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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1123/2013 

av 8. november 2013 

om fastsettelse av bruksretter for internasjonale kreditter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig 

artikkel 11a nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kyoto-protokollen til De forente nasjoners 

rammekonvensjon om klimaendring (Kyoto-

protokollen) innføres to ordninger for opprettelse av 

internasjonale kreditter som partene kan bruke til å 

kompensere for egne utslipp. Felles gjennomføring (JI) 

gjør det mulig å opprette utslippsreduksjonsenheter 

(ERU), mens Den grønne utviklingsmekanismen 

(CDM) gjør det mulig å opprette godkjente utslipps-

reduksjoner (CER). 

2) I medlemsstatenes nasjonale tildelingsplaner vedtatt i 

henhold til artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF er det 

fastsatt at driftsansvarlige skal bruke visse mengder 

CER-er og ERU-er for å oppfylle sine forpliktelser til å 

innlevere kvoter som nevnt i artikkel 12 i direktiv 

2003/87/EF for tidsrommet 2008–2012. 

3) Artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF tillater fortsatt bruk i 

tidsrommet 2013–2020 av CER-er og ERU-er utstedt i 

henhold til Kyoto-protokollen under ordningen for 

handel med utslippskvoter innført ved direktiv 

2003/87/EF, og omfatter bestemmelser om tillatte 

nivåer for kategorier av driftsansvarlige og luftfartøy-

operatører for å oppfylle deres forpliktelser når det 

gjelder innlevering av kvoter i henhold til artikkel 12 i 

direktiv 2003/87/EF. Artikkel 11a nr. 8 fastsetter visse 

minsteretter, uttrykt i prosent, for driftsansvarlige og 

luftfartøyoperatører til bruk av internasjonale kreditter i 

tidsrommet 2008–2020, og omhandler tiltak for å fastslå 

de nøyaktige prosentsatsene. 

4) I direktiv 2003/87/EF er det fastsatt at Kyoto-

protokollens prosjektbaserte mekanismer skal koples til 

ordningen for handel med utslippskvoter for å gjøre det 

mer kostnadseffektivt å oppnå reduserte klimagass-

utslipp. Med hensyn til det antall kvoter som er gyldige 

i tidsrommet 2013–2020, og som er utstedt i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 annet ledd i direktiv 2003/87/EF, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 9.11.2013,  

s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2014 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. 34. 

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

retten til å bruke internasjonale kreditter settes til 

minstenivåene som er angitt i artikkel 11a nr. 8 første og 

tredje ledd. Dette vil føre til at grensen for samlet bruk 

av internasjonale kreditter fastsatt i artikkel 11a nr. 8 

femte ledd i direktiv 2003/87/EF blir overholdt, og 

artikkel 11a nr. 8 annet ledd og fjerde ledd annet 

punktum i direktiv 2003/87/EF får ikke anvendelse. 

Luftfartøyoperatørenes overskytende bruksretter for 

2012 opprettholdes i samsvar med artikkel 11a nr. 2, 3 

og 4 i direktiv 2003/87/EF. 

5) Driftsansvarlige ved faste anlegg med en vesentlig 

kapasitetsøkning i henhold til artikkel 20 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(2), bør 

ha rett til å bli behandlet som enten eksisterende 

driftsansvarlige eller nyinntredere. 

6) Artikkel 58–61 i kommisjonsforordning (EU) nr. 

389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et 

unionsregister 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(3) inneholder nærmere 

opplysninger om den praktiske gjennomføringen av 

begrensningen av bruksretter fastsatt i denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg som har mottatt en 

vederlagsfri tildeling eller rett til å bruke internasjonale 

kreditter i tidsrommet 2008–2012, skal ha rett til å bruke 

internasjonale kreditter i tidsrommet 2008–2020 opptil den 

mengde som var tillatt i tidsrommet 2008–2012, eller en 

mengde som tilsvarer høyst 11 % av den driftsansvarliges 

tildeling i tidsrommet 2008–2012, avhengig av hva som er 

høyest. 

2.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg som verken har en 

vederlagsfri tildeling eller rett til å bruke internasjonale 

kreditter i tidsrommet 2008–2012, og, som unntak fra nr. 1, 

  

(2) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1-45. 

(3) EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1. 
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hver driftsansvarlig ved et fast anlegg i henhold til artikkel 3 

bokstav h) første og annet strekpunkt i direktiv 2003/87/EF skal 

ha rett til å bruke internasjonale kreditter i tidsrommet 2008–

2020 opptil høyst 4,5 % av den driftsansvarliges verifiserte 

utslipp i tidsrommet 2013–2020. 

3.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg med en vesentlig 

kapasitetsøkning i henhold til artikkel 20 i beslutning 

2011/278/EU skal ha rett til å bruke internasjonale kreditter i 

tidsrommet 2008–2020 opptil den mengde som var tillatt å 

bruke i tidsrommet 2008–2012, opptil en mengde som tilsvarer 

høyst 11 % av den driftsansvarliges tildeling i tidsrommet 

2008–2012 eller opptil høyst 4,5 % av den driftsansvarliges 

verifiserte utslipp i tidsrommet 2013–2020, avhengig av hva 

som er høyest. 

4.  Hver driftsansvarlig ved et fast anlegg som har mottatt en 

vederlagsfri tildeling for tidsrommet 2008–2012, og som 

utfører virksomhet som ikke er oppført i vedlegg I til 

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

rådsforordning (EF) nr. 219/2009(1), men som er oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/29/EF(2), skal ha rett til å bruke 

internasjonale kreditter i tidsrommet 2008–2020 opptil den 

mengde som var tillatt å bruke i tidsrommet 2008–2012, opptil 

en mengde som tilsvarer høyst 11 % av den driftsansvarliges 

tildeling i tidsrommet 2008–2012 eller opptil høyst 4,5 % av 

den driftsansvarliges verifiserte utslipp i tidsrommet 2013–

2020, avhengig av hva som er høyest. 

  

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

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

5.  Hver luftfartøyoperatør skal ha rett til å bruke interna-

sjonale kreditter opptil høyst 1,5 % av sine verifiserte utslipp i 

tidsrommet 2013–2020, uten at dette berører eventuell over-

skytende bruksrett fra 2012. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal beregne og offentliggjøre retten til å 

bruke internasjonale kreditter for hver driftsansvarlig i samsvar 

med artikkel 1 nr. 1 og underrette Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 59 i forordning (EU) nr. 389/2013 én måned etter 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. 

2.  For hver av de driftsansvarlige som er nevnt i artikkel 1 

nr. 2, og de luftfartøyoperatører som er nevnt i artikkel 1 nr. 5, 

skal retten til å bruke internasjonale kreditter beregnes på 

grunnlag av verifiserte utslipp og ajourføres årlig. For 

driftsansvarlige nevnt i artikkel 1 nr. 3 og 4 skal en ajourført 

rett til å bruke internasjonale kreditter beregnes på grunnlag av 

retten beregnet i artikkel 1 nr. 1 eller på grunnlag av 4,5 % av 

verifiserte utslipp for tidsrommet 2013–2020. Når de verifiserte 

utslippene er godkjent, skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om endringene i retten til å bruke internasjonale 

kreditter i samsvar med artikkel 59 i forordning (EU) 

nr. 389/2013. 

Artikkel 3 

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, 8. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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