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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1844

11.3.2021

2021/EØS/17/83

av 13. juli 2015
om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 med hensyn til den tekniske gjennomføringen
av Kyoto-protokollen etter 2012(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og
rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for
klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 5 og 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

På partskonferansen for FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), som tjener som møte for partene i Kyotoprotokollen, ble Doha-endringen om fastsettelse av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode, som starter
1. januar 2013 og slutter 31. desember 2020 («Doha-endringen»), vedtatt. Unionen godkjente Doha-endringen ved
rådsbeslutning (EU) 2015/1339(2) (heretter kalt «ratifikasjonsbeslutningen»).

2)

Den nødvendige tekniske gjennomføringen av Doha-endringen til Kyoto-protokollen bør foretas i unionsregisteret og i
de nasjonale Kyoto-protokollregistrene. Det er også nødvendig å sikre samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/87/EF(3) og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF(4) og en ensartet gjennomføring av internasjonalt
fastsatte regler om registrering for å sikre størst mulig åpenhet og for å sikre at Unionen og medlemsstatene registrerer
tildelte utslippsenheter (AAU), opptaksenheter (RMU), utslippsreduksjonsenheter (ERU), godkjente utslippsreduksjoner
(CER), midlertidige godkjente utslippsreduksjoner (tCER) og langsiktige godkjente utslippsreduksjoner (lCER) på en
nøyaktig måte, og at man i størst mulig grad unngår administrative byrder og kostnader, herunder i forbindelse med
avgiften på inntektene samt utvikling og vedlikehold av IT-utstyr.

3)

Når Doha-endringen trer i kraft, skal Unionen og medlemsstatene i sine Kyoto-protokollregistre utstede tildelte
utslippsenheter (AAU-er) tilsvarende deres tildelte utslippsmengde fastsatt i samsvar med ratifikasjonsbeslutningen, og
legge til eventuelle mengder som følger av anvendelsen av artikkel 3 nr. 7b i Kyoto-protokollen.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 15.10.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 284/2015 av
30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av
22.6.2017, s. 77.
(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13.
(2) Rådsbeslutning (EU) 2015/1339 av 13. juli 2015 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Doha-endringen til Kyotoprotokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og om felles oppfyllelse av forpliktelsene som følger av denne
(EUT L 207 av 4.8.2015, s. 1).
(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for
klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32).
(4) 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 reduserer klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136).
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4)

Etter en eventuell oppjustering av en medlemsstats årlige utslippstildeling i henhold til artikkel 10 i vedtak nr.
406/2009/EF eller artikkel 27 i forordning (EU) nr. 525/2013, kan medlemsstaten bli nødt til å kjøpe ytterligere AAU-er
ved utgangen av andre forpliktelsesperiode dersom den har brukt nevnte ekstra årlige utslippstildeling til å dekke sine
utslipp i henhold til vedtak nr. 406/2009/EF, eller har overført den til en annen medlemsstat. En berørt medlemsstat kan
også bruke sin reserve av overskudd fra forrige periode (PPSR) omhandlet i artikkel 3 nr. 13b i forordning (EU)
nr. 525/2013 dersom utslippene er høyere enn den tildelte utslippsmengden. Ethvert kjøp av AAU-er som følger av
dette, omfattes av avgiften på inntektene av den første internasjonale overføringen av AAU-er omhandlet i artikkel 10
nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013. Når det er hensiktsmessig, kan slike tilfeller anses som uoverensstemmelser i
registreringen når det gjelder å bringe gjennomføringen av Unionens regelverk i samsvar med reglene vedtatt innenfor
rammen av Kyoto-protokollen i henhold til artikkel 10 nr. 7 i forordning (EU) nr. 525/2013.

5)

Det bør innføres en klareringsprosess ved utgangen av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode for å muliggjøre
oppgjør i AAU-er av eventuelle nettooverføringer av årlige utslippstildelinger i samsvar med vedtak nr. 406/2009/EF.

6)

I samsvar med artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF kan driftsansvarlige ved faste anlegg og luftfartøyoperatører veksle inn
CER-er og ERU-er i bytte mot kvoter. Innbyttede CER-er og ERU-er som er gyldige i Kyoto-protokollens første
forpliktelsesperiode, utgjør potensielle utslipp innenfor rammen av ordningen for handel med utslippskvoter i Den
europeiske union (EU ETS) i andre forpliktelsesperiode. Ettersom det i Doha-endringen fastsettes grenser for framføring
av CER-er og ERU-er fra Kyoto-protokollens første til andre forpliktelsesperiode, bør medlemsstatene overføre til
Unionen et tilsvarende antall AAU-er som er gyldige i første forpliktelsesperiode, for å dekke disse potensielle
utslippene, og Unionen bør overføre til medlemsstatene de tilsvarende CER-er og ERU-er som er gyldige i Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode, og som er mottatt fra driftsansvarlige ved faste anlegg og luftfartøyoperatører i
bytte mot kvoter.

7)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(1) bør derfor endres.

8)

Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig ettersom det er nødvendig å foreta midlertidige overføringer før utgangen
av tilleggsperioden fastsatt for å oppfylle forpliktelsene i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode omhandlet i
artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 525/2013.

9)

Denne forordning bør få anvendelse fra det tidspunkt Doha-endringen til Kyoto-protokollen trer i kraft, unntatt dersom
det gjelder midlertidige overføringer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EU) nr. 389/2013 gjøres følgende endringer:
1) Ny artikkel 73a skal lyde:
«Artikkel 73a
Overføring av CER-er og ERU-er som er byttet inn innenfor rammen av EU ETS
1. Den sentrale forvalter skal underrette hver nasjonale forvalter om antall CER-er og ERU-er som var gyldige i første
forpliktelsesperiode, og som i henhold til artikkel 60 er overført fra driftsansvarliges kontoer og luftfartøysoperatørkontoer
som forvaltes av den aktuelle medlemsstat. Den sentrale forvalter skal til nevnte antall legge til en del av det antall CER-er
og ERU-er som er gyldige i første forpliktelsesperiode, og som i henhold til artikkel 60 er overført fra driftansvarliges
kontoer og luftfartøysoperatørkontoer som forvaltes av medlemsstater uten KP-register i første forpliktelsesperiode, i
forhold til medlemsstatenes tallfestede grenser for framføring av CER-er og ERU-er fra første til andre forpliktelsesperiode.
(1) 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 (EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1).
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2. Før utgangen av tilleggsperioden fastsatt for å oppfylle forpliktelsene i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode
omhandlet i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter til hvert nasjonale KP-register
overføre et antall CER-er og ERU-er som er gyldige i første forpliktelsesperiode, fra EU-kontoene for internasjonale
utslippsenheter tilsvarende det totale antall fastsatt i henhold til nr. 1 i denne artikkel.
3. Den sentrale forvalter skal sikre at EUTL hindrer alle transaksjoner av enheter overført i henhold til nr. 1, med unntak
av:
a) annullering av enheter i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013,
b) tilbaketrekking av enheter i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) nr. 525/2013,
c) framføring av enheter fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr.
525/2013,
d)

overføring av enheter innenfor ett KP-register.

4. Umiddelbart etter overføringen utført i henhold til nr. 2 skal hver nasjonale forvalter overføre et antall AAU-er til en
relevant partskonto i unionsregisteret tilsvarende det antall utslippsenheter som er tilbakeført til nevnte medlemsstat i henhold
til nr. 2.»
2) Ny artikkel 73b til 73g skal lyde:
«Artikkel 73b
Utstedelse og deponering av AAU-er
1. Før tilbaketrekkingstransaksjonen i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 525/2013(*) skal den sentrale forvalter:
a)

utstede et antall AAU-er tilsvarende Unionens tildelte utslippsmengde fastsatt i samsvar med rådsbeslutning (EU)
2015/1339(**) til EUs AAU-konto i unionsregisteret,

b)

umiddelbart overføre et antall AAU-er tilsvarende antall generelle kvoter utstedt i henhold til kommisjonsbeslutning
2010/634/EU(***) fra EUs AAU-konto til ETS-kontoen for depositum av AAU-er i unionsregisteret.

2. Senest tre måneder etter avslutning av ESD-overholdelseskontoen for 2020 i henhold til artikkel 31 skal hver nasjonale
forvalter:
a)

utstede et antall AAU-er tilsvarende medlemsstatens tildelte utslippsmengde fastsatt i henhold til ratifikasjonsbeslutningen til en partskonto i KP-registeret,

b)

umiddelbart overføre et antall AAU-er tilsvarende det samlede antall AEA-er som svarer til den berørte medlemsstats
årlige utslippstildeling for alle år i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/EF, som fastsatt før eventuelle
endringer i henhold til artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 525/2013, fra partskontoen til ESD-kontoen for depositum
av AAU-er i KP-registeret.

3. Før klareringsprosessene omhandlet i artikkel 73f avsluttes, skal den sentrale forvalter sikre at EUTL hindrer alle
transaksjoner av AAU-er fra ETS-kontoen for depositum av AAU-er eller fra ESD-kontoen for depositum av AAU-er, med
unntak av:
a)

annullering eller overføring av et antall AAU-er som er mindre enn eller likt antall AEA-er overført til ESD-kontoen
for sletting i henhold til artikkel 88 nr. 2,

b) tilbaketrekking av et antall AAU-er i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 525/2013 tilsvarende antall
AEA-er overført til ESD-kontoen for sletting i henhold til artikkel 31 nr. 4 i denne forordning som svarer til mengden
klimagassutslipp innført på ESD-overholdelseskontoen i henhold til artikkel 77 i denne forordning,
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annullering eller overføring av et antall AAU-er som er mindre enn eller likt antall AEA-er overført til ESD-kontoen
for sletting i henhold til artikkel 31 nr. 4, som overskrider mengden klimagassutslipp innført på ESDoverholdelseskontoen i henhold til artikkel 77,

d) overføringer som er nødvendige i forbindelse med klareringsprosessene omhandlet i artikkel 73f,
e)

konvertering av AAU-er til ERU-er, forutsatt at et antall AEA-er tilsvarende antall AAU-er som skal konverteres, pluss
antall ERU-er som er nødvendig for å oppfylle kravet om avgiften på inntektene omhandlet i artikkel 10 nr. 1 i
forordning (EU) nr. 525/2013, er blitt overført til ESD-kontoen for sletting i henhold til artikkel 31 nr. 4 i denne
forordning.

Artikkel 73c
Overføring og bruk av enheter
1. Den sentrale forvalter skal sikre at EUTL hindrer transaksjoner som omfatter CER-er, ERU-er, tCER-er og lCER-er som
er blitt brukt i samsvar med artikkel 81, med unntak av:
a)

overføring av enheter fra ESD-overholdelseskontoen i unionsregisteret til den berørte medlemsstats KP-register i
henhold til artikkel 31 nr. 3,

b) tilbaketrekking av enheter i henhold til artikkel 11 i forordning (EU) nr. 525/2013,
c)

framføring av enheter fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 525/2013.

2. Når enheter er framført fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter sikre at EUTL hindrer bruk av CER-er, ERU-er, tCER-er eller lCER-er i henhold til
artikkel 81 i denne forordning, med mindre nevnte enheter er gyldige i Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode.
Artikkel 73d
Annullering av enheter
1. Når enheter er framført fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter annullere alle CER-er og ERU-er som gjenstår på reservekontoen for innlevering for
luftfarten.
2. Når enheter er framført fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter anmode nasjonale forvaltere om å annullere CER-er og ERU-er som er gyldige i
Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode, og som står på ETS-kontoer de forvalter i unionsregisteret, eller annullere dem.
Artikkel 73e
Tilbaketrekking av enheter
Dersom utslippene som omfattes av direktiv 2003/87/EF, overstiger Unionens tildelte utslippsmengde fastsatt i henhold til
ratifikasjonsbeslutningen, skal den sentrale forvalter trekke tilbake AAU-er fra EUs PPSR-konto.
Artikkel 73f
Framføring i unionsregisteret
Den sentrale forvalter skal framføre alle AAU-er fra den sentrale ETS-klareringskontoen og AAU-ene overført i henhold til
artikkel 73a nr. 4 i denne forordning til EUs PPSR-konto opprettet i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013.
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Artikkel 73g
Klareringsprosess
1. Senest seks måneder etter avslutning av ESD-overholdelseskontoen for 2020 i samsvar med artikkel 31 skal den
sentrale forvalter beregne en klareringsverdi for hver medlemsstat ved å trekke nettooverføringer av AEA-er fra nettokjøp
av AEA-er mellom medlemsstatene i perioden 2013–2020.
2. Dersom en medlemsstat har en negativ klareringsverdi i henhold til nr. 1, skal den berørte nasjonale forvalter overføre
et antall AAU-er tilsvarende klareringsverdien fra sin ESD-konto for depositum av AAU-er til den sentrale ESDklareringskontoen.
3. Dersom en medlemsstat har en positiv klareringsverdi i henhold til nr. 1, og etter at alle overføringer i henhold til nr. 2
er fullført, skal den sentrale forvalter overføre et antall AAU-er tilsvarende klareringsverdien til en partskonto i den berørte
medlemsstat.
4. Før overføringen omhandlet i nr. 2 i denne artikkel skal den berørte nasjonale forvalter først overføre et antall AAU-er
som er nødvendig for å oppfylle kravet om avgiften på inntektene av de første internasjonale overføringene av AAU-er i
samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013.»

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 om en ordning for overvåking og rapportering av
klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for
klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13).
(**) Rådsbeslutning (EU) 2015/1339 av 13. juli 2015 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Dohaendringen til Kyoto-protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og om felles
oppfyllelse av forpliktelsene som følger av denne (EUT L 207 av 4.8.2015, s. 1).
(***) Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes
i henhold til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU
(EUT L 279 av 23.10.2010, s. 34).
3) Vedlegg I endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 1 nr. 2 og 3 får imidlertid anvendelse fra datoen for kunngjøring av en kommisjonsmelding i Den europeiske unions
tidende om ikrafttredelsen av Doha-endringen til Kyoto-protokollen.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 13. juli 2015.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
______
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VEDLEGG

I tabell I-I i vedlegg I til forordning (EU) nr. 389/2013, under «V. KP-kontoer i det konsoliderte systemet for europeiske registre», tilføyes følgende rader:
Ikke-Kyoto-enheter
Navn på kontotype

Kontohaver

Kontoforvalter

Antall kontoer
av denne typen

Kyoto-enheter

Kvoter
Generelle
kvoter

AEA-er

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU fra
RMU

Luftfartskvoter

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

EU

Sentral forvalter

1

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

ESD-konto
depositum
tildelte
utslippsenheter
(AAU)

for Medav lemsstat

KP-registerforvalter

1 per register

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Reservekonto
innlevering
luftfarten

for EU
for

Sentral forvalter

1

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

KP-registerforvalter 1 per register
(i unionsregisteret:
den
sentrale
forvalter)

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Sentral forvalter

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei»

PPSR-konto

Part i
Kyotoprotokollen

Sentral
ESD- EU
klareringskonto

1
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