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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/7 

av 30. oktober 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 med hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte 

kvoter fra markedsstabilitetsreserven for innovasjonsfondet, og for å tilføye en auksjonsplattform som skal 

utpekes av Tyskland(*) 

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, artikkel 10 nr. 4 og artikkel 10a nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/87/EF opprettes et fond for å gi finansiell støtte til nyskaping i lavutslippsteknologi innenfor 

Unionens territorium ved å gjøre tilgjengelig 400 millioner kvoter fra den samlede mengden kvoter for tidsrommet 2021 

til 2030 som en del av EUs ordning for handel med utslippskvoter («innovasjonsfondet»). I tillegg skal 50 millioner 

ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven supplere eventuelle gjenstående inntekter fra de 300 millioner kvotene 

som er tilgjengelige i tidsrommet 2013–2020 i henhold til kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(2), og skal brukes til 

innovasjonsfondet på et passende tidspunkt før 2021. 

2) For å sikre at innovasjonsfondet er i stand til å yte støtte før 2021, er det nødvendig å knytte en pengeverdi til de 

50 millioner kvotene til innovasjonsfondet ved hjelp av auksjoner i samsvar med reglene og bestemmelsene for 

auksjoner som finner sted på den felles auksjonsplattformen fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(3). 

3) Med sikte på å redusere den administrative byrden for medlemsstatene og for å forbedre den generelle effektiviteten bør 

de 50 millioner kvotene til innovasjonsfondet legges til mengden av kvoter som skal auksjoneres bort på den felles 

auksjonsplattformen i 2020 av medlemsstatene som per 1. januar 2018 deltok i den felles handlingen i henhold til 

artikkel 26 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010. 

4) De deltakende medlemsstatene bør auksjonere bort sin andel av de 50 millioner kvotene til innovasjonsfondet gjennom sine 

auksjonarier. For å motta de respektive inntektene til innovasjonsfondet bør hver auksjonarius innen 1. oktober 2019 angi sin 

utpekte bankkonto for mottak av disse auksjonsinntektene. Auksjonariene kan angi sin eksisterende utpekte bankkonto 

til mottak av de auksjonsinntektene som tilfaller deres medlemsstat, en særskilt utpekt bankkonto som bare brukes til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 4.1.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 245/2019 av 27. september 2019 om 

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

(1) EUT L 275 av 25.10. 2003, s. 32. 

(2) 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). 

(3) 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). 
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auksjonsinntektene til innovasjonsfondet, eller en annen utpekt bankkonto som tilhører en annen auksjonarius i en 

medlemsstat som vil auksjonere bort kvoter til innovasjonsfondet. 

5) Auksjonariene som er utpekt til å auksjonere bort de 50 millioner kvotene til innovasjonsfondet, bør sikre at 

auksjonsinntektene til innovasjonsfondet utbetales til den kontoen som Kommisjonen har meddelt dem for fondet, 

senest 15 dager etter utgangen av den måneden da auksjonsinntektene ble generert. 

6) Alle tilleggsgebyrer for oppbevaring av auksjonsinntektene på auksjonariusens utpekte bankkonto og utbetaling av disse 

kan auksjonariusen trekke fra auksjonsinntektene før de utbetales. Før første fradrag og før enhver endring av slike 

gebyrer bør den respektive auksjonariusens medlemsstat underrette Kommisjonen og alle de andre medlemsstatene om 

beløpet og formålet med de tilleggsgebyrene som auksjonariusen har til hensikt å trekke fra. 

7) I henhold til artikkel 61 i forordning (EU) nr. 1031/2010 kunngjør auksjonsplattformen for tiden de detaljerte resultatene 

av hver auksjon samtidig som den meddeler de individuelle resultatene til budgiverne som har fått tilslag. Detaljnivået 

for auksjonsresultatene som skal kunngjøres, gjør det imidlertid umulig å offentliggjøre dem samtidig med at 

budgiverne som har fått tilslag, meddeles de individuelle resultatene. For å tilpasse denne bestemmelsen til markeds-

praksis og for å verne mot markedsmisbruk kan auksjonsplattformen offentliggjøre mengden av auksjonerte kvoter og 

auksjonsprisen før de gjenværende auksjonsresultatene kunngjøres, slik at disse offentliggjøres samtidig som 

plattformen underretter budgiverne som har fått tilslag, om de individuelle resultatene. De gjenværende auksjonsresul-

tatene bør kunngjøres senest 15 minutter etter at budgivningsperioden er lukket. 

8) Forordning (EU) nr. 1031/2010 tillater at medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen fastsatt i nr. 1 og 2 i 

artikkel 26 i nevnte forordning, utpeker sin egen auksjonsplattform for auksjonering av sin andel av den mengden av 

kvoter som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF. Utpekingen av slike auksjonsplattformer forutsetter at de 

oppføres på listen i vedlegg III i samsvar med artikkel 30 nr. 5 tredje ledd i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

9) I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland underrettet Kommisjonen om sin 

beslutning om ikke å delta i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i nevnte forordning, og om å 

utpeke sin egen auksjonsplattform. 

10) Tyskland underrettet 12. april 2018 Kommisjonen om planen om å utpeke European Energy Exchange AG til 

auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010 i et tidsrom på høyst fem år etter denne 

forordnings ikrafttredelsesdato. Utpekingsperioden, det rettslige grunnlaget for utpekingen og de gjeldende vilkår og 

forpliktelser for European Energy Exchange AG som Tysklands auksjonsplattform for denne perioden bør oppføres i 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010. 

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

12) For at auksjonsplattformen som utpekes av Tyskland, skal kunne gjennomføre auksjoner på en forutsigbar måte og i rett 

tid, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 10 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Mengden av kvoter omfattet av kapittel III i direktiv 2003/87/EF som skal auksjoneres bort i 2020, skal også omfatte 

50 millioner ikke-tildelte utslippskvoter fra markedsstabilitetsreserven nevnt i annet ledd i artikkel 10a nr. 8 i nevnte 

direktiv. Disse kvotene skal fordeles likt mellom de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen i henhold til artikkel 

26 nr. 1 i denne forordning per 1. januar 2018, og legges til mengden av kvoter som skal auksjoneres for hver av dem. 

Mengden på 50 millioner kvoter skal i prinsippet fordeles jevnt på de auksjonene som holdes i 2020.»  
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2) Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Auksjonariusens funksjoner 

1. Auksjonariusen skal 

a) auksjonere bort den mengden av kvoter som skal auksjoneres bort av hver medlemsstat som har utpekt auksjonariusen, 

b) ta imot de auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende medlemsstat, 

c) utbetale de auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende medlemsstat. 

2. Auksjonariusen i hver medlemsstat som auksjonerer bort kvoter i henhold til artikkel 10 nr. 5, skal motta 

auksjonsinntektene fra disse kvotene på en bankkonto som auksjonariusen har utpekt senest 1. oktober 2019 for mottak av 

betalinger i henhold til artikkel 10 nr. 5. Auksjonariusen skal sikre at disse auksjonsinntektene utbetales til den kontoen som 

Kommisjonen har meddelt i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, senest 15 dager etter utgangen av den 

måneden da auksjonsinntektene ble generert. Før utbetalingen kan auksjonariusen trekke fra eventuelle tilleggsgebyrer for 

oppbevaring og utbetaling, forutsatt at auksjonariusens medlemsstat på forhånd har underrettet Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om størrelsen på og begrunnelsen for disse gebyrene.» 

3) Artikkel 61 nr. 2 skal lyde: 

«2. I henhold til nr. 1 skal auksjonsplattformen kunngjøre minst følgende resultater av hver auksjon: 

a) Mengden av kvoter som er auksjonert bort. 

b) Auksjonsprisen i euro. 

c) Den samlede mengden innlagte bud. 

d) Det samlede antall budgivere og antallet budgivere som har fått tilslag. 

e) I tilfelle annullering av auksjonen, de auksjonene som kvotene vil bli overført til. 

f) De samlede inntektene fra auksjonen. 

g) Fordelingen av inntektene mellom medlemsstatene, dersom auksjonsplattformen er utpekt i henhold til artikkel 26  

nr. 1 eller 2.» 

4) Artikkel 61 nr. 3 skal lyde: 

«3. Samtidig som auksjonsplattformen kunngjør resultatene av hver auksjon i henhold til nr. 2 bokstav a) og b), skal 

auksjonsplattformen underrette hver budgiver som har fått tilslag, og som legger inn bud gjennom plattformens systemer, 

om følgende: 

a) Det samlede antallet kvoter som skal tildeles til denne budgiveren. 

b) Hvilke av dens eventuelt like bud som ble utvalgt tilfeldig. 

c) Det skyldige beløpet enten i euro eller i valutaen i en medlemsstat som ikke tilhører euroområdet, etter budgiverens 

valg, forutsatt at clearing- eller oppgjørssystemet kan håndtere den aktuelle nasjonale valutaen. 

d) Siste dato for innbetaling av det skyldige beløpet i disponible midler til auksjonariusens utpekte bankkonto.» 

5) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 30. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal ny del 5 lyde: 

«Auksjonsplattformer utpekt av Tyskland 

5 Auksjonsplattform European Energy Exchange AG (EEX) 

 Rettslig grunnlag Artikkel 30 nr. 1 

 Utpekingsperiode Tidligst fra og med 5. januar 2019 for et tidsrom på høyst fem år fram til 4. januar 2024, 

uten at det berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd. 

 Vilkår Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltakelse i sekundær-

markedet som organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som drives av EEX 

eller av en tredjepart. 

 Forpliktelser 1. Innen to måneder fra 5. januar 2019 skal EEX framlegge sin avviklingsstrategi for 

Tyskland. Avviklingsstrategien skal ikke påvirke EEX' forpliktelser i henhold til 

kontrakten med Kommisjonen og medlemsstatene inngått i henhold til artikkel 26 

og Kommisjonens og medlemsstatenes rettigheter i henhold til nevnte kontrakt. 

2. Tyskland skal underrette Kommisjonen om alle vesentlige endringer i den kontrakts-

festede ordningen med EEX som ble meldt til Kommisjonen 12. april 2018.» 

 


