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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2084
av den 14 december 2020
om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2018/2067 om verifiering av uppgifter och
ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.2
och artikel 15 tredje stycket, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa överensstämmelse mellan verifieringen av årliga utsläppsrapporter enligt artikel 15 i direktiv
2003/87/EG och verifieringen av uppgifter om verksamhetsnivå som samlats in i enlighet med kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2019/1842 (2), samt för att utnyttja synergieffekterna, är det lämpligt att införa regler
för verifiering av rapporter om årlig verksamhetsnivå som krävs enligt artikel 3 i genomförandeförordning (EU)
2019/1842 i den rättsliga ram som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 (3).

(2)

Harmoniserade standarder såsom den harmoniserade standarden för krav på validerings- och verifieringsorgan i
fråga om växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande ses regelbundet över. Ett
antal ändringar bör göras av genomförandeförordning (EU) 2018/2067 för att anpassa den till översyner av
tillämpliga standarder och för att skärpa kraven för kontrollörernas förfaranden och för driften av kontrollörens
ledningssystem.

(3)

Det är viktigt att klargöra att den presumtion om överensstämmelse som fastställs i artikel 4 i genomförande
förordning (EU) 2018/2067 inte undantar kontrollören från att tillämpa de programspecifika kraven i den
genomförandeförordningen och att denna presumtion om överensstämmelse inte är tillämplig på vissa
bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2018/2067, enligt vilka det är viktigt att bevara de mål och principer
som anges i bilaga V till direktiv 2003/87/EG.

(4)

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 (4) och genomförandeförordning (EU) 2019/1842 ska
verksamhetsutövaren vid en anläggning som ansöker om gratis tilldelning i enlighet med artikel 10a i direktiv
2003/87/EG inkludera de relevanta övervakningsbestämmelserna i en övervakningsmetodplan. Det är därför inte
längre lämpligt att föreskriva verifiering av faktorer som är relevanta för sådan gratis tilldelning inom ramen för
verifieringen av övervakningsplanen enligt genomförandeförordning (EU) 2018/2067.

(5)

För att säkerställa att utvärderingen av verifieringen kan utföras effektivt och i rätt tid bör reglerna för den behöriga
myndighetens tillgång till intern verifieringsdokumentation ändras.

(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europapar
lamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av
utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå (EUT L 282, 4.11.2019, s. 20).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av
kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 334, 31.12.2018, s. 94).
(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbe
stämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG (EUT L 59, 27.2.2019, s. 8).
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(6)

För att ytterligare främja harmoniseringen inom unionen och förbättra ackrediteringssystemets effektivitet är det
viktigt att klargöra om kontrollörer som ansöker om ackreditering är behöriga enligt genomförandeförordning (EU)
2018/2067.

(7)

Efter offentliggörandet av genomförandeförordning (EU) 2018/2067 har fel av olika karaktär upptäckts som behöver
rättas. Framförallt har numret på delegerad förordning (EU) 2019/331 utelämnats i hela texten och det behöver nu
föras in.

(8)

Force majeure som ligger utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll kan hindra
kontrollören från att utföra fysiska besök på plats i enlighet med artikel 21 i genomförandeförordning (EU)
2018/2067. I dessa fall är det lämpligt att tillåta kontrollörer att utföra virtuella besök, under förutsättning att
särskilda villkor är uppfyllda.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2018/2067 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(10)

Ändringarna av genomförandeförordning (EU) 2018/2067 bör tillämpas på verifiering av växthusgasutsläpp,
uppgifter om tonkilometer och tilldelningsuppgifter för den fjärde handelsperioden. Tillämpningen av de relevanta
bestämmelserna i denna förordning bör därför skjutas upp till den 1 januari 2021.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2018/2067
Genomförandeförordning (EU) 2018/2067 ska ändras på följande sätt:
1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Artikel 2
Tillämpningsområde
Denna förordning ska tillämpas på verifiering av uppgifter om växthusgasutsläpp och tonkilometer som uppkommer
från och med den 1 januari 2019 och som rapporteras i enlighet med artikel 14 i direktiv 2003/87/EG samt för
verifiering av uppgifter som är relevanta för uppdateringen av förhandsriktmärken och för fastställandet av gratis
tilldelning till anläggningar enligt artikel 10a i det direktivet.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”(3) kontrollör: en juridisk person som genomför verifieringsverksamhet enligt denna förordning och som vid
utfärdandet av en verifieringsrapport är ackrediterad av ett nationellt ackrediteringsorgan enligt förordning
(EG) nr 765/2008 och denna förordning, eller en fysisk person som bemyndigats på annat sätt, utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 5.2 i den förordningen.”
b) Följande punkt ska läggas till som punkt 6a:
”(6a) rapport om årlig verksamhetsnivå: en rapport som lämnas in av en verksamhetsutövare i enlighet med
artikel 3.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 (*).
_____________
(*) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföre
skrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, vad gäller ytterligare åtgärder i samband med
justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå (EUT L 282,
4.11.2019, s. 20).”
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c) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”(7) rapporten från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör: den årliga utsläppsrapport som ska lämnas av
verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören enligt artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG eller den tonkilome
terrapport som ska lämnas av luftfartygsoperatören för ansökan om tilldelning av utsläppsrätter enligt
artikel 3e och 3f i det direktivet, den referensdatarapport som ska lämnas av verksamhetsutövaren enligt
artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller den datarapport för ny deltagare som ska lämnas av
verksamhetsutövaren enligt artikel 5.2 i den förordningen eller rapporten om årlig verksamhetsnivå.”
d) I punkt 13 ska led c ersättas med följande:
”c) vid verifiering av den referensdatarapport som lämnats av verksamhetsutövaren i enlighet med artikel 4.2 a i
delegerad förordning (EU) 2019/331, den datarapport för ny deltagare som lämnats av verksamhetsutövaren i
enlighet med artikel 5.2 i den förordningen eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, en handling eller
försummelse från verksamhetsutövarens sida som strider mot kraven i övervakningsmetodplanen,”.
e) Följande punkt ska läggas till som punkt 30:
”(30) rapporteringsperiod för verksamhetsnivå: den tillämpliga period som föregår inlämnandet av rapporten om årlig
verksamhetsnivå i enlighet med artikel 3.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842.”
3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Artikel 4
Presumtion om överensstämmelse
Om en kontrollör visar överensstämmelse med de kriterier som anges i de relevanta harmoniserade standarderna
enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EG) nr 765/2008, eller delar därav, vars referensuppgifter har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska kontrollören, med undantag för artiklarna 7.1, 7.4, 22, 27.1,
28, 31 och 32 i denna förordning, antas uppfylla de krav som anges i kapitel II och III i denna förordning, i den mån
de tillämpliga harmoniserade standarderna omfattar dessa krav.”

4.

I artikel 6 ska första stycket ersättas med följande:
”En verifierad utsläppsrapport, tonkilometerrapport, referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport
om årlig verksamhetsnivå ska vara tillförlitlig för användarna. Den information som rapporten avser att återge, eller
rimligen kan förväntas återge, ska återspeglas korrekt.”

5.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:
i) Led a ska ersättas med följande:
”a) Om rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fullständig och uppfyller de krav
som fastställs i bilaga X till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, i bilaga IV till delegerad förordning
(EU) 2019/331 eller artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842, beroende på vad som är
tillämpligt.”
ii) Led c ska ersättas med följande:
”c) Med avseende på verifieringen av en verksamhetsutövares referensdatarapport, datarapport för ny deltagare
eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, om verksamhetsutövaren har handlat enligt villkoren i den
övervakningsmetodplan enligt artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2019/331 som godkänts av den
behöriga myndigheten.”
b) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5.
Om kontrollören konstaterar att en verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör inte uppfyller kraven i
genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller att verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven i delegerad
förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842, ska kontrollören rapportera denna
bristande efterlevnad i verifieringsrapporten, även om den berörda övervakningsplanen eller övervakningsme
todplanen, beroende på vad som är lämpligt, har godkänts av den behöriga myndigheten.”
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Artikel 10.1 ska ändras på följande sätt:
a) Led h ska ersättas med följande:
”h) Verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens årliga utsläppsrapport, tonkilometerrapport, referensda
tarapport, datarapport för ny deltagare eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, beroende på vad som är
lämpligt.”
b) Följande led ska införas som led ka:
”ka) Om övervakningsmetodplanen ändrades, dokumentation över alla ändringar i enlighet med artikel 9 i
genomförandeförordning (EU) 2019/331.”
c) Följande led ska införas som led la:
”la) I tillämpliga fall, information om hur verksamhetsutövaren har korrigerat avvikelser eller åtgärdat
rekommendationer om förbättringar som rapporterats i verifieringsrapporten avseende en rapport om årlig
verksamhetsnivå från föregående år eller en relevant referensdatarapport.”
d) Led n ska ersättas med följande:
”n) All relevant korrespondens med den behöriga myndigheten, särskilt information som rör anmälan av
ändringar av övervakningsplanen eller övervakningsmetodplanen, samt korrigering av rapporterade uppgifter,
beroende på vad som är lämpligt.”

7.

Artikel 11.4 ska ändras på följande sätt:
a) Led b ska ersättas med följande:
”b) om det under rapporteringsperioden har skett betydande förändringar i övervakningsplanen,”
b) Följande ska införas som led ba:
”ba) om det har skett ändringar i övervakningsmetodplanen under referensperioden eller rapporteringsperioden
för verksamhetsnivå, beroende på vad som är lämpligt,”
c) Led d ska ersättas med följande:
”d) om sådana ändringar som avses i led ba, i förekommande fall, har anmälts till den behöriga myndigheten i
enlighet med artikel 9.3 i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller godkänts av den behöriga myndigheten i
enlighet med artikel 9.4 i den förordningen.”

8.

I artikel 13.1 ska led c ersättas med följande:
”c) En plan för provtagning av data som beskriver omfattningen av och metoder för provtagning relaterad till de data
som ligger till grund för de sammanlagda utsläppen enligt utsläppsrapporten från verksamhetsutövaren eller
luftfartygsoperatören, de sammanlagda uppgifterna om tonkilometer i luftfartygsoperatörens tonkilome
terrapport eller de sammanlagda uppgifterna av relevans för gratis tilldelning i verksamhetsutövarens referensda
tarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå.”

9.

Artikel 16.2 ska ändras på följande sätt:
a) Led b ska ersättas med följande:
”b) Gränserna för en anläggning och dess delanläggningar, för att verifiera verksamhetsutövarens referensda
tarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå.”
b) Led c ska ersättas med följande:
”c) Fullständigheten i de bränsle-/materialmängder och utsläppskällor som beskrivs i den övervakningsplan som
godkänts av den behöriga myndigheten eller, beroende på vad som är lämpligt, i övervakningsmetodplanen,
för att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig
verksamhetsnivå.”
c) Följande led ska införas som led fa:
”fa) Korrektheten hos de parametrar som förtecknas i artiklarna 16.5, 19, 20, 21 eller 22 i delegerad förordning
(EU) 2019/331 samt de uppgifter som krävs enligt artikel 6.1, 6.2 och 6.4 i genomförandeförordning (EU)
2019/1842 för att verifiera en rapport om årlig verksamhetsnivå.”
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10. Artikel 17 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 ska ändras på följande sätt:
i) Den inledande meningen ska ersättas med följande:
”För att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig
verksamhetsnivå ska kontrollören kontrollera huruvida den metod för insamling och övervakning av uppgifter
som anges i övervakningsmetodplanen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet”.
ii) Följande led ska läggas till som leden e–h:
”e) huruvida energiförbrukningen i tillämpliga fall har tilldelats varje delanläggning på ett korrekt sätt,
f)

huruvida värdet på de parametrar som förtecknas i artiklarna 16.5, 19, 20, 21 eller 22 i delegerad
förordning (EU) 2019/331 grundar sig på en korrekt tillämpning av den förordningen,

g) startdatum för normal drift enligt artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 för kontroll av en
rapport om årlig verksamhetsnivå och datarapport för ny deltagare,
h) huruvida de parametrar som förtecknas i punkterna 2.3–2.7 i bilaga IV till delegerad förordning (EU)
2019/331, beroende på vad som är lämpligt för anläggningen, har övervakats och rapporterats
korrekt i enlighet med övervakningsmetodplanen för kontroll av en rapport om årlig
verksamhetsnivå.”
b) Punkt 5 ska utgå.
11. Artikel 18.3 ska ersättas med följande:
”3.
Om det finns dataluckor i referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig
verksamhetsnivå ska kontrollören kontrollera huruvida övervakningsmetodplanen innehåller metoder för hantering
av dataluckor i enlighet med artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2019/331 och om dessa metoder var lämpliga för
den särskilda situationen och har tillämpats korrekt.
Om ingen tillämplig metod för dataluckor fastställs i övervakningsmetodplanen ska kontrollören kontrollera huruvida
det tillvägagångssätt som använts av verksamhetsutövaren för att kompensera för de saknade uppgifterna grundar sig
på rimliga bevis och säkerställer att de data som krävs enligt bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2019/331 eller
artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842 inte underskattas eller överskattas.”
12. I artikel 21 ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:
”4.
För att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig
verksamhetsnivå ska kontrollören också använda ett besök på plats för att bedöma anläggningens och dess
delanläggningars gränser samt fullständigheten i angivna bränsle-/materialmängder, utsläppskällor och tekniska
sammankopplingar.
5.
För att verifiera verksamhetsutövarens utsläppsrapport, referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller
rapport om årlig verksamhetsnivå ska kontrollören mot bakgrund av riskanalysen besluta om huruvida besök på
ytterligare platser krävs, inbegripet när relevanta delar av dataflödesaktiviteterna och kontrollverksamheten utförs på
andra ställen, som företagets huvudkontor och andra fristående kontor.”
13. Artikel 22 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Första stycket ersättas med följande:
”Om kontrollören under verifieringen har identifierat felaktigheter, avvikelser eller bristande efterlevnad i
förhållande till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller
genomförandeförordning (EU) 2019/1842, beroende på vad som är tillämpligt, ska detta meddelas inom
rimlig tid till verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, och denne ska uppmanas att göra nödvändiga
korrigeringar.”
ii) Tredje stycket ska ersättas med följande:
”Om en bristande efterlevnad av genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU)
2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 konstaterats, ska verksamhetsutövaren eller
luftfartygsoperatören underrätta den behöriga myndigheten och korrigera bristen på efterlevnad på lämpligt
sätt och utan onödigt dröjsmål.”
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b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Felaktigheter, avvikelser och bristande efterlevnad i förhållande till genomförandeförordning (EU) 2018/
2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842, som har korrigerats
av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören under verifieringen, ska dokumenteras och markeras som lösta
i kontrollörens interna verifieringsdokumentation.”
c) I punkt 3 ska fjärde stycket ersättas med följande:
”Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte korrigerar den bristande efterlevnaden av genomföran
deförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU)
2019/1842 i enlighet med punkt 1 innan kontrollören utfärdar verifieringsrapporten, ska kontrollören bedöma
huruvida den ej korrigerade bristande efterlevnaden påverkar de rapporterade uppgifterna och om detta leder till
en väsentlig felaktighet.”
14. I artikel 23.4 ska den inledande meningen ersättas med följande:
”Vid verifiering av referensdatarapporter, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå ska
väsentlighetsnivån motsvara 5 % av det sammanlagda rapporterade värdet av följande:”.
15. Artikel 26.3 ska ersättas med följande:
”3.
Kontrollören ska på begäran ge den behöriga myndigheten tillgång till den interna verifieringsdokumen
tationen, och annan relevant information, för att underlätta en utvärdering av verifieringen från den behöriga
myndighetens sida. Den behöriga myndigheten får fastställa en tidsram inom vilken kontrollören måste ge tillgång till
denna dokumentation.”
16. Artikel 27 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska den inledande meningen ersättas med följande:
”På grundval av den information som samlats in under verifieringen ska kontrollören utfärda en verifieringsrapport
till verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören för varje utsläppsrapport, tonkilometerrapport, referensda
tarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå som har verifierats.”
b) Punkt 3 ska ändras på följande sätt:
i)

Följande led ska införas som led ha:
”ha) När det gäller verifiering av rapporten om årlig verksamhetsnivå, aggregerade årliga verifierade uppgifter
för varje år under rapporteringsperioden för verksamhetsnivån för varje delanläggning för dess årliga
verksamhetsnivå.”

ii) Led i ska ersättas med följande:
”i) Rapporteringsperiod, referensperiod eller rapporteringsperiod för verksamhetsnivå som verifierats.”
iii) Led o ska ersättas med följande:
”o) Alla identifierade brister i efterlevnad av genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning
(EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 som framkommit under verifieringen.”
iv) Led r ska utgå.
v) Följande led ska införas:
”ra) Om kontrollören har konstaterat relevanta ändringar av de parametrar som förtecknas i artiklarna 16.5,
19, 20, 21 eller 22 i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller ändringar av energieffektiviteten i enlighet
med artikel 6.1–6.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842, en beskrivning av dessa ändringar och
tillhörande anmärkningar.
rb) I tillämpliga fall, bekräftelse på att det startdatum för normal drift som avses i artikel 5.2 i delegerad
förordning (EU) 2019/331 har kontrollerats.”
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c) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:
i) Den inledande meningen ska ersättas med följande:
”Kontrollören ska tillräckligt detaljerat beskriva felaktigheter, avvikelser och bristande efterlevnad i förhållande
till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförande
förordning (EU) 2019/1842 så att verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och den behöriga
myndigheten får information om följande:”.
ii) Led a ska ersättas med följande:
”a) Omfattningen och typen av felaktigheter, avvikelser eller bristande efterlevnad i förhållande till
genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförande
förordning (EU) 2019/1842.”
iii) Led d ska ersättas med följande:
”d) Vilken artikel i genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller
genomförandeförordning (EU) 2019/1842 som bristen på efterlevnad avser.”
17. I artikel 29 ska följande punkt införas som punkt 1a:
”1a Vid verifieringen av rapporten om årlig verksamhetsnivå, ska kontrollören bedöma om verksamhetsutövaren har
korrigerat de avvikelser som anges i verifieringsrapporten avseende motsvarande referensdatarapport,
datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå från föregående rapporteringsperiod för
verksamhetsnivå.
Om verksamhetsutövaren inte har korrigerat dessa avvikelser, ska kontrollören avgöra om detta ökar eller kan öka
risken för felaktigheter.
Kontrollören ska i verifieringsrapporten ange om verksamhetsutövaren har åtgärdat dessa avvikelser.”
18. I artikel 30.1 ska led e ersättas med följande:
”e) Övervakning och rapportering av uppgifter för referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller
rapporter om årlig verksamhetsnivå.”
19. Artikel 31 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 ska ändras på följande sätt:
i)

Leden a och b ska ersättas med följande:
”a) När verksamhetsutövarens utsläppsrapport eller rapport om årlig verksamhetsnivå verifieras för första
gången av kontrollören.
b) För verifiering av verksamhetsutövarens utsläppsrapport, om en kontrollör inte har utfört ett besök på
plats för de två rapporteringsperioder som närmast föregår den aktuella rapporteringsperioden.”

ii) Följande ska införas som led ba:
”ba) För verifiering av verksamhetsutövarens rapport om årlig verksamhetsnivå, om en kontrollör inte har
utfört ett besök på plats under verifieringen av rapport om årlig verksamhetsnivå eller en referensda
tarapport under de två rapporteringsperioder för verksamhetsnivå som närmast föregår den aktuella
rapporteringsperioden för verksamhetsnivå.”
iii) Följande led ska införas som led ca:
”ca) Om det under rapporteringsperioden för verksamhetsnivå har förekommit väsentliga förändringar av
anläggningen eller dess delanläggningar som kräver väsentliga förändringar av övervakningsmetodplanen,
inbegripet de ändringar som avses i artikel 9.5 i delegerad förordning (EU) 2019/331.”
b) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.
Punkt 3 c och 3 ca är inte tillämpliga om det under rapporteringsperioden endast har skett ändringar av
standardvärdet enligt vad som avses i artikel 15.3 h i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 9.5 c i
delegerad förordning (EU) 2019/331.”
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20. Artikel 32 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”Verifieringen av en verksamhetsutövares utsläppsrapport gäller en anläggning inom kategori A som avses i
artikel 19.2 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller en anläggning inom kategori B som avses i
artikel 19.2 b i den genomförandeförordningen där”.
b) I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”Verifieringen av en verksamhetsutövares utsläppsrapport gäller en anläggning inom kategori A som avses i
artikel 19.2 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller en anläggning inom kategori B som avses i
artikel 19.2 b i den genomförandeförordningen där”.
c) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3) Verifieringen av en verksamhetsutövares utsläppsrapport gäller en anläggning med låga utsläpp enligt
artikel 47.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och leden a–c i punkt 2 är tillämpliga.”
d) Följande punkter ska läggas till som punkterna 3a, 3b och 3c:
”3a) Verifieringen av en verksamhetsutövares rapport om årlig verksamhetsnivå avser en anläggning enligt punkt
1, 2 eller 3, varvid
a) den anläggningen inte omfattar någon annan delanläggning än en delanläggning för vilken ett
produktriktmärke enligt artikel 10.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 är tillämpligt, och
b) de produktionsuppgifter som är relevanta för produktriktmärket har utvärderats som en del av en revision
för redovisningsändamål och verksamhetsutövaren tillhandahåller bevis för detta.
3b) Verifieringen av en verksamhetsutövares rapport om årlig verksamhetsnivå avser en anläggning enligt punkt
1, 2 eller 3, varvid
a) anläggningen omfattar högst två delanläggningar,
b) den andra delanläggningen bidrar med mindre än 5 % till anläggningens totala slutliga tilldelning av
utsläppsrätter, och
c) kontrollören har tillgång till tillräckliga uppgifter för att i förekommande fall kunna bedöma uppdelningen
av delanläggningar.
3c) Verifieringen av en verksamhetsutövares rapport om årlig verksamhetsnivå avser en anläggning enligt punkt
1, 2 eller 3, varvid
a) anläggningen bara har delanläggningar med värmeriktmärke eller med fjärrvärme, och
b) kontrollören har tillgång till tillräckliga uppgifter för att i förekommande fall kunna bedöma uppdelningen
av delanläggningar.”
e) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:
a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
”Verifieringen av verksamhetsutövarens utsläppsrapport eller rapport om årlig verksamhetsnivå gäller en
anläggning som är belägen på en obemannad plats där”.
b) Led c ska ersättas med följande:
”c) mätarna redan har inspekterats på plats av verksamhetsutövaren eller av ett laboratorium i enlighet med
artikel 60 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 11 i delegerad förordning (EU)
2019/331 och ett undertecknat dokument eller datumstämplade fotografiska bevis som tillhandahålls av
verksamhetsutövaren visar att inga ändringar vad gäller mätning eller drift har skett vid anläggningen
sedan denna inspektion.”
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f) Punkt 5 ska ändras på följande sätt:
a) Första stycket ska ändras på följande sätt:
i) Den inledande meningen ska ersättas med följande:
”Verifieringen av verksamhetsutövarens utsläppsrapport eller rapport om årlig verksamhetsnivå gäller en
anläggning som är belägen på en avlägsen eller otillgänglig plats, och i synnerhet en offshore-anläggning,
där”.
ii) Led b ska ersättas med följande:
”b) mätarna redan har inspekterats på plats av verksamhetsutövaren eller av ett laboratorium i enlighet med
artikel 60 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 11 i delegerad förordning (EU)
2019/331 och ett undertecknat dokument eller datumstämplade fotografiska bevis som tillhandahålls
av verksamhetsutövaren visar att inga ändringar vad gäller mätning eller drift har skett vid
anläggningen sedan denna inspektion.”
b) Följande punkt ska läggas till:
”Punkt 3a b ska tillämpas om den delanläggning som bidrar med 95 % eller mer till anläggningens
sammanlagda slutliga tilldelning av utsläppsrätter enligt punkt 3b b är en delanläggning för vilken ett
produktriktmärke i enlighet med artikel 10.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 är tillämpligt.”
21. Följande artikel ska införas:
”Artikel 34a
Virtuella besök på plats
1.
Genom undantag från artikel 21.1 får kontrollören, om allvarliga, extraordinära och oförutsebara
omständigheter, utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll, hindrar kontrollören från att
utföra ett fysiskt besök på plats och om dessa omständigheter inte kan avhjälpas efter att alla rimliga åtgärder
vidtagits, besluta att göra ett virtuellt besök på plats, förutsatt att den behöriga myndigheten ger sitt godkännande i
enlighet med punkt 3 i den här artikeln.
Kontrollören ska vidta åtgärder för att minska verifieringsrisken till en godtagbar nivå, som med rimlig säkerhet
garanterar att rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fri från väsentliga felaktigheter. Ett
fysiskt besök på anläggningen eller hos luftfartygsoperatören ska genomföras utan onödigt dröjsmål.
Beslutet att genomföra ett virtuellt besök på plats ska grunda sig på resultatet av riskanalysen och efter fastställande om
att villkoren för att genomföra ett virtuellt besök är uppfyllda. Kontrollören ska utan onödigt dröjsmål informera
verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören om detta.
2.
Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören ska till den behöriga myndigheten lämna in en ansökan om
godkännande av kontrollörens beslut att genomföra ett virtuellt besök på plats. Ansökan ska omfatta följande:
a) Bevis på att det inte är möjligt att genomföra ett fysiskt besök på plats på grund av allvarliga, extraordinära och
oförutsebara omständigheter som ligger utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll.
b) Information om hur det virtuella besöket på plats kommer att genomföras.
c) Information om resultatet av kontrollörens riskanalys.
d) Bevis för de åtgärder kontrollören vidtagit för att minska verifieringsrisken till en godtagbar nivå, som med rimlig
säkerhet garanterar att rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fri från väsentliga
felaktigheter.
3.
Den behöriga myndigheten ska på grundval av en ansökan som lämnats av berörd verksamhetsutövare eller
berörd luftfartygsoperatör fatta ett beslut om godkännande av kontrollörens beslut att genomföra ett virtuellt besök
på plats med beaktande av vad som sägs i punkt 2.
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4.
Genom undantag från punkt 3 får den behöriga myndigheten, om ett stort antal anläggningar eller luftfartygso
peratörer påverkas av liknande allvarliga, extraordinära och oförutsebara omständigheter, utanför verksamhets
utövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll, och om omedelbara åtgärder krävs på grund av lagstadgade nationella
hälsoskäl, tillåta kontrollörer att utföra virtuella besök på plats utan att det krävs ett sådant individuellt godkännande
som avses i punkt 3, under följande förutsättningar:
a) Den behöriga myndigheten har fastställt att det föreligger allvarliga, extraordinära och oförutsebara omständigheter
utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll och att omedelbara åtgärder krävs på grund av
lagstadgade nationella hälsoskäl.
b) Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har informerat den behöriga myndigheten om kontrollörens
beslut att genomföra ett virtuellt besök på plats, samt om det som anges i punkt 2.
Den behöriga myndigheten ska granska den information som verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har
lämnat i enlighet med led b under bedömningen av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport och
informera det nationella ackrediteringsorganet om resultatet av bedömningen.”
22. I artikel 37.5 ska andra stycket ersättas med följande:
”Om kontrollören verifierar referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig
verksamhetsnivå ska det i verifieringsteamet dessutom finnas minst en person som har den tekniska kompetens och
den förståelse som krävs för att bedöma de särskilda tekniska aspekterna avseende insamlingen, övervakningen och
rapporteringen av uppgifter av relevans för gratis tilldelning.”
23. I artikel 38.1 ska led a ersättas med följande:
”a) Kunskaper om direktiv 2003/87/EG, genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU)
2019/331 och genomförandeförordning (EU) 2019/1842 när det gäller verifiering av referensdatarapporten,
datarapporten för ny deltagare eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, denna förordning, relevanta normer och
tillämpliga riktlinjer samt annan relevant lagstiftning, inklusive relevanta riktlinjer och lagstiftning som utfärdats
av den medlemsstat där kontrollören ska genomföra en verifiering.”
24. Artikel 41 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska andra meningen ersättas med följande:
”Vid införande och genomförande av dessa förfaranden och processer ska kontrollören utföra den verksamhet som
förtecknas i bilaga II till den här förordningen enligt den harmoniserade standard som avses i den bilagan.”
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Kontrollören ska utforma, dokumentera, införa och upprätthålla ett ledningssystem i enlighet med den
harmoniserade standard som avses i bilaga II för att säkerställa följdriktighet i utveckling, genomförande,
förbättring och utvärdering av de förfaranden och processer som avses i punkt 1. Ledningssystemet ska innehålla
åtminstone
a) strategier och ansvarsområden,
b) granskning av ledningen,
c) internrevisioner,
d) korrigeringsåtgärder,
e) åtgärder för att hantera risker och möjligheter och vidta förebyggande åtgärder,
f) kontroll över dokumenterad information.”
25. Artikel 42.1 ska ersättas med följande:
”1.
Kontrollören ska upprätta och underhålla dokumentation över personalens kompetens och opartiskhet för att
visa att denna förordning har följts.”
26. Artikel 43 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 2 ska andra meningen ersättas med följande:
”För tillämpning av denna förordning ska de relevanta krav på kontrollörens organisation och struktur som
fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga II gälla.”
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b) I punkt 3 första stycket ska följande mening läggas till:
”I detta syfte ska kontrollören övervaka riskerna för opartiskhet och vidta lämpliga åtgärder för att hantera dessa
risker.”
c) Punkt 5 ska ändras på följande sätt:
a) Första meningen i första stycket ska ersättas med följande:
”En kontrollör får inte lägga ut ingåendet av avtalet mellan verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och
kontrollören, den oberoende granskningen eller utfärdandet av verifieringsrapporten på entreprenad.”
b) Andra stycket ska ersättas med följande:
”Dock ska inte ingåendet av avtal med individer om att utföra verifieringsverksamhet betraktas som att lägga ut
verifieringsverksamhet på entreprenad enligt första stycket, om kontrollören när denne ingår dessa avtal tar fullt
ansvar för den verifieringsverksamhet som utförs av den kontraktsanställda personalen. När kontrollören ingår
avtal om att utföra verifieringsverksamhet, ska kontrollören kräva att dessa individer undertecknar ett skriftligt
avtal om att de följer kontrollörens förfaranden och att det inte föreligger någon intressekonflikt vid utförandet
av denna verifieringsverksamhet.”
d) Följande punkt ska införas som punkt 6a:
”6a
Vid kontroll av samma verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som under föregående år ska
kontrollören beakta risken för opartiskhet och vidta åtgärder för att minska risken för opartiskhet.”
e) Följande punkt 8 ska läggas till:
”8.
Om en EU ETS-revisionsledare utför årliga verifieringar under fem på varandra följande år för en viss
anläggning, ska EU ETS-revisionsledaren göra ett uppehåll på tre på varandra följande år vad gäller tillhanda
hållande av verifieringstjänster i fråga om samma anläggning. Perioden om maximalt fem år omfattar EU ETSverifiering av utsläpp eller tilldelningsuppgifter som utförts för anläggningen med start efter den 1 januari 2021.”
27. I artikel 44 ska andra stycket ersättas med följande:
”Vid verifiering av referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig verksamhetsnivå ska
en kontrollör som utfärdar en verifieringsrapport till en verksamhetsutövare dessutom vara ackrediterad för
verksamhetsgrupp nr 98 enligt bilaga I.”
28. I artikel 46.1 ska första stycket ersättas med följande:
”Alla juridiska personer som inrättats enligt en medlemsstats nationella lagstiftning kan ansöka om ackreditering i
enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 765/2008 och bestämmelserna i detta kapitel.”
29. I artikel 59.1 ska led b ersättas med följande:
”b) ha kunskaper om direktiv 2003/87/EG, genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU)
2019/331 och genomförandeförordning 2019/1842 i de fall där bedömaren bedömer kontrollörens kompetens
och förmåga avseende område 98 enligt bilaga I till denna förordning, denna förordning, relevanta normer,
tillämpliga riktlinjer och annan relevant lagstiftning,”.
30. I artikel 60.2 ska led a ersättas med följande:
”a) ha kunskaper om direktiv 2003/87/EG, genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU)
2019/331 och genomförandeförordning 2019/1842 i de fall där den tekniska experten bedömer kontrollörens
kompetens och förmåga avseende område 98 i den mening som avses i bilaga I till denna förordning, denna
förordning, relevanta normer, tillämpliga riktlinjer och annan relevant lagstiftning,”.
31. I artikel 77.1 ska led b ersättas med följande:
”b) Adress och kontaktuppgifter till de verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer vars utsläppsrapporter,
tonkilometerrapporter, referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig
verksamhetsnivå omfattas av deras verifieringar.”
32. Bilaga II ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.
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Artikel 2
Rättelser av genomförandeförordning (EU) 2018/2067
Genomförandeförordning (EU) 2018/2067 ska rättas på följande sätt:
1.

Artikel 3 ska rättas på följande sätt:
a) I punkt 11 ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
b) I punkt 28 ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
c) I punkt 29 ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

2.

I artikel 7.4 ska andra stycket ändras på följande sätt:
a) I första meningen ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
b) I andra meningen ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

3.

I artikel 7.6 andra stycket ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

4.

Artikel 10.1 ska rättas på följande sätt:
a) I led e ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
b) I led f ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
c) Punkt l ska ersättas med följande:
”l) I tillämpliga fall, den rapport som avses i artikel 69.1 och 69.4 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.”

5.

Artikel 17.3 ska rättas på följande sätt:
a) I led a ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”,
b) I led c ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

6.

I artikel 17.4 ska första stycket ersättas med följande:
”4.
När överförd koldioxid dras ifrån i enlighet med artikel 49 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller
överförd dikväveoxid inte räknas som utsläpp i enlighet med artikel 50 i den förordningen, och överförd koldioxid
eller dikväveoxid både mäts i den överförande och den mottagande anläggningen ska kontrollören granska huruvida
skillnader mellan de uppmätta värdena på de båda anläggningarna kan förklaras med mätdonens osäkerhet och
huruvida det korrekta aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena har använts i utsläppsrapporterna från båda
anläggningarna.”

7.

I artikel 19.3 ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

8.

I artikel 27.1 led e ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

9.

Artikel 27.3 ska rättas på följande sätt:
a) I led f ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
b) I led q ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

10. I artikel 28 led e ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
11. I artikel 30.1 led c ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
12. I artikel 58.2 tredje stycket ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.
13. I artikel 69.1 ska ”…/…” ersättas med ”2019/331”.

Artikel 3
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 december 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA

I bilaga II ska följande led läggas till som leden g och h:
”g) Ett förfarande eller en process för att säkerställa att kontrollören tar fullt ansvar för verifieringsverksamhet som utförs
av kontraktsanställda.
h) Processer som säkerställer att det ledningssystem som avses i artikel 41.2 fungerar väl, inbegripet följande:
i)

Processer för översyn av ledningssystemet minst en gång per år; det får dock gå högst 15 månader mellan
översynerna.

ii) Processer för att utföra internrevisioner minst en gång per år; det får dock gå högst 15 månader mellan internrevi
sionerna.
iii) Processer för att identifiera och hantera avvikelser i kontrollörens verksamhet och vidta korrigerande åtgärder för
att åtgärda dessa avvikelser.
iv) Processer för att identifiera risker och möjligheter i kontrollörens verksamhet och vidta förebyggande åtgärder för
att minska dessa risker.
v) Processer för kontroll av dokumenterad information.”

