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Nr. 5/127.1.2011

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af 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 (1), einkum 7. mgr. 11. gr. b,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að tryggja heilleika kerfis Bandalagsins fyrir viðskipti 
með losunarheimildir með tilliti til umhverfislegra 
þátta er sú krafa sett fram í tilskipun 2003/87/EB að 
aðildarríki, sem er gistiríki verkefnistengdu aðgerðanna, 
samkvæmt sveigjanleikaákvæði Kýótóbókunarinnar 
við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um 
loftslagsbreytingar (UNFCCC), sjái til þess að það 
séu hvorki gefnar út losunarskerðingareiningar (ERU) 
né einingar vottaðrar losunarskerðingar (CER) fyrir 
skerðingu eða takmörkun á losun gróðurhúsalofttegunda 
sem á sér stað í stöðvum sem taka þátt í kerfi Bandalagsins 
fyrir viðskipti með losunarheimildir þar eð slíkt ylli 
tvíreikningi á skerðingu eða takmörkun á losun.

 2) Slík skerðing eða takmarkanir gætu einkum átt sér stað 
í eftirfarandi tilfellum: ef verkefnistengd aðgerð er 
varðar eldsneytisskipti fer fram í stöð, sem fellur undir 
kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með losunarheimildir, 
ef verkefnistengd aðgerð í varmaframleiðslugeira 
sveitarfélaga veldur minni framleiðslu í annarri stöð, 
sem fellur undir kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með 
losunarheimildir, eða ef verkefnistengd aðgerð felur 
í sér að vind- eða vatnsaflsvirkjanir láta rafmagn til 
raforkudreifikerfis og sú framleiðsla kemur þar með í stað 
rafmagnsframleiðslu sem byggist á jarðefnaeldsneyti.

3) Með hliðsjón af því að aðildarríkin gætu hafa skuldbundið 
sig, áður en 2. mgr. 11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB 
var samþykkt, til að gefa út losunarskerðingareiningar 
eða einingar vottaðrar losunarskerðingar, en það ylli 
tvíreikningi, er heimilt skv. 3. og 4. mgr. 11. gr. b að 
gefa út losunarskerðingareiningar og einingar vottaðrar 
losunarskerðingar til 31. desember 2012, jafnvel þótt 
skerðing eða takmörkun vegna verkefnistengdra aðgerða 
skerði eða takmarki með beinum eða óbeinum hætti 
losun frá stöðvum sem falla undir kerfi Bandalagsins 
fyrir viðskipti með losunarheimildir, að því tilskildu að 
jafnmargar losunarheimildir séu afturkallaðar.

4) Í 3. og 4. mgr. 11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB er 
gerður greinarmunur á tilvikum þar sem unnt er að 
ákvarða umfang skerðingar eða takmörkunar hjá hverri 
stöð sem fellur undir kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti 
með losunarheimildir og verkefnistengdar aðgerðir hafa 
áhrif á (bein skerðing eða takmörkun) og tilvikum þar 
sem einungis er unnt að ákvarða umfang skerðingar 
eða takmörkunar hjá hópi stöðva sem falla undir kerfi 
Bandalagsins fyrir viðskipti með losunarheimildir (óbein 
skerðing eða takmörkun).

 2011/EES/5/01

EES-STOFNANIR
SAmEIgINlEgA EES-NEFNdIN

ÁKVÖRÐUN FRAmKVÆmdASTJÓRNARINNAR

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 (*)

(tilkynnt með númeri C(2006) 5362)

(2006/780/EB)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 316, 16.11.2006, bls. 12. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007 frá 
26. október 2007 um breytingu á XX viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 
10.4.2008, bls. 90.

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/101/EB (Stjtíð. ESB L 338, 
13.11.2004, bls. 18).
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5) Að því er varðar beina skerðingu eða takmörkun er 
rekstraraðili stöðvarinnar, þar sem skerðingin eða 
takmörkunin á sér stað, ábyrgur fyrir afturköllun 
losunarheimilda sem samsvarar þeim fjölda 
losunarskerðingareininga og eininga vottaðrar 
losunarskerðingar sem gefnar voru út fyrir slíka 
skerðingu eða takmörkun. Að því er varðar óbeina 
skerðingu eða takmörkun eru landsyfirvöld ábyrg fyrir 
afturköllun þessara losunarheimilda í landsskrá 
aðildarríkisins sem gefur út losunarskerðingareiningarnar 
og einingar vottaðrar losunarskerðingar. 

6) Ákjósanlegasta leiðin til að gera grein fyrir skerðingu 
eða takmörkun hjá stöð sem fellur undir kerfi 
Bandalagsins fyrir viðskipti með losunarheimildir sem 
kemur til vegna tiltekinnar, verkefnistengdrar aðgerðar er 
að reikna slíka skerðingu eða takmörkun sem hlutfall af 
þeirri heildarskerðingu eða -takmörkun sem fyrirhuguð 
er í tengslum við þessa verkefnistengdu aðgerð, eins og 
fastsett er samkvæmt samþykktri grunnviðmiðun. Ef 
ekki er unnt, að því er varðar óbeina skerðingu eða 
takmörkun, að greina nákvæmlega umfang skerðingar í 
tiltekinni stöð sem fellur undir kerfi Bandalagsins fyrir 
viðskipti með losunarheimildir skal áætla umfang 
skerðingarinnar eða takmörkunarinnar með hliðsjón af 
heildarskerðingu eða -takmörkun samkvæmt 
verkefnistengdu aðgerðinni sem ylli tvíreikningi. 

7) Samkvæmt kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með 
losunarheimildir er aðildarríkjunum skylt að tilkynna 
framkvæmdastjórninni um heildarfjölda losunarheimilda, 
sem fyrirhugað er að úthluta fyrir tímabilið 2008–2012 
samkvæmt landsbundinni úthlutunaráætlun, 18 
mánuðum áður en tímabilið hefst. Hversu mikil 
skerðingin eða takmörkunin er á losun vegna tiltekinnar, 
verkefnistengdrar aðgerðar er hins vegar reiknað 
nákvæmlega út árlega eftir að skerðingin eða 
takmörkunin hefur átt sér stað. 

8) Í landsbundnu úthlutunaráætluninni fyrir tímabilið 2008–
2012 skal koma á varasjóði fyrir hvert aðildarríki sem er 
gistiríki aðgerða innan verkefnistengds kerfis 
Kýótóbókunarinnar sem gætu valdið tvíreikningi og taka 
skal saman skrá yfir samþykktar, verkefnistengdar 
aðgerðir og áætlaða skerðingu eða takmörkun á losun frá 
stöðvum, sem taka þátt í kerfi Bandalagsins fyrir 
viðskipti með losunarheimildir og sem aðildarríkið gefur 
út losunarskerðingareiningar og einingar vottaðrar 
losunarskerðingar fyrir („verkefnistengd skerðing í 
geirum sem taka þátt í viðskiptum með 
losunarheimildir“). Að auki skulu vera í töflunni yfir 
varasjóði allar þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til 
að ákvarða umfang áætlaðrar „verkefnistengdrar 
skerðingar í geirum sem taka þátt í viðskiptum með 
losunarheimildir“ fyrir hverja verkefnistengda aðgerð 
aðildarríkisins sem er gistiríki. 

9) Í landsbundnu úthlutunaráætluninni fyrir tímabilið 2008–
2012 skal koma á öðrum varasjóði fyrir hvert aðildarríki 
sem er fyrirhugað gistiríki aðgerða samkvæmt 
verkefnistengda kerfi Kýótóbókunarinnar sem gætu 
valdið tvíreikningi og taka skal saman skrá yfir 
fyrirhugaðar, verkefnistengdar aðgerðir og áætlaða 
skerðingu eða takmörkun á losun frá stöðvum, sem taka 
þátt í kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með 
losunarheimildir og sem aðildarríkið skal gefa út 

losunarskerðingareiningar og einingar vottaðrar 
losunarskerðingar fyrir („verkefnistengd skerðing í 
geirum sem taka þátt í viðskiptum með 
losunarheimildir“). Að auki skulu vera í töflunni yfir 
varasjóði allar þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til 
að ákvarða umfang áætlaðrar „verkefnistengdrar 
skerðingar í geirum sem taka þátt í viðskiptum með 
losunarheimildir“ fyrir fyrirhugaðar verkefnistengdar 
aðgerðir aðildarríkisins sem er gistiríki. 

10) Heimilt er gefa út losunarskerðingareiningar eða einingar 
vottaðrar losunarskerðingar sem samsvara „verkefnis-
tengdri skerðingu í geirum sem taka þátt í viðskiptum 
með losunarheimildir“ til 31. desember 2012. Tilkynna 
skal framkvæmdastjórninni um hverja slíka útgáfu. 

11) Í landsbundnum úthlutunaráætlunum sínum skulu 
aðildarríki, sem eru gistiríki, eða sem fyrirhugað er að 
verði gistiríki, aðgerða samkvæmt verkefnistengda kerfi 
Kýótóbókunarinnar sem gætu orsakað tvíreikning, 
tilgreina áætlaða losun að því er varðar starfsemi sem 
fellur undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB, bæði með 
áhrifum frá áætlaðri verkefnistengdri skerðingu í geirum, 
sem taka þátt í viðskiptum með losunarheimildir, og án 
þeirra. 

12) Aðildarríkin skulu taka tillit til allrar væntanlegrar 
skerðingar eða takmörkunar sem orsakast af 
verkefnistengdum aðgerðum, sem hafa áhrif á stöð eða 
starfsemi og myndi valda tvíreikningi, þegar þau 
fastsetja aðferð við að ákvarða úthlutun til einstakra 
stöðva samkvæmt landsbundnum úthlutunaráætlunum 
sínum. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um 
loftslagsbreytingar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um ákvæði til framkvæmdar á 
3. og 4. mgr. 11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB. 

2. gr. 

Auk skilgreininganna, sem mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2216/2004 (1), er merking 
eftirfarandi hugtaka í þessari ákvörðun sem hér segir: 

1. „bein skerðing eða takmörkun á losun“: skerðing eða 
takmörkun á losun vegna verkefnistengdrar aðgerðar sem 
hefur í för með sér skerðingu eða takmörkun á losun frá 
stöðvum, sem eru hver og ein tilgreind í grunnviðmiðun 
verkefnistengdu aðgerðarinnar sem komið er á skv. 1. gr. í 
viðbæti B við ákvörðun 16/CP.7 rammasamnings 
Sameinuðu þ jóðanna um loftslagsbreytingar (UNFCCC), 
eða skv. 44. gr. viðaukans við ákvörðun 17/CP.7 
rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
breytingar, 

______________  

(1) Stjtíð. ESB L 386, 29.12.2004, bls. 1. 
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2. „óbein skerðing eða takmörkun á losun“: öll skerðing eða 
takmörkun á losun frá stöðvum, sem falla undir gildissvið 
tilskipunar 2003/87/EB, sem ekki er bein skerðing eða 
takmörkun á losun, 

3. „verkefnistengd skerðing í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir“: skerðing eða takmörkun á 
losun frá stöðvum, sem falla undir gildissvið tilskipunar 
2003/87/EB, sem orsakast af verkefnistengdum aðgerðum sem 
aðildarríki sem er gistiríki verkefnistengdu aðgerðanna, gefur 
út losunarskerðingareiningar eða einingar vottaðrar 
losunarskerðingar fyrir, 

4. „samþykkisbréf“: ef um er að ræða verkefnistengdar 
aðgerðir sem leiða af sér losunarskerðingareiningar: bindandi, 
skrifleg skuldbinding aðildarríkisins, sem er gistiríki 
verkefnistengdu aðgerðanna, um að gefa út 
losunarskerðingareiningar í samræmi við viðmiðunarreglur og 
málsmeðferð aðildarríkisins við að samþykkja verkefnistengdar 
aðgerðir, eins og um getur í a-lið 20. gr. viðaukans við 
ákvörðun UNFCCC 16/CP.7; ef um er að ræða 
verkefnistengdar aðgerðir sem leiða af sér einingar vottaðrar 
losunarskerðingar: skriflegt samþykki frá tilnefndu yfirvaldi 
aðildarríkisins sem er gistiríki verkefnistengdu aðgerðanna eins 
og um getur í a-lið 40. gr. viðaukans við ákvörðun UNFCCC 
17/CP.7 um valfrjálsa þátttöku, 

5. „viljayfirlýsing“: opinber, skrifleg orðsending frá 
aðildarríkinu, sem mun verða gistiríki verkefnistengdu 
aðgerðarinnar, þess efnis að það telji að verkefnið geti fengist 
samþykkt sem verkefnistengd aðgerð. 

3. gr. 

1. Í úthlutunaráætluninni sinni fyrir tímabilið 2008–2012 skal 
aðildarríki í tengslum við heildarfjölda losunarheimilda stofna 
varasjóð losunarheimilda fyrir hverja verkefnistengda aðgerð á 
eyðublaðinu sem sett er fram í töflunni í I. viðauka við þessa 
ákvörðun ef aðildarríkið hefur, áður en tilkynningarfresturinn 
fyrir landsbundnu úthlutunaráætlunina sem sett er fram í 1. 
mgr. 9. gr. tilskipunar 2003/87/EB rann út, gefið út 
samþykkisbréf sem gistiríki, þar sem það skuldbindur sig til að 
gefa út losunarskerðingareiningar eða einingar vottaðrar 
losunarskerðingar fyrir verkefnistengdar aðgerðir sem hafa í 
för með sér skerðingu eða takmörkun á losun í stöðvum sem 
falla undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB. 

2. Í úthlutunaráætluninni sinni fyrir tímabilið 2008–2012 
getur aðildarríki einnig látið koma fram í tengslum við 
heildarfjölda losunarheimilda frekari varasjóð losunarheimilda, 
í samræmi við eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka við 
þessa ákvörðun, ef aðildarríkið hyggst, eftir að ákvörðun hefur 
verið tekin skv. 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 2003/87/EB, gefa út 

samþykkisbréf sem gistiríki, þar sem það skuldbindur sig til að 
gefa út losunarskerðingareiningar eða einingar vottaðrar 
losunarskerðingar fyrir 31. desember 2012 fyrir 
verkefnistengdar aðgerðir sem orsaka skerðingu eða takmörkun 
á losun í stöðvum sem falla undir gildissvið tilskipunar 
2003/87/EB. Heimilt er að flokka saman í einn dálk í töflunni 
yfir varasjóði sem sett er fram í II. viðauka, þær fyrirhuguðu, 
verkefnistengdu aðgerðir þar sem sama aðferðafræði er notuð 
til að draga úr losun en sem hafa ekki enn fengið útgefna 
viljayfirlýsingu. 

3. Þar til aðildarríkið hefur tekið ákvörðun skv. 2. mgr. 11. gr. 
tilskipunar 2003/87/EB, en áður en fresturinn fyrir þá ákvörðun 
í 2. mgr. 11. gr. í tilskipun 2003/87/EB rennur út, er heimilt að 
færa frekari losunarheimildir frá varasjóðnum, sem komið er á 
fót skv. 2. mgr. 3. gr., yfir í varasjóðinn, sem komið er á fót 
skv. 1. mgr. 3. gr., að því er varðar verkefnistengda skerðingu í 
geirum sem taka þátt í viðskiptum með losunarheimildir í 
tengslum við verkefni sem hafa fengið útgefið samþykkisbréf 
eftir að fresturinn fyrir tilkynningu um landsbundna 
úthlutunaráætlun skv. 1. mgr. 9. gr. 2003/87/EC rann út. 

4. gr. 

Taflan yfir varasjóði skal gerð aðgengileg öllum á vefsetri 
skrár aðildarríkis. 

5. gr. 

1. Heimilt er að gefa út losunarskerðingareiningar og einingar 
vottaðrar losunarskerðingar, sem samsvara verkefnistengdri 
skerðingu í geirum sem taka þátt í viðskiptum með 
losunarheimildir, til 31. desember 2012 að því tilskildu að áður 
hafi jafnmörgum losunarheimildum frá varasjóði verið 
umbreytt í einingar úthlutaðs magns og að 
framkvæmdastjórninni hafi verið tilkynnt um það. 

2. Til 31. desember 2012 er heimilt að selja þann fjölda 
losunarheimilda í varasjóði, sem komið er á fót skv. 1. mgr. 
3. gr. og er ekki breytt í einingar úthlutaðs magns, sem 
losunarheimildir fyrir tímabilið 2008–2012. Ef verkefnistengda 
aðgerðin veldur beinni skerðingu og takmörkun á losun er 
heimilt að gefa út þetta magn sem losunarheimildir fyrir 
tímabilið 2008–2012 til stöðva sem tilgreindar eru í línum 
VII/a–VII/b í töflunni í I. viðauka. 

3. Afturkalla skal allar losunarheimildir sem kunna að vera í 
varasjóði, sem komið er á fót skv. 2. mgr. 3. gr. og er ekki 
breytt í einingar úthlutaðs magns í samræmi við 1. mgr. 5. gr. 
fyrir 31. desember 2012.  
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6. gr. 

1. Aðildarríki sem æskir þess að samþykkja verkefnistengdar 
aðgerðir sem gistiríki eftir að fresturinn til að leggja fram 
landsbundna úthlutunaráætlun er liðinn skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni um það áður en samþykkisbréf er gefið 
út. Þessum upplýsingum skal fylgja skýrsla frá óháðum 
sannprófanda, þar sem staðfest er að þær losunarskerðingar-
einingar eða einingar vottaðrar losunarskerðingar, sem gefa 
skal út, valdi ekki tvíreikningi og að veittar eru allar þær 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að tryggja að 
verkefnistengdu aðgerðirnar, sem lagðar eru til samþykkis, séu 
í samræmi við 11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB. 

2. Með samþykkisbréfum, sem gefin eru út í samræmi við 
2. mgr. 3. gr., og viljayfirlýsingum, sem gefnar eru út eftir að 
fresturinn til að tilkynna um landsbundna úthlutunaráætlun skv. 
1. mgr. 9. gr. tilskipunar 2003/87/EB er liðinn í tengslum við 
verkefnistengdar aðgerðir sem leiða til verkefnistengdrar 
skerðingar í geirum sem taka þátt í viðskiptum með losunar-

heimildir, er úthlutað þeim losunarheimildum sem skal 
umbreyta í einingar úthlutaðs magns af varasjóði sem komið er 
á fót skv. 2. mgr. 3. gr. ef gefnar eru út losunarskerðingar-
einingar eða einingar vottaðrar losunarskerðingar. Ef losunar-
heimild hefur þegar verið úthlutað með samþykkisbréfi til 
tiltekinnar, verkefnistengdrar aðgerðar til umbreytingar síðar er 
ekki hægt að úthluta henni aftur til annars verkefnis. 

7. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. nóvember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

 

Verkefnis
tengd 

aðgerð 
X 

Verkefnis
tengd 

aðgerð 
Y 

… 
Heildarfjöldi 

losunarheimilda í 
varasjóði 

I/a Heiti verkefnistengdrar aðgerðar (1)     

I/b Auðkenniskóði verkefnis fyrir verkefnistengda aðgerð (2)     

I/c Dagsetning samþykkisbréfs fyrir verkefnistengda aðgerð     

II Heildarmagn gróðurhúsalofttegunda sem skal skerða eða 
takmarka 
(í tonnum fyrir 2008–2012) 

    

III Hundraðshluti af heildarskerðingu sem yfirvöld gefa út sem 
losunarskerðingareiningar eða einingar vottaðrar 
losunarskerðingar 

    

IV Lýsing á grunnviðmiðun (3)     

V Hundraðshluti losunar frá stöðvum sem falla undir tilskipun 
2003/87/EB af heildarlosun sem reiknast með í grunnlínunni 
(ef um er að ræða óbeina skerðingu eða takmörkun skal 
leggja fram mat) (4) 

    

VI Fyrirhugað umfang verkefnistengdrar skerðingar í geirum 
sem taka þátt í viðskiptum með losunarheimildir (II*III*V) 

   (Σ VI) = (Σ 
VIII/a-VIII/e) 

VII/a Ef um er að ræða beina skerðingu og takmörkun: heiti 
stöðvarinnar þar sem verkefnistengda skerðingin í geirum 
sem taka þátt í viðskiptum með losunarheimildir mun eiga sér 
stað (5) 

    

VII/b Ef um er að ræða beina skerðingu og takmörkun: 
auðkenniskóði stöðvarinnar þar sem verkefnistengda 
skerðingin í geirum sem taka þátt í viðskiptum með 
losunarheimildir mun eiga sér stað (5) 

    

VIII/a Fjöldi losunarskerðingareininga eða eininga vottaðrar 
losunarskerðingar sem gefnar eru út fyrir árið 2008 og 
samsvara verkefnistengdri skerðingu í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir 

    

VIII/b Fjöldi losunarskerðingareininga eða eininga vottaðrar 
losunarskerðingar sem gefnar eru út fyrir árið 2009 og 
samsvara verkefnistengdri skerðingu í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir 

    

VIII/c Fjöldi losunarskerðingareininga eða eininga vottaðrar 
losunarskerðingar sem gefnar eru út fyrir árið 2010 og 
samsvara verkefnistengdri skerðingu í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir 

    

VIII/d Fjöldi losunarskerðingareininga eða eininga vottaðrar 
losunarskerðingar sem gefnar eru út fyrir árið 2011 og 
samsvara verkefnistengdri skerðingu í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir 

    

VIII/e Fjöldi losunarskerðingareininga eða eininga vottaðrar 
losunarskerðingar sem gefnar eru út fyrir árið 2012 og 
samsvara verkefnistengdri skerðingu í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir 

    

(1) Skrá skal allar verkefnistengdar aðgerðir sem aðildarríkið samþykkir. 
(2) Nota skal kóðann sem úthlutað er skv. 19. lið í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2216/2004. 
(3) Gefa skal upp áætlaða, árlega heildarlosun ef engin verkefnistengd aðgerð á sér stað ásamt þeim hópi stöðva þaðan sem áætlað er að 

losunin komi. Stutt lýsing á þeirri grunnviðmiðun sem er notuð skal fylgja með. Ef notaðar eru fleiri en ein grunnviðmiðun í 
verkefnistengdu aðgerðinni skal færa hverja grunnviðmiðun (ásamt samsvarandi árlegri heildarlosun sem áætluð er ef samsvarandi hluti 
verkefnistengdu aðgerðarinnar á sér ekki stað) í sérstaka línu í töflunni yfir varasjóði. 

(4) Gefa skal stutta lýsingu á aðferðinni og gögnunum sem notuð eru við gerð áætlunarinnar. 
(5) Ef skrá á fleiri en eina stöð í línum VII/a og VII/b skal nota sérstakar línur. Reikna skal sérstaklega hlut hverrar stöðvar í 

losunarheimildunum í varasjóðnum.  
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II. VIÐAUKI 

 

 

Fyrirhuguð 
verkefniste
ngd aðgerð 

X 

Fyrirhuguð 
verkefniste
ngd aðgerð 

Y 

… 
Heildarfjöldi 

losunarheimilda í 
varasjóði 

I/a Heiti áætlaðrar verkefnistengdrar aðgerðar (1)     

I/b Auðkenniskóði áætlaðs verkefnis fyrir verkefnistengda 
aðgerð (1)(2) 

    

I/c Dagsetning eða áætluð dagsetning viljayfirlýsingar fyrir 
áætlaða verkefnistengda aðgerð 

    

I/d Áætluð dagsetning samþykkisbréfs fyrir verkefnistengda 
aðgerð 

    

II Áætlað heildarmagn gróðurhúsalofttegunda sem skal 
skerða eða takmarka (í tonnum fyrir 2008–2012) með 
fyrirhugaðri verkefnistengdri aðgerð 

    

III Hundraðshluti af heildarskerðingu sem yfirvöld gefa út 
sem losunarskerðingareiningar eða einingar vottaðrar 
losunarskerðingar fyrir fyrirhugaða verkefnistengda 
aðgerð 

    

IV Lýsing á grunnviðmiðun (1)(3)     

V Áætlun um % af losun frá stöðvum sem falla undir 
tilskipun 2003/87/EB af heildarlosun sem reiknast með í 
grunnviðmiðuninni (4) 

    
 

VI Fyrirhugað umfang verkefnistengdrar skerðingar í geirum 
sem taka þátt í viðskiptum með losunarheimildir 
(II*III*V) 

   (Σ VI) 

VII/a Að því er varðar beina skerðingu og takmörkun, heiti 
stöðvarinnar/stöðvanna þar sem áætlað er að 
verkefnistengda skerðingin í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir eigi sér stað (5) 

    

VII/b Að því er varðar beina skerðingu og takmörkun, 
auðkenniskóði stöðvarinnar/stöðvanna þar sem áætlað er 
að verkefnistengda skerðingin í geirum sem taka þátt í 
viðskiptum með losunarheimildir eigi sér stað (5) 

    

VII/c Að því er varðar óbeina skerðingu og takmörkun, flokkur 
starfsemi þar sem áætlað er að verkefnistengda skerðingin 
í geirum sem taka þátt í viðskiptum með losunarheimildir 
eigi sér stað (6) 

    

VIII Sá fjöldi losunarheimilda sem skal draga frá úthlutun til 
stöðva/flokka starfsemi sem tilgreind er í línum VII/a–
VIIc til yfirfærslu á varasjóð (5)(6) 

    

(1) Aðeins þarf að gefa upp þessar upplýsingar ef þær eru fyrir hendi þegar landsbundin úthlutunaráætlun er lögð fram. Ef viljayfirlýsing 
hefur ekki enn verið gefin út fyrir verkefnistengda aðgerð má færa fleiri verkefnistengdar aðgerðir, þar sem sama aðferðafræði er notuð, í 
sama dálkinn. 

(2) Nota skal kóðann sem úthlutað er skv. 19. lið í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2216/2004. 
(3) Gefa skal upp áætlaða, árlega heildarlosun ef engin verkefnistengd aðgerð á sér stað ásamt þeim hópi stöðva þaðan sem áætlað er að 

losunin komi. Stutt lýsing á þeirri grunnviðmiðun sem er notuð skal fylgja með. Ef notaðar eru fleiri en ein grunnviðmiðun í 
verkefnistengdu aðgerðinni skal færa hverja grunnviðmiðun (ásamt samsvarandi árlegri heildarlosun sem áætluð er ef samsvarandi hluti 
verkefnistengdu aðgerðarinnar á sér ekki stað) í sérstaka línu í töflunni yfir varasjóði. 

(4) Gefa skal stutta lýsingu á aðferðunum og gögnunum sem notuð eru við gerð áætlunarinnar. 
(5) Ef skrá á fleiri en eitt atriði í línum VII/a, VII/b og VIII skal nota sérstakar línur. Tilgreina skal sérstaklega hlutfall losunarheimildanna 

sem hver stöð leggur fram í varasjóðinn. 
(6) Nota skal þá flokka starfsemi sem skilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB.  

 

 

 


