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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2007/EES/54/22 

frá 20. febrúar 2004 

um tilhögun við framlagningu upplýsinga um skipulags- eða framkvæmdaáætlanir sem 
krafist er samkvæmt tilskipun ráðsins 96/62/EB með tilliti til viðmiðunarmarka fyrir 

tiltekin mengunarefni í andrúmslofti (*) 

(tilkynnt með númeri C(2004) 491) 

 (2004/224/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/62/EB frá 
27. september 1996 um mat og stjórn á gæðum andrúms-
lofts (1), einkum 1. mgr. 12. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 96/62/EB skal 

gera skipulags- eða framkvæmdaáætlanir í aðildar-
ríkjunum til að ná viðmiðunarmörkunum sem sett 
voru með tilskipun ráðsins 1999/30/EB frá 22. apríl 
1999 um viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, 
köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð og 
efnisagnir og blý í andrúmsloftinu (2) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB frá 16. 
nóvember 2000 um viðmiðunarmörk fyrir bensen og 
kolsýring í andrúmslofti (3) fyrir þau svæði og 
þéttbýlisstaði þar sem farið er yfir viðmiðunarmörk 
og viðbætt vikmörk. Í þessum skipulags- og fram-
kvæmdaáætlunum skulu a.m.k. vera upplýsingarnar í 
IV. viðauka við tilskipun 96/62/EB. Framkvæmda-
stjórnin skal hafa reglulegt eftirlit með framkvæmd 
þessara skipulags- og framkvæmdaáætlana. 

 
2) Í 11. gr. tilskipunar 96/62/EB er þess krafist að 

aðildarríkin leggi árlega skipulags- og fram-
kvæmdaáætlanir sínar fyrir framkvæmdastjórnina. 

 
3) Skipulags- og framkvæmdaáætlanirnar skulu gerðar í 

samræmi við sérstök stjórnsýslufyrirmæli í hverju 
aðildarríki en upplýsingarnar, sem lagðar eru fyrir 
framkvæmdastjórnina, skulu vera samræmdar og  
 

teknar saman í samræmi við nákvæma tilhögun sem 
mælt er fyrir um í þessari ákvörðun. 

 
4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 
komið var á fót skv. 12. gr. tilskipunar 96/62/EB. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 
 
Þegar aðildarríkin leggja fram upplýsingarnar um skipulags- 
eða framkvæmdaáætlanirnar, sem um getur í 3. mgr. 8. gr. 
tilskipunar 96/62/EB, eins og krafist er skv. iii-lið a-liðar 
1. mgr. 11. gr., með tilliti til viðmiðunarmarkanna sem sett 
voru með tilskipunum 1999/30/EB og 2000/69/EB, skulu 
þau setja upplýsingarnar fram í samræmi við uppsetninguna 
í viðaukanum við þessa ákvörðun. 
 
Skipulags- og framkvæmdaáætlanirnar skulu í heild sinni 
vera aðgengilegar framkvæmdastjórninni fari hún fram á 
það. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 20. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

varaforseti. 
 

 

 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 27. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2004 frá  
3. desember 2004 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 26, 26.5.2005, bls. 23. 

(1) Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 55. Tilskipuninni var breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003(Stjtíð. EB  
L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 163, 29.6.1999, bls. 41. Tilskipuninni var breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/744/EB(Stjtíð. EB L 278, 
23.10.2001, bls. 35). 

(3) Stjtíð. EB L 313, 13.12.2000, bls. 12. 
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VIÐAUKI 
 

INNGANGUR 
 
Skýrslan til framkvæmdastjórnarinnar skal vera á þeim sjö eyðublöðum sem tilgreind eru hér á eftir. Fylla þarf út öll 
eyðublöðin fyrir hverja skipulags- eða framkvæmdaáætlun. Á eyðublaði 1 eru almennar upplýsingar um viðkomandi 
skipulags- eða framkvæmdaáætlun. Í hverjum dálki eyðublaða 2–6 er lýsing á tilviki þar sem farið er yfir mörkin og 
skipulags- eða framkvæmdaáætlunin tekur til. Í tilvikum, þar sem farið er yfir mörkin, er tilgreint svæðið, svo og þau 
viðmiðunarmörk að viðbættum vikmörkum (LV+MOT) þar sem farið er yfir mörkin. Svæði, þar sem farið er yfir 
mörkin, er staður eða safn staða þar sem farið hefur verið yfir mörkin LV+MOT á viðmiðunarárinu. Viðmiðunarárið 
er árið þegar farið er yfir mörkin sem, í samræmi við 8. gr. tilskipunar 96/62/EB, varð til þess að skylt var að gera eða 
framkvæma skipulags- eða framkvæmdaáætlun. Í hverri línu á eyðublöðum 2–6 er lýsandi þáttur varðandi tilvikið 
þegar farið er yfir mörkin. 
 
Svæði, þar sem farið er yfir mörkin, getur náð yfir nokkra staði þar sem farið hefur verið yfir LV+MOT á 
viðmiðunarárinu, að því tilskildu að tilteknir, lýsandi þættir þessara staða séu sambærilegir eða eins. Þessir lýsandi 
þættir eru tilgreindir á eyðublöðum 2–6 með sameiningarkóða sem er tilgreindur í töflu 1. Fyrir þá lýsandi þætti sem 
mega vera mismunandi fyrir staðina eru aðrir kóðar gefnir upp í töflu 1; þessir kóðar tilgreina hvernig á að sameina 
mismunandi þætti. 
 

Á eyðublaði 7 má finna stutta lýsingu á hinum ýmsu ráðstöfunum. 

 

TAFLA 1 
 

Forskrift um hvernig unnt er að sameina staði, þar sem farið hefur verið yfir mörkin LV+MOT í eitt tilvik þar 
sem farið er yfir mörkin: sameiningarkóðar, sem eru gefnir fyrir hverja færslu á eftirfarandi eyðublöðum 

 
Sameiningarkóði Merking sameiningarkóða 

Á.E.V. Á ekki við 

S Þessi færsla skal vera stök lýsing (ekki skrá, seiling eða samtala) sem á við um alla staði sem hafa
verið sameinaðir 

L Ef þeir eru sameinaðir skal færslan vera skrá (1) yfir allar færslur um staðina 

LS Ef þeir eru sameinaðir skal færslan vera skrá (1) yfir allar færslur um staðina eða stök lýsing 

R Ef þeir eru sameinaðir skal færslan vera seiling færslnanna fyrir mismunandi staði: lágmarksgildi
— hámarksgildi 

T Ef þeir eru sameinaðir skal færslan vera samtala allra færslna um staðina 
(1) Staðirnir skulu vera í sömu röð í öllum skrám. Færslur fyrir aðgreinda staði skulu aðskildar með tvöföldu skástriki „//“. 

 
EYÐUBLAÐ 1 

 
Almennar upplýsingar um skipulags- eða framkvæmdaáætlunina 

 
a. Viðmiðunarár Á.E.V. 

b. Aðildarríki Á.E.V. 

c. Vísun í skipulags- eða framkvæmdaáætlunina Á.E.V. 

d. Skrá yfir kenninúmerin fyrir tilvikin þar sem farið er yfir mörkin og lýst er á eyðublöðum 2–6 Á.E.V. 

e. Heiti yfirvaldsins sem ber ábyrgð á að semja drög að skipulags- eða framkvæmdaáætlun sem 
tekur til tilviksins þar sem farið er yfir mörkin 

Á.E.V. 

f. Póstfang yfirvalds sem ber ábyrgð Á.E.V. 

g. Nafn tengiliðar Á.E.V. 

h. Póstfang tengiliðar Á.E.V. 
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i. Símanúmer tengiliðar Á.E.V. 

j. Bréfasímanúmer tengiliðar Á.E.V. 

k. Tölvupóstfang tengiliðar Á.E.V. 

l. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur Á.E.V. 

Athugasemdir við eyðublað 1: 
1. b: Aðildarríkin skulu tilgreind með eftirfarandi kóðum: Austurríki:  BE; Danmörk: DK; Finnland: FI; Frakkland: FR; Þýskaland: 

DE; Grikkland: EL; Írland: IE; Ítalía: IT; Lúxemborg: LU; Holland: NL; Portúgal: PT; Spánn: ES; Svíþjóð: SE; Breska 
konungsríkið: UK. 

2. c: Tilvísun í skipulags- eða framkvæmdaáætlunina skal vera full og ítarleg tilvísun í það skjal eða þau skjöl þar sem skipulags- 
eða framkvæmdaáætluninni er lýst til fulls. Auk þess má gefa upp veffang. 

3. g: Tengiliðurinn er sá sem framkvæmdastjórnin skal hafa samband við ef hún óskar eftir frekari upplýsingum um einhvern hluta 
þessa skýrslueyðublaðs. 

 

EYÐUBLAÐ 2 

 

Lýsing á því þegar farið er yfir viðmiðunarmarkið 

 
a. Kenninúmer tilviks þar sem farið er yfir mörkin Á.E.V. 

b. Mengunarefni S 

c. Svæðiskóði L 

d. Heiti borgar (borga) eða sveitarfélags (sveitarfélaga) L 

e. Fyllist einungis út ef farið er yfir viðmiðunarmörkin LV+MOT: fyrir mengunarefnin SO2, 
NO2 or PM10 [klst./d/á] 

S 

f. Styrkur á viðmiðunarári:  

— styrkur í μg/m3 ef við á eða R 

— hæsti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á eða R 

— heildarfjöldi tilvika þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við 
LV+MOT, ef við á 

R 

g. Fyllist einungis út ef LV er gefið upp sem fjöldi tilvika þegar farið er yfir tölulegan styrk: 
heildarfjöldi tilvika þegar farið er yfir mörkin á viðmiðunarárinu, gefinn upp með hliðsjón af 
LV 

R 

h. Styrkur á viðmiðunarári gefinn upp í tengslum við hið heilsutengda LV fyrir viðkomandi 
mengunarefni, ef slíkt LV er til: 

 

— styrkur í μg/m3 er við á eða R 

— heildarfjöldi tilvika þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við LV, ef 
við á 

R 

i. Mældur styrkur undanfarandi ár ef upplýsingar liggja fyrir og hafa ekki verið sendar 
framkvæmdastjórninni 

 

— ár og styrkur í μg/m3 er við á eða L 

— ár og mesti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á eða L 

— ár og heildarfjöldi tilvika þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við 
LV+MOT, ef við á 

L 

j. Ef mælingar leiddu í ljós að farið er yfir mörkin:  

— kóði stöðvarinnar þar sem fram kom að farið hafði verið yfir mörkin L 

— landhnit stöðvarinnar L 

— flokkun stöðvarinnar S 
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k. Ef líkanreikningur leiddi í ljós að farið hafði verið yfir mörkin:  

— upplýsingar um staðsetningu svæðisins þar sem farið er yfir mörkin LS 

— flokkun svæðisins S 

l. Áætlað flatarmál (km2) þar sem farið er yfir LV á viðmiðunarárinu T 

m. Áætluð vegalengd (km) þar sem farið er yfir LV á viðmiðunarárinu T 

n. Áætlaður heildarfjöldi íbúa sem varð fyrir áhrifum vegna þess að farið er yfir LV á 
viðmiðunarárinu 

 

T 

o. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur Á.E.V. 

Athugasemdir við eyðublað 2: 
1. a: Hvert tilvik þegar farið er yfir mörkin skal fá kenninúmer sem aðgreinir það frá öllum öðrum í aðildarríkinu. 
2. b: Mengunarefnin skulu tilgreind sem „SO2“, „NO2“, „PM10“, „Pb“ fyrir blý, „C6H6“ fyrir bensen eða „CO“. 
3. c: Svæðiskóðinn skal vera sams konar og sá sem gefinn er upp í árlegum spurningalista 2001/839/EB fyrir viðmiðunarárið. 
4. d: Ef svæðið, þar sem farið er yfir mörkin, nær yfir fleiri en eina borg eða eitt sveitarfélag skal tilgreina allar borgir og 

sveitarfélög, þar sem farið er yfir mörkin, og aðskilja heitin með semíkommu. 
5. e: Viðmiðunarmark, þar sem farið er yfir LV+MOT, skal tilgreint sem „klst.“ (klukkustundarmeðaltal), „d“ (dagsmeðaltal) eða 

„á“ (ársmeðaltal). 
6. f og h: Ef reiknilíkön leiddu í ljós að farið hafði verið yfir mörkin skal gefa upp, á þessu og eftirfarandi eyðublöðum, mesta styrk 

á svæðinu þar sem farið er yfir mörkin. 
7. i: Upplýsingarnar skulu gefnar upp sem „ár: styrkur“. Færslur fyrir fleiri en eitt ár skal aðskilja með semíkommu. Ef upplýsingar 

liggja ekki fyrir skal gefa það til kynna með „e.f.“, ef upplýsingar hafa áður verið gefnar skal gefa það til kynna með „á.g.“. 
8. j: „Kóði stöðvarinnar þar sem fram kom að farið hafði verið yfir mörkin“ skal vera kóðinn sem hefur verið notaður í árlegum 

spurningalista fyrir viðmiðunarárið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/839/EB). 
9. j: Fyrir „landhnit stöðvarinnar“ og „flokkun stöðvarinnar“ skal nota forskriftirnar sem þegar eru notaðar við skipti á gögnum 

samkvæmt ákvörðun 97/101/EB um skipti á upplýsingum. 
10. k: Kóðana fyrir „flokkun stöðvar“ skal einnig nota fyrir „flokkun svæðisins“. Ef svæðið, þar sem reiknilíkön leiddu í ljós að 

farið hafði verið yfir mörkin, nær yfir fleiri en einn flokk skal gefa upp kóða flokkanna, aðskilda með semíkommu. 
11. l og m: „Flatarmál (km2) þar sem farið er yfir LV“ gefur til kynna stærð viðkomandi svæðis þar sem farið er yfir mörkin. Reitinn 

má hafa  auðan ef um er að ræða stöðvar á umferðarsvæðum eða umferðarsvæði. Einungis skal gefa upp „vegalengd (km) þar 
sem mörkin voru yfir LV“ fyrir stöðvar á umferðarsvæðum, þar sem farið er yfir mörkin, eða fyrir umferðarsvæði ef um er að 
ræða reiknilíkön. Með því er gefin til kynna heildarlengd vegarkafla þar sem farið er yfir mörkin, öðrum eða báðum megin. 

12. n: „Íbúar sem verða fyrir váhrifum vegna þess að farið er yfir LV“ gefur til kynna áætlaðan fjölda fólks sem var á svæðinu þegar 
farið er yfir viðmiðunarmörkin. 

 

EYÐUBLAÐ 3 

 

Greining á orsökum þess að farið er yfir mörkin á viðmiðunarárinu 

 
a. Kenninúmer tilviks þar sem farið er yfir mörkin Á.E.V. 

b. Áætlað, svæðisbundið bakgrunnsgildi  

— árlegur meðalstyrkur í μg/m3 ef við á eða R 

— hæsti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á eða R 

— heildarfjöldi tilvika, þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við LV, ef 
við á 

R 

c. Áætlað heildarbakgrunnsgildi  

— árlegur meðalstyrkur í μg/m3 ef við á eða R 

— hæsti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á eða R 

— heildarfjöldi tilvika, þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við LV, ef 
við á 

R 

d. Upplýsingar um hlutdeild staðbundinna upptaka í að farið er yfir viðmiðunarmörkin:  

— umferð S 

— iðnaður, þ.m.t. varma- og raforkuframleiðsla S 
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— landbúnaður S 

— þjónustufyrirtæki og íbúðir S 

— náttúruleg upptök S 

— önnur S 

e. Tilvísanir í skrá um losun sem notuð er við greininguna Á.E.V. 

f. Upplýsingar um staðbundin loftslagsskilyrði ef þau eru óvenjuleg S 

g. Upplýsingar um staðbundið landslag ef það er óvenjulegt S 

h. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur Á.E.V. 

 
1. b og c: Bakgrunnsgildið er styrkur mengunarefna á stærra svæði en svæðinu þar sem farið er yfir mörkin. Bakgrunnsgildi 

svæðisins er það gildi sem talið er að yrði ef engin upptök væru fyrir hendi í innan við 30 km fjarlægð. Ef staðirnir eru í borg 
yrði bakgrunnsgildið það gildi sem kæmi fram ef borgin væri ekki fyrir hendi. Að því er varðar tilvik þegar farið er yfir mörkin 
vegna loftmengunar sem berst langar leiðir getur bakgrunnsgildi svæðis verið jafnt og í tilvikinu þar sem farið er yfir mörkin 
sem skráð er á eyðublaði 2. Heildarbakgrunnsgildi er áætlað gildi ef staðbundin upptök væru ekki fyrir hendi (með háum 
reykháfum innan u.þ.b. 5 km og upptökum í lítilli hæð innan u.þ.b. 0,3 km — fjarlægðin gæti verið minni, t.d. vegna upphitunar 
íbúðarhúsnæðis, eða meiri, t.d. vegna stáliðjuvera). Heildarbakgrunnsgildið felur í sér bakgrunnsgildi svæðisins. Í borg er 
heildarbakgrunnsgildið bakgrunnsgildið í þéttbýli, þ.e. það gildi sem kæmi fram ef ekki væru umtalsverð upptök fyrir hendi í 
næsta nágrenni. Í dreifbýli er heildarbakgrunnsgildið u.þ.b. það sama og bakgrunnsgildi svæðisins. 

2. d: Gefa skal upp hlutdeild staðbundinna upptaka sem raðtölu þar sem „1“ táknar mesta mengunarvaldinn, “2“ táknar næstmesta 
mengunarvaldinn o.s.frv.Upptök, sem eru ekki umtalsverðir mengunarvaldar, eru tilgreind með „-“. 

3. d: Ef hlutdeild „annarra“ upptaka hefur verið tilgreind sem marktæk skal tegund upptakanna lýst nánar í færslunni 
„Athugasemdir til skýringar“. 

4. f: Óvenjuleg, staðbundin loftslagsskilyrði skulu tilgreind með „+“. 
5. g: Óvenjulegt landslag staðar skal tilgreint með „+“. 

 

EYÐUBLAÐ 4 

 

Viðmiðunargildi 

 

a. Kenninúmer tilviks þar sem farið er yfir mörkin Á.E.V. 

b. Stutt lýsing á losunaraðstæðum sem eru notaðar við greiningu á viðmiðunargildum:  

— upptök sem stuðla að bakgrunnsgildi svæðis S 

— upptök á svæði sem stuðla að heildarbakgrunnsgildi en ekki bakgrunnsgildi svæðisins S 

— staðbundin upptök, ef þau eiga við S 

c. Væntanleg gildi fyrsta árið sem viðmiðunarmarkinu skal náð:  

— bakgrunnsviðmiðunargildi svæðis:  

árlegur meðalstyrkur í μg/m3 ef við á, 
 

R 

hæsti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á 
 

R 

heildarfjöldi tilvika, þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við LV, ef við 
á 

R 

— heildarbakgrunnsviðmiðunargildi:  

Árlegur meðalstyrkur í μg/m3 ef við á, 
 

R 

hæsti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á, 
 

R 

heildarfjöldi tilvika, þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við LV, ef við 
á 

R 
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— viðmiðunargildi þar sem farið er yfir mörkin:  

árlegur meðalstyrkur í μg/m3 er við á, 
 

R 

hæsti meðalstyrkur CO í átta klukkustundir í mg/m3 ef við á, 
 

R 

heildarfjöldi tilvika, þar sem farið er yfir mörkin sem gefin eru upp í tengslum við LV, ef við 
á 

R 

d. Er þörf á frekari ráðstöfunum en þeim sem byggjast á gildandi löggjöf til að tryggja að unnt 
sé að ná viðmiðunarmörkunum áður en fresturinn rennur út? [j/n] 

S 

e. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur Á.E.V. 

Athugasemdir við eyðublað 4: 
1. Fylla skal út eyðublað 4 með tilliti til viðmiðunarmarka þar sem farið hefur verið yfir LV+MOT. 
2. Viðmiðunargildið er styrkurinn sem vænta má að verði árið sem viðmiðunarmörkin taka gildi án þess að nokkrar ráðstafanir hafi 

verið gerðar umfram þær sem hafa verið samþykktar eða byggjast á gildandi löggjöf. 
 

EYÐUBLAÐ 5 

 

Upplýsingar um ráðstafanir umfram þær sem krafist er samkvæmt gildandi löggjöf 

 
a. Kenninúmer tilviks þar sem farið er yfir mörkin Á.E.V. 

b. Kóði (kóðar) ráðstöfunarinnar (ráðstafananna) S 

c. Fyrirhuguð tímaáætlun framkvæmdar L 

d. Vísir eða vísar til að vakta framvinduna S 

e. Fjárveiting (ár; fjárhæð í evrum) T 

f. Áætlaður heildarkostnaður (fjárhæð í evrum) T 

g. Áætlaður styrkur þau ár þegar viðmiðunarmörkunum skal náð, að teknu tilliti til 
viðbótarráðstafananna 

R 

h. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur E.F. 

Athugasemdir við eyðublað 5: 
1. Einungis skal fylla út eyðublað 5 ef greiningin, sem krafist er í eyðublaði 4, leiðir í ljós að þess sé ekki að vænta að 

viðmiðunarmörkunum verði náð með þeim með þeim ráðstöfunum sem þegar er krafist með gildandi löggjöf. 
2. b: Tilgreina skal hverja ráðstöfun með kóða sem vísar til ráðstöfunar sem lýst er á eyðublaði 7. 
3. c: Tilgreina skal lykilorð fyrir mismunandi framkvæmdaþrep og á eftir skal koma dagsetning eða tímabil: „mm/áá“. Aðskilja 

skal færslur með semíkommu. 
4. e og f: Fjárveiting vísar einungis til opinberra framlaga; áætlaður heildarkostnaður tekur einnig til kostnaðar sem þeir geirar bera 

sem verða fyrir áhrifum. 
 

EYÐUBLAÐ 6 

 

Hugsanlegar ráðstafanir sem hafa enn ekki verið gerðar og langtímaráðstafanir (valkvæðar) 

 
a. Kenninúmer tilviks þar sem farið er yfir mörkin Á.E.V. 

b. Kóðar hugsanlegra ráðstafana sem hafa ekki enn verið gerðar LS 

c. Fyrir ráðstafanir sem hafa ekki verið gerðar:  

stjórnsýslustig sem ráðstafanirnar gætu verið gerðar á LS 

ástæður þess að ráðstafanir hafa ekki verið gerðar LS 
 



Nr. 54/384  15.11.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

d. Kóðar langtímaráðstafana LS 

e. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur Á.E.V. 

Athugasemdir við eyðublað 6: 
1. b og d: Tilgreina skal hverja ráðstöfun með kóða sem vísar til ráðstöfunar sem lýst er á eyðublaði 7. Ef tilgreindar eru fleiri en 

ein ráðstöfun skal aðskilja kóðana með semíkommu. 
2. c: Eftirfarandi kóða skal nota til að lýsa því stjórnsýslustigi sem ráðstafanirnar gætu verið gerðar á: A: staðbundið; B: 

svæðisbundið; C: á landsvísu; D: á vettvangi Evrópusambandsins; E: alþjóðlegt, utan Evrópusambandsins. Ef fleiri en eitt 
stjórnsýslustig á við skal aðskilja kóðana með semíkommu. 

 

EYÐUBLAÐ 7 

 

Samantekt yfir ráðstafanir 

 

a. Kóði ráðstöfunarinnar Á.E.V. 

b. Heiti Á.E.V. 

c. Lýsing Á.E.V. 

d. Stjórnsýslustig sem ráðstafanirnar gætu verið gerðar á LS 

e. Tegund ráðstöfunar Á.E.V. 

f. Er ráðstöfunin samkvæmt reglum? [j/n] Á.E.V. 

g. Tímarammi skerðingar Á.E.V. 

h. Geirar sem verða fyrir áhrifum Á.E.V. 

i. Landfræðileg dreifing upptaka sem verða fyrir áhrifum Á.E.V. 

j. Athugasemdir til skýringar ef þörf krefur Á.E.V. 

Athugasemdir við eyðublað 7: 
1. Nota skal eyðublað 7 til að lýsa ráðstöfununum sem um getur á eyðublöðum 5 eða 6. Fylla þarf út einn dálk á eyðublaði 7 fyrir 

hverja ráðstöfun. 
2. a: Hver ráðstöfun skal fá sérstakan kóða. 
3. c: Lýsing á ráðstöfuninni er yfirleitt 100–200 orða texti. 
4. d: Nota skal eftirfarandi kóða til að lýsa því stjórnsýslustigi sem ráðstafanirnar gætu verið gerðar á: A: staðbundið; B: 

svæðisbundið; C: á landsvísu. 
5. e: Nota skal eftirfarandi kóða til að lýsa tegund ráðstöfunar: A: efnahagsleg/skattaleg; B: tæknileg; C: á sviði 

menntunar/upplýsinga; D: aðrar. 
6. g: Nota skal eftirfarandi kóða til að lýsa tímarammanum fyrir skerðingu á styrk sem á að ná með ráðstöfuninni: A: til skamms 

tíma; B: til meðallangs tíma (u.þ.b. ár);  C: til langs tíma. 
7. h: Nota skal eftirfarandi kóða til að lýsa þeim geira sem ráðstöfunin hefur áhrif á: A: flutningar; B: Iðnaður, þ.m.t. hita- og 

raforkuframleiðsla; C: landbúnaður; D: verslanir og íbúðir; E: aðrir. 
8. e og h: Ef kóðinn „aðrir“ er notaður skal fylgja skýring í færslunni fyrir „Athugasemdir til skýringar“. 
9. i: Nota skal eftirfarandi kóða til að lýsa landfræðilegri dreifingu upptaka sem ráðstöfunin hefur áhrif á: 
10. d-i: Ef fleiri en einn kóði á við skal aðskilja kóðana með semíkommu. 
 
 


