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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/126 

av 24. januar 2017 

om endring av beslutning 2013/448/EU med hensyn til fastsettelse av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i 

samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

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 10a nr. 5, 

under henvisning til 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), særlig artikkel 15 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF fastsettes det høyeste årlige antallet kvoter som er utgangspunktet for å 

beregne vederlagsfri tildeling til anlegg som ikke omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. Dette antallet er 

summen av to elementer beskrevet i henholdsvis bokstav a) og b) i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

2) For å sikre at det høyeste årlige antallet kvoter ikke overskrides, anvendes om nødvendig en tverrsektoriell 

korreksjonsfaktor for på en ensartet måte å redusere tildelingene til alle anlegg som oppfyller kravene til vederlagsfri 

tildeling av utslippskvoter. 

3) I samsvar med artikkel 15 nr. 3 i beslutning 2011/278/EU skal Kommisjonen fastsette den tverrsektorielle 

korreksjonsfaktoren ved å sammenligne grensen fastsatt ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, med summen av 

det foreløpige samlede årlige antallet vederlagsfrie tildelinger til alle anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EF på 

medlemsstatens territorium. 

4) Kommisjonen har i artikkel 4 nr. 4 i og vedlegg II til beslutning 2013/448/EU(3) fastsatt en ensartet tverrsektoriell 

korreksjonsfaktor. 

5) De europeiske fellesskaps domstol har i sin dom av 28. april 2016 om forente saker C-191/14, C-192/14, C-295/14,  

C-389/14 og C-391/14–C-393/14 fastslått at Kommisjonen ved fastsettelse av det høyeste årlige antallet kvoter i 

henhold til artikkel 10a nr. 5 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF ikke skulle ha tatt hensyn til utslipp som følger av de 

formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF fra og med 2013, så lenge disse utslippene ble 

generert av anleggene som var omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter før nevnte dato. Som en konsekvens 

fastslo Domstolen at Kommisjonen ikke fastsatte høyeste årlige antall kvoter i henhold til kravene i artikkel 10a nr. 5 

bokstav b) i direktiv 2003/87/EF, og at den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren fastsatt i artikkel 4 i og 

vedlegg II til beslutning 2013/448/EU, også var i strid med denne bestemmelsen. Artikkel 4 i og vedlegg II til 

beslutning 2013/448/EU ble dermed kjent ugyldige av Domstolen. 

6) For å gjennomføre denne dommen må Kommisjonen foreta en ny beregning av høyeste årlige antall kvoter for anlegg 

som oppfyller kravene til vederlagsfri tildeling med hensyn til kravene i artikkel 10a nr. 5 bokstav b) i direktiv 

2003/87/EF, og derfor må også den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 25.1.2017, s. 93, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 13. 

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

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

(3) Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter 

for klimagasser i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 240 av 

7.9.2013, s. 27). 
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7) Den nye beregningen av antall kvoter nevnt i artikkel 10a nr. 5 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF ble foretatt etter den 

samme metoden og på grunnlag av de samme opplysningene som ved den første beregningen i 2013. Mens 

Kommisjonen opprinnelig hadde medregnet utslipp fra anlegg som var omfattet av ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i EU før 1. januar 2013, som følge av de formene for virksomhet som er oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF bare fra og med 2013, skulle disse, i tråd med Domstolens dom, ikke tas med i 

beregningen av høyeste årlige antall kvoter som definert i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

8) Kommisjonen har som utgangspunkt brukt medlemsstatenes opprinnelige offisielle opplysninger. Kommisjonen har 

deretter rådspurt medlemsstatene om deres innsendte opplysninger om utslipp og om nødvendig anmodet om ytterligere 

klargjøringer. I samsvar med artikkel 10a nr. 5 er det bare tatt hensyn til anlegg for hvilke medlemsstatene har sendt inn 

verifiserte utslipp. 

9) Kommisjonen utelot deretter anlegg fra beregningen dersom de utøvde virksomhet omfattet av direktiv 2003/87/EF bare 

fra og med 2013, men allerede var omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter før 2013. Utslipp fra anlegg 

som var innlemmet av medlemsstatene i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF før 2013, ble også utelatt. 

10) Ved den nye beregningen ble det imidlertid tatt hensyn til anlegg som mellom datoen for den første innsamlingen av 

opplysninger og 2013 har vært berørt av strukturelle endringer som fusjoner, delinger eller nedleggelser, eller av 

tekniske endringer, slik at de ikke lenger oppfyller de relevante nedre terskelverdiene fastsatt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, da disse endringene ikke kunne forutses på tidspunktet for innsamlingen av opplysninger. Av samme grunn 

ble det også tatt hensyn til anlegg som i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF var unntatt fra ordningen. 

11) Ved den nye beregningen ble det tatt hensyn til endringer som korrigerer feil i medlemsstatenes nasjonale 

gjennomføringstiltak for tidsrommet 2013–2020, som ble gjennomført innen utgangen av 2016, da de korrekte verdiene 

skulle ha vært på plass allerede på tidspunktet for den opprinnelige beregningen av den tverrsektorielle korreksjons-

faktoren. 

12) I sin dom av 28. april 2016 har Domstolen uttrykkelig begrenset de midlertidige virkningene av erklæringen om 

ugyldighet av artikkel 4 i og vedlegg II til beslutning 2013/448/EU, slik at, for det første, dommen ikke har virkning før 

10 måneder etter datoen for domsavsigelse. Den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren fastsatt i beslutning 2013/448/EU 

er dermed ugyldig fra og med 1. mars 2017. For det andre kan det ikke reises tvil om tiltak som vedtas fram til denne 

datoen på grunnlag av de bestemmelsene som erklæres ugyldige. 

13) I samsvar med Domstolens dom som understreker det tungtveiende hensynet til rettssikkerheten, skal tiltak fra 

medlemsstatenes side om tildeling av kvoter for tidsrommet 2013–2020 og alle etterfølgende endringer og tilføyelser til 

disse som treffes før ikrafttredelsen av denne beslutning, fortsatt være gyldige. Den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren 

som fastsettes i denne beslutning, får anvendelse på beslutninger som treffes fra og med 1. mars 2017, og som skaper 

eller endrer tildelingsrettigheter som fastsettes ved hjelp av den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2013/448/EU gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren nevnt i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og fastsatt i samsvar med 

artikkel 15 nr. 3 i beslutning 2011/278/EU er fastsatt i vedlegg II til denne beslutning.» 

2. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 1. mars 2017. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

Vedlegg II til beslutning 2013/448/EU skal lyde: 

«VEDLEGG II 

For årene 2013–2020 gjelder følgende tverrsektorielle korreksjonsfaktorer for vederlagsfri tildeling til anlegg som ikke omfattes 

av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF: 

År Tverrsektoriell korreksjonsfaktor 

2013 89,207101 % 

2014 87,657727 % 

2015 86,090119 % 

2016 84,506152 % 

2017 82,905108 % 

2018 81,288476 % 

2019 79,651677 % 

2020 78,009186 %» 

 


