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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1902 

av 18. oktober 2017 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av kvoter til 

europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og for å tilføye en auksjonsplattform som skal 

utpekes av Det forente kongerike(*) 

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) I kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(2) fastsettes regler for tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

kvoteauksjoner i henhold til direktiv 2003/87/EF. I forordning (EU) nr. 1031/2010 fastsettes særlig kvotemengden som 

skal auksjoneres hvert år. Forordning (EU) nr. 1031/2010 sikrer dermed at auksjoneringen av kvoter er en velfungerende 

prosess. Den gjennomføres for øyeblikket av en felles auksjonsplattform for 25 medlemsstater og et lite antall 

frittstående plattformer. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(3) skal det opprettes en markedsstabilitetsreserve 

(heretter kalt «reserven») i 2018, som skal begynne å fungere 1. januar 2019. I samsvar med de forhåndsfastsatte reglene 

i denne beslutning skal kvotemengdene plasseres i eller frigis fra reserven for å justere de kvotemengdene som skal 

auksjoneres i løpet av en periode på 12 måneder fra 1. september i et gitt år. Reglene for hvordan reserven skal fungere 

er nødvendige for å håndtere situasjoner der det samlede antallet utslippskvoter i omløp i det foregående året, 

offentliggjort av Kommisjonen 15. mai det aktuelle året, ligger utenfor et forhåndsfastsatt intervall. I det første året 

reserven brukes, skal den første justeringen av auksjonsmengdene foretas fra 1. januar til 1. september 2019. 

3) I kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1814 fastsettes det også at 900 millioner utslippskvoter som opprinnelig skulle 

gjeninnføres i 2019 og 2020, som fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2014(4), ikke lenger skal auksjoneres, 

men i stedet skal plasseres i reserven. I beslutning (EU) 2015/1814 fastsettes det videre at ikke-tildelte utslippskvoter fra 

reserven for nyinntredere, eller utslippskvoter som ikke er tildelt anlegg som følge av opphørt eller delvis innstilt drift i 

samsvar med artikkel 10a nr. 7, 19 og 20 i direktiv 2003/87/EF, skal plasseres i reserven i 2020 i stedet for å auksjoneres 

bort. 

4) I henhold til beslutning (EU) 2015/1814 skal auksjonskalenderne for den felles auksjonsplattformen og eventuelt for 

frittstående auksjonsplattformer tilpasses for å ta hensyn til kvotemengdene som er plassert i eller skal frigis fra 

reserven. 

5) Med sikte på å skape klarhet og sikkerhet for markedsdeltakerne om kvotemengdene som skal auksjoneres i en periode 

på minst 12 måneder, bør endringer i auksjonskalenderen for et gitt år som følger av anvendelsen av beslutning (EU) 

2015/1814, gjøres sammen med fastsettelsen og offentliggjøringen av auksjonskalenderen for det påfølgende året. For å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 259/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(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) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for 

unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1). 

(4) 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 (EUT L 56 av 26.2.2014, s. 11). 
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sikre en smidig gjennomføring av tilpasningene av auksjonsmengdene og å unngå negative virkninger på auksjonene, 

bør markedsdeltakerne dessuten i god tid informeres om hvordan beslutning (EU) 2015/1814 påvirker 

auksjonsmengdene i de neste 12 månedene. Følgelig bør de relevante endringene av auksjonskalenderne for et gitt år og 

av auksjonskalenderne for det påfølgende året offentliggjøres i god tid før 1. september et gitt år når de relevante 

endringene av auksjonsmengdene begynner å gjelde. 

6) Artikkel 1 nr. 5 og 8 i beslutning (EU) 2015/1814 inneholder unntak fra de alminnelige reglene for hvordan reserven 

fungerer med hensyn til de 10 % av det samlede antallet utslippskvoter som skal auksjoneres, som skal fordeles blant 

visse medlemsstater for solidaritetsformål i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. 

Medlemsstatenes andeler av utslippskvoter som skal auksjoneres i et gitt år, bør derfor også fastsettes i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 1 nr. 5 annet ledd og artikkel 1 nr. 8 i beslutning (EU) 2015/1814 med hensyn til de særlige 

reglene for beregning av medlemsstatenes andeler som inngår i plasseringen av kvoter i reserven fram til utgangen av 

2025 og den etterfølgende frigivelsen av kvoter fra reserven. 

7) Artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010 inneholder en ikke-uttømmende liste over ikke-fortrolige 

opplysninger som skal offentliggjøres på et eget, ajourført auksjonsnettsted som vedlikeholdes av den aktuelle 

auksjonsplattformen. Listen over personer som har anledning til å legge inn bud på auksjonene, bør anses å utgjøre en 

ikke-fortrolig opplysning som er av betydning for auksjonene på en gitt auksjonsplattform. 

8) Forordning (EU) nr. 1031/2010 inneholder flere inkonsekvenser som følger av tidligere endringer av nevnte forordning 

og som bør rettes. Særlig bør artikkel 10 nr. 3 endres for å presisere at beregningen av mengden kvoter som skal 

auksjoneres hvert år, tar hensyn til eventuelle justeringer i henhold til artikkel 24 og 27 i direktiv 2003/87/EF. I 

forordning (EU) nr. 1031/2010 ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013(1) innført en regel om at et 

foretak kan utpekes som auksjonsplattform bare dersom det er godkjent som et regulert marked der operatøren 

organiserer et sekundærmarked for utslippskvoter eller utslippskvotederivater. For å sikre samsvar med denne regelen 

må artikkel 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1031/2010 endres. 

9) I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010 av 18. februar 2011 har Det forente kongerike 

underrettet Kommisjonen om sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i 

nevnte forordning, og om å utpeke sin egen auksjonsplattform. 

10) Den 30. april 2012 underrettet Det forente kongerike Kommisjonen om sin hensikt å utpeke ICE Futures Europe 

(«ICE») til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. Vilkårene for utpeking og 

gjeldende vilkår for ICE som auksjonsplattform for Det forente kongerike for perioden fra 10. november 2012 til  

9. november 2017 ble innført i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1042/2012(2). 

11) Den 16. november 2016 underrettet Det forente kongerike Kommisjonen om sin hensikt å utpeke ICE Futures Europe 

(«ICE») til sin andre auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. I henhold til 

underretningen er vilkårene for og kravene til utpekingen av ICE de samme som dem som er meddelt 30. april 2012, og 

ICEs børsregler som gjelder for auksjonene er endret for å sikre oppfyllelse av vilkårene og forpliktelsene som gjelder 

for oppføring i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010, i samsvar med nr. 6 i raden for forpliktelser i tabellen for 

auksjonsplattformer utpekt av Det forente kongerike i nevnte vedlegg. På anmodning fra Kommisjonen har Det forente 

kongerike dessuten framlagt ytterligere opplysninger og presiseringer som utfyller underretningen. 

12) For å sikre at den foreslåtte utpekingen av ICE som Det forente kongerikes andre auksjonsplattform nevnt i artikkel 30 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, og særlig at ICEs børsregler oppfyller kravene i nevnte forordning og er i 

samsvar med artikkel 10 nr. 4 annet ledd i direktiv 2003/87/EF, er det hensiktsmessig å utvide vilkårene og 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013 av 13. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 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, særlig for å oppføre en 

auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland (EUT L 303 av 14.11.2013, s. 10). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1042/2012 av 7. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 for å oppføre en 

auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente kongerike (EUT L 310 av 9.11.2012, s. 19). 
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forpliktelsene for ICE angitt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 til oppføringen av ICE som Det forente 

kongerikes andre frittstående auksjonsplattform, med de tilpasningene som er nødvendige for å sikre at de gjennomfører 

sitt mål, idet det tas hensyn til de særlige vilkårene for gjennomføring fastsatt i ICEs gjeldende børsregler. 

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

14) 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) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Første og annet ledd skal lyde: 

«2. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres i 2013 

og 2014, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for det 

aktuelle kalenderåret, fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 

og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv, fratrukket halvparten av den samlede mengden av alle kvoter som 

auksjoneres bort i 2012. 

Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres hvert kalenderår fra 

2015 til 2018, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for 

det berørte kalenderåret, fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 

og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv.» 

ii) Femte ledd skal lyde: 

«Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres fra og med 2019, 

skal være den mengden kvoter som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 og artikkel 10 nr. 1a i nevnte 

direktiv.» 

iii) Niende ledd skal lyde: 

«Uten at det berører europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(*), skal det i mengden av kvoter som 

omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres i det siste året av hver handelsperiode, tas 

hensyn til anlegg der driften har opphørt i henhold til artikkel 10a nr. 19 i nevnte direktiv, eventuelle 

tilpasninger av mengden av kvoter som tildeles vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv, 

og kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en 

markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring 

av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1).» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres hvert kalenderår fra 

2013, skal være basert på vedlegg I og den anslåtte mengden av kvoter som skal auksjoneres, ut fra hva 

Kommisjonen har fastsatt og offentliggjort i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv, eller på den seneste 

endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag, som ble offentliggjort senest 31. januar det foregående året, idet 

det tas hensyn til beslutning (EU) 2015/1814 når det er relevant, og i størst mulig grad til eventuelle vederlagsfrie 

tildelinger som en medlemsstat gjør i en overgangsperiode, og som er fratrukket eller skal fratrekkes mengden av 

kvoter som en gitt medlemsstat ellers ville ha auksjonert i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF som 

fastsatt i artikkel 10c nr. 2 i nevnte direktiv samt eventuelle tilpasninger i henhold til artikkel 24 og 27 i nevnte 

direktiv.  
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Uten at beslutning (EU) 2015/1814 berøres, skal eventuelle senere endringer av mengden av kvoter som skal 

auksjoneres i et gitt kalenderår, tas i betraktning i mengden av kvoter som skal auksjoneres i det neste kalenderåret.» 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Uten at det berører artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF skal hver medlemsstats andel av kvoter som omfattes 

av kapittel III i nevnte direktiv, som skal auksjoneres i et gitt kalenderår, være den andelen som er fastsatt i henhold 

til artikkel 10 nr. 2 i nevnte direktiv, idet det tas hensyn til eventuelle vederlagsfrie tildelinger som medlemsstaten 

foretar i en overgangsperiode i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i dette kalenderåret, eventuelle kvoter 

som skal auksjoneres av denne medlemsstaten i det samme kalenderåret i henhold til artikkel 24 i nevnte direktiv, 

samt kvoter som skal plasseres i eller frigis fra markedsstabilitetsreserven i henhold til artikkel 1 nr. 5 annet ledd og 

artikkel 1 nr. 8 i beslutning (EU) 2015/1814.» 

2) Artikkel 11 nr. 1 skal lyde: 

«1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og 

offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer 

for kvotene som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres på enkeltauksjoner i hvert 

kalenderår, senest 30. juni året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med 

Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn 

til Kommisjonens uttalelse.» 

3) I artikkel 14 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav k) skal lyde: 

«k) at en auksjonsplattform bare på denne måten kan unngå å gjennomføre en auksjon i strid med denne forordning 

eller direktiv 2003/87/EF.» 

b) Ny bokstav l) skal lyde: 

«l) nødvendige tilpasninger i henhold til beslutning (EU) 2015/1814 som skal fastsettes og offentliggjøres innen  

15. juli det aktuelle året, eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen.» 

4) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Medlemmer eller deltakere i sekundærmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform utpekt i henhold til 

artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, og som er berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal få 

adgang til å legge inn bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne auksjonsplattformen, uten noen 

ytterligere krav til adgang, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kravene til medlemmers eller deltakeres adgang til å handle med kvoter gjennom sekundærmarkedet organisert 

av auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, er ikke mindre strenge 

enn kravene oppført i nr. 2 i denne artikkel. 

b) Auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, mottar eventuelle 

ytterligere opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at alle kravene nevnt i nr. 2 i denne artikkel, som 

ikke tidligere er blitt kontrollert, er oppfylt.» 

b) I nr. 2 utgår annet ledd. 

5) I artikkel 20 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

Medlemmer av eller deltakere i sekundærmarkedet som organiseres av den aktuelle auksjonsplattformen, som oppfyller 

kravene i artikkel 19 nr. 1, skal ha adgang til å legge inn bud uten å søke i samsvar med første ledd i dette nummer.»  
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6) I artikkel 30 nr. 6 skal bokstav b) lyde: 

«b) Nærmere driftsregler som vil gjelde for den auksjonsprosessen som skal gjennomføres av auksjonsplattformen(e) 

som medlemsstaten foreslår å utpeke, herunder de kontraktsmessige bestemmelsene om utpeking av den aktuelle 

auksjonsplattformen, herunder alle clearing- og oppgjørssystemer som er knyttet til den foreslåtte auksjons-

plattformen, med angivelse av vilkårene for avgiftsstruktur og avgiftsnivå, håndtering av sikkerhet, betaling og 

levering.» 

7) I artikkel 32 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres på enkeltauksjoner 

som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være 

høyst 20 millioner kvoter og minst 3,5 millioner kvoter, unntatt dersom den samlede mengden av kvoter som 

omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres av den utpekende medlemsstaten, er mindre 

enn 3,5 millioner i et gitt kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres på en enkelt auksjon per kalenderår. 

Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som auksjoneres på en enkeltauksjon som 

gjennomføres av nevnte auksjonsplattformer, skal imidlertid ikke være mindre enn 1,5 millioner kvoter i de 

respektive periodene på tolv måneder når et antall kvoter skal trekkes fra mengden av kvoter som skal auksjoneres i 

henhold til artikkel 1 nr. 5 i beslutning (EU) 2015/1814.» 

b) I nr. 4 skal første ledd lyde: 

«4. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastsette og 

offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og 

leveringsdatoer for kvotene som skal auksjoneres på enkeltauksjoner hvert år, som omfattes av kapittel II i direktiv 

2003/87/EF, senest 31. oktober året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, og for kvoter som 

omfattes av kapittel III i nevnte direktiv, senest 15. juli året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen. 

De berørte auksjonsplattformene skal fastsette og offentliggjøre disse opplysningene først etter at auksjons-

plattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne forordning, har fastsatt og offentliggjort 

opplysningene i henhold til artikkel 11 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, med mindre ingen slike 

auksjonsplattformer ennå er blitt utpekt. De berørte auksjonsplattformene skal fastsette og offentliggjøre 

opplysningene først etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De berørte 

auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.» 

8) Artikkel 35 nr. 1 skal lyde: 

«1. Auksjoner skal bare gjennomføres på en auksjonsplattform som er godkjent som et regulert marked, og der 

operatøren organiserer et sekundærmarked for kvoter eller kvotederivater.» 

9) I artikkel 60 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1. Den aktuelle auksjonsplattformen skal vedlikeholde et eget, ajourført auksjonsnettsted der den offentliggjør all 

lovgivning, all veiledning, alle instrukser, skjemaer, dokumenter, kunngjøringer, herunder auksjonskalenderen, alle andre 

ikke-fortrolige opplysninger som gjelder auksjonene på en gitt auksjonsplattform, herunder listen over personer som har 

adgang til å legge inn bud på auksjonene, alle beslutninger, også beslutninger i henhold til artikkel 57 om innføring av en 

største budstørrelse samt alle andre utbedringstiltak som er nødvendige for å redusere en faktisk eller mulig påviselig 

risiko for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmisbruk på den aktuelle 

auksjonsplattformen.» 

10) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

11) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal ny del 4 lyde: 

«Auksjonsplattformer utpekt av Det forente kongerike 

4 Auksjonsplattform ICE Futures Europe (ICE) 

 Rettslig grunnlag Artikkel 30 nr. 1 

 Utpekingsperiode Tidligst fra og med 10. november 2017 til senest 9. november 2022, uten at det berører 

artikkel 30 nr. 5 annet ledd. 

 Definisjoner Med hensyn til vilkår og forpliktelser som gjelder for ICE, menes med 

(a) «ICEs børsregler» ICEs regler som særlig omfatter avtaleregler og -framgangsmåter i 

forbindelse med ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT og ICE FUTURES 

EUAA AUCTION CONTRACT, 

(b) «børsmedlem» et medlem som definert i avsnitt A.1 i ICEs børsregler, 

(c) «kunde» en kunde av et børsmedlem og kunder av deres kunder videre i kjeden, som 

legger til rette for personers adgang til å legge inn bud og handle på vegne av 

budgivere. 

 Vilkår Adgang til auksjonene skal ikke avhenge av børsmedlemskap eller deltakelse i 

sekundærmarkedet som organiseres av ICE, eller andre omsetningssteder som drives av 

ICE eller en tredjepart. 

 Forpliktelser 1. ICE skal kreve at enhver beslutning som er truffet av ICEs børsmedlemmer eller deres 

kunder om å gi adgang til å legge inn bud på auksjoner, tilbakekalle eller midlertidig 

oppheve slik adgang, uansett om beslutningen bare gjelder adgang til å legge inn bud 

på auksjonen eller både adgang til å legge inn bud på auksjonene og bli medlem av 

eller deltaker i sekundærmarkedet, meddeles ICE av børsmedlemmene eller deres 

kunder som treffer slike beslutninger, på følgende måte: 

a) Beslutninger om avslag på søknad om adgang til å legge inn bud og beslutninger 

om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av adgang til auksjoner, skal 

meddeles umiddelbart og på individuelt grunnlag. 

b) Andre beslutninger meddeles på forespørsel. 

ICE skal sørge for at slike beslutninger blir undersøkt av ICE for å sikre at 

forpliktelsene som er pålagt auksjonsplattformen i henhold til forordning (EU)  

nr. 1031/2010, overholdes, og at ICEs børsmedlemmer eller deres kunder retter seg 

etter resultatet av slike undersøkelser utført av ICE. Dette kan omfatte, men er ikke 

begrenset til, alle ICEs gjeldende børsregler, herunder disiplinærprosedyrer, eller 

andre passende tiltak som kan lette adgangen til å legge inn bud på auksjonene. 

2. ICE skal utarbeide og vedlikeholde på sin nettside en omfattende og ajourført liste 

over børsmedlemmer eller deres kunder som kan legge til rette for adgangen til å legge 

inn bud på ICE-auksjonene i Det forente kongerike, og denne listen skal omfatte 

aktører som bare formidler adgang til auksjoner som fastsatt i ICEs børsregler, og 

børsmedlemmer eller deres kunder som formidler adgang til å legge inn bud på 

auksjonene til personer som også kan være medlemmer av eller deltakere i 

sekundærmarkedet. 

I tillegg skal ICE utarbeide og vedlikeholde på sin nettside en lett forståelig og 

praktisk veiledning for SMB-er og foretak med lave utslipp om tiltak de må treffe for å 

få adgang til auksjonene gjennom slike børsmedlemmer eller deres kunder. 
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  3. Alle gebyrer og vilkår som benyttes av ICE og dets clearingssystem for budgivere 

eller personer som har adgang til å legge inn bud, skal være tydelig angitt, lett 

forståelige og offentlig tilgjengelige på ICEs nettside, som skal holdes ajourført. 

ICE skal sørge for at alle ytterligere gebyrer og vilkår som børsmedlemmer eller deres 

kunder benytter i forbindelse med adgang til å legge inn bud, også er tydelig angitt, 

lett forståelige og offentlig tilgjengelige på nettsidene til dem som tilbyr tjenestene, 

med direkte henvisning til disse nettsidene på ICEs nettside, der det skilles mellom 

gebyrer og vilkår som benyttes for personer som bare har adgang til å legge inn bud på 

auksjonene, dersom slike er tilgjengelige, og gebyrer og vilkår som benyttes for 

personer som har adgang til å legge inn bud på auksjonene og som også er medlem av 

eller deltaker i sekundærmarkedet. 

4. Uten at det berører annen klageadgang skal ICE gi tilgang til ICEs Complaints 

Resolution Procedures for klager som kan oppstå i forbindelse med beslutninger om gi 

adgang til å legge inn bud på auksjoner, om avslag på adgang til å legge inn bud på 

auksjoner, om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av adgang til å legge inn bud 

på auksjoner som allerede er gitt, som nærmere angitt i nr. 1, som er truffet av ICEs 

børsmedlemmer eller kunder, og alle slike klager i forbindelse med ICEs Complaints 

Resolution Procedures er berettigede klager. 

5. Innen seks måneder etter at auksjonene har startet, skal ICE rapportere til auksjons-

overvåkeren om hvilken dekning som er oppnådd innenfor modellen for samarbeid 

med børsmedlemmer og deres kunder, også den geografiske dekningen som er 

oppnådd. ICE skal i denne sammenheng ta størst mulig hensyn til eventuelle 

anbefalinger fra auksjonsovervåkeren for å sikre oppfyllelsen av sine forpliktelser i 

henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

6. ICE skal sikre full overholdelse av alle vilkår og forpliktelser som gjelder for 

oppføringen, som beskrevet i dette vedlegg. 

7. Det forente kongerike skal underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i de 

kontraktsregulerte ordningene med ICE som er meldt til Kommisjonen.» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

Justering av kvotemengde (i millioner) som skal auksjoneres i perioden 2013–2020, som nevnt i artikkel 10 nr. 2 

År Reduksjon i kvotemengde 

2013  

2014 400 

2015 300 

2016 200 

2017  

2018  

2019  

2020»  

 


