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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/401 

av 19. desember 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 19 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

EU («EU ETS») innført ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og vedtak nr. 406/2009/EF. 

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 bokstav a) i direktiv 2003/87/EF bør 

Kommisjonen regelmessig vurdere om en medlemsstats bruk av kvoter der forpliktelsene er falt bort for luftfartøy-

operatører og andre operatører, er tillatt, 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) Utkastet til avtale om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap («utmeldingsavtalen»), avtalt på forhandlernivå 14. november 2018, fastsetter en over-

gangsperiode og sikrer at operatører i Det forente kongerike oppfyller sine forpliktelser fastsatt i direktiv 2003/87/EF 

med hensyn til sine utslipp i 2019 og 2020. Dersom utmeldingsavtalen trer i kraft, er det ikke lenger nødvendig å 

begrense bruken av kvoter som er utstedt av en slik medlemsstat i disse årene. 

4) Det bør derfor ikke foretas noen merking av kvoter fra dagen etter den dagen begge partene i utmeldingsavtalen har 

deponert sine ratifikasjonsdokumenter hos generalsekretæren for Rådet. 

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

får anvendelse. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 14.3.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) nr. 389/2013 tilføyes følgende ledd: 

«Fra dagen etter den dagen begge ratifikasjonsdokumentene i forbindelse med utmeldingsavtalen er blitt deponert, skal 

kvoter utstedt for 2019 og 2020 ikke merkes med en landkode dersom overholdelse av direktiv 2003/87/EF for utslipp som 

skjer i løpet av disse årene, kreves i henhold til en avtale som fastsetter vilkår for en slik medlemsstats utmelding av Den 

europeiske union.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


