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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/208 

av 12. februar 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register(*) 

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 12 og 

19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Registersystemet skal sikre korrekt bokføring av transaksjoner i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter i 

Den europeiske union (EU ETS) innført ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 406/2009/EF(2). Registrene er standardiserte og sikre elektroniske databaser som inneholder felles 

dataelementer for å spore utstedelse, besittelse, overføring og annullering av de berørte enhetene, for å gi nødvendig 

offentlig tilgang og fortrolighet og sikre at det ikke forekommer overføringer som er i strid med forpliktelsene. 

2) Ved behov og så lenge det er nødvendig for å verne den miljømessige integriteten til EU ETS, kan luftfartøyoperatører 

og andre operatører innenfor EU ETS ikke bruke kvoter som er utstedt av en medlemsstat som har underrettet Det 

europeiske råd om at den har til hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den 

europeiske union («TEU»). I lys av forhandlingene i henhold til artikkel 50 i TEU og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF bør Kommisjonen regelmessig vurdere om et forbud mot bruk av kvoter fremdeles er nødvendig, særlig i 

situasjoner der unionsretten ennå ikke har opphørt å gjelde i denne medlemsstaten eller der det er tilstrekkelig sikret at 

innleveringen av kvoter finner sted på en rettslig bindende måte før traktatene opphøre å gjelde. 

3) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig og få anvendelse fra 1. januar 2018 for at tiltakene får virkning for 

kvoter som skal tildeles vederlagsfritt, mottas som vederlag for godskrevne internasjonale utslippsenheter eller 

auksjoneres i 2018. Forordningens bestemmelser berører ikke eventuelle framtidige avtaler med en slik medlemsstat. 

4) Det bør treffes hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre at denne forordning får ønsket virkning på det tidspunktet den 

får anvendelse. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(3) gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 41 skal nytt nummer 4 lyde: 

«4. Kvoter utstedt fra og med 1. januar 2018 i henhold til den nasjonale tildelingstabellen eller tabellen over rett til bruk 

av godskrevne internasjonale utslippsenheter i en medlemsstat som har underrettet Det europeiske råd om at den har til 

hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union, eller som skal auksjoneres 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 13.2.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2018 av 27. april 2018 

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

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

(2) 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 redusere klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et EU-register 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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bort av en auksjonsplattform utpekt av en slik medlemsstat, skal kunne identifiseres ut fra utstedelsesåret. Kvoter utstedt for 

2018 skal ikke identifiseres med en landkode dersom unionsretten ennå ikke har opphørt å gjelde i denne medlemsstaten 

senest 30. april 2019, eller dersom det er tilstrekkelig sikret at innleveringen av kvoter må finne sted senest 15. mars 2019 

på en rettslig bindende måte før traktatene opphører å gjelde i denne medlemsstaten. Den berørte medlemsstaten skal 

umiddelbart etter 15. mars 2019 rapportere om samsvar til medlemsstatene og Kommisjonen.» 

2) I artikkel 67 skal nytt nummer 4 lyde: 

«4. Kvoter som har en landkode i henhold til artikkel 41 nr. 4, kan ikke innleveres.» 

3) I artikkel 99 skal nye nummer 4 og 5 lyde: 

«4. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av relevante prosesser i 

utslippskvoteordningen fra 1. januar 2018, inntil tiltakene nevnt i artikkel 41 nr. 4, artikkel 67 nr. 4 og vedlegg XIV nr. 4 

bokstav c) og nr. 5 bokstav a), er gjennomført. 

5. Kommisjonen kan, også på anmodning fra en medlemsstat som har underrettet Det europeiske råd om at den har til 

hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i TEU, pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig 

EUTLs godkjenning av relevante prosesser for denne medlemsstaten når det gjelder vederlagsfri tildeling, auksjonering og 

veksling av godskrevne internasjonale utslippsenheter.» 

4) I vedlegg XIV nr. 4 skal bokstav c) lyde: 

«c) antallet kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, inkludert landkoden, men uten den entydige 

identifikasjonskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer,» 

5) I vedlegg XIV nr. 5 skal bokstav a) lyde: 

«a) de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, inkludert landkoden, men uten den entydige identifika-

sjonskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer,» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


