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(EØS-relevant tekst)
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU)
2015/1814
af 6. oktober 2015
om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i
forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF
(EØS-relevant tekst)

Artikel 1
Markedsstabilitetsreserve
1.
Der oprettes en markedsstabilitetsreserve i 2018, og overførsler af
kvoter til reserven finder sted fra den 1. januar 2019.

2.
Mængden på 900 mio. kvoter, der trækkes fra auktionsmængderne
i perioden 2014-2016 som fastsat i forordning (EU) nr. 176/2014 i
medfør af artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, må ikke lægges til
de mængder, der skal auktioneres i 2019 og 2020, men skal i stedet
overføres til reserven.

3.
Kvoter, der ikke er tildelt anlæg i henhold til artikel 10a, stk. 7, i
direktiv 2003/87/EF, og kvoter, der ikke er tildelt anlæg som følge af
anvendelsen af artikel 10a, stk. 19 og 20, i dette direktiv, overføres til
reserven i 2020. Kommissionen evaluerer direktiv 2003/87/EF, for så
vidt angår disse ikke-tildelte kvoter, og forelægger, om nødvendigt,
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag.

4.
Kommissionen offentliggør den samlede mængde kvoter i omsæt
ning hvert år senest den 15. maj i det følgende år. Den samlede mængde
kvoter i omsætning i et givet år er lig med den akkumulerede mængde
kvoter, der er udstedt i perioden siden den 1. januar 2008, inklusive den
mængde, der er udstedt i henhold til artikel 13, stk. 2, i direktiv
2003/87/EF i samme periode, og tilladelser til at anvende internationale
kreditter, der er udnyttet af anlæg henhørende under EU ETS, for så vidt
angår emissioner frem til den 31. december det givne år, minus den
akkumulerede mængde verificerede emissioner i ton fra anlæg
henhørende under EU ETS mellem den 1. januar 2008 og den 31.
december i det samme givne år, eventuelle kvoter annulleret i overens
stemmelse med artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF og mængden af
kvoter i reserven. Der tages ikke hensyn til emissioner i den treårs
periode, der begyndte i 2005 og sluttede i 2007, eller til de kvoter,
der er udstedt for disse emissioner. Den første offentliggørelse finder
sted senest den 15. maj 2017.

5.
Hvert år skal en mængde kvoter svarende til 12 % af den samlede
mængde kvoter i omsætning, jf. den seneste offentliggørelse i henhold
til nærværende artikels stk. 4, fratrækkes de kvotemængder, som
medlemsstaterne skal auktionere i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv
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2003/87/EF, og overføres til reserven i løbet af en periode på 12 måne
der, der begynder den 1. september det pågældende år, medmindre den
mængde kvoter, der skal overføres til reserven, ville være mindre end
100 mio. I det første år, hvor reserven anvendes, skal der også foretages
overførsler mellem den 1. januar og den 1. september i det pågældende
år på 8 % (repræsenterende 1 % for hver kalendermåned) af den
samlede mængde kvoter i omsætning som fastsat i den seneste offent
liggørelse. ►M1 Uanset første og andet punktum fordobles de procent
satser og de 100 mio. kvoter, der er omhandlet i nævnte punktummer,
indtil den 31. december 2023. ◄

Med forbehold af den samlede mængde kvoter, der skal fratrækkes i
henhold til nærværende stykke, skal kvoter omhandlet i artikel 10, stk.
2, første afsnit, litra b), i direktiv 2003/87/EF frem til den 31. december
2025 ikke tages i betragtning ved beregning af medlemsstaternes andele,
som indgår i denne samlede mængde.

▼M1
5a.
Kvoter anbragt i reserven, der overstiger den samlede kvote
mængde, som er auktioneret i det foregående år, er fra 2023 ikke
længere gyldige, medmindre andet er blevet besluttet under den første
evaluering, der udføres i overensstemmelse med artikel 3.

▼B
6.
Er den samlede mængde kvoter i omsætning i et givet år mindre
end 400 mio., frigives der 100 mio. kvoter fra reserven, som lægges til
mængden af kvoter, som medlemsstaterne skal auktionere i henhold til
artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF. Er der mindre end 100 mio.
kvoter i reserven, frigives alle kvoter i reserven i henhold til dette
stykke.

7.
Finder nærværende artikels stk. 6 ikke anvendelse i et givet år, og
træffes der foranstaltninger i henhold til artikel 29a i direktiv
2003/87/EF, frigives der 100 mio. kvoter fra reserven, som lægges til
mængden af kvoter, som medlemsstaterne skal auktionere i henhold til
artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF. Er der mindre end 100 mio.
kvoter i reserven, frigives alle kvoter i reserven i henhold til dette
stykke.

8.
Træffes der, efter offentliggørelsen af den samlede mængde kvoter
i omsætning, foranstaltninger i henhold til stk. 5, 6 eller 7, skal
auktionskalenderne tage højde for de kvoter, der enten overføres til
eller skal frigives fra reserven. Kvoterne overføres til reserven eller
frigives fra den over en periode på 12 måneder. Frigives der kvoter i
henhold til stk. 6 eller 7, skal frigivelsen, uanset i hvilken periode den
finder sted, svare til medlemsstaternes andele på det tidspunkt, hvor
kvoterne blev overført til reserven, og den skal også svare til den
rækkefølge, i hvilken kvoterne blev overført til reserven.
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Artikel 2
Ændringer af direktiv 2003/87/EF
I direktiv 2003/87/EF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 10 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Fra 2019 og derefter auktionerer medlemsstaterne alle
kvoter, som ikke er tildelt gratis i overensstemmelse med
artikel 10a og 10c, og som ikke er overført til markedsstabilitets
reserven oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
(EU) 2015/1814 (*).
___________
(*) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af
6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markeds
stabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for
handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring
af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1).«

b) Følgende stykke indsættes efter stk. 1:
»1a.
Overstiger den kvotemængde, som medlemsstaterne skal
auktionere i det sidste år af hver periode, som omhandlet i
nærværende direktivs artikel 13, stk. 1, den forventede gennem
snitlige auktionsmængde for de første to år af den efterfølgende
periode inden anvendelse af artikel 1, stk. 5, i afgørelse (EU)
2015/1814 med mere end 30 %, trækkes to tredjedele af
forskellen mellem mængderne fra auktionsmængderne i det
sidste år af perioden og lægges i lige store rater til de mængder,
som medlemsstaterne skal auktionere i de første to år af den
efterfølgende periode.«
2) Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, affattes således:
»Medlemsstaterne udsteder kvoter til personer for den igangværende
periode til erstatning af kvoter, som disse havde, men som er annul
leret i overensstemmelse med første afsnit. På tilsvarende vis skal
kvoter i markedsstabilitetsreserven, som ikke længere er gyldige,
erstattes af kvoter, som er gyldige for den igangværende periode.«

Artikel 3
Evaluering
Kommissionen overvåger reservens funktion i forbindelse med den i
artikel 10, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF omhandlede rapport. I denne
rapport bør der tages hensyn til relevante konkurrencemæssige virknin
ger, navnlig i industrisektoren, herunder i forbindelse med indikatorer
for BNP, beskæftigelse og investeringer. Kommissionen foretager senest
tre år efter starten for anvendelsen af reserven og derefter hvert femte år
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en evaluering af reserven med udgangspunkt i en analyse af det euro
pæiske kvotemarkeds funktion og forelægger om nødvendigt EuropaParlamentet og Rådet et forslag. Hver evaluering skal navnlig fokusere
på den procentdel, der anvendes til at fastsætte den mængde kvoter, der
skal overføres til reserven, jf. denne afgørelses artikel 1, stk. 5, såvel
som den numeriske værdi for tærskelværdien for den samlede mængde
kvoter i omsætning og den mængde kvoter, der skal frigives fra reser
ven, jf. denne afgørelses artikel 1, stk. 6 eller 7. I sin evaluering bør
Kommissionen også se på reservens indvirkning på vækst, arbejdsplad
ser, EU-industriens konkurrenceevne og på risikoen for carbon leakage.

Artikel 4
Overgangsbestemmelse
Artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF som ændret ved Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2009/29/EF (1) finder fortsat anvendelse frem
til den 31. december 2018.

Artikel 5
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om
ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide
ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet
(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63).

