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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/9/40 

frá 27. apríl 2011 

um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án 
 endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (*) 

(tilkynnt með númeri C(2011) 2772) 

(2011/278/ESB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

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 10. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 10. gr. a í tilskipuninni er þess krafist að fram-
kvæmdarráðstafanirnar um úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds, sem eru að öllu leyti samræmdar og gilda í 
öllu Bandalaginu, skuli, eftir því sem unnt er, ákvarða 
fyrirframákveðnar viðmiðanir til að tryggja að 
úthlutunar losunarheimilda án endurgjalds fari fram 
þannig að þær séu hvati til skerðingar á losun 
gróðurhúsalofttegunda og notkunar á tækni sem stuðlar 
að orkunýtni með því að hafa hliðsjón af skilvirkustu 
tækni, staðgönguefnum, staðgönguframleiðsluaðferð-
um, samvinnslu raf- og varmaorku með góða orkunýtni 
og orkunýtinni endurnýtingu úrgangslofts og með því 
að nota lífmassa og fanga og geyma koltvísýring, þar 
sem slík aðstaða er fyrir hendi, og þær skulu ekki fela í 
sér hvata til að auka losun. Úthlutanir verða að hafa 
verið ákveðnar áður en viðskiptatímabilið hefst svo að 
markaðurinn starfi eðlilega. 

2) Við skilgreiningu á meginreglunum fyrir fyrirfram-
ákveðnar viðmiðanir í einstökum geirum og undir-
geirum skal upphafspunkturinn miðast við meðal-
árangurinn hjá 10% af skilvirkustu stöðvunum í 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá 26. júlí 
2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, 8.11.2012, 
bls. 43. 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 

tilteknum geira eða undirgeira í ESB á árunum 2007 til 
2008. Viðmiðanirnar skulu að jafnaði reiknaðar út fyrir 
vörur í stað aðfanga til að hámarka skerðingu á losun 
gróðurhúsalofttegunda og sparnað af orkunýtni í hverju 
framleiðsluferli geirans eða undirgeirans sem um er að 
ræða. 

3) Við setningu viðmiðananna hefur framkvæmdastjórnin 
haft samráð við viðkomandi hagsmunaaðila, þ.m.t. 
hlutaðeigandi geirar og undirgeirar. Upplýsingum, sem 
voru nauðsynlegar til að setja viðmiðanirnar, upp-
lýsingum um framleiðslu, losun og orkunotkun stöðva, 
var safnað frá og með febrúar 2009 frá iðnaðarsam-
tökum, aðildarríkjunum, heimildum sem voru aðgengi-
legar öllum og fengust á almennum markaði og með 
könnun sem stöðvarnar voru hvattar til að taka þátt í. 

4) Framkvæmdastjórnin hefur, að því marki sem mögulegt 
er, sett viðmiðanir fyrir vörur og hálfunnar vörur sem 
stöðvar versla með sín á milli og eru framleiddar í 
tengslum við starfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB. Að meginreglu til skal skilgreina 
eina viðmiðun fyrir hverja vöru. Ef unnt er að skipta 
tiltekinni vöru beint fyrir aðra vöru skulu þær báðar 
falla undir sömu vöruviðmiðunina og tengda vöruskil-
greiningu. 

5) Framkvæmdastjórnin taldi að mögulegt væri að setja 
viðmiðun fyrir tiltekna vöru, að teknu tilliti til flókinna 
framleiðsluferla, ef vöruskilgreiningar og -flokkun 
lægju fyrir sem gerðu það kleift að sannprófa fram-
leiðslugögn og beita vöruviðmiðuninni á samræmdan 
hátt í Sambandinu í tengslum við úthlutun losunar-
heimilda. Ekki var gerður greinarmunur á grundvelli 
landfræðilegrar legu eða tækninnar, hráefnanna eða 
eldsneytisins sem notað er, til að raska ekki hlut-
fallslegum yfirburðum kolefnisnýtni í hagkerfi Sam-
bandsins og til að auka samræmingu á úthlutun 
losunarheimilda án endurgjalds á umbreytingar-
tímabilinu. 
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6) Viðmiðunargildin skulu taka til allrar beinnar losunar er 
tengist framleiðslu, þ.m.t. losun í tengslum við fram-
leiðslu á mælanlegum varma til framleiðslu, óháð því 
hvort mælanlegi varminn var framleiddur á staðnum eða 
í annarri stöð. Losun í tengslum við raforkuframleiðslu 
og útflutning á mælanlegum varma, þ.m.t. losun sem 
komið var í veg fyrir frá annars konar varma- eða 
raforkuframleiðslu þegar um var að ræða útvermin ferli 
eða raforkuframleiðslu án beinnar losunar, var dregin 
frá þegar viðmiðunargildin voru sett. Ef frádráttur 
losunar í tengslum við útflutning á mælanlegum varma 
var ekki gerlegur skal þessi varmi ekki tekinn með í 
úthlutun losunarheimilda án endurgjalds. 

7) Til að tryggja að viðmiðanir leiði til minnkunar á losun 
gróðurhúsalofttegunda, að því er varðar sum fram-
leiðsluferli þar sem ákveðinn möguleiki á skiptum milli 
beinnar losunar, sem uppfyllir viðmiðanir fyrir úthlutun 
losunarheimilda án endurgjalds, og óbeinnar losunar frá 
raforkuframleiðslu, sem uppfyllir ekki viðmiðanir fyrir 
úthlutun án endurgjalds á grundvelli tilskipunar 
2003/98/EB, hefur heildarlosunin, þ.m.t. óbein losun í 
tengslum við raforkuframleiðslu, verið tekin með við 
ákvörðun viðmiðunargilda til að tryggja jöfn 
samkeppnisskilyrði fyrir stöðvar sem nota mikið 
eldsneyti og raforku. Þegar losunarheimildum er úthlut-
að á grundvelli viðkomandi viðmiðana skal eingöngu 
taka mið af hlutdeild beinnar losunar í heildarlosuninni 
til að koma í veg fyrir úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds að því er varðar losun er tengist raforku. 

8) Til að ákvarða viðmiðunargildi hefur framkvæmda-
stjórnin notað sem upphafspunkt meðalgildi árangurs í 
tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda hjá skil-
virkustu stöðvunum 2007 og 2008 sem gögn hafa verið 
tekin saman um. Að auki hefur framkvæmdastjórnin, í 
samræmi við 1. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, 
greint fyrir alla geira, þar sem kveðið hefur verið á um 
vöruviðmiðun í I. viðauka, á grundvelli viðbótar-
upplýsinga frá nokkrum heimildum og á grundvelli 
sérstakrar rannsóknar til greiningar á skilvirkustu 
tækninni og möguleikanum á að draga úr losun í Evrópu 
og á heimsvísu, hvort þessir upphafspunktar endur-
spegla á fullnægjandi hátt skilvirkustu tæknina, stað-
gönguefni, staðgönguframleiðsluaðferðir, samvinnslu 
með góðri orkunýtni, orkunýtni endurnýtingu úrgangs-
lofts og notkun lífmassa og föngun og geymslu 
koltvísýrings þar sem slík aðstaða er fyrir hendi. 
Gögnum, sem eru notuð til að ákvarða viðmiðunar-
gildin, hefur verið safnað frá margvíslegum heimildum í 
því skyni að taka til sem flestra stöðva þar sem vörur, 
sem viðmiðanir eru settar fyrir, voru framleiddar 2007 
og 2008. Fyrst var gögnum um árangur stöðva, sem 
heyra undir viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir 
og framleiða vörur sem viðmiðanir eru settar fyrir, 
safnað saman af viðkomandi evrópskum atvinnugreina-
samtökum, eða fyrir hönd þeirra, í tengslum við 
skilgreindar reglur („reglubækur fyrir atvinnugreinar“). 
Þessar reglubækur byggjast á leiðbeiningum fram-
kvæmdastjórnarinnar um gæða- og sannprófunar-
viðmiðanir fyrir gögn um setningu viðmiðana í 

tengslum við viðskiptakerfi Evrópusambandsins fyrir 
losunarheimildir. Til viðbótar við gagnasöfnun 
evrópsku atvinnugreinasamtakanna söfnuðu ráðgjafar 
síðan saman gögnum, fyrir hönd framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, frá stöðvum sem falla ekki undir 
gögn viðkomandi atvinnugreina og að auki lögðu 
lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum fram gögn og 
greiningar. 

9) Til að tryggja að viðmiðunargildin byggist á réttum 
gögnum, sem eru í samræmi við reglur, hafði fram-
kvæmdastjórnin, með aðstoð ráðgjafa, nákvæmt eftirlit 
með samræmi við reglubækur fyrir atvinnugreinar og 
framkvæmdi auk þess sennileikaathuganir að því er 
varðar gildi upphafspunkta sem reiknuð eru út frá gögn-
unum. Óháðir sannprófendur hafa sannprófað gögn, 
eftir því sem þurfa þykir, eins og tilgreint er í leiðbein-
ingunum um gæði og sannprófun. 

10) Ef margs konar vörur eru framleiddar í einni og sömu 
stöð og ekki hefur verið talið gerlegt að fastsetja losun 
fyrir einstakar vörur hafa aðeins verið tekin saman gögn 
um stöðvar þar sem aðeins ein vara er framleidd og þær 
teknar með við setningu viðmiðananna. Þetta varðar 
vöruviðmiðanir fyrir kalk, kalk úr dólómíti, flöskur og 
krukkur úr ólituðu gleri, flöskur og krukkur úr lituðu 
gleri, múrsteina til klæðningar, hellusteina, úðaþurrkað 
duft, óhúðaðan gæðaprentpappír, pappírsþurrkur, 
testliner-pappa og bylgjupappír, óhúðaðan og húðaðan 
pappa. Til að auka marktækni og athuga sennileika 
niðurstaðnanna hafa gildin fyrir meðalárangurinn hjá 
10% af skilvirkustu stöðvunum verið borin saman við 
heimildir um skilvirkustu tæknina. 

11) Ef engin gögn liggja fyrir, eða ef engum gögnum hefur 
verið safnað í samræmi við aðferðina við setningu 
viðmiðana, hafa upplýsingar um núverandi umfang 
losunar og notkunar og um skilvirkustu tæknina, sem 
einkum eru fengnar úr tilvísunarskjölum um bestu, 
fáanlegu tækni (BREF), sem eru tekin saman í samræmi 
við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/1/EB frá 
15. janúar 2008 um samþættar ráðstafanir til að 
fyrirbyggja og takmarka mengun (1), verið notaðar til að 
ákvarða viðmiðunargildi. Vegna skorts á gögnum um 
meðhöndlun úrgangslofts, varmaútflutnings og raforku-
framleiðslu hafa gildin fyrir vöruviðmiðanir fyrir koks 
og heitan málm einkum verið ákvörðuð út frá 
útreikningum á beinni og óbeinni losun á grundvelli 
upplýsinga í viðkomandi tilvísunarskjölum um bestu, 
fáanlegu tækni um viðeigandi orkuflæði og sjálfgefnum 
losunarstuðlum sem settir eru fram í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2007/589/EB frá 18. júlí 
2007 um að setja viðmiðunarreglur um vöktun á losun 
gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/87/EB (2). Gögn, sem varða vöruviðmiðunina fyrir 
glætt málmgrýti, hafa einnig verið leiðrétt á grundvelli 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 8. 
(2) Stjtíð. ESB L 229, 31.8.2007, bls. 1. 
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viðeigandi orkuflæðis í tengslum við viðkomandi 
tilvísunarskjöl um bestu, fánlegu tækni, með tilliti til 
bruna úrgangslofts í geiranum. 

12) Ef ekki er gerlegt að ákvarða vöruviðmiðun þrátt fyrir 
að gróðurhúsalofttegundir, sem falla undir úthlutun 
losunarheimilda án endurgjalds, séu fyrir hendi skal 
úthluta þessum losunarheimildum á grundvelli almennra 
varaaðferða. Stigskiptingu í þrjár varaaðferðir hefur 
verið komið á í því skyni að draga sem mest úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og hámarka orkusparnað í a.m.k. 
hluta viðkomandi framleiðsluferla. Varmaviðmiðunin á 
við um ferli, þar sem varmi er notaður, ef notaður er 
mælanlegur varmaberi. Eldsneytisviðmiðunin á við 
þegar ómælanlegur varmi er notaður. Varma- og elds-
neytisviðmiðunargildin hafa verið ákvörðuð á grund-
velli meginreglna um gagnsæi og einfaldleika með því 
að nota nýtniviðmiðanir eldsneytis sem er almennt 
tiltækt og talið er næstbest að því er varðar skilvirkni í 
tengslum við gróðurhúsalofttegundir, með hliðsjón af 
orkunýtnum aðferðum. Að því er varðar vinnslulosun 
skal úthluta losunarheimildum á grundvelli sögulegrar 
losunar. Til að tryggja að úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds vegna slíkrar losunar veiti nægilega 
hvatningu til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og koma í veg fyrir mismunandi meðhöndlun vinnslu-
losunar, sem er úthlutað á grundvelli sögulegrar losunar, 
og vinnslulosunar innan kerfismarka vöruviðmiðunar 
skal sögulegt starfsemisstig hverrar stöðvar margfaldað 
með stuðlinum 0,9700 til að ákvarða fjölda losunar-
heimilda sem er úthlutað án endurgjalds. 

13) Frá og með árinu 2013 skulu allar úthlutanir án 
endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB fara 
fram í samræmi við þessar reglur. Nota skal stuðlana í 
VI. viðauka til að hrinda umbreytingarkerfinu, sem 
kveðið er á um í 11. mgr. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB, í framkvæmd en samkvæmt því skal draga 
úr úthlutun losunarheimilda án endurgjalds úr 80% af 
fjöldanum sem samsvarar þeim losunarheimildum sem 
skal úthluta 2013 í 30% af þessum fjölda 2020, með það 
í huga að úthlutanir án endurgjalds verði engar árið 
2027. Ef geiri eða undirgeiri hefur verið færður í skrána 
samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2010/2/ESB frá 24. desember 2009 um samantekt skrár 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/87/EB yfir geira og undirgeira sem teljast vera í 
umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (1), gilda þessar 
breytur ekki. Tillit verður tekið til úthlutunar samkvæmt 
þessari ákvörðun við samantekt síðari skráa yfir geira 
eða undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu að 
því er varðar kolefnisleka. 

14) Til að auðvelda gagnasöfnun frá rekstraraðilum og 
útreikninga á losunarheimildum, sem aðildarríkin eiga 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 5.1. 2010, bls. 10. 

að úthluta, skal skipta hverri stöð í undirstöðvar þegar 
þess er krafist. Aðildarríkin skulu tryggja að losun sé 
rakin til viðeigandi undirstöðvar og að undirstöðvar 
skarist ekki á neinn hátt. 

15) Aðildarríkin skulu tryggja að gögn, sem safnað er frá 
rekstraraðilum og eru notuð í tengslum við úthlutun, séu 
fullnægjandi, samræmd og eins nákvæm og unnt er. 
Óháður sannprófandi skal staðfesta gögnin til að tryggja 
að úthlutun losunarheimilda án endurgjalds byggist á 
traustum og áreiðanlegum gögnum. Í þessari ákvörðun 
skal kveðið á um sértækar lágmarkskröfur um gagna-
söfnun og sannprófun til að auðvelda samhæfða og 
samræmda beitingu úthlutunarreglnanna. 

16) Fjöldi losunarheimilda, sem skal úthluta án endurgjalds 
til starfandi stöðva, skal byggjast á sögulegum fram-
leiðslugögnum. Til að tryggja að viðmiðunartímabilið 
sé eins dæmigert fyrir iðnaðarferli og unnt er, að það nái 
yfir viðeigandi tímabil þegar vönduð gögn eru tiltæk og 
dragi úr áhrifum sérstakra aðstæðna, s.s. tímabundinnar 
lokunar stöðvar, hafa söguleg starfsemisstig verið 
byggð á meðalgildi framleiðslunnar á tímabilinu frá 1. 
janúar 2005 til 31. desember 2008 eða, ef það er hærra, 
á meðalgildi framleiðslunnar á tímabilinu frá 1. janúar 
2009 til 31. desember 2010. Einnig er rétt að taka tillit 
til allra mikilvægra breytinga á afkastagetu sem kunna 
að hafa orðið á viðkomandi tímabili. Að því er varðar 
nýja aðila skal ákvörðun starfsemisstiga grundvallast af 
staðalnýtingu afkastagetu sem byggist á upplýsingum 
sem eru bundnar við tiltekna geira eða nýtingu 
afkastagetu sem er bundin tiltekinni stöð. 

17) Upplýsingarnar, sem aðildarríkin safna, skulu auðvelda 
beitingu þessarar ákvörðunar af hálfu lögbærra 
yfirvalda og framkvæmdastjórnarinnar. 

18) Til að koma í veg fyrir röskun á samkeppni og tryggja 
skipulega starfsemi kolefnismarkaðarins skulu aðildar-
ríkin tryggja að þegar úthlutun til einstakra stöðva er 
ákvörðuð eigi hvorki tvítalning sér stað né tvöföld 
úthlutun. Í þessu samhengi skulu aðildarríkin gefa 
sérstakan gaum þeim tilvikum þegar vara með 
vöruviðmiðun er framleidd í fleiri en einni stöð, þegar 
fleiri en ein vara með vöruviðmiðun er framleidd í sömu 
stöðinni eða þegar skipst er á hálfunnum vörum yfir 
stöðvamörk. 
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19) Til að tryggja að viðskiptakerfið fyrir losunarheimildir 
dragi úr losun með tímanum er kveðið á um það í 
tilskipun 2003/87/EB að heildarfjöldi losunarheimilda í 
Sambandinu skuli minnka línulega. Þar sem tekið er 
tillit til þessarar minnkunar heildarfjölda losunar-
heimilda í Sambandinu við ákvörðun á árlegum 
hámarksfjölda losunarheimilda skv. 5. mgr. 10. gr. a í 
tilskipun 2003/87/EB skal aðlaga allar losunarheimildir 
sem er úthlutað án endurgjalds á grundvelli þessarar 
ákvörðunar til stöðva, sem falla ekki undir þennan 
árlega hámarksfjölda sem um getur í 5. mgr. 10. gr. a, 
með sömu línulegu aðferðinni og notuð er í tengslum 
við heildarfjölda losunarheimilda í Sambandinu, með 
2013 sem viðmiðunarár. 

20) Samræmdi leiðréttingarstuðullinn, sem liggur þvert á 
atvinnugreinar og er notaður á hverju ári á tímabilinu 
2013 til 2020 fyrir stöðvar sem ekki eru tilgreindar sem 
raforkuframleiðendur og eru ekki nýir aðilar, skv. 5. 
mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, skal ákvarðaður á 
grundvelli bráðabirgðatalna yfir árlegan heildarfjölda 
losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á 
tímabilinu 2013 til 2020, reiknaðar út fyrir þessar 
stöðvar samkvæmt þessari ákvörðun, þ.m.t. stöðvarnar 
sem mögulega verða undanskildar skv. 27. gr. þeirrar 
tilskipunar. Bera skal saman þennan fjölda losunar-
heimilda, sem er úthlutað án endurgjalds á hverju ári 
viðkomandi tímabils, við árlegan fjölda losunar-
heimilda, sem er reiknaður í samræmi við 5. mgr. 10. 
gr. a í tilskipun 2003/87/EB, til stöðva sem eru ekki 
raforkuframleiðendur eða nýir aðilar, með tilliti til 
viðeigandi hluta árlegs heildarfjölda í Bandalaginu, sem 
er ákvarðaður skv. 9. gr. þeirrar tilskipunar, og viðeig-
andi magns losunar sem fellur aðeins undir kerfi 
Sambandsins frá og með árinu 2013. 

21) Ef tvær eða fleiri stöðvar skiptast á mælanlegum varma 
skal úthlutun losunarheimilda án endurgjalds byggjast á 
varmanotkun stöðvar og taka mið af áhættunni að því er 
varðar kolefnisleka. Til að tryggja að fjöldi 
losunarheimilda, sem skal úthluta án endurgjalds, sé 
óháður hitaveitukerfi skal því úthluta losunarheimild-
unum til varmanotenda. 

22) Til að auka marktækni fyrirliggjandi gagna um árangur 
stöðva í tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda sem 
fellur undir kerfi Sambandsins byggjast vöruviðmið-
anirnar fyrir súlfítpappírsdeig, hitameðhöndlað og 
vélunnið pappírsdeig, vélunnið pappírsdeig og 
endurheimtan pappír á upplýsingum í tilvísunarskjölum 
um skilvirkustu tæknina sem endurspegla notkun á 
jarðefnaeldsneyti fyrir gangsetningu, notkun jarðefna-
eldsneytis (fyrir súlfítpappírsdeig, hitameðhöndlað og 
vélunnið pappírsdeig og vélunnið pappírsdeig) og 
varmaorku (fyrir endurheimtan pappír). Vöruviðmið-
unin fyrir dagblaðapappír byggist einnig á skilvirkustu 
tækninni sem endurspeglar notkun á varmaorku til að 
ákvarða marktækt viðmiðunargildi. 

23) Í því skyni að taka tillit til viðbótarlosunar gróður-
húsalofttegunda, sem endurspeglast ekki í gögnunum 
sem notuð eru til að ákvarða viðmiðunargildi fyrir 
tilteknar stöðvar, einkum losun metans, og til að tryggja 
að úthlutun losunarheimilda án endurgjalds á grundvelli 
vöruviðmiðunarinnar taki mið af skilvirkni vinnsluferla 
í tengslum við gróðurhúsalofttegundir og hvetji ekki til 
aukinnar losunar hafa einstakir gagnapunktar stöðvanna 
um viðmiðunarferilinn fyrir saltpéturssýru verið leið-
réttir á grundvelli upplýsinga um meðaltal þessarar 
losunar, sem atvinnugreinarnar leggja fram, og 
upplýsinga úr tilvísunarskjölum um bestu, fáanlegu 
tækni. Vöruviðmiðunin fyrir saltpéturssýru endur-
speglar þessa leiðréttingu. 

24) Til að taka mið af mismunandi uppbyggingu hreinsun-
arstöðva skal vöruviðmiðunin fyrir hreinsunarstöðva-
geirann byggjast á aðferð með CO2-vegnum tonnum 
(hér á eftir nefnd CWT-aðferðin). Eina vara hreinsi-
stöðvarinnar verður því CWT og framleiðsla hennar er 
reiknuð út frá ákvörðuðum, almennum vinnslu-
einingum, sem hver og ein hefur verið vegin með 
losunarstuðli í hlutfalli við hráeimingu (táknað sem 
CWT-stuðullinn), sem er dæmigerður fyrir umfang 
CO2-losunarinnar við meðalorkunýtni, fyrir sömu 
staðaleldsneytistegundina fyrir hverja vinnslueiningu 
fyrir bruna og fyrir meðalvinnslulosunina í vinnslu-
einingunni. Á þeim grundvelli hafa gagnapunktarnir, 
sem eru notaðir til að fastsetja vöruviðmiðunina, verið 
afleiddir með því að bera saman raunverulega losun og 
heildar-CWT í hverri hreinsunarstöð. Úthlutun 
losunarheimilda án endurgjalds til hreinsunarstöðva er 
síðan leiðrétt til að undanskilja raforkunotkun og -
framleiðslu til samræmis við 1. mgr. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB. 

25) Með hliðsjón af því að unnt er að ná mjög mismunandi 
vörugæðum skulu vöruviðmiðanir fyrir kalk og kalk úr 
dólómíti vísa til staðalsamsetningar að því er varðar 
kalsíumoxíð og magnesíumoxíð. Að því er varðar losun 
við brennslu eru notuð gögn fyrir sértæka losun við 
brennslu í tengslum við framleiðslu þessara staðalvara á 
grundvelli ákvörðunar 2007/589/EB. 

26) Þar eð nokkrar vöruviðmiðanir, s.s. viðmiðanirnar fyrir 
ammoníak og sóda, miðast við að allur koltvísýringur 
frá framleiðsluferlum sé losaður út í andrúmloftið skal 
vakta losun og skrá hana í samræmi við reglugerðir fyrir 
vöktun og skráningu losunar frá þeim tegundum 
starfsemi, sem eru tilgreindar í I. viðauka, sem skal 
samþykkja fyrir 31. desember 2011 skv. 1. mgr. 14. gr. 
tilskipunar 2003/87/EB, að því gefnu að allur 
koltvísýringur, sem er framleiddur í þessum fram-
leiðsluferlum, hafi verið losaður út í andrúmsloftið, án 
tillits til hugsanlegrar notkunar koltvísýrings sem 
hráefni í efnafræðilegum framleiðsluferlum. 
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27) Viðmiðunin fyrir gufusundrun nær ekki yfir svokallað 
viðbótarhráefni, hágæðaíðefni sem eru ekki framleidd í 
aðalvinnsluferlinu, eða tengda losun en, ef við á, skal 
taka tillit til viðbótarhráefna fyrir úthlutun losunar-
heimilda án endurgjalds með því að nota sértæka 
losunarstuðla. 

28) Í því skyni að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði fyrir 
framleiðslu arómata í hreinsunarstöðvum og 
efnaverksmiðjum skal úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds fyrir arómöt byggjast á CWT-aðferðinni og 
skal nota viðmiðunargildi vöruviðmiðunar hreinsunar-
stöðvanna. 

29) Við framleiðslu á vínylklóríðeinliðum er vetni notað að 
nokkru leyti sem eldsneyti, kemur í stað hefðbundins 
eldsneytis, s.s. jarðgass, og dregur úr beinni losun frá 
brunaferlinu, en þar eð notkun vetnis sem hráefnis er 
æskilegri að því er varðar heildarskilvirkni í tengslum 
við gróðurhúsalofttegundir er vöruviðmiðunin fyrir 
vínylklóríðeinliður reiknuð þannig að notkun vetnis sem 
eldsneytis telst jafngild notkun jarðgass. 

30) Í því skyni að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði fyrir 
framleiðslu á vetni og tilbúnu gasi í hreinsunarstöðvum 
og efnaverksmiðjum skal viðmiðunin fyrir þessar vörur 
byggjast á CWT-aðferðinni og viðmiðunargildi við-
miðunar hreinsunarstöðvanna. Báðar vöruviðmiðanirnar 
vísa til skilgreinds rúmmálsstyrks vetnis. 

31) Þar eð uppboð á öllum losunarheimildum skal vera 
reglan fyrir orkugeirann frá og með árinu 2013, með 
hliðsjón af því að hann getur velt auknum kostnaði í 
tengslum við koltvísýring út í afurðaverðið, og ekki skal 
úthluta neinum losunarheimildum án endurgjalds í 
tengslum við raforkuframleiðslu, að undanskilinni 
bráðabirgðaúthlutun án endurgjalds til að færa 
raforkuframleiðslu til nútímahorfs ásamt raforku sem er 
framleidd úr úrgangslofti, skal þessi ákvörðun ekki taka 
til úthlutunar losunarheimilda án endurgjalds í tengslum 
við framleiðslu eða notkun raforku. Þó geta aðildarríkin, 
skv. 6. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, bætt 
geirum eða undirgeirum, sem teljast vera í umtalsverðri 
áhættu að því er varðar kolefnisleka, upp kostnað, sem 
tengist losun gróðurhúsalofttegunda og hefur verið velt 
út í rafmagnsverð, með því að samþykkja fjárhags-
ráðstafanir í samræmi við gildandi reglur um ríkisaðstoð 
sem framkvæmdastjórnin mun samþykkja á þessu sviði. 

32) Einnig er rétt að vöruviðmiðanirnar taki mið af 
orkunýtinni endurnýtingu úrgangslofts og losunar í 
tengslum við notkun þeirra. Að því er varðar ákvörðun 
viðmiðunargilda fyrir vörur þar sem framleiðsla þeirra 
myndar úrgangsloft hefur í þessu skyni að miklu leyti 
verið tekið mið af kolefnisinnihaldi þessa úrgangslofts. 
Ef úrgangsloft er flutt út úr framleiðsluferlinu utan 
kerfismarka viðkomandi vöruviðmiðunar og brennt til 
framleiðslu á varma utan kerfismarka vinnslu með 

viðmiðun, eins og skilgreint er í I. viðauka, skal taka 
tillit til tengdrar losunar með því að úthluta 
viðbótarlosunarheimildum á grundvelli varma- eða 
eldsneytisviðmiðunar. Í ljósi meginreglunnar um að 
ekki skuli úthluta neinum losunarheimildum án 
endurgjalds í tengslum við raforkuframleiðslu, til að 
koma í veg fyrir óþarfa röskun á samkeppni á mörkuð-
um fyrir raforku sem er veitt til iðjuverja og að teknu 
tilliti til innifalins kolefnisverðs í raforku er rétt, í þeim 
tilvikum þegar úrgangsloft er flutt út úr fram-
leiðsluferlinu utan kerfismarka viðkomandi vöruvið-
miðunar og brennt til framleiðslu á raforku, að engum 
viðbótarlosunarheimildum sé úthlutað umfram þann 
hluta kolefnisinnihalds úrgangsloftsins sem tekið er mið 
af í viðkomandi vöruviðmiðun. 

33) Vöruviðmiðanirnar taka einnig mið af sögulegri losun 
frá brennslu úrgangslofts í afgaslogum, í tengslum við 
framleiðslu tiltekinnar vöru, og eldsneyti, sem er notað 
til brennslu gass í afgaslogum af öryggisástæðum, skal 
teljast eldsneyti sem er notað til framleiðslu á 
ómælanlegum varma til að taka mið af því að þessi 
brennsla í afgaslogum er skyldubundin. 

34) Verulegar fjárfestingar eru nauðsynlegar til að berjast 
gegn loftslagsbreytingum og draga úr kolefnisnotkun í 
hagkerfum. Því skal beita þessari ákvörðun þannig að 
hún ýti undir notkun hreinnar tækni í hverjum geira og 
undirgeira. Í samræmi við tilskipun 2003/87/EB geta 
önnur stefnumið og ráðstafanir stutt þetta markmið í 
framtíðinni og stuðlað að skilvirkri notkun losunar-
heimilda í því skyni að leiða til verulegra fjárfestinga í 
orkunýtnari tækni. Einkum ef endanlegur, árlegur fjöldi 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir 
allar starfandi stöðvar, samkvæmt þessari ákvörðun, er 
umtalsvert undir árlegum hámarksfjölda losunar-
heimilda, sem um getur í 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB, gæti breyting á þessari ákvörðun hvatt til 
frekari skerðingar á losun gróðurhúsalofttegunda í 
samræmi við 1. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB 
með því að úthluta losunarheimildum til stöðva sem 
geta tekið upp nýja tækni sem dregur enn frekar úr 
losun gróðurhúsalofttegunda. 

35) Fjárfestingar í umtalsverðri aukningu á afkastagetu sem 
veitir aðgang að varasjóði fyrir nýja aðila, sem kveðið 
er á um í 7. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, skulu 
vera ótvíræðar og af tiltekinni stærðargráðu til að koma 
í veg fyrir skjóta tæmingu varasjóða losunarheimilda, 
sem komið var á fyrir nýja aðila, til að koma í veg fyrir 
röskun á samkeppni, til að koma í veg fyrir óþarfa 
stjórnsýslubyrði og til að tryggja jafna meðferð stöðva í 
aðildarríkjunum. Því er rétt að fastsetja viðmiðunar-
mörkin fyrir verulega breytingu á afköstum sem 10% af 
upphaflegri afkastagetu stöðvarinnar og krefjast þess að 
breytingin á afkastagetunni leiði til umtalsvert hærra 
eða lægra starfsemisstigs í viðkomandi stöð. Einnig skal 
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taka tillit til stigmagnaðrar aukningar eða skerðingar á 
afkastagetu við mat á því hvort þessum viðmiðunar-
mörkum sé náð. 

36) Með hliðsjón af takmörkuðum fjölda losunarheimilda í 
varasjóðnum fyrir nýja aðila er rétt að meta, þegar 
umtalsverðum fjölda þessara losunarheimilda er 
úthlutað til nýrra aðila, hvort sanngjarn og jafn 
aðgangur að losunarheimildunum sem eftir eru í þessum 
varasjóði sé tryggður. Í ljósi niðurstöðu þessa mats má 
gefa kost á biðraðakerfi. Útfærsla slíks kerfis og 
skilgreining á viðmiðunum, sem þarf að uppfylla til að 
fá úthlutað losunarheimildum, skulu taka mið af 
mismunandi aðferðum aðildarríkjanna við leyfis-
veitingu, koma í veg fyrir misnotkun og ekki hvetja til 
þess að geyma losunarheimildir óhóflega lengi. 

37) Til að tryggja að engum losunarheimildum sé úthlutað 
án endurgjalds til stöðvar sem hefur hætt rekstri skal í 
þessari ákvörðun kveða á um ráðstafanir til að skil-
greina slíkar stöðvar og banna útgáfu losunarheimilda, 
nema víst sé að stöðin hefji aftur rekstur innan tiltekins 
og eðlilegs tíma. 

38) Í því skyni að aðlaga fjölda losunarheimilda sem skal 
úthluta til stöðvar sem hefur hætt rekstri að hluta til hafa 
verið skilgreind sérstök viðmiðunarmörk þar sem borin 
eru saman skert starfsemisstig og upphaflegt starfsemis-
stig. Aðlaga skal síðan fjölda losunarheimilda sem skal 
úthluta til samræmis við þetta frá og með árinu á eftir 
því ári þegar stöðin hætti rekstri að hluta til. Ef slík stöð 
nær aftur starfsemisstigi sem er yfir viðmiðunarmörkum 
skal koma aftur á upphaflegum fjölda losunarheimilda, 
sem skal úthluta, að hluta til eða jafnvel að öllu leyti, 
eftir því hvert rekstrarstig stöðvarinnar er. 

39) Þar sem við á hefur verið tekið tillit til leiðbeininganna 
um túlkun í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB. 

40) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslags-
breytingar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Efni 

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um umbreytingarreglur á 
vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunar-
heimilda án endurgjalds samkvæmt tilskipun 2003/87/EB frá 
og með árinu 2013. 

2. gr. 

Gildissvið 

Þessi ákvörðun gildir um úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds skv. III. kafla (um staðbundnar stöðvar) 
tilskipunar 2003/87/EB á viðskiptatímabilum frá og með árinu 

2013, að undanskilinni endurgjaldslausri úthlutun á 
umbreytingartímabilinu til að færa raforkuframleiðslu til 
nútímahorfs skv. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í ákvörðun þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „starfandi stöð“: stöð þar sem fram fer ein eða fleiri 
tegundir starfsemi sem eru tilgreindar í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB eða starfsemi sem fellur í fyrsta sinn 
undir kerfi Sambandsins í samræmi við 24. gr. 
fyrrgreindrar tilskipunar og 

i. sem fékk leyfi til losunar gróðurhúsalofttegunda fyrir 
30. júní 2011 eða 

ii. er í rekstri og fékk öll viðeigandi umhverfisleyfi fyrir 
30. júní 2011, þ.m.t. leyfi sem kveðið er á um í 
tilskipun 2008/1/EB, þar sem það á við, og uppfyllti 
eigi síðar en 30. júní 2011 allar aðrar viðmiðanir í 
réttarkerfi viðkomandi aðildarríkis og stöðin á því rétt 
á að fá leyfi til losunar gróðurhúsalofttegunda, 

b) „undirstöð með vörumiðmiðun“: ílag, frálag og sam-
svarandi losun í tengslum við framleiðslu á vöru sem sett 
hefur verið viðmiðun fyrir í I. viðauka, 

c) „undirstöð með varmaviðmiðun“: ílag, frálag og samsvar-
andi losun, sem fellur ekki undir undirstöð með vöruvið-
miðun, í tengslum við framleiðsluna og/eða innflutning frá 
annarri stöð eða einingu, sem fellur undir kerfi Sambands-
ins, á mælanlegum varma sem er: 

— notaður innan marka stöðvarinnar við framleiðslu á 
vörum, framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri 
sem notuð er til framleiðslu á rafmagni, til hitunar eða 
kælingar, að undanskilinni notkun til framleiðslu á 
rafmagni, eða 

— fluttur út til stöðvar eða annarrar einingar, sem fellur 
ekki undir kerfi Sambandsins, að undanskildum 
útflutningi til framleiðslu á rafmagni, 

d) „undirstöð með eldsneytisviðmiðun“: ílag, frálag og 
samsvarandi losun, sem fellur ekki undir undirstöð með 
vöruviðmiðun, í tengslum við framleiðslu á ómælanlegum 
varma með brennslu eldsneytis til framleiðslu á vörum, 
framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri sem notuð er 
til framleiðslu á rafmagni, til hitunar eða kælingar, að 
undanskilinni notkun til framleiðslu á rafmagni, þ.m.t. 
brennsla gass í afgaslogum af öryggisástæðum, 

e) „mælanlegur varmi“: nettóvarmastreymi sem fer gegnum 
sanngreinanlegar leiðslur eða lagnir með notkun varma-
bera, t.d. gufu, heits lofts, vatns, olíu, fljótandi málma og 
salta, og sem unnt er að setja upp varmaorkumæli fyrir, 
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f) „varmaorkumælir“: varmaorkumælir í skilningi viðauka 
MI-004 við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/22/EB (1) eða annar búnaður til að mæla og skrá 
framleidda varmaorku á grundvelli flæðisrúmmáls og 
hitastigs, 

g) „ómælanlegur varmi“: allur varmi annar en mælanlegur 
varmi, 

h) „undirstöð með vinnslulosun“: losun gróðurhúsaloft-
tegunda, sem tilgreindar eru í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB, að undanskildum koltvísýringi, sem á sér 
stað utan marka kerfis vörumiðmiðunar, sem er tilgreind í 
I. viðauka, eða losun koltvísýrings, sem á sér stað utan 
marka kerfis vöruviðmiðunar, sem er tilgreind í I. viðauka, 
í kjölfar einhverrar eftirtalinna tegunda af starfsemi og 
losun frá bruna kolefnis, sem hefur ekki verið fullkomlega 
oxað, sem er framleitt í tengslum við eftirfarandi starfsemi 
í því skyni að framleiða mælanlegan varma, ómælanlegan 
varma eða raforku, að því tilskildu að losunin sem hefði 
orðið vegna bruna á tilteknu magni af jarðgasi, sem 
jafngildir tæknilega nothæfu orkuinnihaldi brennda 
kolefnisins, sem var ekki fullkomlega oxað, sé dregin frá: 

i. efnafræðileg afoxun málmsambanda í málmgrýti, 
hreinsuðu málmgrýti eða aukaefni eða afoxun málm-
sambandanna með rafgreiningu, 

ii. fjarlæging óhreininda úr málmum og málm-
samböndum, 

iii. niðurbrot karbónata, að undanskildum þeim sem ætluð 
eru til hreinsunar á útblæstri, 

iv. efnasmíði, þar sem efnið, sem inniheldur kolefni, 
tekur þátt í efnahvarfinu og þar sem 
megintilgangurinn er ekki að framleiða varma, 

v. notkun íblöndunarefna eða hráefna, sem innihalda 
kolefni, þar sem megintilgangurinn er ekki að fram-
leiða varma, 

vi. efnafræðileg afoxun oxíða hálfmálma eða málm-
leysingja, s.s. kísiloxíða og fosfata, eða afoxun oxíð-
anna með rafgreiningu, 

i) „verulega aukin afkastageta“: veruleg aukning á upphaf-
legri afkastagetu undirstöðvar sem hefur eftirfarandi í för 
með sér: 

i. ein eða fleiri sanngreinanlegar, efnislegar breytingar í 
tengslum við tæknilega uppbyggingu og virkni, sem 
fela ekki aðeins í sér endurnýjun þeirrar 
framleiðslulínu sem fyrir er, eiga sér stað og  

ii.  unnt er að reka undirstöðina með afkastagetu sem er 
a.m.k. 10% meiri miðað við upphaflega afkastagetu 
undirstöðvarinnar fyrir breytinguna eða 

iii. á undirstöðinni, sem efnislegu breytingarnar varða, er 
starfsemisstigið umtalsvert hærra og það leiðir til 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 135, 30.4. 2004, bls. 1. 

viðbótarúthlutunar losunarheimilda sem nemur meira 
en 50 000 losunarheimildum á ári, en það er a.m.k. 5% 
af árlegum bráðabirgðafjölda losunarheimilda, sem er 
úthlutað án endurgjalds, fyrir þessa undirstöð fyrir 
breytinguna, 

j) „veruleg skerðing á afkastagetu“: ein eða fleiri sann-
greinanlegar, efnislegar breytingar sem leiða til verulegrar 
skerðingar á upphaflegri afkastagetu og starfsemisstigi 
stöðvar sem samsvarar því sem telst vera veruleg aukning 
á afkastagetu, 

k) „veruleg breyting á afkastagetu“: annaðhvort veruleg 
aukning á afkastagetu eða veruleg skerðing á afkastagetu, 

l) „aukin afkastageta“: mismunurinn á upphaflegri afkasta-
getu undirstöðvar og afkastagetu þessarar sömu stöðvar 
eftir verulega aukningu afkastagetu sem er ákvörðuð á 
grundvelli meðaltals þeirra tveggja mánaða þegar 
framleiðslumagnið er mest á fyrstu sex mánuðunum eftir 
að breyttur rekstur hefst, 

m) „skert afkastageta“: mismunurinn á upphaflegri afkasta-
getu undirstöðvar og afkastagetu þessarar sömu stöðvar 
eftir verulega skerðingu á afkastagetu sem er ákvörðuð á 
grundvelli meðaltals þeirra tveggja mánaða þar sem 
framleiðslumagnið er mest á fyrstu sex mánuðunum eftir 
að rekstrinum var breytt, 

n) „upphaf venjulegs rekstrar“: sannreyndur og samþykktur 
fyrsti dagur á samfelldu 90 daga tímabili, eða, ef venjulegt 
framleiðsluferli viðkomandi geira er ekki líklegt til að 
verða samfellt, fyrsti dagur á samfelldu 90 daga tímabili, 
sem skipt er niður í framleiðsluferli sem eru sértæk fyrir 
atvinnugeira, þar sem stöðin starfar með a.m.k. 40% af 
afkastagetunni sem búnaðurinn er ætlaður fyrir, með tilliti 
til sértækra rekstrarskilyrða viðkomandi stöðvar, þar sem 
við á. 

o) „upphaf breytts rekstrar“: sannreyndur og samþykktur 
fyrsti dagur á samfelldu 90 daga tímabili, eða, ef venjulegt 
framleiðsluferli viðkomandi geira er ekki líklegt til að 
verða samfellt, fyrsti dagur á samfelldu 90 daga tímabili, 
sem skipt er niður í framleiðsluferli sem eru sértæk fyrir 
atvinnugeira, þar sem breytta undirstöðin starfar með 
a.m.k. 40% af afkastagetunni sem búnaðurinn er ætlaður 
fyrir, með tilliti til sértækra rekstrarskilyrða viðkomandi 
undirstöðvar, þar sem við á. 

p) „brennsla gass í afgaslogum af öryggisástæðum“: brennsla 
eldsneytis fyrir síloga (e. pilot fuel) og síbreytilegs magns 
af vinnslugasi eða gasleif, sem fer fram í einingu þar sem 
röskun getur orðið á eðlisþáttum andrúmslofts, sem er 
krafist á skýran hátt af öryggisástæðum í viðkomandi 
leyfum stöðvarinnar, 
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q) „einkaheimili“: íbúðaeining þar sem einstaklingar gera 
ráðstafanir, á einstaklingsgrundvelli eða í hópum, til að sjá 
sér fyrir mælanlegum varma, 

r) „sannprófandi”: lögbær, óháður og faggiltur einstaklingur 
eða stofnun sem sér um sannprófun og ber ábyrgð á 
framkvæmd og skýrslugjöf að því er varðar sannprófunar-
ferlið í samræmi við ítarlegar kröfur sem aðildarríkin setja 
skv. V. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 

s) „fullnægjandi áreiðanleiki”: hátt en ekki fullkomið 
áreiðanleikastig, sem er tilgreint á skýran hátt í sann-
prófunarálitinu, er varðar það að sannprófuð gögn séu laus 
við verulegar rangfærslur, 

t) „áreiðanleikastig”: vísar til þess að hversu miklu leyti 
sannprófandinn er þess fullviss út frá niðurstöðum sann-
prófunarinnar að sannað sé hvort fyrirlögð gögn fyrir stöð 
séu laus við verulegar rangfærslur, 

u) „veruleg rangfærsla”: umtalsverð rangfærsla (upplýsing-
um er sleppt eða eru villandi eða rangar, þó án tillits til 
leyfilegrar óvissu) í fyrirlögðum gögnum sem gæti 
samkvæmt sérfræðiáliti sannprófanda haft áhrif á notkun 
lögbærs yfirvalds á gögnunum við útreikninga í tengslum 
við úthlutun losunarheimilda. 

4. gr. 

Lögbær yfirvöld og námundun 

1. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi stjórnvaldsráðstafanir, 
þ.m.t. að tilnefna lögbært yfirvald eða yfirvöld í samræmi við 
18. gr. tilskipunar 2003/87/EB, til framkvæmdar reglunum í 
þessari ákvörðun. 

2. Allir útreikningar í tengslum við fjölda losunarheimilda 
sem gerðir eru í samræmi við þessa ákvörðun skulu 
námundaðir að næstu losunarheimild. 

II. KAFLI 

STARFANDI STÖÐVAR 

5. gr. 

Upplýsingar um stöðvar 

1. Hvert aðildarríki skal tilgreina allar stöðvar á yfir-
ráðasvæði sínu sem eiga rétt á úthlutun án endurgjalds skv. 10. 
gr. a í tilskipun 2003/87/EB. 

2. Hvert aðildarríki skal einnig tilgreina alla raforkufram-
leiðendur og litlar stöðvar sem framleiða varma og gætu verið 
útilokuð frá kerfi Sambandsins skv. 27. gr. tilskipunar 
2003/87/EB. 

6. gr. 

Skipting í undirstöðvar 

1. Að því er varðar þessa ákvörðun skulu aðildarríkin skipta 
hverri stöð, sem á rétt á að fá úthlutað losunarheimildum án 
endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, í eina eða 
fleiri af eftirfarandi undirstöðvum, eftir því sem þörf krefur: 

a) undirstöð með vörumiðmiðun, 

b) undirstöð með varmaviðmiðun, 

c) undirstöð með eldsneytisviðmiðun, 

d) undirstöð með vinnslulosun. 

Undirstöðvar skulu samsvara, að því marki sem unnt er, 
raunverulegum hlutum stöðvarinnar. 

Að því er varðar undirstöðvar með varmaviðmiðun, 
undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun og undirstöðvar með 
vinnslulosun skulu aðildarríkin gera skýran greinarmun, á 
grundvelli atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna og 
vöruskrár Evrópubandalaganna, á því hvort viðkomandi 
vinnsluferli varða geira eða undirgeira sem telst vera í 
umtalsverðri áhættu að því er varðar kolefnisleka, samkvæmt 
ákvörðun 2010/2/ESB. 

Ef stöð, sem fellur undir kerfi Sambandsins, hefur framleitt og 
flutt út mælanlegan varma til stöðvar eða annarrar einingar, 
sem fellur ekki undir kerfi Sambandsins, skulu aðildarríkin 
gera ráð fyrir að viðkomandi vinnsluferli undirstöðvar með 
varmaviðmiðun í tengslum við þennan varma varði ekki geira 
eða undirgeira, sem telst vera í umtalsverðri áhættu að því er 
varðar kolefnisleka, samkvæmt ákvörðun 2010/2/ESB, nema 
lögbæra yfirvaldið sé þess fullvisst að notandi mælanlega 
varmans tilheyri geira eða undirgeira, sem telst vera í 
umtalsverðri áhættu að því er varðar kolefnisleka, samkvæmt 
ákvörðun 2010/2/ESB. 

2. Summa ílags, frálags og losunar hverrar undirstöðvar skal 
ekki vera meiri en ílag, frálag og heildarlosun stöðvarinnar. 

7. gr. 

Öflun grunngagna 

1. Fyrir hverja starfandi stöð, sem á rétt á fá úthlutað 
losunarheimildum án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB, þ.m.t. stöðvar sem eru aðeins í rekstri af og til, 
einkum varastöðvar og stöðvar sem eru reknar samkvæmt 
árstíðabundinni áætlun, skulu aðildarríkin, fyrir öll árin á 
tímabilinu frá 1. janúar 2005 til 31. desember 2008 eða 1. 
janúar 2009 til 31. desember 2010, eftir því sem við á, þegar 
stöðin hefur verið í rekstri, fá frá rekstraraðilanum allar 
upplýsingar sem skipta máli og gögn um hverja þá breytu sem 
tilgreind er í IV. viðauka. 
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2. Aðildarríkin skulu safna saman gögnum fyrir hverja 
undirstöð um sig. Ef nauðsyn krefur mega aðildarríkin fara 
fram á það að rekstraraðilinn leggi fram frekari gögn. 

Ef 95% af ílagi, frálagi og samsvarandi losun undirstöðvar 
með varmaviðmiðun, undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun 
eða undirstöðvar með vinnslulosun varða geira eða undirgeira, 
sem teljast vera í umtalsverðri áhættu að því er varðar 
kolefnisleka, samkvæmt ákvörðun 2010/2/ESB, eða ef 95% af 
ílagi, frálagi og samsvarandi losun undirstöðvar með 
varmaviðmiðun, undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun eða 
undirstöðvar með vinnslulosun varða geira eða undirgeira, 
sem teljast ekki vera í umtalsverðri áhættu að því er varðar 
kolefnisleka, geta aðildarríkin veitt rekstraraðilanum 
undanþágu frá því að leggja fram gögn sem gera 
aðgreininguna varðandi váhrif vegna kolefnisleka mögulega. 

3. Aðildarríkin skulu fara fram á það að rekstraraðilinn leggi 
fram upplýsingar um upphaflega afkastagetu hverrar 
undirstöðvar með vöruviðmiðun á eftirfarandi hátt: 

a) að jafnaði skal upphafleg afkastageta vera meðaltalið á 
þeim tveimur mánuðum þegar framleiðslumagnið er mest 
á tímabilinu 1. janúar 2005 til 31. desember 2008, að því 
gefnu að undirstöðin hafi verið í rekstri við þetta álag í 
720 klukkustundir á mánuði í tólf mánuði á ári, 

b) ef ekki er unnt að ákvarða upphaflega afkastagetu í 
samræmi við a-lið skal fara fram tilraunasannprófun á 
afkastagetu undirstöðvarinnar undir eftirliti sannpróf-
andans til að tryggja að breyturnar sem eru notaðar séu 
einkennandi fyrir viðkomandi geira og að niðurstöðurnar 
úr tilraunasannprófuninni séu dæmigerðar. 

4. Ef afkastageta undirstöðvar hefur verið verulega breytt á 
tímabilinu 1. janúar 2005 til 30. júní 2011 skulu aðildarríkin 
fara þess á leit að rekstraraðilinn leggi bæði fram upplýsingar 
um upphaflega afkastagetu viðkomandi undirstöðvar, sem er 
ákvörðuð í samræmi við 3. mgr., þar til breyttur rekstur hefst 
og upplýsingar um viðbætta eða skerta afkastagetu, eftir því 
sem við á, auk upplýsinga um afkastagetu undirstöðvarinnar 
eftir að veruleg breyting á afkastagetu hefur verið ákvörðuð á 
grundvelli meðaltals þeirra tveggja mánaða þegar 
framleiðslumagnið er mest á fyrstu sex mánuðum eftir að 
breyttur rekstur hefst. Aðildarríkin skulu líta á þessa 
afkastagetu undirstöðvarinnar í kjölfar verulegrar breytingar á 
afkastagetu sem upphaflega afkastagetu undirstöðvarinnar við 
mat á frekari verulegum breytingum á afkastagetu. 

5. Aðildarríkin skulu safna saman, skrá og skjalfesta gögn 
þannig að lögbæru yfirvaldi sé gert kleift að nota þau á 
viðeigandi hátt. 

Aðildarríkin geta farið fram á það að rekstraraðilinn noti 
rafrænt sniðmát eða tilgreini skráasnið fyrir framlagningu 
gagnanna. Aðildarríkin skulu þó samþykkja að rekstraraðilinn 
noti eitt af rafrænu sniðmátunum eða forskrift að skráasniði 
sem framkvæmdastjórnin hefur gefið út fyrir gagnasöfnun 
samkvæmt þessari grein, nema sniðmátið eða forskriftin að 
skráasniðinu krefjist a.m.k. skráningar sömu gagnanna. 

6. Gögnum um ílag, frálag og samsvarandi losun, þar sem 
þau liggja aðeins fyrir um stöðina í heild sinni, skal skipt 
hlutfallslega niður á viðkomandi undirstöðvar á eftirfarandi 
hátt: 

a) ef mismunandi vörur eru framleiddar hver á eftir annarri í 
sömu framleiðslulínunni skal ílagi, frálagi og samsvarandi 
losun skipt á raðbundinn hátt á grundvelli ársnotkunar 
fyrir hverja undirstöð, 

b) ef ekki er unnt að skipta ílagi, frálagi og samsvarandi 
losun skv. a-lið skal þeim skipt á grundvelli massa eða 
magns einstakra framleiðsluvara eða á grundvelli mats 
sem byggist á hlutfalli óbundins hvarfvermis viðkomandi 
efnahvarfs eða öðrum viðeigandi dreifingarlykli sem 
byggist á traustum, vísindalegum aðferðum. 

7. Aðildarríkin skulu fara þess á leit við rekstraraðila að þeir 
leggi fram fullnægjandi og samræmd gögn, tryggi að 
undirstöðvar skarist ekki á neinn hátt og komi í veg fyrir 
tvítalningu. Aðildarríkin skulu einkum sjá til þess að 
rekstraraðilar sýni tilhlýðilega kostgæfni og leggi fram gögn 
sem eru eins nákvæm og kostur er til að unnt sé að veita 
fullnægjandi áreiðanleika fyrir heilleika gagna. 

Í þessu skyni skulu aðildarríkin sjá til þess að hver 
rekstraraðili leggi einnig fram aðferðaskýrslu sem inniheldur 
einkum lýsingu á stöðinni, samantektaraðferðinni sem var 
notuð, mismunandi gagnagjöfum, reikniþrepum og, þar sem 
við á, hvaða forsendur eru dregnar og hvaða aðferðir notaðar 
til að rekja losun til viðeigandi undirstöðvar í samræmi við 6. 
mgr. Aðildarríkin geta fyrirskipað rekstraraðilanum að sýna 
fram á áreiðanleika og heilleika gagnanna sem lögð eru fram. 

8. Ef gögn vantar skulu aðildarríkin fara þess á leit við 
rekstraraðilann að hann rökstyðji á tilhlýðilegan hátt hvers 
vegna þau skortir. 

Aðildarríkin skulu fara þess á leit við rekstraraðilann að hann 
leggi fram varfærnislegt mat í stað gagnanna sem vantar, 
einkum mat sem byggist á bestu starfsvenjum í iðnaði og nýrri 
vísinda- og tækniþekkingu, fyrir eða við staðfestingu 
sannprófanda. 

Ef gögn eru tiltæk að hluta til þýðir varfærnislegt mat að 
framreiknað gildi skuli ekki vera yfir 90% af gildinu sem fæst 
með því að nota tiltæk gögn. 
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Ef engin gögn eru tiltæk um mælanlegt varmastreymi fyrir 
varmaviðmiðun undirstöðvar má reikna áætlað gildi út frá 
tilsvarandi orkuílagi, margfölduðu með mældri orkunýtni 
varmaframleiðslu eins og sannprófað er af sannprófanda. Ef 
engin slík gögn um orkunýtni eru tiltæk skal nota 
viðmiðunarorkunýtni upp á 70% fyrir tilsvarandi orkuílag 
framleiðslu mælanlegs varma. 

9. Aðildarríkin skulu, sé þess óskað, gera gögnin sem safnað 
er á grundvelli 1. til 6. mgr. aðgengileg framkvæmda-
stjórninni. 

8. gr. 

Sannprófun 

1. Við öflun gagna í samræmi við 7. gr. skulu aðildarríkin 
eingöngu samþykkja gögn sem sannprófandi telur 
fullnægjandi. Sannprófunarferlið skal tengjast aðferða-
skýrslunni og tilgreindu breytunum sem um getur í 7. gr. og 
IV. viðauka. Sannprófunin skal taka til áreiðanleika, 
trúverðugleika og nákvæmni gagnanna frá rekstraraðilanum 
og í sannprófunaráliti skal koma fram, með fullnægjandi 
áreiðanleika, hvort gögnin, sem lögð eru fram, séu laus við 
verulegar rangfærslur. 

2. Aðildarríkin skulu tryggja að sannprófandinn sé óháður 
rekstraraðilanum, sinni starfi sínu á traustan, hlutlægan og 
faglegan hátt og kunni skil á eftirfarandi: 

a) ákvæðum þessarar ákvörðunar og viðkomandi stöðlum og 
leiðbeiningum, 

b) lagalegum kröfum, kröfum samkvæmt reglum og 
stjórnsýslukröfum sem varða þá starfsemi sem sannprófuð 
er, 

c) öflun allra upplýsinga sem tengjast hverri breytu eða 
einstökum upptökum losunar í stöðinni, einkum um 
söfnun, mælingu og útreikninga gagna og skýrslugjöf um 
þau. 

3. Auk krafnanna í ákvörðun 2007/589/EB skulu aðildarríkin 
tryggja að allar eftirfarandi lágmarkskröfur séu uppfylltar: 

a) sannprófandinn hefur skipulagt og framkvæmt sannprófun 
með faglegri gagnrýni og með hliðsjón af því að aðstæður 
geta verið þannig að þær verði til þess að framlagðar 
upplýsingar og gögn innihaldi verulegar rangfærslur, 

b) sannprófandinn hefur aðeins sannprófað uppgefnar breytur 
sem hafa verið ákvarðaðar með mjög mikilli vissu. Mjög 
mikil vissa felur í sér að rekstraraðilinn þarf að sýna fram 
á: 

i. að ekkert ósamræmi sé í uppgefnum breytum, 

ii. að breytum hafi verið safnað saman í samræmi við 
viðeigandi staðla eða leiðbeiningar, 

iii. að viðeigandi skrár um stöðina séu innbyrðis 
samkvæmar og ekkert vanti í þær, 

c) sannprófandinn hefur hafið sannprófunarferlið með 
skipulegri greiningu á allri viðkomandi starfsemi sem 
fram fer í stöðinni og hefur sýn yfir alla starfsemina og 
mikilvægi hennar fyrir úthlutun, 

d) sannprófandinn hefur tekið tillit til upplýsinganna í leyfinu 
fyrir losun gróðurhúsalofttegunda eða öðrum viðkomandi 
umhverfisleyfum, s.s. leyfinu sem kveðið er á um í 
tilskipun 2008/1/EB, einkum við mat á upphaflegri 
afkastagetu undirstöðvar, 

e) sannprófandinn hefur greint eðlislægar áhættur og 
eftirlitsáhættur, sem tengjast umfangi og margbreytileika 
starfsemi rekstraraðilans og sem tengjast úthlutunar-
breytum, sem gætu leitt til verulegra rangfærslna, og hefur 
tekið saman sannprófunaráætlun í kjölfar þessarar 
áhættugreiningar, 

f) sannprófandinn hefur, eftir atvikum, farið í 
vettvangsheimsókn til að kanna hvernig mæli- og 
vöktunarkerfi virka, annast viðtöl og aflað fullnægjandi 
upplýsinga og gagna. Ef sannprófandinn telur 
vettvangsheimsókn ekki viðeigandi skal honum vera unnt 
að rökstyðja ákvörðun sína að fullu fyrir hlutaðeigandi 
yfirvaldi, 

g) sannprófandinn hefur hrundið sannprófunaráætluninni í 
framkvæmd með öflun gagna í samræmi við skilgreindar 
söfnunaraðferðir, skoðanir (e. walkthrough tests), 
endurskoðun skjala og greiningu og endurskoðun gagna, 
þ.m.t. öll frekari gögn, sem máli skipta og sannprófandinn 
byggir álit sitt á, 

h) sannprófandinn hefur farið fram á það að rekstraraðilinn 
leggi fram gögn sem vantar eða fullgeri þá hluta 
skoðunarskráa (e. audit trails) sem vantar, útskýri frávik í 
breytum eða losunargögnum, endurskoði útreikninga eða 
leiðrétti tilkynnt gögn, 

i) sannprófandinn hefur tekið saman innri sann-
prófunarskýrslu. Í sannprófunarskýrslunni skulu vera gögn 
sem sýna að skipulega greiningin, áhættugreiningin og 
sannprófunaráætlunin hafi farið fram að fullu, svo og 
fullnægjandi upplýsingar til að styðja sannprófunarálit. 
Innri sannprófunarskýrslan skal einnig auðvelda lögbæru 
yfirvaldi og faggildingarstofnuninni að gera hugsanlega 
úttekt á endurskoðuninni, 
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j) sannprófandinn hefur, á grundvelli niðurstaðnanna í innri 
sannprófunarskýrslunni, lagt mat á það hvort uppgefnar 
breytur innihaldi verulegar rangfærslur og hvort önnur 
vafamál, sem skipta máli fyrir sannprófunarálitið, séu fyrir 
hendi, 

k) sannprófandinn hefur tilgreint sannprófunaraðferðina, 
niðurstöður sínar og sannprófunarálitið í sannprófunar-
skýrslu til rekstraraðila sem rekstraraðilinn skal leggja 
fyrir lögbært yfirvald ásamt aðferðaskýrslunni og 
uppgefnum breytum. 

4. Aðildarríkin skulu ekki úthluta losunarheimildum án 
endurgjalds til stöðvar ef ekki hefur verið staðfest að gögn, 
sem tengjast þessari stöð, séu fullnægjandi. 

Aðildarríkin geta aðeins ákveðið að úthluta losunarheimildum 
án endurgjalds til stöðvar, þar sem ekki hefur verið staðfest að 
gögn er varða þessa stöð séu fullnægjandi, ef þau eru þess 
fullviss að þessi skortur á gögnum, sem leiðir til niðurstöðu 
sannprófandans, sé tilkominn vegna óvenjulegra og 
ófyrirsjáanlegra aðstæðna, sem ekki hefði verið unnt að 
komast hjá þrátt fyrir ítrustu kostgæfni, og sem rekstraraðili 
viðkomandi stöðvar geti ekki ráðið við, einkum vegna 
aðstæðna á borð við náttúruhamfarir, stríð, ófriðarhættu, 
hryðjuverkastarfsemi, byltingu, uppþot, skemmdarverk eða 
spellvirki. 

5. Við sannprófun skulu aðildarríkin einkum sjá til þess að 
undirstöðvar skarist ekki á neinn hátt og að tvítalning eigi sér 
ekki stað. 

9. gr. 

Sögulegt starfsemisstig 

1. Að því er varðar starfandi stöðvar skulu aðildarríkin 
ákvarða á grundvelli gagnanna, sem er aflað skv. 7. gr., 
söguleg starfsemisstig fyrir hverja stöð fyrir grunntímabilið 
frá 1. janúar 2005 til 31. desember 2008 eða fyrir 
grunntímabilið frá 1. janúar 2009 til 31. desember 2010 ef 
starfsemisstigið er hærra á síðarnefnda tímabilinu. 

2. Vörutengt, sögulegt starfsemisstig skal, að því er varðar 
hverja vöru sem vöruviðmiðun hefur verið ákveðin fyrir eins 
og um getur í I. viðauka, vísa til miðgildis árlegrar, sögulegrar 
framleiðslu á þessari vöru í viðkomandi stöð á grunntíma-
bilinu. 

3. Varmatengt, sögulegt starfsemisstig skal vísa til miðgildis 
árlegs, sögulegs innflutnings frá stöð, sem fellur undir kerfi 
Sambandsins, og/eða framleiðslu á mælanlegum varma á 
grunntímabilinu, sem er notaður innan marka stöðvarinnar til 
vöruframleiðslu, framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri 
sem notuð er til framleiðslu á rafmagni, til hitunar eða 
kælingar, að undanskilinni notkun til framleiðslu á rafmagni, 
eða fluttur út til stöðva eða annarar einingar, sem fellur ekki 
undir kerfi Sambandsins, að undanskildum útflutningi til 
framleiðslu á rafmagni, gefið upp í terajúlum á ári. 

4. Eldsneytistengt, sögulegt starfsemisstig skal vísa til 
miðgildis árlegrar, sögulegrar notkunar á eldsneyti, sem er 
notað til framleiðslu á ómælanlegum varma sem er notaður til 
vöruframleiðslu, framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri 
sem notuð er til framleiðslu á raforku, til hitunar eða kælingar, 
að undanskilinni notkun til framleiðslu á rafmagni, þ.m.t. 
brennsla gass í afgaslogum af öryggisástæðum, á grunn-
tímabilinu, gefið upp í terajúlum á ári. 

5. Að því er varðar vinnslulosun í tengslum við 
vöruframleiðslu í viðkomandi stöð á grunntímabilinu, sem um 
getur í 1. mgr., skal vinnslutengt sögulegt starfsemisstig vísa 
til miðgildis árlegrar, sögulegrar vinnslulosunar, gefið upp í 
tonnum af koltvísýringsígildi. 

6. Í því skyni að ákvarða miðgildin, sem um getur í 1. til 5. 
málsgrein, skal aðeins taka mið af almanaksárum þar sem 
viðkomandi stöð hefur verið í rekstri í a.m.k. einn dag. 

Ef stöðin hefur verið í rekstri í minna en tvö almanaksár á 
viðkomandi grunntímabili skal reikna sögulegt starfsemisstig 
á grundvelli upphaflegrar afkastagetu hverrar undirstöðvar, 
sem er ákvörðuð í samræmi við aðferðina í 3. mgr. 7. gr., 
margfaldað með viðeigandi nýtingarstuðli fyrir afkastagetu 
sem er ákvarðaður í samræmi við 2. mgr. 18. gr. 

7. Þrátt fyrir 2. mgr. skulu aðildarríkin ákvarða vörutengt, 
sögulegt starfsemisstig fyrir vöru, sem vöruviðmiðanirnar, 
sem um getur í III. viðauka, gilda um á grundvelli miðgildis 
árlegrar, sögulegrar framleiðslu samkvæmt formúlunum sem 
settar eru fram í fyrrgreindum viðauka. 

8. Starfandi stöðvar sem eru einungis starfræktar af og til, 
þ.m.t. og ekki síst stöðvar sem eru notaðar sem varastöðvar og 
stöðvar sem eru reknar eftir árstímabundinni áætlun og hafa 
ekki verið starfræktar í a.m.k. einn dag á tilteknu almanaksári 
á grunntímabilinu, skulu teknar með við ákvörðun 
miðgildanna, sem um getur í 1. mgr., þar sem öll eftirfarandi 
skilyrði eru uppfyllt: 

a) það kemur skýrt fram að stöðin er notuð af og til, ekki síst 
að hún sé starfrækt reglulega sem varastöð eða eftir 
árstímabundinni áætlun, 

b) stöðin er með leyfi fyrir losun gróðurhúsalofttegunda og 
öll önnur viðeigandi leyfi fyrir rekstri hennar, sem krafist 
er í landslögum viðkomandi aðildarríkis, 

c) það er tæknilega mögulegt að hefja rekstur með stuttum 
fyrirvara og viðhaldi er sinnt reglulega. 
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9. Ef afkastageta starfandi stöðvar hefur verið aukin verulega 
eða dregið hefur verið verulega úr henni á tímabilinu frá 1. 
janúar 2005 til 30. júní 2011 skal sögulegt starfsemisstig 
viðkomandi stöðvar vera summa miðgildanna, sem eru 
ákvörðuð í samræmi við 1. mgr., að undanskilinni verulegri 
breytingu á afkastagetu og sögulegu starfsemisstigi í tengslum 
við viðbætta eða skerta afkastagetu. 

Sögulegt starfsemisstig í tengslum við viðbætta eða skerta 
afkastagetu skal vera mismunurinn á upphaflegri afkastagetu 
hverrar undirstöðvar, þar sem upphaflegri afkastagetu hefur 
verið verulega breytt skv. 3. mgr. 7. gr., þar til breyttur rekstur 
hefst, og afkastagetunni eftir verulega breytingu á afkastagetu 
skv. 4. mgr. 7. gr., margfaldaður með meðaltali sögulegrar 
nýtingar afkastagetu viðkomandi stöðvar á árunum áður en 
breyttur rekstur hófst. 

10. gr. 

Úthlutun til stöðva 

1. Á grundvelli gagna, sem aflað er í samræmi við 7. gr., 
skulu aðildarríkin reikna út fyrir ár hvert fjölda 
losunarheimildanna sem er úthlutað án endurgjalds frá og með 
2013 til hverrar starfandi stöðvar á yfirráðasvæði þeirra í 
samræmi við 2. til 8. mgr. 

2. Fyrir þessa útreikninga skulu aðildarríkin fyrst ákvarða 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er 
úthlutað án endurgjalds, fyrir hverja undirstöð um sig á 
eftirfarandi hátt: 

a) fyrir hverja undirstöð með vöruviðmiðun skulu 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem 
er úthlutað án endurgjalds á tilteknu ári samsvara gildi 
þessarar vöruviðmiðunar, eins og um getur í I. viðauka, 
margfölduðu með viðeigandi vörutengdu, sögulegu 
starfsemisstigi, 

b) fyrir: 

i. hverja undirstöð með varmaviðmiðun skulu 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda 
sem er úthlutað án endurgjalds á tilteknu ári samsvara 
gildi varmaviðmiðunarinnar fyrir mælanlegan varma, 
eins og um getur í I. viðauka, margfölduðu með 
viðeigandi varmatengdu, sögulegu starfsemisstigi fyrir 
notkun mælanlegs varma, 

ii. hverja undirstöð með eldsneytisviðmiðun skulu 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda 
sem er úthlutað án endurgjalds á tilteknu ári samsvara 
gildi eldsneytisviðmiðunarinnar, eins og um getur í I. 
viðauka, margfölduðu með viðeigandi 
eldsneytistengdu, sögulegu starfsemisstigi fyrir 
eldsneytisnotkun, 

iii. undirstöðvar með vinnslulosun skulu bráðabirgðatölur 
yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 
endurgjalds á tilteknu ári samsvara vinnslutengdu, 
sögulegu starfsemisstigi, margfölduðu með 0,9700. 

3. Ef mælanlegur varmi er fluttur út til einkaheimila og 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er 
ákvarðaður í samræmi við i. lið b-liðar 2. mgr., fyrir 2013 eru 
lægri en miðgildi árlegrar, sögulegrar losunar í tengslum við 
framleiðslu á mælanlegum varma sem viðkomandi undirstöð 
flytur út til einkaheimila á tímabilinu 1. janúar 2005 til 31. 
desember 2008 skulu bráðabirgðatölur yfir fjölda 
losunarheimilda fyrir 2013 aðlagaðar með mismuninum. Fyrir 
hvert ár á tímabilinu 2014 til 2020 skal aðlaga 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er 
ákvarðaður í samræmi við i. lið b-liðar 2. mgr., þannig að 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda fyrir 
viðkomandi ár séu lægri en tiltekinn hundraðshluti af 
framangreindu miðgildi fyrir árlega, sögulega losun. Þessi 
hundraðshluti skal vera 90% árið 2014 og skal hann lækka um 
10 prósentustig á hverju ári eftir það. 

4. Til framkvæmdar 11. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB 
skal nota þættina, sem um getur í VI. viðauka, í tengslum við 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er 
úthlutað án endurgjalds til hverrar undirstöðvar skv. 2. mgr. 
þessar greinar fyrir viðkomandi ár, ef vinnsluferlin í þessum 
undirstöðvum varða geira eða undirgeira sem teljast ekki vera 
í umtalsverðri áhættu að því er varðar kolefnisleka, samkvæmt 
ákvörðun 2010/2/ESB. 

Þar eð vinnsluferlin í þessum undirstöðvum varða geira eða 
undirgeira, sem teljast vera í umtalsverðri áhættu að því er 
varðar kolefnisleka samkvæmt ákvörðun 2010/2/ESB, skal 
stuðullinn fyrir árin 2013 og 2014 vera 1. Geirarnir eða 
undirgeirarnir, sem eru með stuðulinn 1 fyrir árin 2015 til 
2020, skulu ákvarðaðir skv. 13. mgr. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB. 

5. Ef a.m.k. 95% af sögulegu starfsemisstigi undirstöðvar 
með varmaviðmiðun, undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun 
eða undirstöðvar með vinnslulosun varða geira eða undirgeira, 
sem teljast vera í umtalsverðri áhættu að því er varðar 
kolefnisleka samkvæmt ákvörðun 2010/2/ESB, skal 
undirstöðin í heild sinni teljast vera í umtalsverðri áhættu að 
því er varðar kolefnisleka. 

Ef a.m.k. 95% af sögulegu starfsemisstigi undirstöðvar með 
varmaviðmiðun, undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun eða 
undirstöðvar með vinnslulosun varða geira eða undirgeira, 
sem teljast ekki vera í umtalsverðri áhættu að því er varðar 
kolefnisleka samkvæmt ákvörðun 2010/2/ESB, skal 
undirstöðin í heild sinni ekki teljast vera í umtalsverðri áhættu 
að því er varðar kolefnisleka. 
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6. Árlegar bráðabirgðatölur yfir fjölda losunarheimilda, sem 
er úthlutað án endurgjalds, til undirstöðva sem fengu 
mælanlegan varma frá undirstöðvum þar sem vörur eru 
framleiddar sem falla undir viðmiðun fyrir saltpéturssýru, sem 
um getur í I. viðauka, skulu lækkaðar um sem nemur árlegri, 
sögulegri notkun varmans á grunntímabilinu, sem um getur í 
1. mgr. 9. gr., margfaldaðri með gildi varmaviðmiðunarinnar 
fyrir þennan mælanlega varma, eins og um getur í I. viðauka. 

7. Bráðabirgðatölur yfir árlegan heildarfjölda losunar-
heimilda fyrir hverja stöð, sem er úthlutað án endurgjalds, skal 
vera summa bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunar-
heimilda allra undirstöðva. sem er úthlutað án endurgjalds, 
reiknuð í samræmi við 2., 3., 4., 5. og 6. mgr. 

Ef stöð nær yfir undirstöðvar, sem framleiða pappírsdeig 
(kraftpappírsdeig með stuttum trefjum, kraftpappírsdeig með 
löngum trefjum, hitameðhöndlað og vélunnið pappírsdeig, 
vélunnið pappírsdeig, súlfítpappírsdeig eða annað pappírsdeig 
sem fellur ekki undir vöruviðmiðun) og flytja út mælanlegan 
varma til annarra tæknilega tengdra undirstöðva, skulu 
bráðabirgðatölur yfir heildarfjölda losunarheimilda sem er 
úthlutað án endurgjalds, án þess að hafa áhrif á 
bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er 
úthlutað án endurgjalds fyrir aðrar undirstöðvar viðkomandi 
stöðvar, aðeins taka mið af bráðabirgðatölum yfir árlegan 
fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds að því 
marki að vörur úr pappírsdeigi sem þessi undirstöð framleiðir 
séu settar á markað og ekki unninn pappír úr því á sömu stöð 
eða öðrum tæknilega tengdum stöðvum. 

8. Við ákvörðun bráðabirgðatalna yfir árlegan heildarfjölda 
losunarheimilda fyrir hverja stöð, sem er úthlutað án 
endurgjalds, skulu aðildarríkin tryggja að losun sé ekki tvítalin 
og að úthlutunin sé ekki neikvæð. Ef stöð flytur inn hálfunna 
vöru, sem fellur undir vöruviðmiðun samkvæmt 
skilgreiningunni á kerfismörkunum í I. viðauka, skal einkum 
og sér í lagi koma í veg fyrir tvítalningu á losun við ákvörðun 
á bráðabirgðatölum yfir árlegan heildarfjölda losunarheimilda 
sem er úthlutað án endurgjalds fyrir báðar stöðvarnar sem í 
hlut eiga. 

9. Endanlegur árlegur heildarfjöldi losunarheimilda, sem er 
úthlutað án endurgjalds, fyrir hverja starfandi stöð, að 
undanskildum stöðvum sem falla undir 3. mgr. 10. gr. a í 
tilskipun 2003/87/EB, skal vera bráðabirgðatala yfir árlegan 
heildarfjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds 
fyrir hverja stöð skv. 7. mgr., margfölduð með leiðréttingar-
stuðlinum sem liggur þvert á atvinnugreinar og er ákvarðaður 
í samræmi við 3. mgr. 15. gr. 

Að því er varðar stöðvar, sem falla undir 3. mgr. 10. gr. a í 
tilskipun 2003/87/EB og eiga rétt á að fá úthlutað 
losunarheimildum án endurgjalds, skal endanlegur árlegur 
heildarfjöldi losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, 
samsvara bráðabirgðatölu yfir árlegan heildarfjölda 
losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja 
stöð skv. 7. mgr., leiðréttri árlega með línulega stuðlinum, sem 
um getur í 4. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, með því að 
nota bráðabirgðatölu yfir árlegan heildarfjölda losunar-
heimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir viðkomandi stöð 
árið 2013 sem viðmiðun. 

11. gr. 

Úthlutun að því er varðar gufusundrun 

Þrátt fyrir a-lið 2. mgr. 10. gr. skal bráðabirgðatalan yfir 
árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 
endurgjalds, fyrir undirstöð með vöruviðmiðun í tengslum við 
framleiðslu á hágæðaíðefnum samsvara gildi 
vöruviðmiðunarinnar fyrir gufusundrun, sem um getur í I. 
viðauka, margfölduðu með sögulegu starfsemisstigi sem er 
ákvarðað í samræmi við III. viðauka og margfölduðu með 
hlutfalli beinnar heildarlosunar, þ.m.t. losun frá innfluttum 
nettóvarma á grunntímabilinu, sem um getur í 1. mgr. 9. gr. 
þessarar ákvörðunar og gefin er upp sem tonn af 
koltvísýringsígildi, og summu þessarar beinu heildarlosunar 
og viðeigandi óbeinnar losunar á grunntímabilinu, sem um 
getur í 1. mgr. 9. gr þessarar ákvörðunar, reiknaðri út í 
samræmi við 2. mgr. 14. gr. Bæta skal við niðurstöðurnar úr 
þessum útreikningum 1,78 tonnum af koltvísýringi á hvert 
tonn af vetni sinnum miðgildi sögulegrar framleiðslu á vetni 
úr viðbótarhráefni, gefið upp í tonnum af vetni, 0,24 tonn af 
koltvísýringi á hvert tonn af etýleni sinnum miðgildi 
sögulegrar framleiðslu á etýleni úr viðbótarhráefni, gefið upp í 
tonnum af etýleni og 0,16 tonn af koltvísýringi á hvert tonn af 
hágæðaíðefnum sinnum miðgildi sögulegrar framleiðslu á 
öðrum hágæðaíðefnum en vetni og etýleni úr viðbótarhráefni, 
gefið upp í tonnum af hágæðaíðefnum. 

12. gr. 

Úthlutun að því er varðar vínylklóríðeinliðu 

Þrátt fyrir a-lið 2. mgr. 10. gr. skulu bráðabirgðatölur yfir 
árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 
endurgjalds, fyrir undirstöð í tengslum við framleiðslu á 
vínylklóríðeinliðum samsvara gildi vöruviðmiðunarinnar fyrir 
vínylklóríðeinliður, margfölduðu með sögulegu starfsemisstigi 
fyrir framleiðslu vínylklóríðeinliða, sem er gefið upp í 
tonnum, og margfölduðu með hlutfalli beinnar losunar frá 
framleiðslu á vínylklóríðeinliðum, þ.m.t. losun frá innfluttum 
nettóvarma á grunntímabilinu, sem um getur í 1. mgr. 9. gr. 
þessarar ákvörðunar, reiknuð í samræmi við 2. mgr. 14. gr. og 
gefin upp sem tonn af koltvísýringsígildi, og summu þessarar 
beinu losunar og vetnistengdri losun frá framleiðslu 
vínylklóríðeinliða á grunntímabilinu, sem um getur í 1. mgr. 
9. gr. þessarar ákvörðunar og er gefin upp í tonnum af 
koltvísýringsígildi sem eru reiknuð á grundvelli sögulegrar 
varmanotkunar vegna brennslu vetnis, sem er gefin upp í 
terajúlum (TJ), sinnum 56,1 tonn af koltvísýringi fyrir hvert 
terajúl. 

13. gr. 

Varmastreymi milli stöðva 

Ef undirstöð með vöruviðmiðun nær yfir mælanlegan varma 
sem er fluttur inn frá stöð eða annarri einingu sem ekki fellur 
undir kerfi Sambandsins skal bráðabirgðatalan yfir árlegan 
fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir 
viðkomandi undirstöð með vöruviðmiðun, skv. a-lið 2. mgr. 
10. gr., lækkuð um sem nemur sögulegu magni af varma sem 
er flutt inn frá stöð eða annarri einingu sem fellur ekki undir 
kerfi Sambandsins á viðkomandi ári, margfölduðu með gildi 
varmaviðmiðunarinnar fyrir mælanlegan varma sem sett er 
fram í I. viðauka. 
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14. gr. 

Skipti á eldsneyti og raforku 

1. Að því er varðar hverja undirstöð með vöruviðmiðun sem 
um getur í I. viðauka, þar sem tekið er mið af skiptum á 
eldsneyti og raforku, skal bráðabirgðatalan yfir árlegan fjölda 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, samsvara 
gildi viðkomandi vöruviðmiðunar, sem sett er fram í I. 
viðauka, margfölduðu með vörutengdu, sögulegu 
starfsemisstigi og margfölduðu með hlutfalli beinnar 
heildarlosunar, þ.m.t. losun frá innfluttum nettóvarma á 
grunntímabilinu, sem um getur í 1. mgr. 9. gr. þessarar 
ákvörðunar og gefin er upp sem tonn af koltvísýringsígildi, og 
summu þessarar beinu heildarlosunar og viðeigandi óbeinnar 
losunar á grunntímabilinu sem um getur í 1. mgr. 9. gr 
þessarar ákvörðunar. 

2. Að því er varðar útreikningana skv. 1. mgr. vísar 
viðkomandi óbein losun til viðkomandi raforkunotkunar, eins 
og tilgreint er í skilgreiningunni á vinnsluferlum og losun í I. 
viðauka, á grunntímabilinu, sem um getur í 1. mgr. 9. gr. 
þessarar ákvörðunar, sem gefin er upp í megavattstundum 
fyrir framleiðslu viðkomandi vöru sinnum 0,465 tonn af 
koltvísýringi fyrir hverja megavattstund og gefin upp í tonnum 
af koltvísýringi. 

Að því er varðar útreikningana skv. 1. mgr. vísar losun frá 
innfluttum nettóvarma til magnsins af mælanlegum varma til 
framleiðslu á viðkomandi vöru sem er flutt inn frá stöðvum, 
sem falla undir kerfi Sambandsins, á grunntímabilinu, sem um 
getur í 1. mgr. 9. gr. þessarar ákvörðunar, margfölduðu með 
gildi varmaviðmiðunarinnar sem um getur í I. viðauka. 

III. KAFLI 

ÁKVARÐANIR UM ÚTHLUTUN 

15. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir á landsvísu 

1. Í samræmi við 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 2003/87/EB 
skulu aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina, eigi síðar 
en 30. september 2011, skrá yfir stöðvar sem falla undir 
tilskipun 2003/87/EB á þeirra yfirráðasvæði, þ.m.t. stöðvar 
sem eru tilgreindar skv. 5. gr., og skulu þau nota rafrænt 
sniðmát sem framkvæmdastjórnin leggur til. 

2. Skráin sem um getur í 1. mgr. skal, að því er varðar hverja 
starfandi stöð, einkum og sér í lagi innihalda: 

a) auðkenningu stöðvarinnar og marka hennar með hjálp 
auðkenniskóða stöðvarinnar í óháðu viðskiptadagbók 
Bandalagsins, 

b) auðkenningu fyrir hverja undirstöð stöðvar, 

c) fyrir hverja undirstöð með vörumiðmiðun: upphaflega 
afkastagetu ásamt árlegu framleiðslumagni viðkomandi 
vöru á tímabilinu 1. janúar 2005 til 31. desember 2008, 

d) fyrir hverja stöð og undirstöð: upplýsingar um það hvort 
stöðin tilheyrir geira eða undirgeira, þar sem talið er að 
áhætta að því er varðar kolefnisleka sé mikil, samkvæmt 
ákvörðun 2010/2/ESB, 

e) fyrir hverja undirstöð: bráðabirgðatölu yfir árlegan fjölda 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds á 
tímabilinu frá 2013 til 2020, eins og ákvarðað er í 
samræmi við 2. mgr. 10. gr., 

f) til viðbótar við d-lið fyrir undirstöðvar sem eru ekki innan 
geira eða undirgeira, þar sem talið er að áhætta að því er 
varðar kolefnisleka sé mikil, samkvæmt ákvörðun 
2010/2/ESB: bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda 
losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á 
tímabilinu frá 2013 til 2020, sem fækkar í í jöfnum 
skrefum úr 80% af fjöldanum 2013 í 30% 2020, eins og 
ákvarðað er í samræmi við 4. mgr. 10. gr., 

g) fyrir hverja stöð: bráðabirgðatölur yfir árlegan 
heildarfjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 
endurgjalds á tímabilinu frá 2013 til 2020, eins og 
ákvarðað er í samræmi við 6. mgr. 10. gr. 

Í skránni skal einnig tilgreina alla raforkuframleiðendur og 
litlar stöðvar sem framleiða varma og gætu verið útilokuð frá 
kerfi Sambandsins skv. 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB. 

3. Við móttöku skrárinnar, sem um getur í 1. mgr. þessarar 
greinar, skal framkvæmdastjórnin meta tilgreiningu hverrar 
stöðvar í skránni og tengdar bráðabirgðatölur um árlegan 
heildarfjölda þeirra losunarheimilda sem er úthlutað án 
endurgjalds. 

Eftir að öll aðildarríkin hafa tilkynnt um bráðabirgðatölur yfir 
árlegan heildarfjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 
endurgjalds á tímabilinu frá 2013 til 2020 skal fram-
kvæmdastjórnin ákvarða samræmda leiðréttingarstuðulinn 
sem liggur þvert á atvinnugreinar, sem um getur í 5. mgr. 10. 
gr. a í tilskipun 2003/87/EB. Hann skal ákvarðaður með því að 
bera saman summu bráðabirgðatalna árlegs heildarfjölda 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, til stöðva 
sem framleiða ekki raforku á hverju á ári á tímabilinu 2013 til 
2020, án þess að nota stuðlana sem um getur í VI. viðauka, og 
árlegan fjölda losunarheimilda sem er reiknaður í samræmi 
við 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB fyrir stöðvar sem 
eru ekki raforkuframleiðendur eða nýir aðilar, með tilliti til 
viðeigandi hluta árlegs heildarfjölda í Sambandinu, sem er 
ákvarðaður skv. 9. gr. þeirrar tilskipunar, og viðeigandi magns 
losunar sem fellur undir kerfi Sambandsins frá og með árinu 
2013. 
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4. Ef framkvæmdastjórnin hafnar ekki færslu stöðvar í þessa 
skrá, þ.m.t. samsvarandi bráðabirgðatölur yfir árlegan 
heildarfjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds 
fyrir þessa stöð, skal hlutaðeigandi aðildarríki ákvarða 
endanlegan árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 
endurgjalds, á hverju ári á tímabilinu 2013 til 2020 í samræmi 
við 9. mgr. 10. gr. þessarar ákvörðunar. 

5. Þegar aðildarríkin hafa ákvarðað endanlegan árlegan 
fjölda fyrir allar starfandi stöðvar á yfirráðasvæði sínu skulu 
þau leggja fyrir framkvæmdastjórnina skrá yfir endanlegan 
árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 
endurgjalds, á tímabilinu 2013 til 2020 eins og ákvarðað er í 
samræmi við 9. mgr. 10. gr. 

16. gr. 

Breytingar á váhrifum vegna kolefnisleka 

Innan þriggja mánaða frá samþykkt skrárinnar, sem um getur í 
13. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, fyrir árin 2015 til 
2020 eða frá samþykkt allra viðbóta við skrána, sem eru 
ákvarðaðar með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2010/2/ESB, fyrir árin 2013 og 2014 skal hvert aðildarríki 
endurskoða skrána, sem um getur í 1. mgr. 15. gr. þessarar 
ákvörðunar, og tilgreina sérstaklega þær breytingar á 
áætluðum váhrifum vegna kolefnisleka á stöðvar og 
undirstöðvar ásamt tengdum bráðabirgðatölum yfir árlegan 
fjölda endurgjaldslausra úthlutana, eftir atvikum, og leggja 
skrána fyrir framkvæmdastjórnina. 

IV. KAFLI 

NÝIR AÐILAR OG LOKANIR 

17. gr. 

Umsókn um úthlutun án endurgjalds 

1. Er nýr aðili sækir um skulu aðildarríkin ákvarða, á 
grundvelli gildandi reglna, magn þeirra losunarheimilda, sem 
skal úthluta án endurgjalds, þegar viðkomandi stöð hefur hafið 
venjulegan rekstur og upphafleg afkastageta hennar hefur 
verið ákvörðuð. 

2. Aðildarríkin skulu aðeins samþykkja umsóknir berist þær 
lögbæru yfirvaldi innan árs frá upphafi venjulegs rekstrar 
viðkomandi stöðvar eða undirstöðvar. 

3. Aðildarríkin skulu skipta viðkomandi stöð í undirstöðvar í 
samræmi við 6. gr. þessarar ákvörðunar og fara þess á leit að 
rekstraraðilinn leggi fyrir lögbæra yfirvaldið, til viðbótar við 
umsóknina sem um getur í 1. mgr., allar viðkomandi 
upplýsingar og gögn um hverja breytu, sem skráð er í V. 
viðauka, sérstaklega fyrir hverja undirstöð. Ef nauðsyn krefur 
mega aðildarríkin fara fram á það að rekstraraðilinn leggi fram 
gögn sem eru sundurgreind enn frekar. 

4. Að því er varðar stöðvar sem um getur í h-lið 3. gr. 
tilskipunar 2003/87/EB, að undanskildum þeim stöðvum sem 
hafa verið stækkaðar umtalsvert eftir 30. júní 2011, skulu 
aðildarríkin fara þess á leit að rekstraraðilinn ákvarði 
upphaflega afkastagetu fyrir hverja undirstöð í samræmi við 
aðferðafræðina sem sett er fram í 3. mgr. 7. gr. og skal hann 
nota samfellda 90 daga tímabilið, sem upphaf venjulegs 
rekstrar grundvallast af, sem viðmiðun. Aðildarríkin skulu 
samþykkja þessa upphaflegu afkastagetu hverrar undirstöðvar 
áður en þau reikna úthlutun til stöðvarinnar. 

5. Aðildarríkin skulu aðeins samþykkja gögn, sem lögð eru 
fram samkvæmt þessari grein, ef sannprófandi hefur staðfest 
að þau séu fullnægjandi, í samræmi við kröfurnar sem settar 
eru fram í 8. gr., til að tryggja að áreiðanleg og rétt gögn séu 
tilkynnt. 

18. gr. 

Starfsemisstig 

1. Að því er varðar stöðvar sem um getur í h-lið 3. gr. 
tilskipunar 2003/87/EB, að undanskildum stöðvum sem hafa 
verið stækkaðar umtalsvert eftir 30. júní 2011, skulu 
aðildarríkin ákvarða starfsemisstig hverrar stöðvar á eftir-
farandi hátt: 

a) vörutengt starfsemisstig skal, að því er varðar hverja vöru 
sem vöruviðmiðun hefur verið ákveðin fyrir eins og um 
getur í I. viðauka, vísa til miðgildis árlegrar, sögulegrar 
framleiðslu á þessari vöru í viðkomandi stöð á 
grunntímabilinu. 

b) varmatengt starfsemisstig skal vera upphafleg afkastageta 
fyrir innflutning frá stöðvum, sem falla undir kerfi 
Sambandsins, og/eða framleiðslu á mælanlegum varma, 
sem er notaður innan marka stöðvarinnar til vörufram-
leiðslu, framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri sem 
notuð er til framleiðslu á rafmagni, til hitunar eða 
kælingar, að undanskilinni notkun til framleiðslu á 
rafmagni, eða fluttur út til stöðvar eða annarrar einingar, 
sem fellur ekki undir kerfi Sambandsins, að undanskildum 
útflutningi til framleiðslu á raforku, margfölduð með 
viðeigandi stuðli fyrir nýtingu afkastagetu, 

c) eldsneytistengt starfsemisstig skal vera upphafleg afkasta-
geta fyrir notkun á eldsneyti, sem er notað til framleiðslu á 
ómælanlegum varma til vöruframleiðslu, framleiðslu á 
vélrænni orku, annarri en þeirri sem notuð er til 
framleiðslu á rafmagni, til hitunar eða kælingar, að 
undanskilinni notkun til framleiðslu á raforku, þ.m.t. 
brennsla gass í afgaslogum af öryggisástæðum, í 
viðkomandi stöð, margfölduð með viðeigandi stuðli fyrir 
nýtingu afkastagetu, 

d) starfsemisstig í tengslum við vinnslulosun skal vera 
upphafleg afkastageta fyrir framleiðslu vinnslueiningar-
innar á vinnslulosun, margfölduð með viðeigandi stuðli 
fyrir nýtingu afkastagetu. 
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2. Framkvæmdastjórnin skal ákvarða staðlaða stuðulinn fyrir 
nýtingu afkastagetu, sem um getur í a-lið 1. mgr., og birta 
hann á grundvelli gagnaöflunar aðildarríkjanna í samræmi við 
7. gr. þessarar ákvörðunar. Fyrir hverja vöruviðmiðun, sem 
sett er fram í I. viðauka, skal hann vera 80. hundraðs-
hlutamarkið af meðaltali árlegra stuðla fyrir nýtingu 
afkastagetu fyrir allar stöðvar sem framleiða viðkomandi vöru. 
Árlegur meðaltalsstuðull fyrir nýtingu afkastagetu fyrir hverja 
stöð sem framleiðir viðkomandi vöru skal samsvara árlegri 
meðalframleiðslu á tímabilinu 2005 til 2008, deilt með 
upphaflegri afkastagetu. 

Aðildarríkin skulu ákvarða viðeigandi stuðul fyrir nýtingu 
afkastagetu, sem um getur í b- til d-lið í 1. mgr., á grundvelli 
tilhlýðilega rökstuddra upplýsinga, sem eru sannprófaðar af 
óháðum aðila, um fyrirhugaðan venjulegan rekstur við-
komandi stöðvar, viðhald hennar, venjulegt framleiðsluferli, 
orkunýtnar aðferðir og dæmigerða nýtingu afkastagetu í 
viðkomandi geira í samanburði við upplýsingar sem eru 
bundnar við tilgreinda geira. 

Þegar viðeigandi stuðull fyrir nýtingu afkastagetu, sem um 
getur í d-lið 1. mgr., í samræmi við undanfarandi málslið er 
ákvarðaður skulu aðildarríkin einnig taka mið af tilhlýðilega 
rökstuddum upplýsingum, sem eru sannprófaðar af óháðum 
aðila, um losunarstyrk ílagsins og skilvirkni aðferða með tilliti 
til gróðurhúsalofttegunda. 

3. Að því er varðar stöðvar þar sem afkastageta hefur verið 
aukin umtalsvert eftir 30. júní 2011 skulu aðildarríkin, í 
samræmi við 1. mgr., aðeins ákvarða starfsemisstig fyrir þá 
viðbættu afkastagetu undirstöðvanna sem umtalsverða 
afkastaaukningin tengist. 

Að því er varðar stöðvar þar sem afkastageta hefur verið skert 
umtalsvert eftir 30. júní 2011 skulu aðildarríkin, í samræmi 
við 1. mgr., aðeins ákvarða starfsemisstig fyrir þá skertu 
afkastagetu undirstöðvanna sem umtalsverða afkasta-
skerðingin tengist. 

19. gr. 

Úthlutun til nýrra aðila 

1. Að því er varðar úthlutun losunarheimilda til nýrra aðila, 
að undanskildum úthlutunum til stöðva sem um getur í þriðja 
undirlið h-liðar 3. gr. í tilskipun 2003/87/EB, skulu 
aðildarríkin reikna út bráðabirgðatölu yfir árlegan fjölda 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds við upphaf 
venjulegs rekstrar í stöðinni, fyrir hverja undirstöð um sig á 
eftirfarandi hátt: 

a) fyrir hverja undirstöð með vöruviðmiðun skal bráða-
birgðatalan yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er 
úthlutað án endurgjalds á tilteknu ári samsvara gildi 
vöruviðmiðunarinnar, sem hefur verið margfaldað með 
viðeigandi vörutengdu starfsemisstigi, 

b) fyrir hverja undirstöð með varmaviðmiðun skal bráða-
birgðatalan yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er 
úthlutað án endurgjalds samsvara gildi varmaviðmiðun

arinnar fyrir þennan mælanlega varma, eins og um getur í 
I. viðauka, sem hefur verið margfaldað með viðeigandi 
varmatengdu starfsemisstigi, 

c) fyrir hverja undirstöð með eldsneytisviðmiðun skal 
bráðabirgðatalan yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem 
er úthlutað án endurgjalds samsvara gildi eldsneytis-
viðmiðunarinnar, eins og um getur í I. viðauka, sem hefur 
verið margfaldað með eldsneytistengda starfsemisstiginu, 

d) fyrir hverja undirstöð með vinnslulosun skal bráðabirgða-
talan yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað 
án endurgjalds, samsvara vinnslutengdu starfsemisstigi, 
sem hefur verið margfaldað með 0,9700. 

Ákvæði 10. gr (4.–6. mgr., 8. mgr.), 11. gr., 12. gr., 13. gr. og 
14. gr. þessarar ákvörðunar skulu gilda að breyttu breytanda 
að því er varðar útreikninga á bráðabirgðatölum yfir árlegan 
fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds. 

2. Að því er varðar losun nýrra aðila sem er sannprófuð af 
óháðum aðila og átti sér stað áður en venjulegur rekstur hófst 
skal úthluta viðbótarlosunarheimildum á grundvelli sögulegrar 
losunar sem gefin er upp í tonnum af koltvísýringsígildi. 

3. Bráðabirgðatalan yfir árlegan heildarfjölda losunar-
heimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, skal vera summa 
bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunarheimilda allra 
undirstöðva. sem er úthlutað án endurgjalds, reiknuð í 
samræmi við 1. mgr. og viðbótarlosunarheimildirnar sem um 
getur í 2. mgr. Annar málsliður 7. mgr. 10. gr. gildir. 

4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni tafar-
laust um bráðabirgðatölur yfir árlegan heildarfjölda losunar-
heimilda sem er úthlutað án endurgjalds. Úthluta skal 
losunarheimildum úr varasjóði fyrir nýja aðila, sem var 
stofnaður skv. 7. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, 
samkvæmt reglunni „fyrstir koma, fyrstir fá“ að því er varðar 
viðtöku þessarar tilkynningar. 

Framkvæmdastjórnin getur hafnað bráðabirgðatölum yfir 
árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds 
fyrir viðkomandi stöð. Ef framkvæmdastjórnin hafnar ekki 
þessum bráðabirgðatölum yfir árlegan heildarfjölda losunar-
heimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, skulu hlutaðeigandi 
aðildarríki ákvarða endanlegan, árlegan fjölda losunarheimilda 
sem er úthlutað án endurgjalds. 

5. Endanlegur árlegur heildarfjöldi losunarheimilda, sem er 
úthlutað án endurgjalds, skal samsvara bráðabirgðatölum yfir 
árlegan heildarfjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 
endurgjalds, fyrir hverja stöð skv. 3. mgr. þessarar greinar, 
leiðréttar árlega með línulega skerðingarstuðlinum, sem um 
getur í 7. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, með því að 
nota bráðabirgðatölur yfir árlegan heildarfjölda losunar-
heimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir viðkomandi 
stöð árið 2013 sem viðmiðun. 
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6. Þegar helmingur af losunarheimildunum, sem eru lagðar 
til hliðar fyrir nýja aðila skv. 7. mgr. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB en þrátt fyrir fjölda losunarheimilda sem liggja 
fyrir skv. 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, er gefinn út 
eða verður gefinn út fram til ársins 2020 til nýrra aðila skal 
framkvæmdastjórnin meta það hvort setja skuli upp 
biðraðakerfi til að tryggja að aðgangi að varasjóðnum sé 
stjórnað á sanngjarnan hátt. 

20. gr. 

Úthlutun fyrir nýja aðila eftir umtalsverða aukningu á 
afkastagetu 

1. Ef afkastageta stöðvar hefur verið aukin umtalsvert eftir 
30. júní 2011 skulu aðildarríkin, að beiðni rekstraraðilans og 
án þess að hafa áhrif á úthlutun til stöðvar skv. 10. gr., 
ákvarða á grundvelli aðferðarinnar, sem sett er fram í 19. gr., 
fjölda losunarheimilda, sem skal úthluta án endurgjalds, að því 
er varðar aukninguna. 

2. Aðildarríkin skulu fara þess á leit að ásamt beiðninni leggi 
rekstraraðilinn fram gögn um að viðmiðanir fyrir umtalsverða 
aukningu á afkastagetu hafi verið uppfylltar og veiti 
upplýsingarnar, sem um getur í 3. mgr. 17. gr., til stuðnings 
ákvörðunum um úthlutun. Aðildarríkin skulu einkum fara þess 
á leit að rekstraraðilinn leggi fram upplýsingar um viðbætta 
afkastagetu og upphaflega afkastagetu undirstöðvarinnar eftir 
að sannprófandi hefur staðfest að umtalsverða aukningin á 
afkastagetunni sé fullnægjandi, í samræmi við kröfurnar í 8. 
gr. Aðildarríkin skulu líta á þessa afkastagetu undir-
stöðvarinnar í kjölfar verulegrar aukningar á afkastagetu sem 
upphaflega afkastagetu undirstöðvarinnar við mat á frekari 
verulegum breytingum á afkastagetu. 

21. gr. 

Veruleg skerðing á afkastagetu 

1. Ef afkastageta stöðvar hefur verið skert umtalsvert eftir 
30. júní 2011 skulu aðildarríkin ákvarða fjölda þeirra 
losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds, sem 
skerðingin nemur, að því er varðar þessa skerðingu. Í þessu 
skyni skulu aðildarríkin fara þess á leit að rekstraraðilinn leggi 
fram upplýsingar um skerta afkastagetu og upphaflega 
afkastagetu undirstöðvarinnar eftir að sannprófandi hefur 
staðfest að umtalsverða skerðingin á afkastagetunni sé 
fullnægjandi, í samræmi við kröfurnar í 8. gr. Aðildarríkin 
skulu líta á þessa afkastagetu undirstöðvarinnar í kjölfar 
verulegrar skerðingar á afkastagetu sem upphaflega 
afkastagetu undirstöðvarinnar við mat á frekari verulegum 
breytingum á afkastagetu. 

2. Aðildarríkin skulu lækka bráðabirgðatöluna yfir árlegan 
fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir 
hverja undirstöð sem nemur bráðabirgðatölunni yfir árlegan 

fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir 
viðkomandi undirstöð, sem reiknuð er út í samræmi við 1. 
mgr. 19. gr., að því er varðar umtalsverða skerðingu á 
afkastagetu. 

Aðildarríkin skulu síðan ákvarða bráðabirgðatöluna yfir 
árlegan heildarfjölda fyrir viðkomandi stöð í samræmi við 
aðferðina sem beitt er við að ákvarða bráðabirgðatöluna yfir 
árlegan heildarfjölda fyrir umtalsverðu skerðinguna á 
afkastagetunni og endanlegan árlegan heildarfjölda 
losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds til viðkomandi 
stöðvar í samræmi við 9. mgr. 10. gr. 

3. Aðlaga skal úthlutunina til stöðvarinnar í samræmi við 
þetta frá og með árinu eftir það ár þegar afkastagetan var skert 
eða frá og með árinu 2013 ef umtalsverða skerðingin á 
afkastagetu átti sér stað fyrir 1. janúar 2013. 

22. gr. 

Rekstri stöðvar hætt 

1. Stöð telst hafa hætt rekstri ef eitthvert eftirtalinna skilyrða 
er uppfyllt: 

a) leyfið til losunar gróðurhúsalofttegunda, leyfið sem er í 
gildi í samræmi við tilskipun 2008/1/EB eða annað viðeigandi 
umhverfisleyfi hefur fallið úr gildi, 

b) leyfin, sem um getur í a-lið, hafa verið dregin til baka, 

c) tæknilega er ómögulegt að starfrækja stöðina 

d) stöðin er ekki starfrækt en hefur verið starfrækt áður og 
tæknilega er ómögulegt að hefja starfrækslu á ný, 

e) stöðin er ekki starfrækt en hefur verið starfrækt áður og 
rekstraraðilinn getur ekki staðfest að þessi stöð verði 
starfrækt aftur innan sex mánaða frá því að rekstri var 
hætt. Aðildarríkin geta framlengt þetta tímabil í allt að 
átján mánuði ef rekstraraðilinn getur sýnt fram á að stöðin 
geti ekki hafið rekstur að nýju innan sex mánaða vegna 
óvenjulegra og ófyrirsjáanlegra aðstæðna, sem ekki hefði 
verið unnt að komast hjá þrátt fyrir ítrustu kostgæfni, og 
sem rekstraraðili viðkomandi stöðvar hefði ekki getað 
ráðið við, einkum vegna aðstæðna á borð við 
náttúruhamfarir, stríð, ófriðarhættu, hryðjuverkastarfsemi, 
byltingu, uppþot, skemmdarverk eða spellvirki. 

2. Ákvæði e-liðar 1. mgr. gilda hvorki um stöðvar sem eru 
notaðar sem varastöðvar né stöðvar sem eru reknar eftir 
árstímabundinni áætlun, ef öll eftirfarandi skilyrði eru 
uppfyllt: 

a) rekstraraðilinn hefur leyfi til losunar gróðurhúsaloft-
tegunda og öll önnur viðeigandi leyfi, 
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b) það er tæknilega mögulegt að hefja rekstur án þess að gera 
efnislegar breytingar á stöðinni, 

c) venjulegt viðhald fer fram. 

3. Ef stöð hefur hætt rekstri skal hlutaðeigandi aðildarríki 
ekki gefa út losunarheimildir fyrir þá stöð frá og með árinu 
eftir að rekstri er hætt. 

4. Aðildarríkin geta fellt tímabundið niður útgáfu 
losunarheimilda fyrir þær stöðvar sem um getur í e-lið 1. mgr., 
svo lengi sem ekki er fastsett hvenær stöðin hefur rekstur að 
nýju. 

23. gr. 

Rekstri stöðvar hætt að hluta til 

1. Stöð telst hafa hætt rekstri að hluta til að því tilskildu að 
ein undirstöð, sem leggur til a.m.k. 30% af endanlegum 
árlegum fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds 
eða af úthlutun fleiri en 50 000 losunarheimilda, minnki 
starfsemi sína á tilteknu almanaksári um a.m.k. 50% 
samanborið við starfsemisstigið sem er notað til að reikna út 
úthlutun undirstöðvarinnar í samræmi við 9. gr. eða, ef við á, 
18. gr. (hér á eftir nefnd „upphaflegt starfsemisstig“). 

2. Úthlutun losunarheimilda til stöðvar, sem hættir rekstri að 
hluta til, skal aðlöguð frá og með árinu eftir það ár þegar 
stöðin hætti rekstri að hluta til eða frá og með árinu 2013, ef 
stöðvun rekstrarins að hluta til fór fram fyrir 1. janúar 2013, á 
eftirfarandi hátt: 

ef starfsemisstig undirstöðvarinnar, sem um getur í 1. mgr., er 
lækkað um 50–75%, samanborið við upphaflegt starfsemis-
stig, skal undirstöðin aðeins fá helminginn af upphaflegu 
úthlutuðu losunarheimildunum, 

ef starfsemisstig undirstöðvarinnar, sem um getur í 1. mgr., er 
lækkað um 75–90%, samanborið við upphaflegt starfsemis-
stig, skal undirstöðin aðeins fá 25% af upphaflegu úthlutuðu 
losunarheimildunum, 

ef starfsemisstig undirstöðvarinnar, sem um getur í 1. mgr., er 
lækkað um 90% eða meira samanborið við upphaflegt 
starfsemisstig, skal ekki úthluta neinum losunarheimildum án 
endurgjalds að því er varðar viðkomandi undirstöð. 

3. Ef starfsemisstig undirstöðvarinnar, sem um getur í 1. 
mgr., nær starfsemisstigi sem er hærra en 50% samanborið við 
upphaflega starfsemisstigið skal stöðin, sem hefur hætt rekstri 
að hluta til, fá losunarheimildirnar, sem henni var upphaflega 
úthlutað, frá og með árinu á eftir almanaksárinu þegar 
starfsemisstigið fór yfir 50% viðmiðunarmörkin. 

4. Ef starfsemisstig undirstöðvarinnar, sem um getur í 1. 
mgr., nær starfsemisstigi sem er hærra en 25% samanborið við 
upphaflega starfsemisstigið skal stöðin, sem hefur hætt rekstri 
að hluta til, fá helming losunarheimildanna, sem henni var 
upphaflega úthlutað, frá og með árinu á eftir almanaksárinu 
þegar starfsemisstigið fór yfir 25% viðmiðunarmörkin. 

24. gr. 

Breytingar á rekstri stöðvar 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að rekstraraðilinn leggi allar 
viðeigandi upplýsingar um áætlaðar eða orðnar breytingar á 
afkastagetu, starfsemisstigi og rekstri stöðvar fyrir lögbæra 
yfirvaldið fyrir 31. desember ár hvert. 

2. Ef gerð er breyting á afkastagetu, starfsemisstigi eða 
rekstri stöðvar sem hefur áhrif á úthlutun stöðvarinnar skulu 
aðildarríkin, með hjálp rafræna sniðmátsins sem fram-
kvæmdastjórnin leggur til, leggja allar viðeigandi upplýsingar, 
þ.m.t. endurskoðaða bráðabirgðatölu yfir árlegan heildarfjölda 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir 
viðkomandi stöð í samræmi við þessa ákvörðun, fyrir 
framkvæmdastjórnina áður en endanlegur árlegur heildarfjöldi 
losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, er 
ákvarðaður. Framkvæmdastjórnin getur hafnað endurskoðaðri 
bráðabirgðatölu yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er 
úthlutað án endurgjalds fyrir viðkomandi stöð. 

V. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

25. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 27. apríl 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Connie HEDEGAARD 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

VÖRUVIÐMIÐANIR 

1. Skilgreining á vöruviðmiðunum og kerfismörkum án tillits til skiptanleika eldsneytis og raforku 

Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Koks Koks í koksofna (fengið 
með kolun kokskola við 
háan hita) eða gaskoks 
(aukaafurð gasvinnslu-
stöðva), gefið upp sem tonn 
af þurru koksi. Brúnkol falla 
ekki undir þessa viðmiðun. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum koksofnum, 
H2S/NH3-brennslu, forhitun kola 
(afþíðingu), útdrætti koksgass, einingu 
fyrir hreinsun brennisteins, 
eimingareiningu, gufuframleiðslustöð, 
þrýstistýringu í rafhlöðum, lífrænni 
meðhöndlun á vatni, ýmiss konar hitunar 
aukaafurða og vetnissundrun, falla hér 
undir. Hreinsun koksofnagass fellur hér 
undir. 

já 0,286 

Glætt 
málm-
grýti 

Mótuð járnvara sem 
inniheldur járngrýtisagnir, 
bræðsluefni og efni til 
endurnýtingar sem innihalda 
járn með efnisfræðilega og 
eðlisfræðilega eiginleika, 
s.s. basastig, vélrænan styrk 
og lekt, sem eru 
nauðsynlegir til að koma 
járni og nauðsynlegu 
bræðsluefni að 
járngrýtisafoxunarferli. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum 
sindurfæribandi, íkviknun, einingum fyrir 
hráefnistilreiðslu, einingu fyrir vinsun 
með hita, einingu til kælingar á sindri, 
einingu fyrir vinsun með kulda og einingu 
til gufuframleiðslu, falla hér undir. 

já 0,171 

Heitur 
málmur 

Fljótandi járn sem er mettað 
með kolefni til frekari 
vinnslu. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum háofnum, 
meðhöndlunareiningum fyrir heitan málm, 
loftblástursvarmaskiptum, hitabúnaði fyrir 
háofna, súrefnisofnum, fylgimálmvinnslu, 
einingum til afgösunar í lofttæmi (e. 
vacuum ladles), málmsteypu (einnig 
skurður), gjallmeðhöndlun, 
hráefnablöndun, ofnloftsmeðhöndlun, 
rykhreinsun, forhitun brotajárns, 
kolaþurrkun fyrir innspýtingu, 
deigluforhiturum, mótaforhiturum, 
þrýstiloftsframleiðslu, rykmeðhöndlun 
(kögglun), eðjumeðhöndlun (kögglun), 
gufuinnspýtingu í ofn, gufukatli, 
blástursloftskælingu o.fl., falla hér undir. 

já 1,328 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Forbökuð 
forskaut 

Forskaut til rafgreiningar á 
áli úr olíukoksi, biki og 
forskautum, sem hafa verið 
endurunnin á hefðbundinn 
hátt sem eru mótuð 
sérstaklega fyrir tiltekna 
málmbræðslu og bökuð í 
forskautsbökunarofnum við 
u.þ.b. 1150 °C. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á forbökuðum 
forskautum, falla hér undir. 

já 0,324 

Ál Óunnið, óblendið og 
fljótandi ál úr rafgreiningu. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepinu rafgreiningu, 
falla hér undir. 

já 1,514 

Grátt 
sements-
gjall 

Grátt sementsgjall sem 
heildarframleiðsla á gjalli. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á gráu sementsgjalli, 
falla hér undir. 

já 0,766 

Hvítt 
sements-
gjall 

Hvítt sementsgjall til 
notkunar sem aðalbindiefni í 
samsetningu efna s.s. 
fúguefni, límefni fyrir 
keramíkflísar, 
einangrunarefni, 
múrfestingar, 
iðnaðargólfmúr, gifsefni 
sem er tilbúið til notkunar, 
viðgerðarmúrblöndur og 
vatnsþétt 
yfirborðsmeðferðarefni með 
meðalinnihald að hámarki 
0,4 massahlutfall af Fe2O3, 
0,003 massahlutfall af 
Cr2O3 og 0,03 
massahlutfall af Mn2O3. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á hvítu sementsgjalli, 
falla hér undir. 

já 0,987 

Kalk Óleskjað kalk: kalsíumoxíð 
(CaO), sem er framleitt með 
afkölkun kalksteins 
(CaCO3), sem kalk af 
staðalgæðum (e. „standard 
pure“ lime) með óbundnu 
CaO-innihaldi sem er 
94,5%. Kalk sem er 
framleitt og notað í sömu 
stöðinni til hreinsunar fellur 
ekki undir þessa 
vöruviðmiðun. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á kalki, falla hér undir. 

já 0,954 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Kalk úr 
dólómíti 

Kalk úr dólómíti eða glætt 
dólómít er blanda af 
kalsíumi og 
magnesíumoxíðum og 
framleitt með afkölkun 
dólómíts (CaCO3·MgCO3) 
með CO2-leifum yfir 0,25% 
og óbundið innihald MgO á 
bilinu 25% til 40% og 
rúmþyngd 
verslunarvörunnar er undir 
3,05 g/cm3. Kalk úr 
dólómíti skal gefið upp sem 
kalk úr dólómíti af 
staðalgæðum þar sem 
innihald óbundins CaO er 
57,4% og innihald óbundins 
MgO er 38,0%. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á kalki úr dólómíti, 
falla hér undir. 

já 1,072 

Sindrað 
kalk úr 
dólómíti 

Blanda af kalsíumi og 
magnesíumoxíði sem er 
eingöngu notuð til 
framleiðslu á eldföstum 
múrsteinum og öðrum 
eldföstum vörum með 
rúmþyngd að lágmarki 3,05 
g/cm3. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á sindruðu kalki úr 
dólómíti, falla hér undir. 

já 1,449 

Flotgler Flotgler/slípað gler/fágað 
gler (sem tonn af gleri sem 
kemur úr herslu (e. lehr)). 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum bræðslu, 
hreinsun, kælingu (e. working end), 
flotbaði og herslu, falla hér undir. 

já 0,453 

Flöskur 
og 
krukkur 
úr ólituðu 
gleri 

Ólitaðar glerflöskur, < 2,5 
lítra að nafnrúmtaki, undir 
drykkjarvöru og matvæli 
(þó ekki flöskur hjúpaðar 
leðri eða samsettu leðri eða 
barnapelar) að 
undanskildum afurðum úr 
hvítum tinnusteini þar sem 
járnoxíðinnihaldið er minna 
en 0,03% miðað við þyngd, 
gefið upp sem Fe2O3, og 
litahnit L eru á bilinu 100 til 
87, a frá 0 til –5 og b frá 0 
til 3 (notuð er CIELAB-
litaformúlan sem 
Commission internationale 
d’éclairage mælir með), 
gefnar upp í tonnum af 
pökkuðum vörum. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum 
efnameðhöndlun, bræðslu, mótun, 
úrvinnslu, pökkun og stoðvinnslu, falla 
hér undir. 

já 0,382 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Flöskur 
og 
krukkur 
úr lituðu 
gleri 

Litaðar glerflöskur, <2,5 
lítra að nafnrúmtaki, undir 
drykkjarvöru og matvæli 
(þó ekki flöskur hjúpaðar 
leðri eða samsettu leðri eða 
barnapelar), gefnar upp í 
tonnum af pökkuðum 
vörum. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum 
efnameðhöndlun, bræðslu, mótun, 
úrvinnslu, pökkun og stoðvinnslu, falla 
hér undir. 

já 0,306 

Vörur úr 
sam-
felldum 
gler-
trefjum 

Bráðið gler til framleiðslu á 
vörum úr samfelldum 
glertrefjum, einkum saxaðir 
þræðir, vafningar, garn og 
stuttar glertrefjar og mottur 
(gefið upp sem tonn af 
bræddu gleri sem kemur úr 
fæðihólfinu (e. forehearth). 
Vörur úr steinull til hita-, 
hljóð- og eldeinangrunar 
falla ekki hér undir. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluferlunum glerbræðslu í 
bræðsluofnum og glerhreinsun í 
fæðihólfunum, falla hér undir. Úrvinnsla í 
því skyni að breyta trefjunum í seljanlegar 
vörur fellur ekki undir þessa 
vöruviðmiðun. 

já 0,406 

Múr-
steinar til 
klæðn-
ingar 

Múrsteinar til klæðningar 
með þéttleika > 1000 kg/m3 
sem eru notaðir á steinfleti á 
grundvelli EN 771-1, að 
undanskildum hellusteinum, 
hörðum múrsteinum og 
blábrenndum múrsteinum til 
klæðningar. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnsluferlunum tilreiðslu hráefna, 
blöndun efnisþátta, mótun, lögun, 
þurrkun, brennslu og frágangi vöru og 
hreinsun reyks, falla hér undir. 

nei 0,139 

Hellu-
steinar 

Leirsteinar til gólflagningar 
samkvæmt EN 1344. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnsluferlunum tilreiðslu hráefna, 
blöndun efnisþátta, mótun, lögun, 
þurrkun, brennslu og frágangi vöru og 
hreinsun reyks, falla hér undir. 

nei 0,192 

Þaktígulst
einar 

Þaktígulsteinar úr leir, 
samkvæmt skilgreiningu í 
EN 1304:2005, að 
undanskildum blábrenndum 
þakflísum og aukabúnaði. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnsluferlunum tilreiðslu hráefna, 
blöndun efnisþátta, mótun, lögun, 
þurrkun, brennslu og frágangi vöru og 
hreinsun reyks, falla hér undir. 

nei 0,144 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Úða-
þurrkað 
duft 

Úðaþurrkað duft til 
framleiðslu á 
þurrpressuðum vegg- og 
gólfflísum í tonnum af 
framleiddu dufti. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á úðaþurrkuðu dufti, 
falla hér undir. 

já 0,076 

Gifs Gifsefni úr brenndu gifsi 
eða kalsíumsúlfati (þ.m.t. til 
nota í byggingum, í ofinn 
dúk fyrir umbúðir eða 
yfirborðspappír, til nota í 
tannlækningum eða við 
afmengun lands) í tonnum 
af múrhúð. Alfagifsefni 
falla ekki undir þessa 
vöruviðmiðun 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum mölun, 
þurrkun og glæðingu, falla hér undir. 

nei 0,048 

Þurrkað, 
endur-
unnið gifs 

Þurrkað, endurunnið gifs 
(tilbúið gifs, framleitt sem 
endurunnin aukaafurð úr 
orkuiðnaði eða endurunninn 
efniviður úr 
byggingarúrgangi og 
niðurbroti), gefið upp sem 
afurð í tonnum. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint þurrkun endurunnins gifs, falla hér 
undir. 

nei 0,017 

Kraft-
pappírs-
deig með 
stuttum 
trefjum 

Kraftpappírsdeig með 
stuttum trefjum er 
viðardeig, sem er myndað 
með súlfatferlinu þar sem 
notaður er suðuvökvi, sem 
einkennist af trefjalengdinni 
1–1,5 mm og er aðallega 
notaður fyrir vörur sem 
krefjast ákveðinnar mýktar 
og fyrirferðar, s.s. 
hreinlætispappír og 
prentpappír, gefið upp sem 
seljanleg nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
framleiðslu pappírsdeigs (einkum 
pappírsdeigsverksmiðja, 
endurnýtingarsuðuketill, þurrkun 
pappírsdeigsins, kalkofn og tengdar 
einingar fyrir orkuumbreytingu 
(ketill/samþætt varma- og raforkuvinnsla)) 
falla hér undir. Önnur starfsemi á staðnum 
sem er ekki hluti af þessu vinnsluferli, s.s. 
sögun, trésmíði, framleiðsla íðefna til 
sölu, meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,12 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Kraft-
pappírs-
deig með 
löngum 
trefjum 

Kraftpappírsdeig með 
löngum trefjum er 
viðardeig, sem er myndað 
með súlfatferlinu þar sem 
notaður er suðuvökvi, sem 
einkennist af trefjalengdinni 
3–3,5 mm og er aðallega 
notaður fyrir vörur þar sem 
styrkleiki er mikilvægur, s.s. 
umbúðapappír, gefið upp 
sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
framleiðslu pappírsdeigs (einkum 
pappírsdeigsverksmiðja, 
endurnýtingarsuðuketill, þurrkun 
pappírsdeigsins, kalkofn og tengdar 
einingar fyrir orkuumbreytingu 
(ketill/samþætt varma- og raforkuvinnsla)) 
falla hér undir. Önnur starfsemi á staðnum 
sem er ekki hluti af þessu vinnsluferli, s.s. 
sögun, trésmíði, framleiðsla íðefna til 
sölu, meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,06 

Súlfít-
pappírs-
deig, 
hitameð-
höndlað 
og vél-
unnið 
pappírs-
deig og 
vélunnið 
pappírs-
deig 

Súlfítpappírsdeig sem er 
framleitt með sérstakri 
aðferð til að búa til 
pappírsdeig, t.d. pappírsdeig 
sem er framleitt með því að 
sjóða viðarspæni í 
þrýstihylki í bísúlfítvökva, 
gefið upp sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum. 
Súlfítpappírsdeig getur 
verið bleikt eða óbleikt. 
Vélunnið pappírsdeig í 
mismunandi gæðum: 
Vélunnið og 
hitameðhöndlað pappírsdeig 
(TMP-deig) og deig úr 
viðarslípi sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum. 
Vélunnið pappírsdeig getur 
verið bleikt eða óbleikt. 
Smærri undirflokkar af 
hálfefnafræðilega unnu 
pappírsdeigi, efnafræðilega 
unnu og vélunnu og 
hitameðhöndluðu 
pappírsdeigi (CTMP) og 
upplausnardeig falla ekki 
undir þennan flokk. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
framleiðslu pappírsdeigs (einkum 
pappírsdeigsverksmiðja, 
endurnýtingarsuðuketill, þurrkun 
pappírsdeigsins, kalkofn og tengdar 
einingar fyrir orkuumbreytingu 
(ketill/samþætt varma- og raforkuvinnsla)) 
falla hér undir. Önnur starfsemi á staðnum 
sem er ekki hluti af þessu vinnsluferli, s.s. 
sögun, trésmíði, framleiðsla íðefna til 
sölu, meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,02 

Endur-
heimt 
pappírs-
deig 

Deig úr trefjum úr 
endurheimtum pappír eða 
pappa (úrgangur og rusl) 
eða öðru trefjakenndu 
sellulósaefni, gefið upp sem 
seljanleg nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
framleiðslu á pappírsdeigi úr 
endurheimtum pappír og tengdar einingar 
fyrir orkuumbreytingu (ketill/samþætt 
varma- og raforkuvinnsla)) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,039 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Dagblaða
pappír 

Pappír í tilteknum gæða-
flokki (í rúllum eða örkum), 
gefinn upp sem seljanleg 
nettóframleiðsla í loftþurrk-
uðum tonnum til að prenta 
dagblöð sem eru framleidd 
úr deigi úr viðarslípi og/eða 
vélunnu pappírsdeigi eða 
endurunnum trefjum eða 
einhvers konar samsetningu 
af þessu. Þyngd er yfirleitt á 
bilinu 40 til 52 g/m2 en 
getur náð allt að 65 g/m2. 
Dagblaðapappír fær 
glansáferð í vélum eða er 
örlítið pressaður, hvítur eða 
örlítið litaður og er notaður í 
pappírsrúllur fyrir 
leturprentun, offsetprentun 
og flexóprentun. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,298 

Óhúðaður 
gæða-
prent-
pappír 

Óhúðaður gæðaprentpappír, 
sem nær bæði yfir óhúðaðan 
vélunninn pappír og 
óhúðaðan trénislausan 
pappír, gefinn upp sem 
seljanleg nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum:  

1. Óhúðaður trénislaus 
pappír, sem er hentugur 
til prentunar eða 
annarra grafískra nota 
og unninn úr margs 
konar nýjum trefjum, 
sem inniheldur 
mismikið magn af 
steinefnafylliefnum og 
er meðhöndlaður í 
mismunandi 
fullvinnsluferlum. Í 
þessum gæðaflokki er 
t.d. flestur pappír til 
skrifstofunota, s.s. 
viðskiptaeyðublöð, 
ljósritunarpappír, 
tölvupappír, 
ritfangapappír og 
bókapappír. 

2. Óhúðaður vélunninn 
pappír nær yfir pappír í 
tilteknum gæðaflokkum 
sem er unninn úr 
vélunnu pappírsdeigi og 
notaður í umbúðir eða 
til grafískra nota/í 
tímarit. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,318 

Húðaður 
gæða-
prent-
pappír 

Húðaður gæðaprentpappír, 
sem nær bæði yfir húðaðan 
vélunninn pappír og 
húðaðan trénislausan pappír, 
gefinn upp sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum:  

1. Húðaður, trénislaus 
pappír úr trefjum sem 
er aðallega framleiddur  

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar  

já 0,318 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

 með efnafræðilegri 
vinnslu á pappírsdeigi 
og húðaður í 
vinnsluferlum fyrir 
mismunandi notkun og 
er einnig kallaður 
húðaður "freesheet"-
pappír. Þessi flokkur 
pappírs er helst ætlaður 
til útgáfu. 

2. Húðaður vélunninn 
pappír úr vélunnu 
pappírsdeigi, sem er notaður 
til grafískra nota/í tímarit. 
Þessi flokkur pappírs kallast 
einnig húðað viðarslíp 

annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

  

Pappírs-
þurrkur 

Hreinlætispappír, gefinn 
upp sem seljanleg 
nettóframleiðsla á 
iðnaðarrúllum, nær yfir 
margs konar pappírsþurrkur 
og annan hreinlætispappír til 
heimilisnota eða til nota í 
verslun eða iðnaði, s.s. 
salernispappír, 
andlitsþurrkuklútar, 
eldhúsþurrkur, handþurrkur, 
þurrkur til iðnaðarnota og til 
framleiðslu á bleyjum, 
dömubindum o.s.frv. 
Loftþurrkaðar 
pappírsþurrkur (e. TAD, 
Through Air Dried Tissue) 
falla ekki undir þennan 
flokk. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. Umbreyting frá 
iðnaðarrúllum í fullunna vöru að því er 
varðar þyngd fellur ekki undir þessa 
vöruviðmiðun. 

já 0,334 

Testliner-
pappi og 
bylgju-
pappír 

Testliner-pappi og 
bylgjupappír, gefnir upp 
sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum: 
1.Testliner-pappi nær yfir 
tegundir pappa sem uppfylla 
tilteknar prófunarkröfur, 
sem umbúðaiðnaðurinn 
hefur samþykkt, til að unnt 
sé að nota pappann sem ytra 
lag bylgjupappa til 
framleiðslu á 
flutningsumbúðum. 
Testliner-pappi er aðallega 
gerður úr endurunnum 
trefjum. 

2. Bylgjupappír er 
miðhluti bylgjaðra 
flutningsumbúða sem er 
klæddur með pappa 
(testliner-
pappa/kraftpappír) á 
báðum hliðum. 
Bylgjupappír nær 
aðallega yfir pappír sem 
er gerður úr 
endurunnum trefjum en 
þessi flokkur tekur  

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,248 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

 einnig til pappa sem er 
gerður úr efnafræðilega 
unnu pappírsdeigi og 
hálfefnafræðilega unnu 
pappírsdeigi. 

   

Óhúðaður 
pappi 

Þessi viðmiðun nær yfir 
margs konar óhúðaðar vörur 
(gefnar upp sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum) sem 
geta verið í einu eða 
mörgum lögum. Óhúðaður 
pappi er aðallega notaður til 
pökkunar þar sem 
mikilvægustu eiginleikarnir 
eru styrk- og stífleiki en 
viðskiptalegir þættir á borð 
við upplýsingamiðlun eru 
ekki eins mikilvægir. Pappi 
er gerður úr nýjum trefjum 
og/eða endurunnum trefjum, 
gott er að brjóta hann 
saman, hann er nægilega 
stífur og auðvelt er að setja 
brot í hann. Hann er 
aðallega notaður í öskjur 
undir neysluvörur, s.s. 
frosin matvæli, snyrtivörur 
og ílát undir vökva, en hann 
er einnig þekktur sem 
gegnheill pappi, 
fellikassapappi, 
flutningskassapappi o.s.frv. 

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,237 

Húðaður 
pappi 

Þessi viðmiðun nær yfir 
margs konar húðaðar vörur 
(gefnar upp sem seljanleg 
nettóframleiðsla í 
loftþurrkuðum tonnum) sem 
geta verið í einu eða 
mörgum lögum. Húðaður 
pappi er aðallega notaður í 
viðskiptalegum tilgangi þar 
sem nauðsynlegt er að miðla 
upplýsingum, sem eru 
prentaðar á umbúðirnar, á 
búðarhillum að því er varðar 
matvæli, lyf, snyrtivörur 
o.s.frv. Pappi er gerður úr 
nýjum trefjum og/eða 
endurunnum trefjum, gott er 
að brjóta hann saman, hann 
er nægilega stífur og auðvelt 
er að setja brot í hann. Hann 
er aðallega notaður í öskjur  

Öll vinnsluferli sem eru hluti af 
pappírsframleiðslunni (einkum pappírs- 
eða pappavélar og tengdar einingar fyrir 
orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 
og raforkuvinnsla) og bein notkun 
eldsneytis við vinnslu) falla hér undir. 
Önnur starfsemi á staðnum sem er ekki 
hluti af þessu vinnsluferli, s.s. sögun, 
trésmíði, framleiðsla íðefna til sölu, 
meðhöndlun úrgangs (meðhöndlun 
úrgangs á staðnum í stað meðhöndlunar 
annars staðar (þurrkun, kögglun, brennsla, 
urðun), framleiðsla á útfelldu 
kalsíumkarbónati, meðhöndlun illa 
lyktandi lofttegunda og fjarhitun, fellur 
ekki hér undir. 

já 0,273 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

 undir neysluvörur, s.s. 
frosin matvæli, snyrtivörur 
og ílát undir vökva, en hann 
er einnig þekktur sem 
gegnheill pappi, 
fellikassapappi, 
flutningskassapappi o.s.frv. 

   

Saltpéturs
sýra 

Saltpéturssýra (HNO3), 
skráð í tonnum HNO3 
(100%). 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu vara með viðmiðun og 
N2O-eyðingarferli, falla hér undir, að 
undanskilinni framleiðslu á ammoníaki. 

já 0,302 

Adipín-
sýra 

Adipínsýruna skal skrá í 
tonnum af þurrkaðri og 
hreinsaðri adipínsýru sem er 
geymd í geymsluturnum eða 
pakkað í (stóra) sekki. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu vara með viðmiðun og 
N2O-eyðingarferli, falla hér undir. 

já 2,79 

Vínyl-
klóríð-
einliður 

Vínylklóríð (klóretýlen). Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum beinni 
klórun, oxýklórun (e. oxychlorination) og 
sundrun díklóretans í vínylklóríðeinliður, 
falla hér undir. 

já 0,204 

Fenól/-
aseton 

Summan af fenóli, asetoni 
og aukaafurð 
alfametýlstýrens sem 
heildarframleiðsla. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á fenóli og asetoni, 
falla hér undir, einkum loftþjöppun, 
vetnisperoxun, endurheimt kúmóls úr 
andrúmslofti, samþjöppun og klofnun, 
þætting og hreinsun framleiðslunnar, 
tjörusundrun, endurheimt og hreinsun 
asetófenóns, endurheimt alfametýlstýrens 
(AMS) til útflutnings, herðing 
alfametýlstýrens til endurvinnslu innan 
marka kerfisins, upphafleg hreinsun 
skólps (fyrsta strípun skólps), framleiðsla 
á kælivatni (t.d. kæliturnar) notkun 
kælivatns (hringrásdælur), brennsla í 
afgasloga og brennsluofnum (jafnvel þótt 
þeir séu staðsettir utan marka kerfisins) 
ásamt notkun viðbótareldsneytis. 

já 0,266 

Pólývínyl
klóríð í 
sviflausn 
(S-PVC) 

Pólývínylklóríð sem er ekki 
blandað með öðrum efnum 
og samanstendur af 
pólývínylklóríðögnum þar 
sem meðalstærðin er 50–
200 µm. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á pólývínylklóríði í 
sviflausn, falla hér undir, að undanskilinni 
framleiðslu á vínylklóríðeinliðum. 

já 0,085 

Pólývínyl
klóríð í 
ýrulausn 
(E-PVC) 

Pólývínylklóríð sem er ekki 
blandað með öðrum efnum 
og samanstendur af 
pólývínylklóríðögnum þar 
sem meðalstærðin er 0,1–3 
µm. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á pólývínylklóríði í 
ýrulausn, falla hér undir, að undanskilinni 
framleiðslu á vínylklóríðeinliðum. 

já 0,238 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Sódi Dínatríumkarbónat sem 
verg framleiðsla í heild, að 
undanskildum þéttum sóda, 
sem er fengið sem 
aukaafurð við framleiðslu á 
kaprólaktami. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum hreinsun 
saltvatns, glæðingu kalksteins og 
framleiðslu á leskjuðu kalki, frásogi 
ammoníaks, útfellingu NaHCO3, síun eða 
skiljun NaHCO3-kristalla frá 
móðurvökva, niðurbroti NaHCO3 í 
Na2CO3, endurheimt ammoníaks og 
þéttingu eða framleiðslu á þéttum sóda, 
falla hér undir. 

já 0,843 

Ef engin önnur tilvísun er gefin upp vísa allar vöruviðmiðanir til eins tonns af framleiddri vöru, gefið upp sem seljanleg 
(nettó)framleiðsla, og til 100% hreinleika viðkomandi efnis. 

Allar skilgreiningar á vinnsluferlum og losun sem tekið er til (kerfismörk) ná yfir afgasloga ef þeir eru fyrir hendi. 

Staða váhrifa vegna kolefnisleka að því er varðar vörur með viðmiðun byggist á ákvörðun 2010/2/ESB og gildir hún fyrir 
árin 2013 og 2014. Frekari geirar gætu bæst við á þessa skrá með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar árin 
2013 og 2014. 

2. Skilgreining á vöruviðmiðunum og kerfismörkum með tilliti til skiptanleika eldsneytis og raforku 

Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Afurðir 
frá 
hreins-
unar-
stöðvum 

Blanda afurða frá 
hreinsunarstöðvum þar sem 
meira en 40% eru léttar 
afurðir (bensín fyrir hreyfla, 
þ.m.t. flugvélabensín, 
bensínkennt þotueldsneyti, 
aðrar léttar jarðolíur/léttar 
blöndur, steinolía, þ.m.t. 
steinolíukennt 
þotueldsneyti, gasolíur), 
gefnar upp sem CO2-vegin 
tonn (CWT). 

Öll vinnsluferli í hreinsunarstöð, sem 
svara til skilgreiningarinnar á CWT-
vinnslueiningu ásamt stoðþjónustu utan 
vinnslunnar, sem veitt er innan marka 
hreinsistöðvarinnar, s.s. geymsla í 
geymum, blöndun, skólphreinsun o.s.frv., 
falla hér undir. Taka skal tillit til 
heildarraforkunotkunar innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

já 0,0295 

Kolstál úr 
ljósboga-
ofnum 

Stál sem inniheldur minna 
en 8% af 
málmblendisþáttum og 
snefilefnaþáttum og í slíku 
magni að notkunin 
takmarkast við þá notkun 
þar sem ekki er krafist 
mikilla yfirborðsgæða eða 
vinnslumöguleika. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum rafknúnum 
ljósbogaofni, fylgimálmvinnslu, 
málmsteypu og -skurði, eftirbrennslu, 
rykhreinsun, deigluforhitara, 
mótaforhitara, þurrkun og forhitun 
brotajárns, falla hér undir. Taka skal tillit 
til heildarraforkunotkunar innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

já 0,283 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Stálblendi 
úr ljós-
boga-
ofnum 

Stál sem inniheldur a.m.k. 
8% af málmblendisþáttum 
eða þar sem krafist er 
mikilla yfirborðsgæða og 
vinnslumöguleika. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum rafknúnum 
ljósbogaofni, fylgimálmvinnslu, 
málmsteypu og -skurði, eftirbrennslu, 
rykhreinsun, deigluforhitara, 
mótaforhitara, kæligryfjum fyrir hæga 
kælingu, þurrkun og forhitun brotajárns, 
falla hér undir. Vinnslueiningarnar FeCr-
umbreytir og lághitageymsla fyrir 
iðnaðargastegundir falla ekki hér undir. 
Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 
innan kerfismarkanna við ákvörðun á 
óbeinni losun. 

já 0,352 

Járn-
steypa 

Steypujárn, gefið upp í 
tonnum af fljótandi járni 
sem hefur verið blandað, 
gjallhreinsað og er tilbúið til 
steypu. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnsluþrepunum málmbræðslu, 
málmsteypu, kjarnaframleiðslu og 
yfirborðsmeðhöndlun, falla hér undir. 
Aðeins skal taka tillit til 
heildarraforkunotkunar við bræðslu innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

já 0,325 

Steinull Vörur úr steinull til hita-, 
hljóð- og eldeinangrunar 
sem eru framleiddar með 
því að nota gler, grjót eða 
gjall. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum bræðslu, 
trefjaframleiðslu og inndælingu bindiefna, 
herslu og þurrkun ásamt mótun, falla hér 
undir. Taka skal tillit til 
heildarraforkunotkunar innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

nei 0,682 

Gifs-
plötur 

Þessi viðmiðun nær yfir 
plötur, þynnur, þiljur, flísar 
og áþekkar vörur úr gifsefni 
eða blöndu að meginstofni 
úr gifsefni, ekki með pappír 
eða pappa á yfirborði eða 
styrktar með pappír eða 
pappa, þó ekki mótaðar með 
gifsefni eða skreyttar (í 
tonnum af múrhúð). 
Eðlisþungar gifstrefjaplötur 
falla ekki undir þessa 
vöruviðmiðun. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðsluþrepunum, mölun, 
þurrkun, glæðingu og þurrkun platna, falla 
hér undir. Aðeins skal taka tillit til 
heildarraforkunotkunar varmadælna, sem 
notaðar eru við þurrkun, við ákvörðun á 
óbeinni losun. 

nei 0,131 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Kinrok Kinrok úr bræðsluofnum. 
Vörur úr gaskinroki eða 
lampakinroki falla ekki 
undir þessa viðmiðun. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu kinroks úr 
bræðsluofnum auk frágangs, pökkunar og 
brennslu gass í afgaslogum, falla hér 
undir. Taka skal tillit til 
heildarraforkunotkunar innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

já 1,954 

Ammon-
íak 

Ammoníak (NH3) skal 
skráð í framleiddum 
tonnum. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á ammoníaki og vetni á 
millistigi framleiðslunnar, falla hér undir. 
Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 
innan kerfismarkanna við ákvörðun á 
óbeinni losun. 

já 1,619 

Gufu-
sundrun 

Blanda af hágæðaíðefnum, 
gefin upp sem heildarmassi 
asetýlens, etýlens, 
própýlens, bútadíens, 
bensens og vetnis, að 
undanskildum 
hágæðaíðefnum úr 
viðbótarhráefni (vetni, 
etýleni eða öðrum 
hágæðaíðefnum) þar sem 
etýleninnihaldið í 
heildarvörublöndunni er 
a.m.k. 30 massaprósent og 
innihald hágæðaíðefna, 
brennslugass, bútena og 
fljótandi vetniskolefna er 
samtals a.m.k. 50 
massaprósent af 
heildarvörublöndunni. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint framleiðslu á hágæðaíðefnum sem 
hreinsaðri afurð eða hálfunninni vöru sem 
inniheldur óblandað hágæðaíðefni í formi 
minnst unninnar söluafurðar (hrátt C4, 
óvetnað hitasundrunarbensín), falla hér 
undir, að undanskildum C4-útdrætti 
(bútadíenstöð) C4-vetnun, 
vetnismeðhöndlun hitasundrunarbensíns 
og útdrætti arómata ásamt flutningi og 
geymslu í tengslum við daglegan rekstur. 
Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 
innan kerfismarkanna við ákvörðun á 
óbeinni losun. 

já 0,702 

Arómöt Blanda arómata sem gefin 
eru upp sem CO2-vegin 
tonn (CWT). 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vetnismeðhöndlun arómata frá 
undireiningum fyrir hitasundrunarbensín, 
útdrætti bensen/tólúen/xýlens, 
tólúensundurstigun (TDP), 
vetnisalkýlsneyðingu (HDA), hverfingu 
xýlens, P-xýlen-einingum, 
kúmólframleiðslu og 
sýklóhexanframleiðslu, falla hér undir. 
Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 
innan kerfismarkanna við ákvörðun á 
óbeinni losun. 

já 0,0295 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Stýren Stýreneinliða (vínylbensen, 
CAS-númer: 100-42-5). 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfunnu 
vörunni etýlbenseni (ásamt magninu sem 
notað er sem hráefni til 
stýrenframleiðslunnar), falla hér undir. 
Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 
innan kerfismarkanna við ákvörðun á 
óbeinni losun. 

já 0,527 

Vetni Hreint vetni og blöndur af 
vetni og kolsýringi með 
vetnisinnihald sem er a.m.k. 
60% mólhlutfall af 
heildarinnihaldi vetnis 
ásamt kolsýringi á 
grundvelli samtölu alls þess 
vörustreymis sem inniheldur 
vetni og kolsýring og er flutt 
út úr viðkomandi undirstöð, 
gefið upp sem 100% vetni. 

Allir viðkomandi þættir vinnsluferlisins, 
sem tengjast beint eða óbeint 
vetnisframleiðslu og aðskilnaði vetnis og 
kolsýrings, falla hér undir. Þessir þættir 
eru á milli: a)ílagspunkta 
vetniskolefnishráefna og, ef það er 
aðskilið, eldsneytis,b)frálagspunkta alls 
vörustreymis sem inniheldur vetni og/eða 
kolsýring,c)ílags- eða frálagspunkta fyrir 
innfluttan eða útfluttan varma.Taka skal 
tillit til heildarraforkunotkunar innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

já 8,85 

Tilbúið 
gas 

Blöndur af vetni og 
kolsýringi með 
vetnisinnihald sem er minna 
en 60% mólhlutfall af 
heildarinnihaldi vetnis 
ásamt kolsýringi á 
grundvelli samtölu alls þess 
vörustreymis sem inniheldur 
vetni og kolsýring og er flutt 
út úr viðkomandi undirstöð, 
umreiknað sem 
rúmmálshlutfallið 47 af 
vetni. 

Allir viðkomandi þættir vinnsluferlisins, 
sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu á 
tilbúnu gasi og aðskilnaði vetnis og 
kolsýrings, falla hér undir. Þessir þættir 
eru á milli: a)ílagspunkta 
vetniskolefnishráefna og, ef það er 
aðskilið, eldsneytis,b)frálagspunkta alls 
vörustreymis sem inniheldur vetni og/eða 
kolsýring,c)ílags- eða frálagspunkta fyrir 
innfluttan eða útfluttan varma.Taka skal 
tillit til heildarraforkunotkunar innan 
kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 
losun. 

já 0,242 
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Vöru-
viðmiðun 

Skilgreining á þeim vörum sem 
falla hér undir 

Skilgreining á vinnslu og losun sem fellur hér 
undir (kerfismörk) 

Váhrif vegna 
kolefnisleka 
samkvæmt 
ákvörðun 

2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 

og 2014 

Viðmiðunar-
gildi (losunar-

heimildir/t) 

Etýlenox-
íð/etýl-
englýkól 

Viðmiðunin fyrir 
etýlenoxíð/etýlenglýkól nær 
yfir afurðirnar etýlenoxíð 
(EO, mikill hreinleiki), 
mónóetýlenglýkól (MEG, 
staðalgæði + trefjagæði 
(mikill hreinleiki)), 
díetýlenglýkól (DEG), 
tríetýlenglýkól (TEG). 
Heildarmagn afurða er gefið 
upp sem etýlenoxíðígildi 
sem eru skilgreind sem það 
magn etýlenoxíðs (massi) 
sem er í einni massaeiningu 
af tiltekna glýkólinu. 

Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða 
óbeint vinnslueiningunum 
etýlenoxíðframleiðslu, etýlenoxíðhreinsun 
og glýkólþættinum, falla hér undir. 
Heildarraforkunotkun (og tengd, óbein 
losun) innan kerfismarkanna fellur undir 
þessa vöruviðmiðun. 

já 0,512 

Ef engin önnur tilvísun er gefin upp vísa allar vöruviðmiðanir til eins tonns af framleiddri vöru, gefið upp sem seljanleg 
(nettó)framleiðsla, og til 100% hreinleika viðkomandi efnis. 

Allar skilgreiningar á vinnsluferlum og losun sem tekið er til (kerfismörk) ná yfir afgasloga ef þeir eru fyrir hendi. 

Váhrifastaða í tengslum við kolefnisleka að því er varðar vörur með viðmiðun byggist á ákvörðun 2010/2/ESB og gildir hún 
fyrir árin 2013 og 2014. Frekari geirar gætu bæst við á þessa skrá með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar. 

3. Varma- og eldsneytisviðmiðanir 

Viðmiðun Viðmiðunargildi (losunarheimildir/TJ) 

Varmaviðmiðun 62,3 

Eldsneytisviðmiðun 56,1 
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II. VIÐAUKI 

SÉRTÆKAR VÖRUVIÐMIÐANIR 

1. Viðmiðun fyrir hreinsunarstöðvar: CWT-virkni 

CWT-virkni Lýsing Grunngildi (kt/ár) CWT-stuðull 

Eiming hráolíu við 
venjulegan loftþrýsting 

Eining fyrir væga eimingu hráolíu, eining fyrir 
staðaleimingu hráolíu. 

F 1,00 

Lofttæmiseiming Væg þætting í lofttæmi, staðallofttæmissúla, 
þættingarsúla í lofttæmi. Lofttæmiseimingarþátturinn 
tekur einnig til meðalorku og -losunar fyrir HFV-
eininguna (e. heavy feed vacuum unit). Þar sem þessi 
eining er alltaf tengd MVU eru HFV-afköstin ekki 
reiknuð sérstaklega. 

F 0,85 

Asfaltsneyðing með 
leysi 

Hefðbundinn leysir, leysir í yfirmarksástandi. F 2,45 

Seigjuskerðing Leif frá eimingu sem gerð er við venjulegan loftþrýsting 
(án biðtanks), leif frá eimingu sem gerð er við venjulegan 
loftþrýsting (með biðtanki), botnleif frá eimingu sem gerð 
er við undirþrýsting (án biðtanks), botnleif frá eimingu 
sem gerð er við undirþrýsting (með biðtanki). 
Seigjuskerðingarþátturinn tekur einnig til meðalorku og 
losunar fyrir lofttæmieimingarsúluna (VAC VFL) en 
afköstin eru ekki reiknuð sérstaklega. 

F 1,40 

Hitasundrun Hitasundrunarþátturinn tekur einnig til meðalorku og 
losunar fyrir lofttæmieimingarsúluna (VAC VFL) en 
afköstin eru ekki reiknuð sérstaklega. 

F 2,70 

Seinkuð koksun Seinkuð koksun. F 2,20 

Vökvakoksun Vökvakoksun. F 7,60 

Koksun með koksurum 
af gerðinni „Flexi-
coker” 

Koksun með koksurum af gerðinni „Flexi-coker”. F 16,60 

Koksglæðing Lóðréttur ofn, láréttur hverfiofn. P 12,75 

Vökvahvatasundrun Vökvahvatasundrun, væg hvatasundrun leifa, 
hvatasundrun leifa. 

F 5,50 

Annars konar 
hvatasundrun 

Hvatasundrun með Houdry-ferlinu, hitahvatasundrun. F 4,10 

Vetnissundrun 
eimis/gasolíu 

Væg vetnissundrun, kröftug vetnissundrun, vetnissundrun 
nafta. 

F 2,85 

Vetnissundrun leifa H-Oil, LC-Fining™ og Hycon. F 3,75 

Vetnismeðhöndlun 
nafta/bensíns 

Mettun bensens, brennisteinshreinsun á C4-C6-hráefni, 
venjuleg vetnismeðhöndlun á nafta, mettun á díólefínum 
til ólefína, mettun á díólefínum til ólefína í hráefni til 
alkýlunar, vetnismeðhöndlun FCC-bensíns með 
lágmarkstapi á oktantölu, ólefínalkýlun á þíó-S, S-
Zorb™-aðferðinni, valvís vetnismeðhöndlun á 
hitasundrunarbensíni/nafta, brennisteinshreinsun á 
hitasundrunarbensíni/nafta, valvís vetnismeðhöndlun á 
hitasundrunarbensíni/nafta. Vetnismeðhöndlunarstuðull 
fyrir nafta tekur til orku og losunar fyrir hvarftank fyrir 
valvísa vetnismeðhöndlun (NHYT/RXST) en afköstin eru 
ekki reiknuð sérstaklega. 

F 1,10 
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CWT-virkni Lýsing Grunngildi (kt/ár) CWT-stuðull 

Vetnismeðhöndlun 
steinolíu/dísilolíu 

Mettun arómata, venjuleg vetnismeðhöndlun, vetnun 
arómatískra leysa, venjuleg vetnismeðhöndlun eimis, 
vetnismeðhöndlun á mjög hættulegu eimi (e. high 
severity distillate), vetnismeðhöndlun á ofurhættulegu 
eimi (e. ultra-high severity distillate), vaxsneyðing 
meðalþungs eimis, S-Zorb™-aðferðin, valvís 
vetnismeðhöndlun á eimum. 

F 0,90 

Vetnismeðhöndlun leifa Hreinsun brennisteins úr leif við venjulegan loftþrýsting, 
hreinsun brennisteins úr leif við undirþrýsting. 

F 1,55 

Vetnismeðhöndlun 
VGO 

Brennisteinshreinsun/afnítrun, brennisteinshreinsun. F 0,90 

Vetnisframleiðsla Gufuendurmyndun á metani, gufuendurmyndun á nafta, 
einingarnar fyrir hlutaoxun á léttum hleðslum (e. light 
feeds). Þátturinn fyrir vetnisframleiðslu tekur til orku og 
losunar fyrir hreinsun (H2PURE), en afköstin eru ekki 
reiknuð sérstaklega. 

P 300,00 

Hvataumbreyting Stöðug endurnýjun, lotubundin, hálfendurnýjanleg, 
AROMAX. 

F 4,95 

Alkýlun Alkýlun með flússýru (HF), alkýlun með 
brennisteinssýru, fjölliðun C3-ólefínhráefnis, fjölliðun 
C3/C4-hráefnis, dímersól-aðferðin. Þátturinn fyrir 
alkýlun/fjölliðun tekur til orku og losunar fyrir 
sýruendurnýjun (ACID), en afköstin eru ekki reiknuð 
sérstaklega. 

P 7,25 

C4-hverfing C4-hverfingarstuðullinn tekur einnig til orku og losunar í 
tengslum við ESB-27-meðaltalið fyrir sértæka þættingu 
(DIB) sem samsvarar C4-hverfingu. 

R 3,25 

C5/C6-hverfing C5/C6-hverfingarstuðullinn tekur einnig til orku og 
losunar í tengslum við ESB-27-meðaltalið fyrir sértæka 
þættingu (DIH) sem samsvarar C5-hverfingu. 

R 2,85 

Framleiðsla 
súrefnissambanda 

MBTE-eimingareiningar, MTBE-útdráttareiningar, 
ETBE-framleiðsla, TAME-framleiðsla og 
ísóoktenframleiðsla. 

P 5,60 

Própýlenframleiðsla Efnafræðilegur hreinleiki, fjölliðuhreinleiki. F 3,45 

Asfaltframleiðsla Asfalt- og jarðbiksframleiðsla. Framleiðslutalan skal taka 
til asfalts sem er fjölliðubreytt. CWT-stuðull tekur til 
blásturs. 

P 2,10 

Blöndun asfalts sem 
hefur verið 
fjölliðubreytt 

Blöndun asfalts sem hefur verið fjölliðubreytt. P 0,55 

Endurheimt 
brennisteins 

Stuðullinn fyrir endurheimt brennisteins tekur til orku og 
losunar fyrir endurheimt endagass og H2S-Springer-
eininguna (U32) en afköstin eru ekki reiknuð sérstaklega. 

P 18,60 

Arómatískur 
leysisútdráttur (ASE) 

ASE: útdráttareiming, ASE: vökva/vökva-útdráttur, ASE: 
vökva/vökva-útdráttur með útdráttareimingu. CWT-
stuðull nær yfir allt hráefni, þ.m.t. hitasundrunarbensín 
eftir vetnismeðhöndlun. Vetnismeðhöndlun hitasundrun-
arbensíns skal færð undir vetnismeðhöndlun á nafta. 

F 5,25 

Vetnisafalkýlun Vetnisafalkýlun. F 2,45 
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CWT-virkni Lýsing Grunngildi (kt/ár) CWT-stuðull 

TDP/TDA Tólúensundurstigun/afalkýlun. F 1,85 

Sýklóhexanframleiðsla Sýklóhexanframleiðsla. P 3,00 

Xýlenhverfing Xýlenhverfing. F 1,85 

Paraxýlenframleiðsla Ásog paraxýlens, paraxýlenkristöllun. Stuðullinn tekur 
einnig til orku og losunar fyrir xýlendeili (e. xylene 
splitter) og endurkeyrslusúlu fyrir ortóxýlen. 

P 6,40 

Metaxýlenframleiðsla Metaxýlenframleiðsla. P 11,10 

Þalanhýdríðframleiðsla Þalanhýdríðframleiðsla. P 14,40 

Malínanhýdríðframleið
sla 

Malínanhýdríðframleiðsla. P 20,80 

Etýlbensenframleiðsla Etýlbensenframleiðslustuðull tekur einnig til orku og 
losunar fyrir eimingu etýlbensens. 

P 1,55 

Kúmólframleiðsla Kúmólframleiðsla. P 5,00 

Fenólframleiðsla Fenólframleiðsla. P 1,15 

Leysisútdráttur 
smurefnis 

Leysisútdráttur smurefnis: Fúrfúral er notað sem leysir, 
NMP er notað sem leysir, fenól er notað sem leysir, SO2 
er notað sem leysir. 

F 2,10 

Vaxsneyðing smurefnis 
með leysi 

Vaxsneyðing smurefnis með leysi: Klórkolefni er notað 
sem leysir, MEK/tólúen er notað sem leysir, MEK/MIBK 
er notað sem leysir, própan er notað sem leysir. 

F 4,55 

Hvötuð hverfing vax Hvötuð hverfing vax og vaxsneyðing, valvís vaxsundrun. F 1,60 

Vetnissundrun 
smurefnis 

Vetnissundrun smurefnis með fjölþáttaeimingu, 
vetnissundrun smurefnis með lofttæmisstrípara. 

F 2,50 

Olíusneyðing vax Olíusneyðing vax: Klórkolefni er notað sem leysir, 
MEK/tólúen er notað sem leysir, MEK/MIBK er notað 
sem leysir, própan er notað sem leysir. 

P 12,00 

Vetnismeðhöndlun 
smurefnis/vax 

Vetnun (H/F) á smurefni með lofttæmisstrípara, 
vetnismeðhöndlun á smurefni með fjölþáttaeimingu, 
vetnismeðhöndlun á smurefni með lofttæmisstrípara, 
vetnun á vaxi með lofttæmisstrípara, vetnismeðhöndlun á 
vaxi með fjölþáttaeimingu, vetnun á vaxi með 
lofttæmisstrípara. 

F 1,15 

Vetnismeðhöndlun með 
leysi 

Vetnismeðhöndlun með leysi. F 1,25 

Leysisþætting Leysisþætting. F 0,90 

Sameindasía fyrir 
C10+-paraffín 

Sameindasía fyrir C10+-paraffín. P 1,85 
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CWT-virkni Lýsing Grunngildi (kt/ár) CWT-stuðull 

Hlutaoxun á 
leifaþáttum (POX) til 
að fá eldsneyti 

Hlutaoxun á tilbúnu gasi til að fá eldsneyti. SG 8,20 

Hlutaoxun á 
leifaþáttum til að fá 
vetni eða metanól 

Hlutaoxun á tilbúnu gasi til að fá vetni eða metanól, 
hlutaoxun á tilbúnu gasi til að fá metanól. Stuðullinn 
tekur til orku og losunar við skiptihvarf koleinoxíðs og 
vetnishreinsun (U71) en afköst eru ekki reiknuð 
sérstaklega. 

SG 44,00 

Metanól úr tilbúnu gasi Metanól. P -36,20 

Aðskilnaður lofts Aðskilnaður lofts. P (MNm3 O2) 8,80 

Þætting á aðkeyptu, 
fljótandi jarðgasi 
(NGL) 

Þætting á aðkeyptu, fljótandi jarðgasi (NGL). F 1,00 

Hreinsun reyks Afoxun brennisteinsoxíðs og afoxun köfnunarefnisoxíðs. F (MNm3) 0,10 

Meðhöndlun og 
þjöppun brennslugass 
til sölu 

Meðhöndlun og þjöppun brennslugass til sölu. kW 0,15 

Afsöltun sjós Afsöltun sjós. P 1,15 

Grunngildi fyrir CWT-stuðla: Nettóstraumur fersks hráefnis (F), hráefnisstraumur til hvarftanka (R, þ.m.t. endurvinnsla), 
vöruhráefnisstraumur (P) framleiðsla á tilbúnu gasi fyrir hlutaoxunareiningar (SG).    

2. Arómatísk viðmiðun: CWT-virkni   

CWT-virkni Lýsing Grunngildi (kt/ár) CWT-stuðull 

Vetnismeðhöndlun nafta/bensíns Mettun bensens, brennisteinshreinsun 
á C4-C6-hráefni, venjuleg 
vetnismeðhöndlun á nafta, mettun á 
díólefínum til ólefína, mettun á 
díólefínum til ólefína í hráefni til 
alkýlunar, vetnismeðhöndlun FCC-
bensíns með lágmarkstapi á 
oktantölu, ólefínalkýlun á þíó-S, S-
Zorb™-aðferðin, valvís 
vetnismeðhöndlun á 
hitasundrunarbensíni/nafta, 
brennisteinshreinsun á 
hitasundrunarbensíni/nafta, valvís 
vetnismeðhöndlun á 
hitasundrunarbensíni/nafta. 
Vetnismeðhöndlunarstuðull fyrir 
nafta tekur til orku og losunar fyrir 
hvarftank fyrir valvísa 
vetnismeðhöndlun (NHYT/RXST) en 
afköstin eru ekki reiknuð sérstaklega. 

F 1,10 

Arómatískur leysisútdráttur 
(ASE) 

ASE: útdráttareiming, ASE: 
vökva/vökva-útdráttur, ASE: 
vökva/vökva-útdráttur með 
útdráttareimingu. CWT-stuðull nær 
yfir allt hráefni, þ.m.t. 
hitasundrunarbensín eftir 
vetnismeðhöndlun. 
Vetnismeðhöndlun 
hitasundrunarbensíns skal færð undir 
vetnismeðhöndlun á nafta. 

F 5,25 

TDP/TDA Tólúensundurstigun/afalkýlun. F 1,85 

Vetnisafalkýlun Vetnisafalkýlun. F 2,45 
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CWT-virkni Lýsing Grunngildi (kt/ár) CWT-stuðull 

Xýlenhverfing Xýlenhverfing. F 1,85 

Paraxýlenframleiðsla Ásog paraxýlens, paraxýlenkristöllun. 
Stuðullinn tekur einnig til orku og 
losunar fyrir xýlendeili (e. xylene 
splitter) og endurkeyrslusúlu fyrir 
ortóxýlen. 

P 6,40 

Sýklóhexanframleiðsla Sýklóhexanframleiðsla. P 3,00 

Kúmólframleiðsla Kúmólframleiðsla. P 5,00 

Grunngildi fyrir CWT-stuðla: Nettóstraumur fersks hráefnis (F), vöruhráefnisstraumur (P). 
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III. VIÐAUKI 

SÖGULEGT STARFSEMISSTIG FYRIR SÉRTÆKAR VÖRUVIÐMIÐANIR EINS  
OG UM GETUR Í 7. MGR. 9. GR. 

1. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem viðmiðunin fyrir 
hreinsunarstöðvar, sem um getur í I. viðauka, gildir um, á grundvelli mismunandi CWT-virkni, skilgreininga þeirra, 
grundvellinum fyrir gegnumstreymi ásamt CWT-stuðlinum, sem skráður er í II. viðauka, í samræmi við eftirfarandi 
formúlu: 

  
þar sem: 

HALCWT :  sögulegt starfsemisstig, gefið upp sem CWT 

TPi,k :  gegnumstreymi CWT-virkninnar i fyrir ár k á viðmiðunartímabilinu 

CWTi :  CWT-stuðull CWT-virkni i 

TPAD,k :  gegnumstreymi CWT-virkninnar „Eiming hráolíu við venjulegan loftþrýsting“ fyrir ár k á 
 viðmiðunartímabilinu 

2. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir kalk, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

 
þar sem: 

HALkalk,staðlað : sögulegt starfsemisstig fyrir kalkframleiðslu, gefið upp sem staðlað, hreint kalk í tonnum 

mCaO,k :  innihald óbundins CaO í framleiddu kalki fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp sem 
 massahlutfall 

 Ef engin gögn um innihald óbundins CaO liggja fyrir skal nota varfærnislegt mat sem er ekki undir 
 85% 

mMgO,k :  innihald óbundins MgO í framleiddu kalki fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp sem 
 massahlutfall 

 Ef engin gögn um innihald óbundins MgO liggja fyrir skal nota varfærnislegt mat sem er ekki undir 
 0,5% 

HALkalk,óleiðrétt,k : óleiðrétt, sögulegt starfsemisstig fyrir kalkframleiðslu fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp 
 sem kalk í tonnum 

3. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir kalk úr dólómíti, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

 
þar sem: 

HALkalk úr dólómíti,staðlað : sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu kalks úr dólómíti, gefið upp sem staðlað, hreint kalk úr 
 dólómíti í tonnum 

mCaO,k :  innihald óbundins CaO í framleiddu kalki úr dólómíti fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið 
 upp sem massahlutfall 

Ef engin gögn um innihald óbundins CaO liggja fyrir skal nota varfærnislegt mat sem er ekki undir 
52% 
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mMgO,k :  innihald óbundins MgO í framleiddu kalki úr dólómíti fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið 
 upp sem massahlutfall 

Ef engin gögn um innihald óbundins MgO liggja fyrir skal nota varfærnislegt mat sem er ekki 
undir 33% 

HALkalk úr dólómíti,óleiðrétt,k : óleiðrétt, sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu kalks úr dólómíti fyrir árið k á viðmiðunar 
   tímabilinu, gefið upp sem kalk í tonnum 

4. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir gufusundrun, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

 
þar sem: 

HALHVC,net : sögulegt starfsemisstig fyrir hágæðaíðefni, að undanskildum hágæðaíðefnum sem eru framleidd úr 
 viðbótarhráefnum, gefið upp í tonnum af hágæðaíðefni (HVC) 

HALHVC,heild,k : sögulegt starfsemisstig fyrir heildarframleiðslu hágæðaíðefna fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið 
 upp í tonnum af hágæðaíðefni 

HSFH,k : sögulegt viðbótarílag vetnis fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp sem vetni í tonnum 

HSFE,k : sögulegt viðbótarílag etýlens fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp sem etýlen í tonnum 

HSFO,k : sögulegt viðbótarílag annarra hágæðaíðefna en vetnis og etýlens fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, 
 gefið upp í tonnum af hágæðaíðefni 

5. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir arómöt, sem um getur í I. viðauka, gildir um, á grundvelli mismunandi CWT-virkni, skilgreininga þeirra, 
grundvellinum fyrir gegnumstreymi ásamt CWT-stuðlinum, sem skráður er í II. viðauka, í samræmi við eftirfarandi 
formúlu: 

 
þar sem: 

HALCWT : sögulegt starfsemisstig, gefið upp sem CWT 

TPi,k : gegnumstreymi CWT-virkninnar i fyrir ár k á viðmiðunartímabilinu 

CWTi : CWT-stuðull CWT-virkni i 

6. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir vetni, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

 
þar sem: 

HALH2 : sögulegt starfsemisstig fyrir vetnisframleiðslu, gefið upp sem 100% vetni 

VFH2,k : hluti sögulegs framleiðslumagns af hreinu vetni fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu 

HALH2 + CO,k : sögulegt starfsemisstig fyrir vetnisframleiðslu, umreiknað sem sögulegt vetnisinnihald og gefið upp sem 
 normalrúmmetrar á ári, þ.e. 0 °C og 101,325 kPa, fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu 
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7. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir tilbúið gas, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

 
þar sem: 

HALtilbúið gas : sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á tilbúnu gasi, gefið upp sem 47% vetni 

VFH2,k : hluti sögulegs framleiðslumagns af hreinu vetni fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu 

HALH2 + CO,k : sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á tilbúnu gasi, umreiknað sem sögulegt vetnisinnihald og gefið 
   upp sem normalrúmmetrar á ári, þ.e. 0 °C og 101,325 kPa, fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu 

8. Aðildarríkin skulu ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin 
fyrir etýlenoxíð/etýlenglýkól, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

 
þar sem: 

HALEO/EG : sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á etýlenoxíði/etýlenglýkólum, gefið upp í tonnum af    
   etýlenoxíðígildum 

HALi,k : sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á etýlenoxíði eða etýlenglýkóli i fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu,  
  gefið upp í tonnum 

CFEOE,i : breytistuðull fyrir etýlenoxíð eða etýlenglýkól i miðað við etýlenoxíð 

Nota skal eftirfarandi breytistuðla: 

Etýlenoxíð: 1,000 

Mónóetýlenglýkól: 0,710 

Díetýlenglýkól: 0,830 

Tríetýlenglýkól: 0,880 
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IV. VIÐAUKI 

BREYTUR FYRIR ÖFLUN GRUNNGAGNA FYRIR STARFANDI STÖÐVAR 

Að því er varðar öflun grunngagnanna, sem um getur í 1. mgr. 7. gr., skulu aðildarríkin fara þess á leit að rekstraraðilinn 
leggi fram a.m.k. eftirfarandi gögn í tengslum við viðkomandi stöð og undirstöð fyrir öll almanaksárin á 
viðmiðunartímabilinu sem valið er í samræmi við 1. mgr. 9. gr. (2005–2008 eða 2009–2010). Aðildarríkjunum er heimilt í 
samræmi við 2. mgr. 7. gr. að óska eftir viðbótargögnum, ef nauðsyn krefur: 

Breyta Athugasemdir 

Upphafleg afkastageta Aðeins fyrir hverja undirstöð með vöruviðmiðun, gefið 
upp í einingunni sem skilgreind er fyrir viðkomandi vöru í 
I. viðauka. 

Aukin eða skert afkastageta ásamt upphaflegri afkastagetu 
undirstöðvarinnar eftir að afkastagetu hefur verið breytt 
umtalsvert ef breytingin hefur átt sér stað á tímabilinu 1. 
janúar 2009 til 30. júní 2011. 

Afkastageta skal tilgreind:  

1) fyrir undirstöðina með vöruviðmiðun: í einingunni 
sem skilgreind er fyrir viðkomandi vöru í I. viðauka, 

2) fyrir undirstöðina með varmaviðmiðun: í terajúlum af 
mælanlegum varma sem er notaður til framleiðslu á 
vörum eða framleiðslu á vélrænni orku, að 
undanskilinni raforkuframleiðslu, hitun eða kælingu 
innan marka stöðvarinnar, á ári, 

3) fyrir undirstöðina með eldsneytisviðmiðun: sem árlegt 
eldsneytisílag í terajúlum,(4)fyrir framleiðslu á 
vinnslulosun: sem koltvísýringsígildi í tonnum sem 
eru losuð árlega. 

Heiti vöru/vara  

Kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE) 
fyrir starfsemina 

 

Kóði vöruskrár Evrópubandalaganna fyrir vöru/vörur  

Auðkenning sem raforkuframleiðandi  

Söguleg starfsemisstig Í samræmi við tegund undirstöðvarinnar þ.m.t. fyrir 
undirstöðvar með vöruviðmiðun: árlegt framleiðslumagn 
sem miðgildið hefur verið reiknað út frá. 

Gegnumstreymi allrar viðkomandi CWT-virkni Á aðeins við um vöruviðmiðanir fyrir hreinsunarstöðvar 
og arómöt. 

Gögn sem eru notuð til að reikna út söguleg starfsemisstig Að minnsta kosti fyrir vöruviðmiðanir fyrir kalk, kalk úr 
dólómíti, gufusundrun, vetni og tilbúið gas. 

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda Aðeins bein losun og aðeins ef ekki má rekja alla losun 
stöðvarinnar til vara með viðmiðun. 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá eldsneyti Aðeins bein losun og aðeins ef ekki má rekja alla losun 
stöðvarinnar til vara með viðmiðun. 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá vinnslu Aðeins ef ekki má rekja alla losun stöðvarinnar til vara 
með viðmiðun. 

Heildarorkuílag frá eldsneyti innan stöðvarinnar Aðeins ef ekki má rekja alla losun stöðvarinnar til vara 
með viðmiðun. 

Orkuílag frá eldsneyti innan stöðvarinnar sem er ekki notað 
til framleiðslu á mælanlegum varma 

Aðeins ef ekki má rekja alla losun stöðvarinnar til vara 
með viðmiðun. 

Orkuílag frá eldsneyti innan stöðvarinnar sem er notað til 
framleiðslu á mælanlegum varma 

Aðeins ef ekki má rekja alla losun stöðvarinnar til vara 
með viðmiðun. 
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Breyta Athugasemdir 

Mælanlegur notaður varmi Aðeins ef ekki má rekja alla losun stöðvarinnar til vara 
með viðmiðun. 

Mælanlegur innfluttur varmi  

Losun gróðurhúsalofttegunda í tengslum við framleiðslu á 
varma sem er fluttur út til einkaheimila. 

 

Mælanlegur útfluttur varmi Aðeins til notenda sem falla ekki undir kerfi Sambandsins 
og skal taka skýrt fram hvort viðkomandi notandi sé 
einkaheimili. 

Raforkunotkun í samræmi við viðkomandi skilgreiningu á 
kerfismörkum (I. viðauki) 

Á aðeins við um undirstöðvar sem tilheyra viðmiðun þar 
sem skipti á varma og raforku skipta máli. 

Notkun vetnis sem eldsneytis til framleiðslu á 
vínylklóríðeinliðum 

Á aðeins við um undirstöðvar sem tilheyra viðmiðuninni 
fyrir vínylklóríðeinliður. 
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V. VIÐAUKI 

Breytur fyrir gagnaöflun fyrir nýja aðila 

Breyta Athugasemdir 

Heiti vöru/vara  

Kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE) 
fyrir starfsemina 

 

Kóði vöruskrár Evrópubandalaganna fyrir vöru/vörur  

Upphafleg afkastageta fyrir umtalsverða stækkun Á aðeins við um undirstöðvar sem óska eftir umtalsverðri 
aukningu á afkastagetu. 

Aukin afkastageta (ef umtalsverð stækkun á sér stað) Á aðeins við um undirstöðvar sem óska eftir umtalsverðri 
aukningu á afkastagetu. 

Afkastageta eftir umtalsverða stækkun Á aðeins við um undirstöðvar sem óska eftir umtalsverðri 
aukningu á afkastagetu. 

Upphafleg afkastageta Á aðeins við um nýja þátttakendur sem sinna einni eða 
fleiri tegundum starfsemi, sem tilgreindar eru í I. viðauka 
við tilskipun 2003/87/EB, sem hafa fengið leyfi til losunar 
gróðurhúsalofttegunda í fyrsta skipti eftir 30. júní 2011, 
eða sinna starfsemi sem er tilgreind í kerfi Bandalagsins 
skv. 1. eða 2. mgr. 24. gr. í fyrsta skipti, gefið upp:  

1) fyrir undirstöðina með vöruviðmiðun: í einingunni 
sem skilgreind er fyrir viðkomandi vöru í I. viðauka, 

2) fyrir undirstöðina með varmaviðmiðun: í terajúlum af 
mælanlegum varma sem er notaður til framleiðslu á 
vörum eða framleiðslu á vélrænni orku, að 
undanskilinni raforkuframleiðslu, hitun eða kælingu 
innan marka stöðvarinnar, á ári, 

3) fyrir undirstöðina með eldsneytisviðmiðun: sem árlegt 
eldsneytisílag í terajúlum,(4)fyrir framleiðslu á 
vinnslulosun: sem koltvísýringsígildi í tonnum sem 
eru losuð árlega. 

Viðeigandi stuðull fyrir nýtingu afkastagetu (RCUF) Fyrir aðrar undirstöðvar en þær sem hafa vöruviðmiðun. 

Áætlaður innfluttur mælanlegur varmi | 

Áætluð raforkunotkun í samræmi við viðkomandi 
skilgreiningu á kerfismörkum (I. viðauki) 

Á aðeins við um undirstöðvar sem tilheyra viðmiðun þar 
sem skipti á varma og raforku skipta máli. 

Áætluð notkun vetnis sem eldsneytis til framleiðslu á 
vínylklóríðeinliðum 

Á aðeins við um undirstöðvar sem tilheyra viðmiðuninni 
fyrir vínylklóríðeinliður. 

Upphaf venjulegs rekstrar Gefið upp sem dagsetning 

Upphafsdagsetning  

Losun gróðurhúsalofttegunda Áður en venjulegur rekstur hefst, gefið upp sem t CO2-
jafngildi 
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VI. VIÐAUKI 

STUÐULL SEM TRYGGIR AÐ UMBREYTINGARKERFIÐ LEIÐI TIL FÆRRI ÚTHLUTANA ÁN 
ENDURGJALDS SKV. 11. MGR. 10. GR. a Í TILSKIPUN 2003/87/EB 

Ár Gildi stuðulsins 

2013 0,8000 

2014 0,7286 

2015 0,6571 

2016 0,5857 

2017 0,5143 

2018 0,4429 

2019 0,3714 

2020 0,3000 

 

 

 


