ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 146/2007
frá 26. október 2007
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum
samkvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 127/2007 frá 28. september 2007 (1 ).

2)

Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13.
október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar
gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB
( 2 ).

3)

Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/101/EB frá 27.
október 2004 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins að því er varðar
verkefniskerfi Kýótóbókunarinnar (3 ).

4)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2216/2004 frá
21. desember 2004 um staðlað og varið skráningarkerfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr.
280/2004/EB ( 4 ).

5)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/156/EB frá 29.
janúar 2004 um að setja viðmiðunarreglur fyrir vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og
skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB ( 5 ).

6)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/780/EB frá 13.
nóvember 2006 um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun
gróðurhúsalofttegunda í kerfi Bandalagsins um viðskipti með heimildir til losunar, að því
er varðar verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni, í samræmi við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB ( 6 ).

7)

Ákvörðun ráðsins 2002/358/EB frá 25. apríl 2002 um samþykki Kýótóbókunarinnar við
rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, fyrir hönd Evrópubandalagsins, og sameiginlega uppfyllingu á skuldbindingum samkvæmt henni hefur ekki
verið felld inn í samninginn.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Stjtíð.
Stjtíð.
Stjtíð.
Stjtíð.
Stjtíð.
Stjtíð.

ESB L XX, og EES-viðbætir nr. XX.
ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
ESB L 338, 13.11.2004, bls. 18.
ESB L 386, 29.12.2004, bls. 1.
ESB L 59, 26.2.2004, bls. 1.
ESB L 316, 16.11.2006, bls. 12.
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8)

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um aðferð til
að vakta losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um framkvæmd
Kýótóbókunarinnar (7 ) hefur ekki verið felld inn í samninginn og sérstök ákvæði 3. gr.
ákvörðunarinnar um skýrslugjöf, sem ítrekuð eru í 3. mgr. 30. gr. tilskipunar
2003/87/EB, gilda því ekki gagnvart EFTA-ríkjunum.

9)

Í Noregi var kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda frá 1.
janúar 2005 komið á með lögum nr. 99 frá 17. desember 2004 og tilheyrandi reglugerðum frá 23. desember 2004, með áorðnum breytingum frá 15. mars 2005. Breytingar á
þessum lögum að því er varðar árin 2008–2012 öðluðust gildi hinn 1. júlí 2007 og síðari
breytingar á tilheyrandi reglugerðum voru gerðar hinn 14. september 2007. Samkvæmt
norska kerfinu verður ekki úthlutað heimildum fyrir tímabilið sem hefst árið 2008 að því
er varðar heimildir sem eru umfram losun á upphaflega þriggja ára tímabilinu sem hófst
árið 2005. Stjórnvöld í Noregi hafa tilkynnt að með fyrirvara um gildandi málsmeðferð
vegna viðurkenningar muni þau ekki gefa út heimildir á fimm ára tímabilinu sem hefst
árið 2008 umfram 15 milljónir tonna, og að hámarkshlutfall vottaðrar losunarskerðingar
og losunarskerðingareininga, sem rekstraraðilum er heimilt að nota, verði ekki hærra en
20 % af heildarlosunarheimildum. Á Íslandi og í Liechtenstein hefur kerfi af þessu tagi
ekki verið komið á enn sem komið er. Á Íslandi eru fyrirhugaðar ráðstafanir til að draga
úr losun gróðurhúsalofttegunda frá stöðvum sem ættu að falla undir gildissvið tilskipunar
2003/87/EB, meðal annars stöðvunum sem taldar eru upp í viðauka við ákvörðun þessa,
sem réttlæta að þær verði undanþegnar gildissviði tilskipunarinnar meðan þær ráðstafanir
eru í gildi.

10)

Hafa verður í huga að EFTA-ríkin búa við mismunandi aðstæður. Einkum þarf að taka
tillit til skuldbindinga Íslendinga samkvæmt Kyoto-bókuninni, þar eð stjórnvöld á Íslandi
hafa tilkynnt að þau muni nýta sér ákvæði ákvörðunar þings aðildarríkja
Kýótóbókunarinnar 14/CP.7 um áhrif einstakra verkefna á losun á
skuldbindingartímabilinu

11)

Í EFTA-ríkjunum kunna að vera stöðvar sem búa yfir búnaði til að binda og geyma
kolefni árin 2008–2012, og verða þær felldar einhliða inn í kerfi ESB fyrir viðskipti með
losunarheimildir á þann hátt að kolefni, sem er bundið og komið til varanlegrar geymslu,
dregst frá mældri losun frá viðkomandi stöð. Ákvörðun þessi gildir með fyrirvara um
úthlutun losunarheimilda til slíkra stöðva.

12)

Ákvörðun þessi skerðir ekki sjálfræði samningsaðila að því er varðar milliríkjaviðræður
um loftslagsbreytingar, einkum í tengslum við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar og Kýótóbókunina, nema að því er varðar lagagerninga sem eru
felldir inn í EES-samninginn samkvæmt ákvörðun þessari. EFTA-ríkin skulu þó taka
fullt tillit til þeirra skuldbindinga sem þau hafa gengist undir með EES-samningnum.

13)

Sérhvert EFTA-ríki ber ábyrgð á því að koma í framkvæmd stefnumiðum og aðgerðum
til efnda á alþjóðaskuldbindingum samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar og Kýótóbókuninni.

14)

EFTA-ríkjunum skal áfram gefinn kostur á þátttöku í starfi nefndar um loftslagsbreytingar, sem er framkvæmdastjórninni til aðstoðar samkvæmt 23. gr. tilskipunar
2003/87/EB, og að leggja landsbundnar úthlutunaráætlanir fyrir nefndina til umræðu.

15)

Í krafti aðildar sinnar að Kýótóbókuninni geta EFTA-ríkin tekið þátt í
milliríkjaviðskiptum með losunarheimildir við hvern þann samningsaðila sem getið er í
viðauka B með bókuninni.

(7 ) Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.
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Comment [shb1]: Stjórnartíðindi nr.
65/2007

16)

Viðskipti EFTA-ríkjanna skulu skráð í hina óháðu viðskiptadagbók Bandalagsins.
Yfirstjórnandi óháðu viðskiptadagbókarinnar skal sinna hlutverki sínu gagnvart EFTAríkjunum og Eftirlitsstofnun EFTA skal vera lögbært yfirvald þegar að því kemur að gefa
yfirstjórnandanum nauðsynleg fyrirmæli að því er varðar ákvæði um beitingu reglugerðar (EB) nr. 2216/2004 gagnvart EFTA-ríkjunum.

17)

Þegar gerður er samningur á grundvelli 25. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal þess gætt að
mismuna ekki EFTA-ríkjunum og rekstraraðilum í þeim ríkjum í samanburði við aðildarríki EB og rekstraraðila þar.

18)

Eftirlitsstofnun EFTA skal gæta náins samráðs við framkvæmdastjórnina þegar leitað er
til hennar um verkefni sem varða EFTA-ríkin og eru á ábyrgð framkvæmdastjórnarinnar
að því er varðar aðildarríki EB samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, reglugerð (EB) nr.
2216/2004, ákvörðun 2004/156/EB og ákvörðun 2006/780/EB. Þessi verkefni taka meðal
annars til mats á landsbundinni úthlutunaráætlun samkvæmt 3. mgr. 9. gr. fyrir hvert
tímabil sem getið er í 2. mgr. 11. gr. og öllum umsóknum um að taka einhliða með aðra
starfsemi og lofttegundir samkvæmt 24. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

19)

Fastanefnd EFTA-ríkjanna mun taka ákvörðun um að setja á fót ráðgjafarnefnd á vegum
EFTA sem verði Eftirlitsstofnun EFTA til aðstoðar við að inna þessi verkefni af hendi.
Áheyrnarfulltrúi framkvæmdastjórnarinnar skal sitja fundi nefndarinnar. Við mat á því
hvort EFTA-ríkin hafi fullnægt ákvæðum tilskipunarinnar, einkum að því er varðar
heildarlosunarheimildir, skal fjallað um þau atriði stefnumiða og aðgerða á sviði
loftslagsbreytinga sem varða samning þennan. Eftirlitsstofnun EFTA skal þó ekki fjalla
um hvort einstök EFTA-ríki hafi sjálf fullnægt alþjóðaskuldbindingum sínum um að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Ákvörðun um landsbundna úthlutunaráætlun skal
vera í samræmi við viðmiðin sem sett eru í III. viðauka við tilskipun 2003/87/EB,
einkum viðkomandi ákvæði aðferðakerfis samkvæmt skjölum framkvæmdastjórnarinnar
COM(2003) 830 lokag., COM(2005) 703 lokag. og COM(2006) 725 lokag. sem hafa að
geyma leiðsögn um mat á landsbundinni úthlutunaráætlun samkvæmt 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2003/87/EB og ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um landsbundnar
úthlutunaráætlanir.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
XX. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1f (tilskipun ráðsins 96/61/EB):
„–

2.

32003 L 0087: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október
2003 (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32).“

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 21ak (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/107/EB):
„21al.

32003 L 0087: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október
2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar
gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins
96/61/EB (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32), eins og henni var breytt
með:
–

32004 L 0101: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/101/EB frá 27.
október 2004 (Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 18).
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Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
a)

Með fyrirvara um síðar umfjöllun sameiginlegu EES-nefndarinnar skal
tekið fram að eftirtaldar bandalagsgerðir hafa ekki verið felldar inn í EESsamninginn:
i)

Ákvörðun ráðsins 2002/358/EB frá 25. apríl 2002 um samþykki
Kýótóbókunarinnar við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar, fyrir hönd Evrópubandalagsins, og sameiginlega
uppfyllingu á skuldbindingum samkvæmt henni.

ii)

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB frá 11. febrúar
2004 um aðferð til að vakta losun gróðurhúsalofttegunda í
Bandalaginu og um framkvæmd Kýótóbókunarinnar.

b)

EFTA-ríkin skulu undanþegin ákvæðum tilskipunarinnar að því er varðar
þriggja ára tímabilið sem hófst 1. janúar 2005 og um getur í 1. mgr. 11. gr.

c)

Eftirfarandi bætist við í annarri undirmálsgrein 1. mgr. 9. gr.:
„Að því er varðar fimm ára tímabilið sem hefst 1. janúar 2008 skal birta og
tilkynna áætlun EFTA-ríkis eigi síðar en beint í kjölfar gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um að fella tilskipunina inn í samninginn.“

d)

Orðin „innan þriggja mánaða“ í 3. mgr. 9. gr. lesist sem „innan tveggja
mánaða eða svo skjótt sem unnt er eftir það“ að því er varðar fimm ára
tímabilið sem hefst 1. janúar 2008.

e)

Að því er varðar tímabilin, sem um getur í 2. mgr. 11. gr., og
heildarlosunarheimildir fyrir hvert tímabil samkvæmt 2. mgr. 11. gr., er
hverju EFTA-ríki heimilt að úthluta stærra hlutfalli losunarheimilda sinna
gegn greiðslu en sem nemur hámarki samkvæmt 10. gr.

f)

Eftirfarandi bætist við í 2. mgr. 11. gr.:
„Að því er varðar fimm ára tímabilið sem hefst 1. janúar 2008 og að því
leyti sem EFTA-ríki á í hlut skal þessi ákvörðun tekin eigi síðar en 2
mánuðum áður en það tímabil hefst eða jafnskjótt og unnt er eftir það.“

g)

Orðin „sáttmálans, einkum 87. og 88. gr.“ í 3. mgr. 11. gr. lesist „samningsins, einkum 61. og 62. gr.“

h)

Í stað fyrsta málsliðar 1. mgr. 11. gr. a komi eftirfarandi:
„Með fyrirvara um ákvæði 3. mgr. skal EFTA-ríkjunum heimilt á hverju
tímabili, sem um getur í 2. mgr. 11. gr., að leyfa rekstraraðilum að nýta sér
vottaða losunarskerðingu og losunarskerðingareiningar, sem til verða í
verkefnistengdum aðgerðum innan kerfis Bandalagsins, sem hundraðshluta
af heildarlosunarheimildum.“

i)

Í stað annars málsliðar 3. mgr. 16 gr. komi eftirfarandi:
„EFTA-ríkin skulu kveða á um sektir fyrir umframlosun sem jafngilda
þeim sem gilda í aðildarríkjum EB.“

j)

Eftirfarandi bætist við í 1. mgr. 19. gr.:
„Skrá fyrir Liechtenstein má halda á vegum Svisslendinga.“

k)

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 20. gr.:
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„4. Skrá skal í óháðu viðskiptadagbókina, sem um getur í 1. mgr., útgáfu,
framsal og afturköllun losunarheimilda sem varða EFTA-ríkin og
rekstraraðila þeirra.
Yfirstjórnandinn skal vera til þess bær að sinna verkefnunum sem um
getur í 1.–3. mgr. að því er varðar EFTA-ríkin og rekstraraðila í þeim
ríkjum.“
l)

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 25. gr.:
„3. Til losunarheimilda í kerfi Bandalagsins teljast losunarheimildir sem
EFTA-ríkin úthluta eða rekstraraðilar í þeim ríkjum selja innan kerfis
Bandalagsins. Eftir að Bandalagið hefur gert samning af því tagi sem
um getur í 1. mgr. skal enginn munur gerður á slíkum
losunarheimildum.
Framkvæmdastjórnin skal senda EFTA-ríkjunum tímanlega upplýsingar um samningaviðræður og gerð samninga í samræmi við þessa
grein.“

m) EFTA-ríki, sem taka þátt í kerfi ESB fyrir viðskipti með losunarheimildir,
munu leggja fram upplýsingar samkvæmt viðeigandi ákvæðum í fyrstu
undirmálsgrein 3. mgr. 30. gr., en ákvæði um skýrslugjöf samkvæmt
annarri undirmálsgrein taka ekki til þeirra.
n)

Eftirfarandi bætist við efst í 1. lið III. viðauka:
„Alþjóðaskuldbindingar EFTA-ríkjanna utan þessa samnings skulu ekki
koma til umfjöllunar hjá Eftirlitsstofnun EFTA.“

o)

Í stað orðanna „mat á raunverulegum og áætluðum árangri aðildarríkjanna
við“ í 2. lið III. viðauka komi orðin „staðfest gögn um losun sem stöðvar
hafa lagt fram samkvæmt tilskipuninni, landsskrár ríkja og orðsendingar
ríkja sem sendar hafa verið skrifstofu rammasamnings Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar í því skyni“ að því er varðar EFTA-ríkin.

p)

Í stað orðanna „lagagerninga og stefnumótandi gerninga Bandalagsins“ í 4.
lið III. viðauka komi orðin „lagagerninga sem felldir hafa verið inn í samninginn“.

q)

Í stað orðanna „sáttmálans, einkum 87. og 88. gr.“ í 5. lið III. viðauka komi
orðin „samningsins, einkum 61. og 62. gr.“

r)

Í stað textans í 12. lið III. viðauka komi eftirfarandi:
„Í áætluninni skal hámark vottaðrar losunarskerðingar og
losunarskerðingareininga, sem rekstraraðilum er heimilt að nota í kerfi
fyrir viðskipti með losunarheimildir, tilgreint sem hundraðshluti af
heildarlosunarheimildum.“

s)

EFTA-ríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að
fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. desember 2007.

t)

Brennslustöðvar á Íslandi, sem hafa skráð nafnvarmaafl umfram 20 MW
(að undanskildum brennslustöðvum fyrir hættulegan úrgang eða sorp) en
hafa losað á hverju ári minna en 25 000 tonn af koltvísýringsígildi (að
undanskilinni losun úr lífmassa) samkvæmt skýrslu til lögbærs yfirvalds
næstu þrjú ár á undan deginum sem landsbundin úthlutunaráætlun fyrir tiltekið tímabil er lögð fram, skulu undanþegnar gildissviði tilskipunar
þessarar á því tímabili sem sú áætlun ætti að gilda, að því tilskildu að hlut-
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aðeigandi lögbært yfirvald færir Eftirlitsstofnun EFTA viðhlítandi sönnur á
að það framfylgi öðrum stefnumiðum og aðgerðum sem skila sama árangri
og tilskipun 2003/87/EB. Af þessu leiðir að meðan þannig stendur á að
engin stöð eða starfsemi samkvæmt I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB
ætti að falla undir landsbundna úthlutunaráætlun gildir ekki krafan í 1.
mgr. 9. gr. um framlagningu áætlunar.
u)

Eftirlitsstofnun EFTA skal beita viðkomandi ákvæðum aðferðakerfisins
samkvæmt skjölum framkvæmdastjórnarinnar COM(2003) 830 lokag.,
COM(2005) 703 lokag. og COM(2006) 725 lokag. sem hafa að geyma
leiðsögn um mat á landsbundinni úthlutunaráætlun samkvæmt 3. mgr. 9.
gr. tilskipunar 2003/87/EB eins og það hefur verið framkvæmt í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar um landsbundnar úthlutunaráætlanir.

21am.

32004 D 0156: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/156/EB frá 29. janúar
2004 um að setja viðmiðunarreglur fyrir vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda
og skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 59, 26.2.2004, bls. 1).

21an.

32004 R 2216: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2216/2004 frá 21.
desember 2004 um staðlað og varið skráningarkerfi samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 386, 29.12.2004, bls. 1).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
a)

Ákvæði aðlögunarliðar k) við tilskipun 2003/87/EB skulu gilda um reglugerðina að breyttu breytanda.

b)

Eftirfarandi undirmálsgrein bætist við í 3. mgr. 6. gr.:
„Yfirstjórnandinn skal fara eftir fyrirmælum Eftirlitsstofnunar EFTA að
því er varðar skrár í EFTA-ríkjunum koma við sögu.“

c)

Í stað orðanna „Framkvæmdastjórnin skal“ í 4. mgr. 8. gr. komi orðin
„Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu“.

d)

Orðin „1. janúar 2007“ í 1. mgr. 44. gr. lesist „15. desember 2007“.

e)

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 44. gr.:
„4. Yfirstjórnandinn skal fara eftir fyrirmælum Eftirlitsstofnunar EFTA
að því er varðar töflur landsbundinna úthlutunaráætlana EFTAríkjanna.“

21ao.

32006 D 0780: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/780/EB frá 13.
nóvember 2006 um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun
gróðurhúsalofttegunda í kerfi Bandalagsins um viðskipti með heimildir til
losunar, að því er varðar verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni,
í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L
316, 16.11.2006, bls. 12).“
2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2003/87/EB og 2004/101/EB, reglugerðar (EB) nr.
2216/2004 og ákvarðana 2004/156/EB og 2006/780/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
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3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 27. október 2007 eða daginn eftir að síðasta tilkynning
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins berst sameiginlegu EES-nefndinni, hvort sem síðar
verður (∗).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við
þau.
Gjört í Brussel 26. október 2007.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Stefán Haukur Jóhannesson
formaður.

(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna / Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007
Brennslustöðvar á Íslandi sem hafa skráð nafnvarmaafl umfram 20 MW:
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Síldarvinnslunnar á Siglufirði;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Síldarvinnslunnar á Seyðisfirði;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Eskju á Eskifirði;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Síldarvinnslunnar í Neskaupstað;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja HB Granda á Akranesi;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Ísfélags Vestmannaeyja;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Skeggeyjar Höfn;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Síldarvinnslunnar í Helguvík;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði;
Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum;
Neyðarvaraaflstöð fyrir álbræðslu Alcan;
Neyðarvaraaflstöð Orkuveitu Reykjavíkur.

8

