtak nr. 406/2009/EF anmode om 

overføring av en Kyoto-enhet fra sitt KP-register til den berørte 

parten som innehar kontoen i EU-registeret.  
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2.  En utløpt lCER skal ikke medregnes når tallet for over-

holdelsesstatusen fastsettes i henhold til artikkel 79. 

Artikkel 90 

Gjennomføring og tilbakeføring av overføringer 

1.  For alle overføringer angitt i denne avdeling skal artikkel 

38, 39, 65 og 66 få anvendelse. 

2.  Overføringer til ESD-overholdelseskontoer som er 

innledet feilaktig, kan tilbakeføres på anmodning fra den 

nasjonale forvalteren. I slike tilfeller får artikkel 70 nr. 4, 6 og 7 

anvendelse. 

AVDELING V 

FELLES TEKNISKE BESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Tekniske krav til registersystemet 

Avsni t t  1  

Ti lg jeng el ig het  

Artikkel 91 

EU-registerets og EUTLs tilgjengelighet og pålitelighet 

1.  Den sentrale forvalteren skal treffe alle rimelige tiltak for 

å sikre at 

a)  EU-registeret er tilgjengelig for kontorepresentanter og 

nasjonale forvaltere døgnet rundt, sju dager i uken, 

b)  kommunikasjonslenkene nevnt i artikkel 7 mellom EU-

registeret, EUTL og ITL, holdes åpne døgnet rundt, sju 

dager i uken, 

c)  det finnes en reserve for maskin- og programvare i tilfelle 

den vanlige maskin- og programvaren skulle svikte, 

d)  EU-registeret og EUTL svarer raskt på anmodninger fra 

kontorepresentanter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret og 

EUTL inneholder stabile systemer og framgangsmåter for å 

sikre alle relevante data og rask gjenoppretting av data og 

funksjoner i tilfelle feil eller katastrofer. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sørge for færrest mulig 

driftsavbrudd i EU-registeret og EUTL. 

Artikkel 92 

Informasjonssentraler 

1.  Nasjonale forvaltere skal gi bistand og støtte til 

kontohavere og kontorepresentanter i EU-registeret som de 

administrerer gjennom nasjonale informasjonssentraler. 

2.  Den sentrale forvalteren skal gi støtte til nasjonale 

forvaltere gjennom en sentral informasjonssentral for å hjelpe 

dem med å gi bistand som fastsatt i nr. 1. 

Avsni t t  2  

S ikkerhet  og  autent isering  

Artikkel 93 

Autentisering av EU-registeret og nasjonale KP-registre 

1.  EU-registerets identitet skal autentiseres av EUTL, idet 

det tas hensyn til datautvekslingsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

2.  Medlemsstatene og Unionen skal bruke de digitale 

sertifikatene utstedt av sekretariatet til FNs rammekonvensjon 

om klimaendring eller av et organ utnevnt av sekretariatet for å 

autentisere sine KP-registre mot ITL for opprette kommuni-

kasjonslenken nevnt i artikkel 7. 

Artikkel 94 

Tilgang til kontoer i EU-registeret 

1.  Kontorepresentantene skal ha tilgang til sine kontoer i 

EU-registeret gjennom det sikre området i EU-registeret. Den 

sentrale forvalteren skal sikre at det er tilgang til det sikre 

området i EU-registeret gjennom internett. EU-registerets 

nettsted skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen. 

2.  Etter opprettelsen av en plattformkonto i henhold til 

artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 20 nr. 1 skal den sentrale 

forvalteren opprette forbindelse mellom plattformen og EU-

registeret. Den sentrale forvalteren skal sikre at de kontoene i 

EU-registeret som det er tilgang til gjennom eksterne 

handelsplasser i samsvar med artikkel 21 nr. 4, og der én god-

kjent representant også er den godkjente representanten for en 

ekstern handelsplasskonto, er tilgjengelige for den eksterne 

handelsplassen som drives av innehaveren av denne eksterne 

handelsplasskontoen.  
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3.  Kommunikasjon mellom godkjente representanter eller 

plattformer og det sikre området i EU-registeret skal krypteres, 

idet det tas hensyn til sikkerhetskravene fastsatt i datautveks-

lingsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105. 

4.  Den sentrale forvalteren skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at ulovlig tilgang til det sikre området på EU-

registerets nettsted ikke forekommer. 

5.  Dersom identifiseringsdataene for en godkjent repre-

sentant eller en godkjent tilleggsrepresentant ikke lenger er 

sikre, skal den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten omgående tilbakekalle tilgangsretten til 

den relevante kontoen, underrette kontoforvalteren om dette og 

be om at identifiseringsdataene erstattes. 

Artikkel 95 

Autentisering og godkjenning av godkjente representanter i 

EU-registeret 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret tildeler 

hver godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant et 

brukernavn og passord som gir dem tilgang til registeret. 

2.  En godkjent representant eller en godkjent tilleggs-

representant skal ha tilgang bare til de kontoene i EU-registeret 

som vedkommende er godkjent for, og kan bare anmode om at 

de prosessene som vedkommende er godkjent for i henhold til 

artikkel 23, innledes. Denne tilgangen eller anmodningen skal 

skje gjennom et sikkert område på EU-registerets nettsted. 

3.  I tillegg til brukernavnet og passordet nevnt i nr. 1 skal en 

godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant 

benytte sekundær autentisering for tilgang til EU-registeret, idet 

det tas hensyn til typene av systemer for sekundær autentisering 

som angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105. 

4.  En kontoforvalter kan anta at en bruker som er blitt 

autentisert av EU-registeret, er den godkjente representanten 

eller den godkjente tilleggsrepresentanten som er registrert med 

de angitte identifiseringsdataene, med mindre den godkjente 

representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten 

underretter kontoforvalteren om at vedkommendes identifise-

ringsdata ikke lenger er sikre og derfor må erstattes. 

5.  Den godkjente representanten skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å forhindre at identifiseringsdataene går tapt, stjeles 

eller røpes. Den godkjente representanten skal omgående 

underrette den nasjonale forvalteren dersom identifiserings-

dataene går tapt, stjeles eller røpes. 

Artikkel 96 

Tilbakekalling av all tilgangsrett på grunn av 

sikkerhetsbrudd eller sikkerhetsrisiko 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til EU-registeret eller EUTL eller 

deler av disse dersom det er rimelig mistanke om et 

sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i EU-

registeret eller EUTL som truer systemets integritet, herunder 

reservesystemet nevnt i artikkel 91. 

2.  Dersom det foreligger et sikkerhetsbrudd eller en 

sikkerhetsrisiko som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, 

skal en nasjonal forvalter som blir oppmerksom på bruddet eller 

risikoen, umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om 

hvilke risikoer dette kan innebære for andre deler av EU-

registeret. Den sentrale forvalteren skal underrette alle 

nasjonale forvaltere. 

3.  Dersom en nasjonal forvalter blir klar over en situasjon 

som krever tilbakekalling av all tilgangsrett til de kontoene som 

forvalteren forvalter i samsvar med denne forordning, skal 

vedkommende underrette den sentrale forvalteren og 

kontohaverne i så god tid som mulig før tilbakekallingen. Den 

sentrale forvalteren skal underrette alle nasjonale forvaltere så 

snart som mulig. 

4.  Underretningen nevnt i nr. 3 skal angi hvor langt 

avbruddet forventes å bli, og den skal presenteres på en tydelig 

måte på det offentlig tilgjengelige området på EUTLs nettsted. 

Artikkel 97 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-enheter 

ved mistanke om bedragerske transaksjoner 

1.  En nasjonal forvalter eller en nasjonal forvalter som 

opptrer på vegne av vedkommende myndighet, kan tilbakekalle 

tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i den delen av EU-

registeret som vedkommende forvalter 

a)  i en periode på høyst fire uker dersom vedkommende 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært 

gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, 

korrupsjon eller andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål.  
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2.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i EU-

registeret eller EUTL i en periode på høyst fire uker dersom den 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand 

for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, 

finansiering av terrorisme, korrupsjon eller andre alvorlige 

lovbrudd. 

3.  Den nasjonale forvalteren eller Kommisjonen skal umid-

delbart underrette vedkommende håndhevende myndighet om 

tilbakekallingen. 

4.  En nasjonal håndhevende myndighet i den nasjonale 

forvalterens medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennom-

føre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

Artikkel 98 

Samarbeid med vedkommende myndigheter og melding om 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

kriminell virksomhet 

1.  Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal 

samarbeide fullt ut med relevante vedkommende myndigheter 

for å opprette formålstjenlige og egnede framgangsmåter for å 

forebygge og forhindre handlinger knyttet til hvitvasking av 

penger eller finansiering av terrorisme. 

2.  Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal 

samarbeide fullt ut med den finansielle etterretningsenheten 

nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, ved omgående 

a)  på eget initiativ å underrette den finansielle etterretnings-

enheten dersom de kjenner til, mistenker eller har rimelig 

grunn til å mistenke at det forekommer, har forekommet 

eller er gjort forsøk på hvitvasking av penger, finansiering 

av terrorisme eller kriminell virksomhet, 

b)  etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten å 

gi den alle nødvendige opplysninger i samsvar med gjel-

dende lovgivning. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes til den 

finansielle etterretningsenheten (FIU) i den nasjonale for-

valterens medlemsstat. De nasjonale tiltakene som innarbeider 

tiltak og framgangsmåter for kontroll med overholdelse av de 

aktuelle bestemmelsene og kommunikasjon fastsatt i artikkel 34 

nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, skal utnevne den eller de personene 

som har ansvaret for å videreformidle opplysninger i henhold til 

denne artikkel. 

4.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat skal sikre at den 

nasjonale forvalteren omfattes av de nasjonale tiltakene for 

innarbeiding av artikkel 26-29, artikkel 32 og artikkel 35 i 

direktiv 2005/60/EF. 

Artikkel 99 

Midlertidig avbrytelse av prosesser 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle 

prosesser som stammer fra EU-registeret, dersom det ikke 

forvaltes og ajourføres i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning. Den skal omgående underrette berørte nasjonale 

forvaltere. 

2.  Den sentrale forvalteren kan avbryte midlertidig inn-

ledningen eller godkjenningen av noen eller alle prosesser i EU-

registeret for å utføre planlagt eller akutt vedlikehold på EU-

registeret. 

3.  En nasjonal forvalter kan anmode Kommisjonen om å 

gjenopprette prosesser som ble avbrutt i henhold til nr. 1, 

dersom forvalteren anser at problemene som forårsaket den 

midlertidige avbrytelsen, er løst. I så fall skal Kommisjonen 

pålegge den sentrale forvalteren å gjenopprette disse proses-

sene. I motsatt fall skal den avvise anmodningen innen rimelig 

tid, omgående underrette den nasjonale forvalteren om årsakene 

til beslutningen og angi de kriteriene som skal oppfylles for at 

en etterfølgende underretning skal kunne godkjennes. 

Avsni t t  3  

Auto matisk kontrol l ,  reg i strering  og  

gjenno mføring  av prosesser  

Artikkel 100 

Automatisk kontroll av prosesser 

1.  Alle prosesser skal oppfylle de allmenne IT-kravene til 

elektronisk meldingssystem som sikrer at en prosess kan leses, 

kontrolleres og registreres i EU-registeret. Alle prosesser skal 

oppfylle de særlige prosessrelaterte kravene som er angitt i 

denne forordning. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL utfører 

automatiske kontroller, idet det tas hensyn til datautvekslings-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105, av alle prosesser for å identifisere uregelmes-

sigheter og avvik som gjør at en foreslått prosess ikke oppfyller 

kravene i direktiv 2003/87/EF, vedtak nr. 406/2009/EF og 

denne forordning.  
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Artikkel 101 

Påvisning av avvik 

1.  Når det gjelder prosesser som er gjennomført gjennom 

den direkte kommunikasjonslenken mellom EU-registeret og 

EUTL nevnt i artikkel 7 nr. 3, skal den sentrale forvalteren sikre 

at EUTL avbryter alle prosesser når det avdekkes avvik ved de 

automatiske kontrollene nevnt i artikkel 102 nr. 2, og meddele 

dette til EU-registeret og forvalteren av de kontoene som er 

berørt av de avbrutte transaksjonene, ved å returnere en 

automatisk svarkode fra kontrollen. Den sentrale forvalteren 

skal sikre at EU-registeret umiddelbart underretter berørte 

kontohavere om at prosessen er avbrutt. 

2.  Når det gjelder transaksjoner som er gjennomført via ITL 

nevnt i artikkel 7 nr. 1, skal ITL avbryte alle prosesser dersom 

det avdekkes avvik enten av ITL eller EUTL ved de 

automatiske kontrollene nevnt i artikkel 102 nr. 2. Etter at ITL 

har avbrutt en transaksjon, skal den sentrale forvalteren sikre at 

også EUTL avbryter den. ITL underretter forvalterne av de 

registrene som er berørt, om at transaksjonen er blitt avbrutt, 

ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. Dersom 

et av de berørte registrene er EU-registeret, skal den sentrale 

forvalteren sikre at EU-registeret også underretter forvalteren 

av de kontoene i EU-registeret som er berørt av den avbrutte 

transaksjonen, ved å returnere en automatisk svarkode fra 

kontrollen. Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

umiddelbart underretter berørte kontohavere om at prosessen er 

avbrutt. 

Artikkel 102 

Påvisning av avvik i EU-registeret og nasjonale KP-registre 

1.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

EU-registeret og andre KP-registre skal inneholde inndatakoder 

og svarkoder fra kontrollen for å sikre korrekt fortolkning av de 

opplysningene som utveksles under hver prosess. Kontroll-

kodene skal ta hensyn til kodene i datautvekslingsspesifi-

kasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 105. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret før og 

under gjennomføringen av alle prosesser utfører egnede 

automatiske kontroller for å sikre at avvik oppdages og 

ukorrekte prosesser avbrytes, før EUTL utfører automatiske 

kontroller. 

Artikkel 103 

Avstemming – påvisning av inkonsekvenser gjennom EUTL 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL regelmessig 

innleder dataavstemming for å sikre at EUTLs registreringer av 

kontoer, beholdninger av Kyoto-enheter og kvoter er i samsvar 

med registrene over disse beholdningene i EU-registeret. Den 

sentrale forvalteren skal sikre at EUTL registrerer alle 

prosesser. 

2.  Dersom EUTL påviser en inkonsekvens under dataav-

stemmingsprosessen nevnt i nr. 1, og inkonsekvensen innebæ-

rer at opplysningene om kontoer, beholdninger av Kyoto-

enheter og kvoter i EU-registeret ved den periodiske 

avstemmingsprosessen ikke er i samsvar med opplysningene i 

EUTL, skal den sentrale forvalteren sikre at EUTL sikrer at 

ingen ytterligere prosesser kan gjennomføres for noen av 

kontoene, kvotene eller Kyoto-enhetene som berøres av 

inkonsekvensen. Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL 

omgående underretter den sentrale forvalteren og forvalterne av 

de relevante kontoene om eventuelle inkonsekvenser. 

Artikkel 104 

Avslutning av prosesser 

1.  Alle transaksjoner som meldes til ITL i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1, skal anses som endelige når ITL underretter 

EUTL om at prosessen er avsluttet. 

2.  Alle transaksjoner og andre prosesser som meldes til 

EUTL i samsvar med artikkel 7 nr. 3, skal anses som endelige 

når EUTL underretter EU-registeret om at prosessene er 

avsluttet. Den sentrale forvalteren skal sikre at EUTL 

automatisk avbryter gjennomføringen av en transaksjon eller 

prosess dersom den ikke kan avsluttes innen 24 timer etter at 

den ble meldt. 

3.  Dataavstemmingsprosessen nevnt i artikkel 103 nr. 1 skal 

anses som endelig når all inkonsekvens mellom opplysningene i 

EU-registeret og opplysningene i EUTL for et bestemt 

tidspunkt på en bestemt dag er blitt rettet opp, og dataav-

stemmingsprosessen er innledet på nytt og avsluttet på en 

vellykket måte. 

Avsni t t  4  

Spesi f ikas joner og  håndtering  av endringer  

Artikkel 105 

Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

1.  Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig for nasjonale 

forvaltere de datautvekslingsspesifikasjonene og tekniske 

spesifikasjonene som er nødvendige for å utveksle data mellom 

registre og transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder, 

automatiske kontroller, svarkoder og krav til datalagring, samt 

prøvingsmetoder og sikkerhetskrav som er nødvendige for å 

iverksette datautveksling. 

2.  Datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske spesifika-

sjonene skal utarbeides i samråd med forvalternes arbeids-

gruppe i Komiteen for klimaendringer og være i samsvar med 

funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for 

datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor 

rammen av Kyoto-protokollen, som er utarbeidet i samsvar med 

beslutning 12/CMP.1.  
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Artikkel 106 

Håndtering av endringer og utgaver 

Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller utgave av EU-

registerets programvare, skal den sentrale forvalteren sikre at 

prøvingsmetodene fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og 

de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 105 gjennom-

føres før en kommunikasjonslenke opprettes og aktiveres 

mellom den nye versjonen eller utgaven av nevnte programvare 

og EUTL eller ITL. 

KAPITTEL 2 

Registeropplysninger, rapporter, fortrolighet og gebyrer 

Artikkel 107 

Behandling av opplysninger og personopplysninger 

1.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

EU-registeret, EUTL og andre KP-registre bare lagrer og 

behandler opplysninger som gjelder kontoene, kontohaverne og 

kontorepresentantene som angitt i tabell III-I i vedlegg III, 

tabell VI-I og VI-II i vedlegg VI, tabell VII-I i vedlegg VII og 

tabell VIII-I i vedlegg VIII. 

2.  Ingen særlige typer opplysninger som angitt i artikkel 8 i 

direktiv 95/46/EF og artikkel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001 

skal registreres i EU-registeret, EUTL eller andre KP-registre. 

3.  Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at 

bare personopplysninger knyttet til transaksjoner som overfører 

Kyoto-enheter, overføres til ITL. 

Artikkel 108 

Registeropplysninger 

1.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

oppbevarer opplysninger om alle prosesser, loggopplysninger 

og kontohavere i fem år etter at en konto er avsluttet. 

Den sentrale forvalteren og medlemsstatene skal sikre at EU-

registeret og andre KP-registre oppbevarer opplysninger om 

alle relevante KP-prosesser, loggopplysninger og kontohavere 

av KP-kontoer i 15 år etter at en konto er avsluttet, eventuelt 

fram til alle gjennomføringsspørsmål i tilknytning til dem som 

oppstår innenfor rammen av de organene som er nedsatt i 

samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring, er 

avklart, alt etter hva som inntreffer sist. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at nasjonale forvaltere 

har tilgang til alle opplysninger i EU-registeret knyttet til 

kontoer som de forvalter eller har forvaltet, samt har mulighet 

til å bruke søkefunksjoner og eksportere opplysninger. 

Artikkel 109 

Rapportering 

1.  Den sentrale forvalteren skal på en oversiktlig og 

organisert måte gjøre tilgjengelig opplysningene som er nevnt i 

vedlegg XIV, på nettstedet til EUTL, for de mottakerne som er 

angitt i vedlegg XIV. Den sentrale forvalteren skal treffe alle 

rimelige tiltak for å gjøre tilgjengelig opplysningene nevnt i 

vedlegg XIV med den hyppigheten som er angitt i vedlegg 

XIV. Den sentrale forvalteren skal ikke utlevere andre 

opplysninger fra EUTL eller EU-registeret med mindre dette er 

tillatt i henhold til artikkel 110. 

2.  De nasjonale forvalterne kan også på en oversiktlig og 

organisert måte gjøre tilgjengelig den delen av opplysningene 

nevnt i vedlegg XIV som de har tilgang til i samsvar med 

artikkel 110, på et offentlig tilgjengelig sted på internett, med 

den hyppigheten og for de mottakerne som er angitt i 

vedlegg XIV. De nasjonale forvalterne skal ikke utlevere andre 

opplysninger fra EU-registeret med mindre dette er tillatt i 

henhold til artikkel 110. 

Artikkel 110 

Fortrolighet 

1.  Opplysninger i EUTL, EU-registeret og ethvert annet KP-

register, herunder opplysninger om saldo på alle kontoer, alle 

transaksjoner som er blitt utført, den entydige identifikasjons-

koden for kvotene og den entydige numeriske verdien for 

serienummeret for Kyoto-enheter som inngår i eller berøres av 

en transaksjon, skal betraktes som fortrolige, med mindre annet 

er fastsatt i unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er forenlig med 

denne forordning, og som er forholdsmessige. 

2.  Den sentrale forvalteren eller den nasjonale forvalteren 

kan legge fram opplysninger som er lagret i EU-registeret og 

EUTL til følgende enheter: 

a)  myndighetene som har ansvaret for å håndheve loven, og 

skattemyndighetene i en medlemsstat, 

b)  Europakommisjonens europeiske kontor for bedrageribe-

kjempelse, 

c)  Den europeiske revisjonsrett, 

d)  Eurojust,  
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e)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(1) og i artikkel 

37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, 

f)  vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter, 

g)  nasjonale forvaltere i medlemsstatene og vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF. 

3.  Enhetene nevnt i nr. 2 kan få utlevert opplysninger ved å 

rette en anmodning til den sentrale forvalteren eller til en 

nasjonal forvalter, forutsatt at anmodningen er begrunnet og 

nødvendig for å etterforske, avsløre og påtale bedrageri, for 

skatteforvaltnings- eller skattehåndhevingsformål, for å 

gjennomføre revisjon eller finansielt tilsyn i forbindelse med 

bedrageri knyttet til kvoter eller Kyoto-enheter, for å bekjempe 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, andre 

alvorlige forbrytelser eller markedsmanipulering som kontoene 

i EU-registeret eller KP-registrene kan være et redskap for, eller 

brudd på bestemmelser i unionsretten eller nasjonal lovgivning 

som skal sikre at Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter fungerer tilfredsstillende. 

4.  En enhet som mottar opplysninger i henhold til nr. 3, skal 

sikre at de opplysningene som mottas, bare brukes til det 

formålet som er angitt i anmodningen i samsvar med nr. 3, og at 

de ikke bevisst eller utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer 

som ikke berøres av det tiltenkte formålet for bruken av disse 

opplysningene. Denne bestemmelsen skal ikke hindre disse 

enhetene i å gjøre opplysningene tilgjengelige for andre enheter 

oppført i nr. 2, dersom dette er nødvendig for formålene angitt i 

den anmodningen som framlegges i samsvar med nr. 3. 

5.  Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra enhetene 

angitt i nr. 2 gi dem tilgang til anonyme transaksjonsopplys-

ninger som ikke tillater direkte identifikasjon av bestemte 

personer, med henblikk på etterforskning av mistenkelige 

transaksjonsmønstre. Enheter med slik tilgangsrett kan melde 

om mistenkelige transaksjonsmønstre til andre enheter angitt i 

nr. 2. 

6.  Europol skal få permanent lesetilgang til opplysningene i 

EU-registeret og EUTL for å kunne utføre sine oppgaver i 

samsvar med rådsbeslutning 2009/371/JIS(2). Europol skal 

holde Kommisjonen underrettet om hvordan opplysningene 

brukes. 

7.  De nasjonale forvalterne skal ved bruk av sikre metoder gi 

alle andre nasjonale forvaltere og den sentrale forvalteren 

tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å 

opprette en konto for i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav 

  

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

(2) EUT L 121 av 15.5.2009, s. 37. 

a), b) og c), eller som de har avslått å utnevne til godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med 

artikkel 24 nr. 5 bokstav a) og b), samt navn og identitet på 

kontohaveren, den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten for kontoer som tilgangsretten er 

tilbakekalt for i samsvar med artikkel 34, eller for kontoer som 

er avsluttet i samsvar med artikkel 33. De nasjonale forvalterne 

skal underrette de berørte personene. 

8.  De nasjonale forvalterne kan beslutte å melde om alle 

transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider 

det antallet som den nasjonale forvalteren har fastsatt, til 

nasjonale håndhevende myndigheter og til skattemyndighetene, 

og å melde om alle kontoer som berøres av et antall 

transaksjoner i et tidsrom som overskrider det antallet som den 

nasjonale forvalteren har fastsatt. 

9.  EUTL, EU-registeret og andre KP-registre skal ikke kreve 

at kontohaverne opplyser om prisen på kvoter eller Kyoto-

enheter. 

10.  Auksjonsovervåkeren som er utnevnt i henhold til 

artikkel 24 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal ha tilgang til 

alle opplysninger om auksjonsleveransekontoen i EU-registeret. 

Artikkel 111 

Gebyrer 

1.  Den sentrale forvalteren skal ikke belaste kontohaverne i 

EU-registeret med noen gebyrer. 

2.  De nasjonale forvalterne kan belaste innehaverne av 

kontoer som de forvalter, med rimelige gebyrer. 

3.  De nasjonale forvalterne skal underrette den sentrale 

forvalteren om de gebyrene som belastes, og skal innen ti 

virkedager underrette om endringer i gebyrene. Den sentrale 

forvalteren skal oppgi gebyrer på et offentlig nettsted. 

Artikkel 112 

Driftsavbrudd 

Den sentrale forvalteren skal sikre at antall driftsavbrudd i EU-

registeret er færrest mulig ved å treffe alle rimelige tiltak for å 

sikre tilgangen til og sikkerheten i EU-registeret og EUTL, og 

ved å tilby stabile systemer og framgangsmåter for å verne alle 

opplysninger.  
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AVDELING IV 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 113 

Gjennomføring 

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å gjennomføre denne forordning, og særlig for 

at nasjonale forvaltere skal oppfylle sine forpliktelser til å 

kontrollere og gjennomgå opplysninger som er framlagt i 

samsvar med artikkel 22 nr. 1, artikkel 24 nr. 4 og artikkel 25 

nr. 4. 

Artikkel 114 

Ytterligere bruk av kontoer 

Kontoene angitt i kapittel 3 i avdeling I i denne forordning som 

er opprettet eller brukt i samsvar med forordning (EU)  

nr. 920/2010, skal fortsatt brukes for formålene i denne 

forordning. 

Handelsplasskontoer som er opprettet i henhold til forordning 

(EU) nr. 920/2010, skal fortsatt brukes som eksterne handel-

splasskontoer for formålene i denne forordning. 

Artikkel 115 

Ikrafttredelse for begrensninger ved bruken 

Den sentrale forvalteren skal gi de nasjonale forvalterne en liste 

over ETS-kontoer som inneholder godskrevne internasjonale 

utslippsenheter som ikke kan brukes i henhold til tiltak truffet i 

henhold til artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF etter datoen 

fastsatt i nevnte tiltak. På grunnlag av denne listen skal den 

nasjonale forvalteren anmode kontohaveren om å angi en KP-

konto som slike godskrevne internasjonale utslippsenheter skal 

overføres til. 

Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens anmodning 

innen 40 virkedager, skal forvalteren overføre de godskrevne 

internasjonale utslippsenhetene til en nasjonal KP-konto. 

Artikkel 116 

Endringer av forordning (EU) nr. 920/2010 

I forordning (EU) nr. 920/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 3-28 oppheves. 

2)  Artikkel 32 skal lyde: 

«Artikkel 32 

Driftskontoer for luftfartøyoperatører som har status 

som utelukket 

1.  Dersom det innen fristen for innlevering av kvoter 

fastsatt i artikkel 12 nr. 2a i direktiv 2003/87/EF, føres inn 

en kontrollert utslippsverdi på null i EU-registeret for en 

luftfartøyoperatør for foregående år i samsvar med 

artikkel 29, skal EU-registeret endre statusen for den 

tilsvarende luftfartøyoperatørens driftskonto til utelukket. 

2.  EU-registeret skal sette kontoens status til åpen når 

den kontrollerte utslippsverdien for året forut for 

inneværende år ikke er null.» 

3)  I artikkel 41 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Dersom en luftfartøyoperatørs driftskonto som har 

status som utelukket, ikke mottar kvoter i henhold til nr. 1, 

skal disse kvotene ikke opprettes på kontoen, selv om 

statusen for kontoen senere endres til åpen.» 

4)  Artikkel 57 skal lyde: 

«Artikkel 57 

Oppsparing mellom periodene 

Innen 10 virkedager etter avslutningen av clearing-

transaksjonene fastsatt i artikkel 56, skal EU-registeret 

slette kapittel II-kvoter som er gyldige for perioden 2008-

2012, og som står på brukerkontoer i EU-registeret, og 

utstede et tilsvarende antall kapittel II-kvoter som er 

gyldige for perioden 2013-2020, til de samme kontoene, og 

slette kapittel III-kvoter som er gyldige for perioden 2008-

2012, og som står på brukerkontoer i EU-registeret, og 

utstede et tilsvarende antall kapittel III-kvoter som er 

gyldige for perioden 2013-2020, til de samme kontoene.» 

5)  I artikkel 52 skal nr. 4 lyde: 

«4. Den sentrale forvalteren skal trekke fra et antall fra 

minstebeholdningen registrert i EUTL etter at clearing-

transaksjonene fastsatt i artikkel 56 har funnet sted. 

Fradraget skal tilsvare det samlede antallet kapittel III-

kvoter som er innlevert fra driftskontoer som forvaltes av 

medlemsstatens nasjonale forvalter for perioden  

2008-2012, pluss clearingverdien beregnet i samsvar med 

artikkel 56 nr. 3.» 

6)  Artikkel 59-79 oppheves. 
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Artikkel 117 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1193/2011 oppheves. 

Forordning (EU) nr. 920/2010 oppheves med virkning fra 1. oktober 2013. 

Artikkel 118 

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, 2. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tabell I-I 

Kontotyper og enhetstyper som hver kontotype kan inneholde (artikkel 9) 

Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

I. ETS-forvaltningskontoer i EU-registeret 

Konto for EUs 

samlede antall 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konto for EUs 

samlede antall 

utslippsenheter for 

luftfart 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konto for EUs 

auksjonering av 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs konto for 

tildeling av 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs reservekonto 

for nyinntredere 

EU sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Konto for EUs 

auksjonering av 

utslippsenheter for 

luftfart 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs konto for 

særlige reserver 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EUs konto for til-

deling av utslipps-

enheter for luftfart 

EU sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Unionens konto for 

sletting av kvoter 

EU sentral forvalter 1 Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

Auksjons-

leveransekonto 

Auksjonarius, 

auksjonsplatt-

form, clearing-

system eller 

oppgjørssystem 

nasjonal forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

en eller flere 

for hver auk-

sjonsplattform 

Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

EU-konto for 

godskrevne 

internasjonale 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 2 Nei Nei Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

EU-konto for 

veksling av 

godskrevne 

utslippsenheter 

EU sentral forvalter 2 Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

II. ETS-kontoer i EU-registeret 

Driftskonto Virksomhet nasjonal forvalter 

for medlemsstaten 

der anlegget ligger 

en for hvert 

anlegg 

Ja Nei Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

Driftskonto for 

luftfartøyoperatør 

Luftfartøy-

operatør 

nasjonal forvalter 

for medlemsstaten 

som administrerer 

luftfartøyoperatø-

ren 

en for hver 

luftfartøyoperat

ør 

Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

Personkonto Person nasjonal eller 

sentral forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

som godkjent Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

Nasjonal 

kvotekonto 

Medlemsstat nasjonal forvalter 

for den medlems-

staten som er 

kontohaver 

en eller flere 

for hver med-

lemsstat 

Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

III. ETS-handelskontoer i EU-registeret 

Handelskonto Person nasjonal eller 

sentral forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

som godkjent Ja Ja Nei Nei Ja(**) Ja(**) Nei Nei 

IV. Andre ETS-kontoer i EU-registeret 

Ekstern handel-

splasskonto 

Ekstern handel-

splass 

nasjonal forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

én per med-

lemsstat for 

hver ekstern 

handelsplass 

Denne kontotypen inneholder ingen enhet 

Miljøkontrollør-

konto 

Miljøkontrollør nasjonal forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

én per med-

lemsstat for 

hver miljø-

kontrollør 

Denne kontotypen inneholder ingen enhet 

Konto for nasjonal 

forvaltningsplatt-

form 

Medlemsstat sentral forvalter høyst én for 

hver medlems-

stat 

Denne kontotypen inneholder ingen enhet 

V. KP-kontoer i det konsoliderte systemet for europeiske registre 

Partskonto part i Kyoto-

protokollen 

KP-registerfor-

valter (i EU-

registeret: den 

sentrale for-

valteren) 

minst 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Annulleringskonto 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Tilbaketrekkings-

konto 

1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

ETS-konto for 

depositum av 

tildelte utslipps-

enheter (AAU) 

1 Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU 
Generelle kvoter Luftfartskvoter 

tCER erstatnings-

konto 

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

lCER 

erstatningskonto 

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Personkonto(***) Person nasjonal eller 

sentral forvalter 

som har opprettet 

kontoen 

1 Nei Nei Nei avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

avhengig av 

MS(*) 

VI. Kontoer for bokføring av transaksjoner i henhold til avdeling 4 

Konto for EUs 

samlede antall 

AEA-er 

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

ESD-konto for 

sletting av utslipps-

enheter  

EU sentral forvalter 1 Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

ESD-overholdel-

seskonto 

Medlemsstat sentral forvalter Én for hvert av 

de åtte årene i 

overholdelsesp

erioden for 

hver medlems-

stat 

Nei Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei 

(*) Medlemsstatens nasjonale forvalter kan avgjøre om kontotypen kan inneholde denne typen enhet. 

(**) Unntatt enheter som ikke kan brukes i henhold til artikkel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikkel 58 i denne forordning og tiltak truffet i henhold til artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF. 

(***) KP-driftskontoer som finnes i nasjonale KP-registre før konsolideringen nevnt i artikkel 8 nr. 4, kan inneholde samme type enheter. 
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VEDLEGG II 

Vilkår (artikkel 11) 

Betaling av gebyrer 

1.  Vilkår for eventuelle gebyrer for å opprette og forvalte kontoer i registeret. 

Endring av de grunnleggende vilkårene 

2.  Endring av de grunnleggende vilkårene som følge av endringer i denne forordning eller endringer i nasjonal 

lovgivning. 

Tvisteløsning 

3.  Bestemmelser som gjelder tvister mellom kontohavere og valg av verneting for nasjonal forvalter. 

Ansvar og erstatningsansvar 

4.  Ansvarsbegrensning for den nasjonale forvalteren. 

5.  Ansvarsbegrensning for kontohaveren. 

 ______   
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VEDLEGG III 

Opplysninger som skal legges fram sammen med søknader om opprettelse av en konto  

(artikkel 13, 14 og 19) 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell III-I. 

Tabell III-I 

Kontoopplysninger for alle kontoer 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Kontoidentifikasjonskode (gitt 

av EU-registeret) 

O Forhåndsin

nstilt 

Nei Ikke relevant Nei 

2 Kontotype O Valg Nei Ikke relevant Ja 

3 Forpliktelsesperiode O Valg Nei Ikke relevant Ja 

4 Kontoidentifikasjonskode (gitt 

av EU-registeret) 

O Fritt Ja Ja Nei 

5 Kontohavers navn O Fritt Ja Ja Ja 

6 Kontoidentifikator (gitt av 

kontohaver) 

O Fritt Ja Nei Nei 

7 Kontohavers adresse – land O Valg Ja Ja Ja 

8 Kontohavers adresse – region 

eller stat 

F Fritt Ja Ja Ja 

9 Kontohavers adresse – by O Fritt Ja Ja Ja 

10 Kontohavers adresse – 

postnummer 

O Fritt Ja Ja Ja 

11 Kontohavers adresse – linje 1 O Fritt Ja Ja Ja 

12 Kontohavers adresse – linje 2 F Fritt Ja Ja Ja 

13 Organisasjonsnummeret til 

kontohavers selskap 

O Fritt Ja Ja Ja 

14 Kontohavers telefon 1 O Fritt Ja Nei Nei 

15 Kontohavers telefon 2 O Fritt Ja Nei Nei 

16 Kontohavers e-postadresse O Fritt Ja Nei Nei 

17 Fødselsdato (for fysiske per-

soner) 

O for 

fysiske 

personer 

Fritt Nei Ikke relevant Nei 

18 Fødested — by (for fysiske 

personer) 

O for 

fysiske 

personer 

Fritt Nei Ikke relevant Nei 

19 Fødested — land F Fritt Nei Ikke relevant Nei 

20 Type identitetsdokument (for 

fysiske personer) 

O Valg Ja Ja Nei 
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 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

21 Identitetsdokumentets nummer 

(for fysiske personer) 

O Fritt Ja Ja Nei 

22 Identitetsdokumentets 

utløpsdato 

F Fritt Ja Ja Nei 

23 Registreringsnummer for 

merverdiavgift, med landkode 

O dersom 

gitt 

Fritt Ja Ja Nei 

24 Kontoens opprettelsesdato O Forhåndsin

nstilt 

Nei Ikke relevant Ja 

25 Kontoens avslutningsdato F Forhåndsin

nstilt 

Ja Ja Ja 

2.  Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Opplysninger som skal legges fram ved opprettelse av en auksjonsleveransekonto, en personkonto, en 

handelskonto eller en ekstern handelsplasskonto (artikkel 15, 18 og 20) 

1.  Opplysningene fastsatt i tabell III-I i vedlegg III. (Kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren 

skal være entydig i registeret.) 

2.  Dokumentasjon på at personen som søker om å opprette en konto, har en åpen bankkonto i en medlemsstat i Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

3.  Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å opprette en konto, og dette kan være en 

kopi av følgende: 

a)  et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan 

være en kopi av følgende: 

a)  identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b)  alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c)  dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d)  alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5.  Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette en konto: 

a)  en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som dokumenterer registreringen av 

rettssubjektet, 

b)  bankkontoopplysninger, 

c)  en bekreftelse på registrering av merverdiavgift, 

d)  opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF, herunder hvilken type eierskap 

eller kontroll de utøver, 

e)  liste over medlemmene av ledelsen, 

f)  en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte finansregnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert 

finansregnskap, en kopi av finansregnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen. 

6.  Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette 

ikke klart framgår av dokumentet som er framlagt i samsvar med nr. 5. 
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7.  Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette en konto, eller dersom dette er en 

juridisk person, for dennes ledelse. 

8.  Alle kopier av et dokument som framlegges som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller en annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. 

Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legalisert. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

9.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

forvalteren. 

10.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg. 

 ______  

VEDLEGG V 

Tilleggsopplysninger som skal legges fram ved opprettelse av en miljøkontrollørkonto (artikkel 21) 

1.  Et dokument som dokumenterer at vedkommende som søker om å opprette en konto, er akkreditert som 

miljøkontrollør i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

Opplysninger som skal legges fram ved opprettelse av en driftskonto (artikkel 16) 

1.  Opplysningene fastsatt i tabell III-I i vedlegg III. 

2.  I opplysningene som skal legges fram i samsvar med tabell III-I i vedlegg I, skal driftsansvarlige for anlegget 

angis som kontohaver. Det navnet som angis for kontohaveren, skal være det samme som navnet på den fysiske 

eller juridiske personen som er innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser. 

3.  Opplysningene angitt i tabell VI-I og VI-II i dette vedlegg. 

Tabell VI-I 

Kontoopplysninger for driftskontoer 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Anleggets identifikasjonskode O Forhåndsin

nstilt 

Nei — Ja 

2 Tillatelseskode O Fritt Ja Ja Ja 

3 Tillatelsens ikrafttredelsesdato O Fritt Nei — Ja 

4 Tillatelsens utløpsdato F Fritt Ja Ja Ja 

5 Anleggets navn O Fritt Ja Ja Ja 

6 Type virksomhet ved anlegget O Valg Ja Ja Ja 

7 Anleggets adresse – land O Forhåndsin

nstilt 

Ja Ja Ja 

8 Anleggets adresse – region 

eller stat 

F Fritt Ja Ja Ja 

9 Anleggets adresse – by O Fritt Ja Ja Ja 

10 Anleggets adresse – 

postnummer 

O Fritt Ja Ja Ja 

11 Anleggets adresse — linje 1 O Fritt Ja Ja Ja 

12 Anleggets adresse — linje 2 F Fritt Ja Ja Ja 

13 Anleggets telefon 1 O Fritt Ja Nei Nei 

14 Anleggets telefon 2 O Fritt Ja Nei Nei 

15 Anleggets e-postadresse O Fritt Ja Nei Nei 

16 Morselskap F Fritt Ja Nei Ja 

17 Datterselskap F Fritt Ja Nei Ja 

18 EPRTR-identifikasjonsnummer O dersom 

gitt 

Fritt Ja Nei Ja 

19 Breddegrad F Fritt Ja Nei Ja 

20 Lengdegrad F Fritt Ja Nei Ja 
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Tabell VI-II 

Opplysninger om kontaktperson ved anlegget 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Miljøkontrollør F Valg Ja Nei Nei 

 Selskapets navn F Fritt Ja Nei Nei 

 Avdeling F Fritt Ja Nei Nei 

2 Kontaktperson i medlemsstaten 

– fornavn 

F Fritt Ja Nei Nei 

3 Kontaktperson i medlemsstaten 

– etternavn 

F Fritt Ja Nei Nei 

4 Kontaktpersonens adresse – land F Forhåndsin

nstilt 

Ja Nei Nei 

5 Kontaktpersonens adresse – 

region eller stat 

F Fritt Ja Nei Nei 

6 Kontaktpersonens adresse – by F Fritt Ja Nei Nei 

7 Kontaktpersonens adresse – 

postnummer 

F Fritt Ja Nei Nei 

8 Kontaktpersonens adresse – 

linje 1 

F Fritt Ja Nei Nei 

9 Kontaktpersonens adresse – 

linje 2 

F Fritt Ja Nei Nei 

10 Kontaktpersonens telefon 1 F Fritt Ja Nei Nei 

11 Kontaktpersonens telefon 2 F Fritt Ja Nei Nei 

12 Kontaktpersons e-postadresse F Fritt Ja Nei Nei 
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VEDLEGG VII 

Opplysninger som skal legges fram ved opprettelse av driftskonto for luftfartøyoperatører (artikkel 17) 

1.  Opplysningene angitt i tabell III-I i vedlegg III og VII-I i vedlegg VII. 

2.  I opplysningene som skal legges fram i samsvar med tabell III-I, skal luftfartøyoperatøren angis som kontohaver. 

Navnet som registreres for kontohaveren, skal være det samme som navnet i overvåkingsplanen. Dersom navnet i 

overvåkingsplanen ikke lenger er aktuelt, skal navnet i foretaksregisteret eller det navnet som benyttes av 

Eurocontrol, brukes. 

Tabell VII-I 

Kontoopplysninger for driftskontoer for luftfartøyoperatører 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring 

godkjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Luftfartøyoperatørens 

identifikasjonskode (gitt av 

EU-registeret) 

O Fritt Nei — Ja 

2 Entydig kode i henhold til 

kommisjonsforordning nr. 748/ 

2009 

O Fritt Ja Ja Ja 

3 Kjenningssignal (ICAO-

betegnelse) 

F Fritt Ja Ja Ja 

4 Identifikasjonskode for over-

våkingsplan 

O Fritt Ja Ja Ja 

5 Overvåkingsplan — første 

anvendelsesår 

O Fritt Nei — Ja 

6 Overvåkingsplan — utløpsår F Fritt Ja Ja Ja 

3.  Kjenningssignalet er ICAO-betegnelsen (Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart) angitt i felt 7 i 

reiseplanen, eller dersom denne ikke er tilgjengelig, luftfartøyets registreringsmerke. 

 ______   



Nr. 27/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG VIII 

Opplysninger som skal legges fram for kontoforvalteren om godkjente representanter eller godkjente 

tilleggsrepresentanter (artikkel 24) 

1.  Opplysningene angitt i tabell VIII-I i vedlegg VIII. 

Tabell VIII-I 

Opplysninger om godkjent representant 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

(O) eller 

frivillig (F)? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Krever 

ajourføring god-

kjenning fra 

forvalter? 

Vises på 

EUTLs 

offentlige 

nettsted? 

1 Personidentifikasjon O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

2 Type kontorepresentant O Valg Ja Nei Nei 

3 Fornavn O Fritt Ja Ja Nei 

4 Etternavn O Fritt Ja Ja Nei 

5 Tittel F Fritt Ja Nei Nei 

6 Stilling F Fritt Ja Nei Nei 

 Selskapets navn F Fritt Ja Nei Nei 

 Avdeling F Fritt Ja Nei Nei 

7 Land O Forhånds-

innstilt 

Nei Ikke relevant Nei 

8 Region eller stat F Fritt Ja Ja Nei 

9 Sted O Fritt Ja Ja Nei 

10 Postnummer O Fritt Ja Ja Nei 

11 Adresse — linje 1 O Fritt Ja Ja Nei 

12 Adresse — linje 2 F Fritt Ja Ja Nei 

13 Telefon 1 O Fritt Ja Nei Nei 

14 Mobiltelefon O Fritt Ja Ja Nei 

15 E-postadresse O Fritt Ja Ja Nei 

16 Fødselsdato O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

17 Fødested — by O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

18 Fødested — land O Fritt Nei Ikke relevant Nei 

19 Type identitetsdokument O Valg Ja Ja Nei 

20 Identitetsdokumentnummer O Fritt Ja Ja Nei 

21 Identitetsdokumentets 

utløpsdato 

F Fritt Ja Ja Nei 

22 Foretrukket språk F Valg Ja Nei Nei 

23 Fortrolighetsnivå F Valg Ja Nei Nei 

24 Rettigheter som 

tilleggsrepresentant for konto 

O Flere valg Ja Ja Nei 
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2.  En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utnevne en bestemt person til godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant, med bekreftelse om at den godkjente representanten har rett til å 

innlede transaksjoner eller at den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å godkjenne transaksjoner på vegne 

av kontohaveren, med angivelse av eventuelle begrensninger av denne retten. 

3.  Dokumentasjon på den utnevnte personens identitet, og dette kan være en kopi av følgende: 

a)  et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av 

følgende: 

a)  identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b)  alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c)  dersom landet der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d)  alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5.  Utdrag fra strafferegisteret for den utnevnte personen. 

6.  Alle kopier av et dokument som framlegges som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller en annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. 

Kopier av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legalisert. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

7.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

den nasjonale forvalteren. 

8.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

Format for framlegging av årlige utslippsdata (artikkel 35) 

1.  Utslippsdata for virksomheter skal inneholde opplysningene angitt i tabell IX-I, idet det tas hensyn til det 

elektroniske formatet for framlegging av utslippsdata beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene i artikkel 105. 

Tabell IX-I 

Utslippsdata for virksomheter  

1 Anleggskode eller luftfartøyoperatørkode  

2 Rapporteringsår  

Utslipp av klimagasser 

 i tonn i tonn CO2-ekv. 

3 CO2-utslipp   

4 N2O-utslipp   

5 PFK-utslipp   

6 Samlede utslipp — Σ (C2 + C3 + C4) 
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VEDLEGG X 

Nasjonal tildelingstabell for perioden 2013-2020 (artikkel 51) 

Rad nr.  

Antall generelle kvoter som tildeles vederlagsfritt  

I henhold til 

artikkel 10a nr. 7 i 

direktiv 2003/ 

87/EF 

I henhold til 

artikkel 10c i 

direktiv 2003/87/E

F (overførbare 

kvoter) 

I henhold til annen 

bestemmelse i 

direktiv 2003/87 

/EF 

I alt  

1 Medlemsstatens 

landkode 

    Manuelle inndata 

2  Anleggets identi-

fikasjonskode 

    Manuelle inndata 

3  Antall som skal 

tildeles: 

     

4   i 2013     Manuelle inndata 

5   i 2014     Manuelle inndata 

6   i 2015     Manuelle inndata 

7   i 2016     Manuelle inndata 

8   i 2017     Manuelle inndata 

        

        

9   i 2018     Manuelle inndata 

10   i 2019     Manuelle inndata 

11   i 2020     Manuelle inndata 

Rad nr. 2-11 skal gjentas for hvert anlegg. 

 ______   
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VEDLEGG XI 

Nasjonal tildelingstabell for luftfart for perioden 2013-2020 (artikkel 54) 

Rad nr.  

Antall luftfartskvoter som tildeles vederlagsfritt  

I henhold til artikkel 3e i 

direktiv 2003/87/EF 

I henhold til 

artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF 

I alt  

1 Medlemsstatens 

landkode 

   Manuelle inndata 

2  Luftfartøyopera-

tørkode 

   Manuelle inndata 

3  Antall som skal 

tildeles 

    

4   i 2013    Manuelle inndata 

5   i 2014    Manuelle inndata 

6   i 2015    Manuelle inndata 

7   i 2016    Manuelle inndata 

8   i 2017    Manuelle inndata 

9   i 2018    Manuelle inndata 

10   i 2019    Manuelle inndata 

11   i 2020    Manuelle inndata 

Rad nr. 2-11 skal gjentas for hver luftfartøyoperatør. 

 ______   
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VEDLEGG XII 

Nasjonal tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter for perioden 2008-

2020 (artikkel 59) 

Rad nr.  

Rett til bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter  

I henhold til 

artikkel 11a nr. 8 

tredje ledd i 

direktiv 2003/87/EF 

I henhold til en annen 

bestemmelse i 

artikkel 11a nr. 8 i 

direktiv 2003/87/EF 

I alt  

1 Medlemsstatens 

landkode 

   Manuelle inndata 

2  Anleggets identifi-

kasjonskode 

   Manuelle inndata 

3  Opprinnelig rett til 

bruk av god-

skrevne interna-

sjonale utslipps-

enheter 

   Manuelle inndata 

4  Luftfartøyopera-

tørkode 

   Manuelle inndata 

5  Opprinnelig rett til 

bruk av god-

skrevne interna-

sjonale utslipps-

enheter 

   Manuelle inndata 

Rad nr. 2-3 skal gjentas for hvert anlegg. 

Rad nr. 4-5 skal gjentas for hver luftfartøyoperatør. 

 ______   
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VEDLEGG XIII 

Auksjonstabell (artikkel 63) 

Rad nr. Opplysninger om auksjonsplattformen 

 

 

1 Identifikasjonskode for auksjonsplattformen   

2 Auksjonsovervåkerens identitet   

3 Kontonummer på auksjonsleveransekonto   

4 Opplysninger om individuelle auksjoner for (generelle kvoter / luftfartskvoter)  

5 Individuelt 

auksjonsvolum 

Dato og 

klokkeslett for 

leveranse til 

auksjonsleveranse

kontoen 

Identiteten til den eller de auksjonariusene som er knyttet til hver 

auksjon 

Manuelle inndata 

6    Manuelle inndata 

7  Manuelle inndata 

8  Manuelle inndata 

9  Manuelle inndata 

10  Manuelle inndata 

11  Manuelle inndata 

12    Manuelle inndata 

13    Manuelle inndata 

14  Manuelle inndata 

15  Manuelle inndata 

16  Manuelle inndata 

17  Manuelle inndata 

18  Manuelle inndata 

19  Manuelle inndata 
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VEDLEGG XIV 

Rapporteringskrav til den sentrale forvalteren (artikkel 109) 

I. OPPLYSNINGER I EU-REGISTERET OM UNIONSORDNINGEN FOR HANDEL MED UTSLIPPSKVOTER 

Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten 

1.  På EUTLs offentlige nettsted skal følgende opplysninger vises for hver konto: 

a)  alle opplysninger som er angitt som «vises på EU-registerets offentlige nettsted» i tabell III-I i vedlegg III, 

tabell VI-I i vedlegg VI og tabell VII-I i vedlegg VII. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time, 

b)  kvoter som er tildelt til forskjellige kontohavere i henhold til artikkel 43 og 44. Disse opplysningene skal 

ajourføres hver 24. time, 

c)  kontoens status i samsvar med artikkel 10 nr. 1. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time, 

d)  antall innleverte kvoter i samsvar med artikkel 67, 

e)  tall for kontrollerte utslipp sammen med rettelsene for det anlegget som er knyttet til driftskontoen for år X, 

skal angis fra 1. april år (X+1), 

f)  et symbol og en erklæring som angir om det anlegget eller den luftfartøyoperatøren som er knyttet til 

virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto, innen 30. april har levert inn et antall kvoter som minst 

tilsvarer alle utslipp i alle tidligere år. Symbolene og erklæringene som skal angis, er angitt i tabell XIV-I. 

Symbolet skal ajourføres 1. mai og skal ikke endres før neste 1. mai, med unntak av tilføyelsen av en * i 

tilfellene beskrevet i rad 5 i tabell XIV-I. 

Tabell XIV-I 

Erklæringer om overholdelse 

Rad nr. 

Tall for 

overholdelses-

status i samsvar 

med artikkel 34 

Er kontrollerte utslipp 

registrert for siste hele år? 

Symbol Erklæring 

skal vises på EUTLs offentlige nettsted 

1 0 eller et 

positivt tall 

Ja A «Det antallet kvoter som ble innlevert 

fram til 30. april, er større enn eller lik 

kontrollerte utslipp» 

2 et negativt tall Ja B «Det antallet kvoter som ble innlevert 

fram til 30. april, er lavere enn 

kontrollerte utslipp» 

3 ethvert tall Nei C «Kontrollerte utslipp for foregående år 

ble ikke lagt inn før 30. april» 

4 ethvert tall Nei (fordi prosessen for 

innlevering av kvoter 

og/eller prosessen for 

ajourføring av kontrollerte 

utslipp er avbrutt for 

medlemsstatens register) 

X «Innføringen av verifiserte utslipp 

og/eller innlevering var ikke mulig før 

30. april fordi prosessen for innlevering 

av kvoter og/eller prosessen for 

ajourføring av kontrollerte utslipp ble 

avbrutt for medlemsstatens register» 

5 ethvert tall Ja eller nei (men senere 

ajourført av vedkommende 

myndighet) 

* [legges til det 

opprinnelige 

symbolet] 

«Kontrollerte utslipp ble anslått eller 

rettet av vedkommende myndighet.» 

2.  På EUTLs offentlige nettsted skal følgende allmenne opplysninger vises, og de skal ajourføres hver 24. time: 

a)  den nasjonale tildelingstabellen for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i tabellen i 

samsvar med artikkel 52, 
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b)  den nasjonale tildelingstabellen for luftfart for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i 

tabellen i samsvar med artikkel 55, 

c)  hver medlemsstats tabell over rett til bruk av godskrevne internasjonale utslippsenheter, 

d)  samlet antall kvoter, ERU-er og CER-er som dagen før sto på alle brukerkontoer i EU-registeret, 

e)  en liste over andre typer Kyoto-enheter enn CER-er og ERU-er som kan stå på brukerkontoer i KP-registre 

som administreres av en bestemt nasjonal forvalter i samsvar med vedlegg I, 

f)  ajourførte opplysninger med hensyn til om godskrevne internasjonale utslippsenheter kan brukes i henhold til 

artikkel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikkel 58 i denne forordning og eventuelle tiltak truffet i henhold 

til artikkel 11a nr. 9 i direktiv 2003/87/EF, 

g)  gebyrene som de nasjonale forvalterne krever i samsvar med artikkel 111. 

3.  EUTL skal 30. april hvert år vise følgende allmenne opplysninger på sitt offentlige nettsted: 

a)  Summen av kontrollerte utslipp i hver medlemsstat ført inn for foregående kalenderår som en prosentdel av 

summen av kontrollerte utslipp i året før nevnte år. 

b)  Prosentdelen (i antall og volum) av transaksjoner som gjelder overføring av alle kvoter og Kyoto-enheter i det 

foregående kalenderåret, når det gjelder kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat. 

c)  Prosentdelen (i antall og volum) av transaksjoner som gjelder overføring av alle kvoter og Kyoto-enheter i det 

foregående kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstater, når det gjelder kontoer 

som forvaltes av en bestemt medlemsstat. 

4.  EUTL skal på sitt offentlige nettsted vise følgende opplysninger om hver sluttførte transaksjon registrert av EUTL 

før 30. april i et gitt år, 1. mai tre år senere: 

a)  kontohaverens navn og kontoidentifikator for opprinnelseskontoen, 

b)  kontohaverens navn og kontoidentifikator for mottakerkontoen, 

c)  antall kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, uten den entydige identifikasjonskoden for 

kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer, 

d)  transaksjonskode, 

e)  dato og tidspunkt for når transaksjonen ble sluttført (mellomeuropeisk tid), 

f)  type transaksjon. 

Tilgjengelige opplysninger for kontohaverne 

5.  EU-registeret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende 

opplysninger og ajourføre dem i sann tid: 

a)  de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, uten den entydige identifikasjonskoden for kvotene og 

den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer, 

b)  en liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, med følgende opplysninger for 

hver foreslått transaksjon: 

i) elementene som er oppført i nr. 4 i dette vedlegg, 

ii) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid), 

iii) gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen, 

iv) eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL,  
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c)  en liste over kvoter eller Kyoto-enheter mottatt av nevnte konto som følge av at transaksjonene er sluttført, 

med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4, 

d)  en liste over kvoter eller Kyoto-enheter som er overført fra nevnte konto som følge av at transaksjonene er 

sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4 i dette vedlegg. 

Tilgjengelige opplysninger for nasjonale forvaltere 

6.  På den delen av EU-registerets nettsted som bare er tilgjengelig for nasjonale forvaltere, skal EU-registeret vise: 

kontohavere og godkjente representanter, hvis tilgangsrett til en konto i EU-registeret er tilbakekalt av en nasjonal 

forvalter i samsvar med artikkel 34. 

II. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE BOKFØRING AV TRANSAKSJONER I HENHOLD TIL 

VEDTAK NR. 406/2009/EF 

Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten 

7.  Den sentrale forvalteren skal offentliggjøre følgende opplysninger for hver konto og eventuelt ajourføre dem innen 

24 timer: 

a)  alle opplysninger som er angitt som «vises på EUTLs offentlige nettsted» i tabell III-I i vedlegg III, 

b)  årlige utslippstildelingsenheter som fastsatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/EF og 

eventuelle ytterligere justeringer i henhold til artikkel 10 i vedtak nr. 406/2009/EF, 

c)  status for hver ESD-overholdelseskonto i samsvar med artikkel 10, 

d)  det samlede antallet ERU-er, CER-er, tCER-er og lCER-er som er brukt i henhold til artikkel 81, 

e)  de relevante opplysningene om utslipp av klimagasser i henhold til artikkel 77, 

f)  tall for overholdelsesstatus i henhold til artikkel 79 for hver ESD-overholdelseskonto, som følger: 

i) A for overholdelse, 

ii) I for manglende overholdelse, 

g)  mengden klimagassutslipp lagt inn i henhold til artikkel 80, 

h)  følgende opplysninger om hver avsluttet transaksjon registrert av EUTL: 

i) kontohaverens navn og identifikasjonskode for opprinnelseskontoen, 

ii) kontohaverens navn og identifikasjonskode for mottakerkontoen, 

iii) antall AEA-er eller rett til bruk av godskrevne utslippsenheter som omfattes av transaksjonen, uten den 

entydige identifikasjonskoden for AEA, 

iv) transaksjonskode, 

v) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble sluttført (mellomeuropeisk tid), 

vi) type transaksjon. 

Tilgjengelige opplysninger for kontohaverne 

8.  EU-registeret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende 

opplysninger og ajourføre dem i sann tid: 

a)  de aktuelle beholdningene av AEA-er, rett til bruk av godskrevne utslippsenheter og Kyoto-enheter, uten den 

entydige identifikasjonskoden for AEA-ene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes 

serienummer, 
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b)  en liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, med følgende opplysninger for 

hver foreslått transaksjon: 

i) opplysningene som er angitt i nr. 7 bokstav f) i) i dette vedlegg, 

ii) dato og tidspunkt for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid), 

iii) gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen, 

iv) eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL. 

c)  En liste over AEA-er, Kyoto-enheter og rett til bruk av godskrevne utslippsenheter som er mottatt på nevnte 

konto som følge av at transaksjonene er sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i 

nr. 7 bokstav f) i) i dette vedlegg. 

d)  En liste over AEA-er og rett til bruk av godskrevne utslippsenheter som er overført fra nevnte konto som 

følge av at transaksjonene er sluttført, med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 7 

bokstav f) i) i dette vedlegg. 

 ____________  


