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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 176/2014 

av 25. februar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010, særlig med hensyn til fastsettelse av mengden 

utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres i perioden 2013–2020(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av 

en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

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

artikkel 3d nr. 3 og artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2003/87/EF er det fastsatt bestemmelser 

om tidsplan, administrasjon og andre sider ved 

auksjonssalget for å sikre at dette foregår på en åpen, 

oversiktlig og harmonisert måte uten forskjells-

behandling. Ved nevnte direktiv er det også fastsatt at 

Kommisjonen skal overvåke hvordan det europeiske 

klimakvotemarkedet fungerer. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(2) 

fastsettes kvotemengden som skal auksjoneres hvert år 

etter at kvotene som tildeles vederlagsfritt, er trukket fra 

antallet kvoter som utstedes det samme året i hele 

Unionen. Ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1210/2011(3) er det også fastsatt et avvik fra denne 

tidsplanen for å fastsette kvotemengden som skal 

auksjoneres tidligere, før 2013, med tilsvarende 

reduksjoner i mengdene som skal auksjoneres i 2013 og 

2014, med det hovedmål å sikre en smidig overgang fra 

andre til tredje handelsperiode, idet det tas behørig 

hensyn til behovet for å dekke risikoene med henblikk 

på overholdelse av forpliktelsene i de første årene av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 26.2.2014, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 50.  

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 

om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 

18.11.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1210/2011 av 23. november 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 særlig med hensyn 

til fastsettelse av mengden av utslippskvoter for klimagasser som 

skal auksjoneres før 2013 (EUT L 308 av 24.11.2011, s. 2). 

tredje handelsperiode. Disse årlige mengdene ble 

fastsatt på grunnlag av faktorene som bestemmer tilbud 

og etterspørsel etter kvoter på tidspunktet for 

vurderingen, og ut fra en antakelse om at den 

økonomiske oppgangen fortsetter. 

3)  Det bør tas hensyn til de ekstraordinære forandringene 

når det gjelder balansen mellom tilbud og etterspørsel 

etter kvoter, særlig den fornyede økonomiske 

nedgangen, samt midlertidige faktorer som direkte 

henger sammen med overgangen til fase 3, herunder den 

økende mengden ubrukte kvoter som gjelder for, men 

ikke er blitt utnyttet i andre handelsperiode, den økende 

mengden godkjente utslippsreduksjoner og 

utslippsreduksjonsenheter som stammer fra utslipps-

reduksjonsprosjekter som gjennomføres innenfor 

rammen av Den grønne utviklingsmekanismen eller i 

henhold til felles gjennomføringsbestemmelser om retur 

av kvoter fra operatører som omfattes av ordningen, 

monetarisering av kvoter fra reserven for nye aktører i 

tredje handelsperiode til støtte for demonstrasjons-

prosjekter for karbonfangst og -lagring samt innovativ 

teknologi for fornybar energi («NER300») i henhold til 

kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(4) og frigivelse av 

kvoter i reservene for nye aktører som ikke er 

nødvendige i andre handelsperiode. Selv om disse 

faktorene er forbundet med ulike grader av usikkerhet, 

er det viktig at passende justeringer av de årlige 

mengdene som skal auksjoneres i perioden 2014–2020, 

fastsettes i rimelig tid. 

4)  En viktig del av EUs klimapolitikk er å redusere 

risikoen for karbonlekkasje (det vil si økt utslipp av 

klimagasser i tredjestater der det ikke er tilsvarende 

utslippsrestriksjoner for klimagasser) og å hindre 

økonomiske ulemper for visse energiintensive sektorer 

og delsektorer i EU som er utsatt for internasjonal 

konkurranse. Kommisjonen har derfor analysert hvilke 

konsekvenser en ny vurdering av tidsplanen for 

auksjonene vil kunne få for energiintensive sektorer(5) 

ut fra prognoser som gjelder fram til januar 2014.  

  

(4) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om 

fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle 

demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og 

geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter 

for nyskapende teknologi for fornybar energi i henhold til 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet fastsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF (EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39). 

(5) Forholdsmessig konsekvensanalyse til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 176/2014 av 25. februar 2014 om endring av forordning (EU) 

nr. 1031/2010 særlig med hensyn til fastsettelse av mengden av 

utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres i perioden 

2013–2020, og finnes på: http://ec.europa.eu/clima/policies/ 

ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf 

2021/EØS/40/55 
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I konsekvensanalysen ble det bemerket at det ved 

direktiv 2003/87/EF er innført tiltak, herunder fortsatt 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter og innføring av 

en liste over sektorer der det antas å være en risiko for 

karbonlekkasje, for å redusere risikoen for 

karbonlekkasje for energiintensive sektorer. En ny 

vurdering av tidsplanen påvirker ikke antallet kvoter 

som tildeles vederlagsfritt hvert år, eller det samlede 

antallet kvoter (taket) for perioden som starter i  

2013. Selv om de potensielle virkningene på 

karbonkostnadene kan fordeles på forskjellige måter 

over tid, viste konsekvensanalysen at de trolig vil bli 

liggende på det gjennomsnittlige prisnivået for karbon 

som er angitt i Kommisjonens konsekvensanalyse, og 

som benyttes i pakken med gjennomføringstiltak for 

Unionens mål med hensyn til klimaendringer og 

fornybar energi for 2020(1) og etterfølgende analyse(2). 

5)  Ettersom kvotemengden som skal auksjoneres hvert år i 

perioden 2014–2016, reduseres, bør grensene for 

kvotene som skal auksjoneres på hver auksjon på en 

auksjonsplattform utpekt av en medlemsstat som ikke 

deltar i den felles handling, reduseres tilsvarende. 

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

7)  For at denne forordning skal få anvendelse på auksjoner 

som finner sted fra og med 2014, og for å sikre et 

velfungerende klimakvotemarked og forutsigbare 

auksjoner, bør denne forordning tre i kraft umiddelbart. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) etter artikkel 10 nr. 2 annet ledd innsettes følgende ledd: 

  

(1) http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf 

(2) Meldingen «Analysis of options to move beyond 20 % greenhouse 

gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage» 

(KOM(2010) 265 endelig). 

«For perioden 2014–2016 skal kvotemengden som skal 

auksjoneres i et gitt år, som fastsatt i henhold til første eller 

annet ledd i dette nummer, reduseres med antallet kvoter 

for det aktuelle året angitt i andre kolonne i tabellen i 

vedlegg IV til denne forordning. 

Dersom reduksjonen i kvotemengde for 2014, som fastsatt i 

vedlegg IV, ikke kan fordeles over en periode på mer enn  

9 måneder, skal den reduseres med 100 millioner kvoter og 

deretter med samme antall for hvert av årets kvartaler. Da 

skal mengdene som reduseres for 2015 og 2016, justeres 

tilsvarende med like store mengder. 

Kvotemengden som skal auksjoneres i et gitt år, fastsatt i 

henhold til første eller annet ledd i dette nummer, i 

perioden 2019–2020, skal økes med antallet kvoter for det 

aktuelle året angitt i tredje kolonne i tabellen i vedlegg IV 

til denne forordning. 

For medlemsstater som anvender bestemmelsene i artikkel 

10c i nevnte direktiv, og uten at det berører første punktum 

i artikkel 10c nr. 2 i nevnte direktiv, skal det samlede 

antallet kvoter som skal auksjoneres i et gitt år etter 

justeringen angitt i andre kolonne i tabellen i vedlegg IV til 

denne forordning, ikke være lavere enn antallet kvoter som 

i en overgangsperiode skal tildeles vederlagsfritt det samme 

året til anlegg som produserer elektrisk kraft. 

Ved behov skal det samlede antallet kvoter som skal 

auksjoneres i et gitt år i perioden 2014–2016 av en 

medlemsstat som anvender artikkel 10c i nevnte direktiv, 

økes tilsvarende. Dersom det samlede antallet kvoter som 

skal auksjoneres, økes i samsvar med forrige punktum, skal 

det deretter reduseres for å sikre at vilkårene for 

fordelingen angitt i første ledd i dette nummer overholdes. 

Kvotemengden som skal auksjoneres, som nevnt i andre og 

tredje kolonne i tabellen i vedlegg IV til denne forordning, 

skal justeres for å gjenspeile en slik økning og en slik 

reduksjon.» 

2) siste punktum i artikkel 32 nr. 1 skal lyde: 

«Kvotemengden som omfattes av kapittel III i direktiv 

2003/87/EF, og som auksjoneres på en auksjon som 

avholdes på nevne auksjonsplattformer i perioden  

2014–2016, skal være minst 2 millioner kvoter.» 
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3) etter vedlegg III innsettes nytt vedlegg IV: 

«VEDLEGG IV 

Justering av kvotemengde (i millioner) som skal auksjoneres i perioden 2013–2020, og som 

nevnt i artikkel 10 nr. 2 

År Reduksjon i kvotemengde Økning i kvotemengde 

2013   

2014 400  

2015 300  

2016 200  

2017   

2018   

2019  300 

2020  600» 

Artikkel 2 

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 25. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


