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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 1. mgr. 21. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Ákvæði 1. mgr. 21. gr. tilskipunar 2003/87/EB gera 
aðildarríkjum skylt að skila árlegum skýrslum til 
framkvæmdastjórnarinnar um beitingu fyrrnefndrar 
tilskipunar. Eftir að hún var samþykkt hefur tilskipun 
2003/87/EB verið breytt í veigamiklum atriðum og 
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ýmsa lagagerninga 
til frekari framkvæmdar hennar.

2)  Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2008/101/EB (2) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðs-
ins 2009/29/EB (3) var tilskipun 2003/87/EB breytt 
til að kerfið fyrir viðskipti með heimildir til losunar 
gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins taki til 
flugstarfsemi og til að bæta og víkka út kerfi Sam

(*)  Þessi EBgerð birtist í Stjtíð. ESB L 89, 25.3.2014, bls. 45. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 197/2014 frá 25. september 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EESsamninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008 

um breytingu á tilskipun 2003/87/EC þannig að kerfið fyrir viðskipti með 
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu taki einnig til 
flugstarfsemi (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3)

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 um 
breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi Bandalagsins 
fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (Stjtíð. ESB 
L 140, 5.6.2009, bls. 63).

bandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróður
húsalofttegunda. Í reglugerð framkvæmda stjórnarinnar 
(ESB) nr. 601/2012 (4) er mælt fyrir um reglur um vöktun og 
skýrslugjöf vegna losunar gróðurhúsalofttegunda og gögn 
um starfsemi en í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 600/2012 (5) eru settar fram reglur um sannprófun 
á skýrslum um losun gróðurhúsalofttegunda, faggildingu 
og gagnkvæma viðurkenningu á sannprófendum og 
jafningjamat á faggildingarstofum.

3)  Enn fremur eru í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 389/2013 (6) ákvarðaðar almennar kröfur, 
kröfur um starfrækslu og viðhald varðandi skrá 
Sambandsins og í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  
2011/278/ESB (7) voru settar fram umbreytingarreglur 
á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun 
losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB.

4)  Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/381/EB (8) 
var settur fram spurningalisti sem aðildarríkin áttu að nota 
til að semja ársskýrslur með það að markmiði að gera 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 frá 21. júní 2012 
um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 
181, 12.7.2012, bls. 30).

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 600/2012 frá 21. júní 2012 
um sannprófun á skýrslum um losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslum um 
tonnkílómetra og faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 30).

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 frá 2. maí 2013 um 
stofnun skrár Sambandsins samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/87/EB og ákvörðunum Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB og 
nr. 406/2009/EB og um niðurfellingu reglugerða framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 (Stjtíð. ESB L 122, 3.5.2013, bls. 1).

(7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB 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 (Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1).

(8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/381/EB frá 4. maí 2005 um 
spurningalista fyrir skýrslugjöf um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir 
til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á 
tilskipun ráðsins 96/61/EB (Stjtíð. ESB L 126, 19.5.2005, bls. 43).

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 21. mars 2014

um breytingu á ákvörðun 2005/381/EB að því er varðar spurningalista fyrir skýrslugjöf um beitingu 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
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ítarlega grein fyrir beitingu tilskipunar 2003/87/EB. Í ljósi 
reynslu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar af 
notkun spurningalistans var honum breytt með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2006/803/EB (9).

5)  Beiting tilskipunar 2003/87/EB, eins og henni var 
breytt, og lagagerninganna sem framkvæmdastjórnin 
samþykkti sem og frekari fengin reynsla aðildarríkjanna 
og framkvæmdastjórnarinnar af notkun spurningalistans 
hafa sýnt fram á nauðsyn þess að auka samvirkni og 
samræmi tilkynntra upplýsinga.

6)  Einkum ætti að breyta kröfunum um skýrslugjöf sem 
eru settar fram í þessum spurningalista til samræmis 
við tilgreinda lagagerninga og bæta þær enn frekar á 
samræmdan hátt með það fyrir augum að auka skilvirkni 
skýrslugjafarferlisins og gæði upplýsinganna sem 
aðildarríkin leggja fram.

7)  Því ber að breyta viðaukanum við ákvörðun 2005/381/EB 
til samræmis við það.

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

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/803/EB frá 23. nóvember 2006 
um breytingu á ákvörðun 2005/381/EB um spurningalista fyrir skýrslugjöf 
um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma 
á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (Stjtíð. 
ESB L 329, 25.11.2006, bls. 38).

 sem komið var á fót í samræmi við 26. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013(10).

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað viðaukans við ákvörðun 2005/381/EB komi viðaukinn 
við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 21. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Connie HEDEGAARD

 framkvæmdastjóri.

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 
2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar losun 
gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á 
landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða loftslagsbreytingar og um 
niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, 
bls. 13).
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VIÐAUKI

„VIÐAUKI

SPURNINGALISTI UM FRAMKVÆMD TILSKIPUNAR 2003/87/EB

1. Upplýsingar um stofnunina sem leggur skýrsluna fram

Heiti stofnunar og deildar:

Nafn tengiliðar:

Starfstitill tengiliðar:

Heimilisfang:

Alþjóðlegt símanúmer:

Tölvupóstfang:

2.  Yfirvöld sem bera ábyrgð á kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (viðskipta
kerfi ESB fyrir losunarheimildir) og samræmingu milli yfirvalda

Svara skal spurningum í þessum lið í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari 
skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

2.1.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan heiti, skammstöfun og samskiptaupplýsingar lögbæru yfirvaldanna sem koma 
að framkvæmd viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir vegna stöðva og flugs í aðildarríkinu. Bætið við línum 
ef nauðsyn krefur.11

Heiti Skammstöfun Upplýsingar um tengilið (1)

Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan heiti, skammstöfun og samskiptaupplýsingar faggildingarstofunnar í 
aðildarríkinu sem er tilnefnd skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 (12).

Heiti Skammstöfun Samskiptaupplýsingar (1)

Hefur landsbundnu vottunaryfirvaldi verið komið á til þess að votta sannprófendur skv. 2. mgr. 54. gr. reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 600/2012 (13)? Já/Nei

Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan heiti, skammstöfun og samskiptaupplýsingar landsbundna 
vottunaryfirvaldsins.

Heiti Skammstöfun Samskiptaupplýsingar (1)

Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan heiti, skammstöfun og samskiptaupplýsingar skrárstjórnandans í aðildarríkinu.

Heiti Skammstöfun Samskiptaupplýsingar (1)

(11) Gefið upp símanúmer, tölvupóstfang og veffang.
(12) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.
(13) Stjtíð. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 1.
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2.2.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan, með því að nota skammstöfun viðkomandi, hvaða lögbært yfirvald ber 
ábyrgð á eftirtöldum verkefnum. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Athugið að verkefnið á hvorki við um stöðvar né flug ef reitur í töflunni hér fyrir neðan er grár að lit.

Lögbært yfirvald sem ber ábyrgð á: Stöðvum Flugsamgöngum

Útgáfu leyfa

Úthlutun til staðbundinna stöðva án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 
2003/87/EB

Úthlutun án endurgjalds skv. 3. gr. e og 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB

Starfsemi í tengslum við uppboð (uppboðshaldarinn sem getið er í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010) (Stjtíð. ESB L 302, 
18.11.2010, bls. 1)

Fjárhagslegum ráðstöfunum að því er varðar óbeinan kolefnisleka

Útgáfu losunarheimilda

Samþykki fyrir vöktunaráætlun og umtalsverðum breytingum á 
vöktunaráætluninni

Móttöku og mati á sannprófuðum losunarskýrslum og sannprófunarskýrslum

Gerð á varfærnislegu mati á losun skv. 70. gr. reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (Stjtíð. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 30)

Samþykki fyrir skýrslum um úrbætur skv. 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
601/2012

Samþykki fyrir umsókn rekstraraðila um að fella niður vettvangsheimsókn 
sannprófanda skv. 1. mgr. 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012

Skoðun og framfylgd

Upplýsingum til almennings

Stjórnun á því að taka einhliða með starfsemi og lofttegundir skv. 24. gr. 
tilskipunar 2003/87/EB (1)

Stjórnun stöðva sem eru útilokaðar skv. 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB (2)

Annað, tilgreinið:

(1) Þennan reit þarf eingöngu að fylla út ef aðildarríkið hefur tilgreint starfsemi eða lofttegundir skv. 24. gr. tilskipunar 
2003/87/EB.

(2) Þennan reit þarf eingöngu að fylla út ef aðildarríkið hefur útilokað stöðvar skv. 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

2.3.   Ef fleiri en eitt lögbært yfirvald hafa verið tilnefnd í aðildarríkinu skv. 18. gr. tilskipunar 2003/87/EB, hvaða 
lögbært yfirvald gegnir hlutverki miðstöðvar sem um getur í 2. mgr. 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012? 
Svarið með því að nota viðeigandi skammstafanir í töflunni hér fyrir neðan.

Heiti lögbæra yfirvaldsins sem gegnir hlutverki miðstöðvar sem um getur í 2. mgr. 69. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 600/2012

Skammstöfun
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Ef fleiri en eitt lögbært yfirvald hafa verið tilnefnd í aðildarríkinu til að stunda starfsemina sem um getur í 
reglugerð (ESB) nr. 601/2012, hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að samræma vinnu þessara lögbæru 
yfirvalda í samræmi við 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Svarið með því að nota töfluna hér fyrir neðan. 
Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Samræming starfsemi að því er varðar 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 Já/Nei Athugasemdir (valkvætt)

Er þess krafist samkvæmt landslöggjöf að lögbært stjórnvald endurskoði 
og láti í té bindandi leiðbeiningar um vöktunaráætlanir, tilkynningar um 
breytingar á vöktunaráætluninni eða losunarskýrslum?

Lúta miðlæg staðaryfirvöld og/eða lögbær staðaryfirvöld stjórn lögbærs 
stjórnvalds sem gefur bindandi fyrirmæli og leiðbeiningar?

Annast lögbært stjórnvald endurskoðun og veitir ráðgjöf um vöktunaráætlanir, 
tilkynningar og losunarskýrslur að eigin frumkvæði?

Eru vinnuhópar og fundir með lögbærum yfirvöldum reglulega skipulagðir?

Er sameiginleg starfsþjálfun skipulögð fyrir öll lögbær yfirvöld til að tryggja 
samræmda framkvæmd á kröfum?

Eru upplýsingatæknikerfi eða tæki notuð til að tryggja sameiginlega nálgun 
á vöktunar og skýrslugjafarmálefnum?

Hefur samráðshópi verið komið á fót, með starfsfólki lögbærra yfirvalda, 
sem ræðir vöktunar og skýrslugjafarmálefni og þróar sameiginlega nálgun?

Eru aðrar samræmingaraðgerðir fyrir hendi? Ef svarið er já, tilgreinið:

2.4.   Hvaða skilvirku skiptum á upplýsingum og samstarfi hefur verið komið á fót í samræmi við 1. mgr. 69. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 600/2012 milli faggildingarstofunnar í aðildarríkinu eða, ef það á við, landsbundna 
vottunaryfirvaldsins og lögbæra yfirvaldsins í aðildarríkinu? Svarið með því að nota töfluna hér fyrir neðan. 
Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Samræming starfsemi að því er varðar 1. mgr. 69. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 600/2012

Já/Nei Athugasemdir (valkvætt)

Eru skipulagðir reglulegir fundir milli faggildingarstofunnar í 
aðildarríkinu/landsbundna vottunaryfirvaldsins (ef það á við) og 
lögbæra yfirvaldsins sem ber ábyrgð á samræmingunni?

Hefur vinnuhópi verið komið á fót þar sem faggildingarstofan í 
aðildarríkinu/landsbundna vottunaryfirvaldið (ef það á við), lögbæra 
yfirvaldið og sannprófendur ræða sannprófunar og faggildingarmál?

Getur lögbært yfirvald fylgt faggildingarstofu í aðildarríki sem 
áheyrnarfulltrúi við faggildingarstarfsemi?

Eru aðrar samræmingaraðgerðir fyrir hendi? Ef svarið er já, tilgreinið:
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3. Starfsemi, stöðvar og umráðendur loftfara sem tilskipunin tekur til

Svara skal annarri undirspurningu við spurningu 3.1 og annarri og þriðju undirspurningu við spurningu 3.2 í
þessum lið í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari skýrslum ef breytingar voru
gerðar á skýrslutímabilinu.

3.A. Stöðvar

3.1.   Í hversu mörgum stöðvum fer fram starfsemi og losun gróðurhúsalofttegunda sem tilgreindar eru í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB? Hversu margar af þessum stöðvum flokkast sem stöðvar í flokki A, B og C eins og um 
getur í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Hversu margar af þeim eru stöðvar með litla losun eins og 
um getur í 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Svarið með því að nota töfluna hér fyrir neðan.

Stöðvar Fjöldi

Stöðvar með litla losun

Stöðvar í flokki A

Stöðvar í flokki B

Stöðvar í flokki C

Heildarfjöldi stöðva

Fyrir hvaða starfsemi í I. viðauka hefur aðildarríkið gefið út leyfi samkvæmt tilskipun 2003/87/EB? Svarið með 
því að nota töfluna hér fyrir neðan.

Starfsemi samkvæmt I. viðauka Já/Nei

Brennslustarfsemi eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Hreinsun jarðolíu

Koksframleiðsla

Brennsla eða glæðing, einnig kögglun, málmgrýtis (þ.m.t. brennisteinsgrýti)

Framleiðsla á hrájárni eða stáli eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla eða vinnsla járnríkra málma eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB

Framleiðsla á hrááli

Framleiðsla á endurunnu áli eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla eða vinnsla járnlausra málma eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB

Framleiðsla á sementsgjalli í hverfiofnum eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB

Framleiðsla kalks eða glæðing dólómíts eða magnesíts eins og tilgreint er í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á gleri eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á leirvörum eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á steinull til einangrunar með því að nota gler, grjót eða gjall eins og tilgreint 
er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB
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Starfsemi samkvæmt I. viðauka Já/Nei

Þurrkun eða glæðing á gifsi eða framleiðsla á gifsplötum og öðrum gifsvörum eins og 
tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á pappírsmauki eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á pappír eða pappa eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á kinroki eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á saltpéturssýru

Framleiðsla á adipínsýru

Framleiðsla á glýoxali og glýoxýlsýru

Framleiðsla á ammoníaki

Framleiðsla á lífrænum efnasamböndum í lausu eins og tilgreint er í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB

Framleiðsla á vetni (H2) og tilbúnu gasi eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB

Framleiðsla á sóda (Na2CO3) and natríumkarbónati (NaHCO3) eins og tilgreint er í I. 
viðauka við tilskipun 2003/87/EB

Föngun gróðurhúsalofttegunda frá stöðvum eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB

Flutningur gróðurhúsalofttegunda eftir leiðslum til geymslu í jörðu á stað sem hefur hlotið 
leyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB (Stjtíð. ESB L 140, 
5.6.2009, bls. 114)

Geymsla gróðurhúsalofttegunda í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 
2009/31/EB

3.2.  Hafa stöðvar verið útilokaðar skv. 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB? Já/Nei

Ef svarið er já, fyllið út töfluna og svarið spurningunum hér að neðan.

Aðalstarfsemi samkvæmt 
I. viðauka

Heildarlosun stöðva sem eru 
útilokaðar skv. 27. gr. tilskipunar 

2003/87/EB

Fjöldi stöðva sem hafa farið yfir 25 000 tonna 
viðmiðunarmörkin fyrir CO2(e) og þurfa að koma inn í 

losunarviðskiptakerfið á nýjan leik.

Hvaða sannprófunarráðstafanir hafi verið gerðar skv. 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB? Tilgreinið hér fyrir neðan.

Hefur einfölduðum kröfur um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun verið komið á að því er varðar stöðvar þar sem 
árleg sannprófuð losun á árunum 2008 til 2010 er minni en 5000 tonn af CO2(e) á ári? Já/Nei

Ef já, tilgreinið hér fyrir neðan hvaða einfölduðu kröfur eru í gildi.
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3.B. Umráðendur loftfara

3.3.  Hversu margir umráðendur loftfara stunda starfsemi, sem er skráð í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, sem 
fellur undir ábyrgð aðildarríkisins sem ábyrgðaraðildarríkis og hafa lagt fram vöktunaráætlun? Hversu margir 
þessara umráðenda loftfara eru með rekstur í atvinnuskyni og hversu margir eru ekki með rekstur í atvinnuskyni. 
Hversu margir af heildarfjölda umráðenda loftfara eru smálosendur eins og um getur í 1. mgr. 54. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 601/2012? Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan.

Tegund umráðenda loftfara Fjöldi

Umráðendur loftfara, sem eru með rekstur í atvinnuskyni

Umráðendur loftfara, sem eru ekki með rekstur í atvinnuskyni

Heildarfjöldi umráðenda loftfara

Smálosendur

Er vitað um einhverja umráðendur loftfara til viðbótar, sem falla undir ábyrgð aðildarríkisins sem ábyrgðar aðild
arríkis, sem hefðu átt að skila inn vöktunaráætlun og uppfylla aðrar kröfur samkvæmt tilskipun 2003/87/EB? Já/
Nei

Ef svarið er já, tilgreinið fjölda umráðenda loftfara í töflunni hér fyrir neðan.

Heildarfjöldi umráðenda loftfara til viðbótar sem hefðu átt að uppfylla kröfur viðskiptakerfis 
ESB fyrir losunarheimildir

Tilgreinið hér fyrir neðan ef spurningar hafa vaknað í tengslum við fjölda þessara umráðenda loftfara til viðbótar.

4. Útgáfa leyfa fyrir stöðvar

Svara skal spurningu 4.1 og fyrri hluta spurningar 4.2 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 
og í síðari skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

4.1.  Hafa kröfurnar sem eru tilgreindar í 5. 6. og 7. gr. tilskipunar 2003/87/EB verið felldar inn í verklagsreglurnar 
eins og krafist er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB (14)? Já/Nei

Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvernig þessi samþætting fór fram. Bætið við línum ef nauðsyn 
krefur.

Samþætting leyfis fyrir losun gróðurhúsalofttegunda (e. ETS-permit) 
og leyfis í tengslum við tilskipunina um losun í iðnaði (e. IED-permit)

Já/Nei Athugasemdir (valkvætt)

Er leyfi fyrir losun gróðurhúsalofttegunda hluti af leyfinu í 
tengslum við tilskipunina um losun í iðnaði?

Eru málsmeðferðarreglur við veitingu leyfa samkvæmt 
tilskipuninni um losun í iðnaði og leyfinu fyrir losun 
gróðurhúsalofttegunda samþættar?

Sjá eftirlitsaðilar sem vinna samkvæmt tilskipuninni um 
losun í iðnaði um að samþykkja vöktunaráætlanir og meta 
losunarskýrslur?

Er eftirlit með starfsemi viðskiptakerfis ESB fyrir 
losunarheimildir framkvæmt af eftirlitsaðilum sem vinna 
samkvæmt tilskipuninni um losun í iðnaði?

Er samþættingin framkvæmd á annan hátt? Ef svarið er já, tilgreinið:

(14) Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17.
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Ef svarið er nei, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvernig samræmingu skilyrða og málsmeðferðarreglna fyrir 
útgáfu leyfis fyrir losun gróðurhúsalofttegunda og leyfis í tengslum við tilskipunina um losun í iðnaði er háttað. 
Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Samræming skilyrða og málsmeðferðarreglna fyrir útgáfu leyfis fyrir 
losun gróðurhúsalofttegunda og leyfis í tengslum við tilskipunina um 

losun í iðnaði
Já/Nei Athugasemdir (valkvætt)

Eftirlitsaðilar sem vinna samkvæmt tilskipuninni um losun 
í iðnaði kanna hvort leyfi fyrir losun gróðurhúsalofttegunda 
sé í gildi og hvort það sé nauðsynlegt og tilkynna lögbæru 
yfirvaldi, sem ber ábyrgð á starfsemi viðskiptakerfis ESB fyrir 
losunarheimildir, um það

Löggjöfin sem lögleiðir tilskipunina um losun í iðnaði tekur 
ekki til losunar eða styrkleikamarka koltvísýrings

Eftirlitsaðilar sem vinna samkvæmt tilskipuninni um losun í 
iðnaði gefa lögbæra yfirvaldinu, sem ber ábyrgð á viðskiptum 
með losunarheilmildir, bindandi fyrirmæli við málsmeðferð 
meðan á leyfisveitingu stendur

Eftirlitsaðilar sem vinna samkvæmt tilskipuninni um losun í 
iðnaði veita lögbæra yfirvaldinu, sem ber ábyrgð á viðskiptum 
með losunarheimildir meðan á leyfisveitingu stendur, 
ráðleggingar að eigin frumkvæði og sem ekki eru bindandi

Er samræmingin framkvæmd á annan hátt? Ef svarið er já, tilgreinið:

4.2.  Hvenær er þess krafist í landslögum að uppfæra þurfi leyfið í samræmi við 6. og 7. gr. tilskipunar 2003/87/EB? 
Veitið upplýsingar um ákvæði landslaga í töflunni hér fyrir neðan. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Breytingaflokkur Upplýsingar um ákvæði landslaga

Hvernær getur lögbært yfirvald afturkallað leyfi?

Fellur leyfi úr gildi á grundvelli landslaga? Ef svarið er 
já, undir hvaða kringumstæðum?

Hvenær er leyfi breytt vegna aukinnar afkastagetu?

Hvenær er leyfi breytt vegna minnkaðrar afkastagetu?

Hvenær er leyfi breytt vegna breytinga á 
vöktunaráætluninni?

Eru annars konar uppfærslur á leyfum? Ef svarið er já, 
veitið nánari upplýsingar:

Hver er heildarfjöldi uppfærslna á leyfum sem áttu sér stað á skýrslutímabilinu? Tilgreinið í töflunni hér fyrir 
neðan fjölda uppfærsla á leyfum að svo miklu leyti sem lögbæru yfirvaldi er kunnugt um þau.

Heildarfjöldi leyfa sem var uppfærður á skýrslutímabilinu

5. Beiting reglugerðarinnar um vöktun og skýrslugjöf

5.A. Almenn atriði

Svara skal spurningum 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari 
skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

5.1.  Hefur frekari landslöggjöf verið hrint í framkvæmd til að stuðla að beitingu reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Já/
Nei

Ef svarið er já, tilgreinið hér fyrir neðan á hvaða sviðum frekari landslöggjöf hefur verið hrint í framkvæmd.
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Hafa frekari landsbundnar leiðbeiningar verið samdar til að stuðla að skilningi á reglugerð (ESB) nr. 601/2012? 
Já/Nei

Ef svarið er já, tilgreinið hér fyrir neðan á hvaða sviðum frekari landsbundnar leiðbeiningar hafa verið þróaðar.

5.2.   Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að koma til viðbótar við kröfur um skýrslugjöf í öðrum fyrirliggjandi 
skýrslugjafarkerfum, s.s. skýrslugjöf vegna skrár yfir gróðurhúsalofttegundir og skýrslugjöf Evrópuskrár yfir 
losun og flutning mengunarefna (EPRTR)? Tilgreinið hér fyrir neðan.

5.3.  Hafa rafræn sniðmát eða sértæk skráasnið verið þróuð fyrir aðildarríkið fyrir vöktunaráætlanir, losunarskýrslur, 
sannprófunarskýrslur og/eða skýrslur um úrbætur? Já/Nei

 Ef svarið er já, fyllið út töflurnar hér að neðan.

Sértækt sniðmát eða skráasnið 
aðildarríkis (1)

Hvaða hlutar sniðmátsins eða sértæka 
skráasniðsins eru sértækir fyrir aðildarríkið (2)?

Vöktunaráætlun fyrir stöðvar

Losunarskýrsla fyrir stöðvar

Sannprófunarskýrsla fyrir stöðvar

Skýrsla um úrbætur fyrir stöðvar

(1) Veljið sértækt sniðmát aðildarríkis eða sértækt skráasnið aðildarríkis.
(2) Samanborið við kröfur sniðmáts og sértækra skráasniða sem framkvæmdastjórnin birtir.

Sértækt sniðmát eða skráasnið 
aðildarríkis (1)

Hvaða hlutar sniðmátsins eða skráasniðsins 
eru sértækir fyrir aðildarríkið (2)?

Vöktunaráætlun fyrir umráðendur 
loftfara

Losunarskýrsla fyrir umráðendur 
loftfara

Sannprófunarskýrsla fyrir 
umráðendur loftfara

Skýrsla um úrbætur fyrir 
umráðendur loftfara

(1) Veljið sértækt sniðmát aðildarríkis eða sértækt skráasnið aðildarríkis.
(2) Samanborið við kröfur sniðmáts og sértækra skráasniða sem framkvæmdastjórnin birtir.

Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að uppfylla kröfurnar í 1. og 2. mgr. 74. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 601/2012? Tilgreinið hér fyrir neðan.
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5.4.  Hefur sjálfvirkt kerfi verið þróað fyrir skipti á rafrænum gögnum milli rekstraraðila eða umráðenda loftfara og 
lögbærra yfirvalda og annarra aðila? Já/Nei

Ef svarið er já, tilgreinið hér fyrir neðan hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að uppfylla kröfurnar í 1. og  
2. mgr. 75. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

5.B. Stöðvar

 Svara skal spurningum 5.7, 5.9, annarri undirspurningu í spurningu 5.17 og spurningum 5.19 og 5.20 í skýrslunni 
sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

5.5.  Fyllið út í töfluna hér fyrir neðan, að því er varðar eldsneyti sem er skráð, heildareldsneytiseyðslu og árlega 
heildarlosun á grundvelli gagna úr skýrslum rekstraraðila um losun fyrir skýrslugjafarárið.

Lýsing á eldsneytistegund Heildareldsneytisnotkun (TJ) Heildarlosun á ári (t CO2)

Harðkol

Brúnkol og gljábrúnkol

Mór

Koks

Jarðgas

Koksofnagas

Háofnagas

Olíuhreinsunargas og annað vinnslugas

Brennsluolía

Fljótandi jarðolíugas

Jarðolíukoks

Annað jarðefnaeldsneyti (1)

(1) Veitið því athygli að þessi spurning tekur ekki til lífmassa (þ.m.t. ósjálfbært lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti). 
Upplýsingar varðandi lífmassa, lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti falla undir spurningu 5.17.

5.6.  Fyllið út í töfluna hér fyrir neðan upplýsingar um uppsafnaða heildarlosun fyrir hvern flokk sem er skráður 
samkvæmt stöðluðu skýrslusniði milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar (IPCC) á grundvelli gagna úr 
losunarskýrslum rekstraraðila í samræmi við 73. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

Staðlað skýrslusnið,  
1. flokkur

(Orka)

Staðlað skýrslusnið,  
2. flokkur

(Losun við vinnslu)

Heildarlosun
(t CO2(e))

Heildarlosun við 
brennslu
(t CO2(e))

Heildarlosun við 
vinnslu

(t CO2(e))
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5.7.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan:

— fjölda stöðva sem lögbært yfirvald hefur samþykkt gildi fyrir í heimildum eins og um getur í c-lið 1. mgr. 31. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012,

— gildið, tegund eldsneytis og viðkomandi reiknistuðul sem og heimildina og rökstuðning fyrir þessum gildum,

— fjölda stöðva sem lögbært yfirvald hefur samþykkt fyrir sjálfgildi af tegund I, eins og um getur í d- og e-lið 
1. mgr. 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012,

— gildi, tegund eldsneytis eða tegund efnis og viðkomandi reiknistuðul sem og heimildina og rökstuðning fyrir 
þessum sjálfgildum af tegund I.

Tegund gildis (1) Tegund eldsneytis 
eða efnis

Reiknistuðull (2) Gildi sem er notað 
í raun

Hvaðan er 
gildið fengið og 
rökstuðningur 

fyrir því

Fjöldi stöðva 
sem hafa fengið 

gildið samþykkt af 
lögbæru yfirvaldi

(1)  Veljið fyrir neðan tegund gildis: gildi í heimildum sem lögbært yfirvald hefur samþykkt eða sjálfgildi af tegund I. Gildi í 
heimildum sem um getur í c-lið 1. mgr. 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 varða reiknistuðla fyrir eldsneytistegundir.

(2)  Veljið fyrir neðan reiknistuðul: nettóvarmagildi, losunarstuðul, oxunarstuðul, breytingarstuðul, kolefnisinnihald eða 
lífmassahluta.

  Hversu mörg sjálfgildi af tegund I eru gildi sem eru skráð í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 eins og 
um getur í a-lið 1. mgr. 31. gr. þeirrar reglugerðar?

Heildarfjöldi sjálfgilda af tegund I sem eru gildi eins og um getur í a-lið 1. mgr. 31. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 601/2012

5.8.   Hafa sýnatökuáætlanir verið gerðar í öllum tilvikum sem krafist er skv. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? 
Já/Nei

Ef svarið er nei, tilgreinið tilvikin og ástæður þess að sýnatökuáætlun var ekki gerð.

  Hefur orðið vart við tiltekin vandamál eða spurningar sem varða sýnatökuáætlanir sem rekstraraðilar skipulögðu? 
Já/Nei

  Ef svarið er já, tilgreinið hér fyrir neðan vandamál eða spurningar sem hafa vaknað.

5.9.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda stöðva sem lögbært yfirvald hefur gefið leyfi fyrir annarri tíðni 
greininga í samræmi við b-lið 2. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 sem og staðfestingu þess efnis að 
sýnatökuáætlunin sé í þeim tilvikum skjalfest að fullu og farið eftir henni í einu og öllu.

Heiti eldsneytis eða efnis
Fjöldi stöðva sem lögbært 

yfirvald hefur gefið leyfi fyrir 
annarri tíðni greininga.

Fjöldi meiri háttar 
efnisstrauma sem annarri 
tíðni greininga er beitt á

Staðfesting þess efnis að 
sýnatökuáætlunin sé skjalfest 
að fullu og farið eftir henni í 

einu og öllu Já/Nei. Tilgreinið 
ástæðuna ef svarið er nei

5.10.   Ef aðferðunum sem byggjast á hæsta aðferðarþrepi fyrir alla meiri háttar efnisstrauma í stöðvum í flokki C, 
sem um getur í c-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, er ekki beitt skal tilgreina í töflunni hér 
fyrir neðan, fyrir hverja stöð um sig þar sem þetta ástand skapaðist, efnisstrauma sem verða fyrir áhrifum, 
vöktunarþætti sem verða fyrir áhrifum, hæsta aðferðarþrep sem krafist er samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 
601/2012 og aðferðarþrepinu sem var beitt. 
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Auðkenniskóði 
stöðvar (1)

Efnisstraumur 
sem verður fyrir 
áhrifum þegar 
reiknimiðaðri 
aðferð er beitt

Upptök losunar 
sem verður fyrir 
áhrifum þegar 
mælimiðaðri 
aðferð er beitt

Vöktunarþættir 
sem verða fyrir 

áhrifum (2)

Hæsta 
aðferðarþrep 
sem krafist 

er samkvæmt 
reglugerð (ESB) 

nr. 601/2012

Aðferðarþrepi sem 
er beitt í reynd

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.
(2) Veljið fyrir neðan vöktunarþætti sem verða fyrir áhrifum: eldsneytismagn, efnismagn, nettóvarmagildi, losunarstuðul, 

bráðabirgðalosunarstuðul, oxunarstuðul, breytingarstuðul, kolefnisinnihald, lífmassahluta eða, ef um er að ræða mælimiðaða 
aðferð: árlegt klukkustundarmeðaltal losunar í kg/klst frá upptökunum.

5.11.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda stöðva í flokki B sem um getur í b-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012 sem beita ekki hæsta aðferðarþrepi á alla meiri háttar efnisstrauma og öll meiri háttar upptök losunar 
(15) í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012.

Aðferðafræði við vöktun (1) Aðalstarfsemi samkvæmt I. viðauka Fjöldi stöðva sem verða fyrir áhrifum

(1) Veljið: reiknimiðaða aðferð eða mælimiðaða aðferð.

5.12.   Hafa stöðvar í aðildarríkinu notast við varaaðferðina í samræmi við 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Já/
Nei

  Ef svarið er já, fyllið út töfluna hér að neðan.

Auðkenniskóði stöðvar (1) Ástæða fyrir beitingu 
varaaðferðarinnar (2)

Mæliþáttur þar sem a.m.k. 1. 
aðferðarþrep náðist ekki (3)

Áætluð losun sem verður 
fyrir áhrifum af þessum 

mæliþætti

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.
(2) Veljið:

a)  beiting 1. aðferðarþreps er tæknilega ógerleg eða hefur í för með sér óhóflegan kostnað fyrir einn meiri háttar efnis-
straum,

b)  beiting 1. aðferðarþreps er tæknilega ógerleg eða hefur í för með sér óhóflegan kostnað fyrir einn óverulegan efnis-
straum,

c)  beiting 1. aðferðarþreps er tæknilega ógerleg eða hefur í för með sér óhóflegan kostnað fyrir fleiri en einn meiri háttar 
efnisstraum eða óverulegan efnisstraum, eða

d)  beiting 1. aðferðarþreps í mælimiðuðu aðferðinni er tæknilega ógerleg eða hefur í för með sér óhóflegan kostnað eins 
og um getur í 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

(3) Veljið: eldsneytismagn, efnismagn, nettóvarmagildi, losunarstuðul, bráðabirgðalosunarstuðul, oxunarstuðul, breytingar-
stuðul, kolefnisinnihald, lífmassahluta eða, ef um er að ræða mælimiðaða aðferð: árlegt klukkustundarmeðaltal losunar í kg/
klst frá upptökunum.

5.13.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda stöðva í flokki A, B og C sem voru krafðar um að leggja fram og lögðu 
í raun fram skýrslu um úrbætur í samræmi við 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012. Upplýsingarnar í töflunni 
hér fyrir neðan eiga við fyrra skýrslutímabil.

Flokkur stöðva Aðalstarfsemi 
samkvæmt I. viðauka

Tegund skýrslu um 
úrbætur (1)

Fjöldi stöðva sem 
krafist er að leggi fram 

skýrslu um úrbætur

Fjöldi stöðva sem lögðu 
í reynd fram skýrslu um 

úrbætur

(1) Veljið: skýrsla um úrbætur skv. 69. gr. (1. mgr.), skýrsla um úrbætur skv. 69. gr. (3. mgr.) eða skýrsla um úrbætur skv. 69. gr. 
(4. mgr.).

5.14.   Hefur innifalinn koltvísýringur í samræmi við 48. gr. eða koltvísýringur í samræmi við 49. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012 verið fluttur í aðildarríkinu? Já/Nei

  Ef svarið er já, fyllið út töfluna hér að neðan.

(15) Upptök losunar þar sem losunin er yfir 5000 tonnum af jafngildiseiningum koltvísýrings árlega, eða sem stuðla að yfir 10% af árlegri 
heildarlosun stöðvarinnar, eftir því hvort er hærra að því er varðar heildarlosun.
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Auðkenniskóði (1) 
stöðvarinnar sem 
flytur innifalda 
koltví sýringinn 
eða koltví sýr-

inginn skv. 49. gr.

Tegund 
flutnings (2)

Auðkenniskóði 
stöðvar (3)

Magn 
koltvísýrings 

sem er flutt (4)

(t CO2)

Losun á 
inniföldum 
koltvísýring 

sem tekið er við

(t CO2)

Tegund 
viðtökustöðvar 

ef um er að 
ræða flutning 
á koltvísýringi 

(49. gr.) (5)

Leyfisnúmer 
geymslusvæðis 

(leyfi 
samkvæmt 
tilskipun 

2009/31/EB)

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.
(2) Veljið: flutningur innifalins koltvísýrings (48. gr.) eða flutningur koltvísýrings (49. gr.).
(3) Gefið annað hvort upp auðkenniskóða stöðvarinnar sem tekur við innifalda koltvísýringnum eða auðkenniskóða stöðvarinnar 

sem tekur við koltvísýringnum skv. 49. gr.
(4) Tilgreinið magn innifalins koltvísýrings eða koltvísýrings sem er fluttur skv. 49. gr.
(5) Veljið:

— föngun gróðurhúsalofttegunda frá stöð sem fellur undir tilskipun 2003/87/EB í því skyni að flytja þær til geymslu í 
jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB,

— flutningur gróðurhúsalofttegunda eftir leiðslum til geymslu í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 
2009/31/EB, eða

— geymsla gróðurhúsalofttegunda í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB.

5.15.   Er nokkur nýsköpunartækni fyrirsjáanleg, önnur en sú sem er leyfð skv. 49. gr. reglugerð (ESB) nr. 601/2012, 
sem nýta má sem varanlega geymsluaðferð og sem vekja má athygli framkvæmdastjórnarinnar á vegna þýðingar 
hennar fyrir síðari breytingar á reglugerð (ESB) nr. 601/2012?

5.16.   Beittu einhverjar stöðvar í aðildarríkinu samfelldum mælingum á losun samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012? Já/Nei

  Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan heildarlosun hverrar stöðvar, losanir sem falla undir samfellda 
mælingu losunar og hvort gasið sem mælt er innihaldi koltvísýring frá lífmassa.

Auðkenniskóði (1) 
stöðva sem losa 

koltvísýring

Auðkenniskóði (2) 
stöðva sem losa 

nituroxíð

Heildarlosun á ári
(t CO2(e))

Losanir sem falla undir 
samfelldar mælingar

(t CO2(e))

Inniheldur mældur 
útblástur lífmassa?

Já/Nei

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.
(2) Veljið: flutningur innifalins koltvísýrings (48. gr.) eða flutningur koltvísýrings (49. gr.).

5.17.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fyrir hverja aðalstarfsemi sem skráð er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB:

— fjölda stöðva í flokki A, B og C sem nota lífmassa,

— heildarlosun frá lífmassa sem er úthlutað losunarstuðlinum núll, þ.e. þar sem viðmiðanir um sjálfbærni eiga 
ekki við eða þar sem farið er eftir viðmiðunum um sjálfbærni,

— heildarlosun frá lífmassa sem er ekki úthlutað losunarstuðlinum núll, þ.e. þar sem viðmiðanir um sjálfbærni 
eiga við en ekki er farið eftir þeim,

— orkuinnihald lífmassa sem er úthlutað losunarstuðlinum núll, og

— orkuinnihald lífmassa sem er ekki úthlutað losunarstuðlinum núll.

Aðalstarfsemi 
samkvæmt  
I. viðauka

Flokkur stöðva

Losun frá 
lífmassa þar sem 
viðmiðunum um 
sjálfbærni er beitt 
og þær uppfylltar 

og losun frá 
lífmassa þar sem 
viðmiðanir um 
sjálfbærni eiga 

ekki við
(t CO2(e))

Losun frá lífmassa 
sem viðmiðanir 

um sjálfbærni eiga 
við um en voru 
ekki uppfylltar

(t CO2(e))

Orkuinnihald 
lífmassa með 

losunarstuðulinn 
núll
(TJ)

Orkuinnihald 
lífmassa sem 
er ekki með 

losunarstuðulinn 
núll
(TJ)

  Hverjar aðferðanna til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni sé fylgt eru almennt notaðar í aðildarríkinu? 
Lýsið helstu atriðum ef landsbundin kerfi voru notuð til að sýna fram á að farið sé að þessum viðmiðunum.
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5.18.   Hvert var heildarmagn koltvísýrings úr jarðefnaeldsneyti, fyrir hverja tegund úrgangs, úr úrgangi sem var notaður 
sem eldsneyti eða ílagsefni samkvæmt sannprófaðri skýrslu rekstraraðila? Svarið með því að nota töfluna hér 
fyrir neðan. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Tegund úrgangs Losun (t CO2)

5.19.   Hefur aðildarríkið heimilað notkun einfaldaðra vöktunaráætlana í  samræmi  við  2. mgr.  13. reglugerðar  (ESB)
nr. 601/2012? Já/Nei

Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvers konar áhættumat var framkvæmt og hvaða meginregl-
ur lágu þar að baki.

Tegund áhættumats  (1) Almennar meginreglur fyrir áhættumatið

(1) Veljið: áhættumat framkvæmt af lögbæru yfirvaldi eða áhættumat framkvæmt af rekstraraðila.

5.20.   Hefur nýstárlegum aðferðum verið beitt til að einfalda reglufylgni stöðva með litla losun sem um getur í 2. mgr. 
47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið hvert atriði í töflunni hér fyrir neðan. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Nýstárlegar leiðir notaðar til að einfalda reglufylgni Já/Nei

Sérsniðnar leiðbeiningar, sniðmát og/eða sértæk dæmi

Vinnufundir sérstaklega hannaðir fyrir stöðvar þar sem losun er lítil

Einfaldað sniðmát fyrir vöktunaráætlanir

Annað, tilgreinið:

5.C. Umráðendur loftfara

 Svara skal spurningum 5.26 og 5.27 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari 
skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

5.21.   Hversu margir umráðendur loftfara nota aðferð A eða aðferð B til að ákvarða eldsneytisnotkun? Svarið með því 
að nota töfluna hér fyrir neðan.

Aðferð til að ákvarða 
eldsneytisnotkun

Fjöldi umráðenda loftfara
Hluti smálosenda (í %) (af heildarfjölda 

umráðenda loftfara í öðrum dálki) sem ákvarða 
eldsneytisnotkun

Aðferð A

Aðferð B

Aðferð A og B

5.22.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan uppsafnaða heildarlosun alls flugs og innanlandsflugs sem fór fram á 
skýrslutímabilinu á vegum umráðenda loftfara sem falla undir ábyrgð aðildarríkisins sem ábyrgðaraðildarríkis. 
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Uppsöfnuð heildarlosun flugs á vegum umráðenda 
loftfara sem falla undir ábyrgð aðildarríkisins sem 

ábyrgðaraðildarríkis (t CO2)

Uppsöfnuð heildarlosun innanlandsflugs á vegum umráðenda 
loftfara sem falla undir ábyrgð aðildarríkisins sem 

ábyrgðaraðildarríkis (t CO2)

5.23.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan:

— fjölda umráðenda loftfara sem nota lífeldsneyti,

— heildarlosun frá lífeldsneyti sem er úthlutað losunarstuðlinum núll, þ.e. þar sem farið er eftir viðmiðunum 
um sjálfbærni,

— heildarlosun frá lífeldsneyti sem er ekki úthlutað losunarstuðlinum núll, þ.e. þar sem viðmiðanir um 
sjálfbærni eiga við en ekki er farið eftir þeim,

— orkuinnihald lífeldsneytis sem er úthlutað losunarstuðlinum núll, og

— orkuinnihald lífeldsneytis sem er ekki úthlutað losunarstuðlinum núll.

Fjöldi umráðenda 
loftfara sem nota 

lífeldsneyti

Losun frá lífeldsneyti 
þar sem viðmiðunum 
um sjálfbærni er beitt 

og þær uppfylltar
(t CO2)

Losun frá lífeldsneyti 
sem viðmiðanir um 

sjálfbærni eiga við um 
en voru ekki uppfylltar

(t CO2)

Orkuinnihald 
lífeldsneytis með 

losunarstuðulinn núll
(TJ)

Orkuinnihald 
lífeldsneytis 

sem er ekki með 
losunarstuðulinn núll

(TJ)

5.24.   Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan:

— fjölda smálosenda sem nota tæki smálosenda (SET) til að ákvarða eldsneytisnotkun,

— fjölda smálosenda sem byggja losunarskýrslu sína á tæki smálosenda og stoðbúnaði viðskiptakerfis fyrir 
losunarheimildir óháð innfærslu frá umráðanda loftfarsins,

— fjölda umráðenda loftfara sem nota aðra aðferð til að ákvarða losun frá flugferðum þar sem gögn vantar, og

— fjölda smálosenda sem nota tæki smálosenda til að ákvarða losun frá flugferðum þar sem gögn vantar í 
samræmi við 2. mgr. 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

Fjöldi smálosenda sem nota tæki smálosenda til að ákvarða eldsneytisnotkun

Fjöldi smálosenda sem byggja losunarskýrslu sína á tæki smálosenda og stoðbúnaði 
viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir óháð innfærslu frá umráðanda loftfarsins

Fjöldi umráðenda loftfara sem nota aðra aðferð til að ákvarða losun frá flugferðum þar 
sem gögn vantar

Fjöldi umráðenda loftfara sem nota tækið sem um getur í 2. mgr. 54. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 601/2012 til að ákvarða losun frá flugferðum þar sem gögn vantar

5.25.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda umráðenda loftfara sem voru krafnir um að leggja fram og lögðu í raun 
fram skýrslu um úrbætur í samræmi við 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012. Upplýsingarnar, sem krafist var, 
í töflunni hér fyrir neðan eiga við fyrra skýrslutímabil.

Fjöldi umráðenda loftfara sem krafist er að leggi fram skýrslu 
um úrbætur

Fjöldi umráðenda loftfara sem lögðu í reynd fram skýrslu um 
úrbætur

5.26.  Hefur aðildarríkið heimilað notkun einfaldaðra vöktunaráætlana í samræmi við 2. mgr. 13. reglugerðar (ESB) nr. 
601/2012? Já/Nei. 
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Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvers konar áhættumat var framkvæmt og hvaða meginreglur 
lágu þar að baki.

Tegund áhættumats (1) Almennar meginreglur fyrir áhættumat

(1) Veljið: áhættumat framkvæmt af lögbæru yfirvaldi eða áhættumat framkvæmt af umráðanda loftfars.

5.27.  Hefur nýstárlegum aðferðum verið beitt til að einfalda reglufylgni stöðva með litla losun eins  og  um  getur í  
1. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Já/Nei

Ef svarið er já, tilgreinið hvert atriði í töflunni hér fyrir neðan. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Nýstárlegar leiðir notaðar til að einfalda reglufylgni Já/Nei

Sérsniðnar leiðbeiningar og sértæk dæmi

Vinnufundir sérstaklega hannaðir fyrir smálosendur

Einfaldað sniðmát fyrir vöktunaráætlanir

Annað, tilgreinið:

6. Tilhögun við sannprófun á losun

6.A. Almenn atriði

6.1.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda sannprófenda sem hlotið hafa faggildingu á tilteknu gildissviði 
faggildingar sem um getur í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 600/2012. Hafi aðildarríki heimilað vottun á 
sannprófendum, sem eru einstaklingar, skv. 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012, tilgreinið einnig 
fjölda sannprófenda, sem eru einstaklingar, sem hlotið hafa faggildingu á tilteknu gildissviði faggildingar sem 
um getur í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 600/2012.

Gildissvið faggildingar eða vottunar 
eins og skráð er í I. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 600/2012

Fjöldi sannprófenda sem hlotið hafa 
faggildingu í aðildarríkinu

Fjöldi sannprófenda sem hlotið hafa 
vottun í aðildarríkinu

6.2.  Veitið upplýsingar í töflunni hér fyrir neðan um beitingu krafnanna um upplýsingaskipti sem eru tilgreindar í  
VI. kafla reglugerðar (ESB) nr. 600/2012

Upplýsingar um beitingu krafa um upplýsingaskipti sem eru tilgreindar í VI. kafla reglugerðar (ESB)  
nr. 600/2012

Fjöldi sannprófenda, sem hlotið hafa faggild-
ingu landsbundinnar faggildingarstofu í öðru að-
ild ar ríki, sem framkvæmdi sannprófun í aðildar-
ríkinu.

Fyrir stöðvar Fyrir flugsamgöngur

Fjöldi sannprófenda, sem eru vottaðir af lands-
bundnu vottunaryfirvaldi í öðru aðildarríki, sem 
framkvæmdu sannprófun í aðildarríkinu (ef það 
á við)

Fyrir stöðvar Fyrir flugsamgöngur

Fjöldi stjórnsýsluráðstafana sem hafa verið 
lagðar á sannprófendur sem aðildarríkið hefur 
faggilt

Tímabundin 
niðurfelling Afturköllun á faggildingu Þrenging á 

gildissviði
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Fjöldi stjórnsýsluráðstafana sem hafa verið 
lagðar á sannprófendur sem aðildarríkið hefur 
vottað

Tímabundin 
niðurfelling Afturköllun á faggildingu Þrenging á 

gildissviði

Fjöldi tilvika þar sem faggildingarstofa í aðildar-
ríkinu hefur óskað eftir því að faggildingar stofa 
í öðru aðildarríki sinni eftirlits störfum fyrir sína 
hönd í samræmi við 5. mgr. 49. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 600/2012

Fjöldi kvartana vegna sannprófenda sem 
aðildarríkið hefur faggilt og fjöldi kvartana 
sem hafa fengið úrlausn

Fjöldi kvartana Fjöldi kvartana sem hafa 
fengið úrlausn

Fjöldi kvartana vegna sannprófenda sem 
aðildarríkið hefur vottað og fjöldi kvartana 
sem hafa fengið úrlausn

Fjöldi kvartana Fjöldi kvartana sem hafa 
fengið úrlausn

Fjöldi að því er varðar óafgreitt ósamræmi 
varðandi sannprófendur sem hafa verið 
tilkynntir í upplýsingaskiptunum og fjöldi sem 
hefur verið leyst úr

Fjöldi að því er varðar 
ósamræmi

Fjöldi að því er varðar 
ósamræmi sem hefur verið 
leyst úr

6.B. Stöðvar

6.3.  Fyrir hvaða stöðvar gerði lögbæra yfirvaldið varfærnislegt mat á losun í samræmi við 1. mgr. 70. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 601/2012? Svarið með því að nota töfluna hér fyrir neðan. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Auðkenniskóði 
stöðvar (1)

Árleg heildarlosun 
stöðvarinnar
(t CO2(e))

Ástæða fyrir 
því að gera 

varfærnislegt 
mat (2)

Hluti (í %) af 
losun stöðvar 

samkvæmt 
varfærnislegu mati

Aðferð sem 
er notuð við 

varfærnislegt mat 
á losun

Frekari aðgerðir 
sem gripið hefur 

verið til eða lagðar 
til (3)

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.
(2) Tilgreinið: losunarskýrslu var ekki skilað fyrir 31. mars, jákvæð sannprófun ekki möguleg vegna verulegra rangfærslna, 

jákvæð sannprófun ekki möguleg vegna takmörkunar á gildissviði (cliður 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012), 
jákvæð sannprófun ekki möguleg vegna ákvæða dliðar 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012, losunarskýrslu var 
hafnað vegna ósamræmis við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 eða losunarskýrsla ekki sannprófuð í samræmi við reglugerð 
(ESB) nr. 600/2012.

(3) Tilgreinið til hvaða eftirfarandi aðgerða hefur verið gripið eða lagt til að verði gripið til: áminning eða formleg viðvörun 
send til rekstraraðila þess efnis að viðurlögum verði beitt, frysting vörslureiknings rekstraraðila, álagning sekta eða aðrar 
ráðstafanir (tilgreinið nánar). Samsetning aðgerða kemur til greina.

6.4.  Hafði einhver sannprófunarskýrslnanna að geyma óverulegar rangfærslur, ósamræmi sem ekki leiddi til 
neikvæðrar yfirlýsingar um sannprófunarálit, tilvik þar sem ekki var farið að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 
601/2012 eða tilmæli um úrbætur? Já/Nei

 Ef svarið er já, veitið upplýsingar í töflunni hér fyrir neðan:
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Aðalstarfsemi 
samkvæmt I. viðauka

Hvers konar álitaefni 
kom í ljós (1)

Fjöldi stöðva

Helstu orsakir 
álitaefnis eða álitaefna 

sem komu í ljós 
(almennt) (2)

Hluti (í %) 
sannprófaðra 

losunarskýrslna sem 
hafa leitt til þess að 

gert var varfærnislegt 
mat á losun af hálfu 
lögbæra yfirvaldsins

(1) Tilgreinið: óverulegar rangfærslur, ósamræmi sem ekki leiddi til neikvæðrar yfirlýsingar um sannprófunarálit, tilvik þar sem 
ekki var farið að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 eða tilmæli um úrbætur.

(2) Einungis skal setja inn nákvæmar upplýsingar varðandi helstu orsakir. Lýsing á einstökum rangfærslum, ósamræmi, 
tilvikum þar sem ekki er farið að ákvæðum reglugerða eða tilmælum er óþörf.

6.5.  Lét lögbært yfirvald fara fram athuganir á sannprófuðum losunarskýrslum? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvaða athuganir voru framkvæmdar:

Athuganir á staðfestum sannprófunarskýrslum

Hlutfall losunarskýrslna sem voru athugaðar 
með tilliti til heildstæðni og innra samræmis %

Hlutfall losunarskýrslna sem voru athugaðar 
með tilliti til samræmis við vöktunaráætlunina %

Hlutfall losunarskýrslna sem voru milligátaðar 
við úthlutunargögn %

Hlutfall losunarskýrslna sem voru milligátaðar 
við önnur gögn

Veitið upplýsingar í þriðja dálkinum um það 
hvaða önnur gögn voru notuð við milligátunina

%

Hlutfall losunarskýrslna sem voru greindar í 
smáatriðum

Veitið upplýsingar í þriðja dálkinum um 
viðmiðanirnar sem voru notaðar við val á 
losunarskýrslum til að greina í smáatriðum (1)

%

Fjöldi skoðana á stöðvum sem lögbært yfirvald 
annaðist með vettvangsheimsóknum

Fjöldi sannprófaðra losunarskýrslna sem 
var hafnað vegna þess að ekki var farið að 
ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012

Fjöldi sannprófaðra losunarskýrslna sem var 
hafnað af öðrum ástæðum

Tilgreinið í þriðja dálkinum ástæður þess að 
losunarskýrslunum var hafnað

Aðgerðir sem gripið var til vegna þess að 
sannprófuðum losunarskýrslum var hafnað

Aðrar aðgerðir sem gripið var til í kjölfar 
athugana á sannprófuðum losunarskýrslum

(1) Veljið: áhættutengt mat, hlutfall stöðva (í %), allar stöðvar í flokki C, slembiúrtak eða annað (tilgreinið nánar ef annað er 
valið)
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6.6.  Hafa vettvangsheimsóknir verið felldar niður til stöðva sem losa yfir 25 000 tonn af koltvísýringi á ári? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda stöðva þar sem vettvangsheimsóknir hafa verið felldar 
niður við tiltekin skilyrði. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Skilyrði fyrir niðurfellingu 
vettvangsheimsókna (1)

Aðalstarfsemi samkvæmt I. viðauka Fjöldi stöðva

(1) Veljið skilyrði eins og getið er í „Commission Key guidance note II.5 Site visits concerning installations, section 3“: 
Skilyrði I, Skilyrði II, Skilyrði III eða Skilyrði IV.

 Hafa vettvangsheimsóknir verið felldar niður til stöðva með litla losun eins og um getur í 2. mgr. 47. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda stöðva þar sem vettvangsheimsóknir hafa verið felldar 
niður.

Heildarfjöldi vettvangsheimsókna til stöðva með litla losun sem hafa verið felldar niður

6.C. Umráðendur loftfara

6.7.  Fyrir hvaða umráðendur loftfara gerði lögbæra yfirvaldið varfærnislegt mat á losun í samræmi við 1. mgr. 70. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012? Svarið með því að nota töfluna hér fyrir neðan. Bætið við línum ef nauðsyn 
krefur.

Auðkenniskóði 
umráðanda loftfars 

(1)

Árleg heildarlosun 
umráðanda loftfars

(t CO2(e))

Ástæða fyrir 
því að gera 

varfærnislegt 
mat (2)

Hluti (í %) af 
losun umráðanda 

loftfars samkvæmt 
varfærnislegu mati

Aðferð sem 
er notuð við 

varfærnislegt mat 
á losun

Frekari aðgerðir 
sem gripið hefur 

verið til eða lagðar 
til (3)

(1) Auðkenniskóði umráðanda loftfars sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.
(2) Veljið: losunarskýrslu var ekki skilað fyrir 31. mars, jákvæð sannprófunun ekki möguleg vegna verulegra rangfærslna, 

jákvæð sannprófun ekki möguleg vegna takmörkunar á gildissviði (cliður 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012), 
jákvæð sannprófun ekki möguleg vegna ákvæða dliðar 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2012, losunarskýrslu var 
hafnað vegna ósamræmis við reglugerð (ESB) nr. 601/2012, losunarskýrsla ekki sannprófuð í samræmi við reglugerð (ESB) 
nr. 600/2012.

(3) Tilgreinið til hvaða eftirfarandi aðgerða hefur verið gripið eða lagt til að verði gripið til: áminning eða formleg viðvörun 
send til umráðenda loftfara þess efnis að viðurlögum verði beitt, frysting vörslureiknings umráðenda loftfara, álagning sekta 
eða aðrar ráðstafanir (tilgreinið nánar). Samsetning aðgerða kemur til greina.

6.8.  Hafði einhver sannprófunarskýrslnanna að geyma óverulegar rangfærslur, ósamræmi sem ekki leiddi til nei
kvæðrar yfirlýsingar um sannprófunarálit, tilvik þar sem ekki var farið að ákvæðum reglugerðar (ESB)  
nr. 601/2012 eða tilmæli um úrbætur? Já/Nei

 Ef svarið er já, veitið upplýsingar í töflunni hér fyrir neðan, annars vegar um losun og hins vegar gögn um 
tonnkílómetra.

 Tafla fyrir gögn sem varða losunarskýrslur

Hvers konar álitaefni kom 
í ljós (1)

Fjöldi umráðenda loftfara
Helstu orsakir álitaefnis eða 

álitaefna sem komu í ljós 
(almennt) (2)

Hluti (í %) sannprófaðra 
losunarskýrslna sem hafa 
leitt til þess að gert var 

varfærnislegt mat á losun af 
hálfu lögbæra yfirvaldsins

(1) Veljið: óverulegar rangfærslur, ósamræmi sem ekki leiddi til neikvæðrar yfirlýsingar um sannprófunarálit, tilvik þar sem 
ekki er farið að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 eða tillögur um úrbætur.

(2) Einungis skal setja inn nákvæmar upplýsingar varðandi helstu orsakir. Lýsing á einstökum rangfærslum, ósamræmi, 
tilvikum þar sem ekki er farið að ákvæðum reglugerða eða tilmælum er óþörf.
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	 Tafla	fyrir	gögn	sem	varða	skýrslur	um	tonnkílómetra

Hvers konar álitaefni kom í ljós (1) Fjöldi umráðenda loftfara
Helstu orsakir álitaefnis eða álitaefna 

sem komu í ljós (almennt) (2)

(1)	 Veljið:	óverulegar	rangfærslur,	ósamræmi	sem	ekki	leiddi	til	neikvæðrar	yfirlýsingar	um	sannprófunarálit,	tilvik	þar	sem	
ekki er farið að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 eða tillögur um úrbætur.

(2) Einungis	 skal	 setja	 inn	 nákvæmar	 upplýsingar	 varðandi	 helstu	 orsakir.	 Lýsing	 á	 einstökum	 rangfærslum,	 ósamræmi,	
tilvikum	þar	sem	ekki	er	farið	að	ákvæðum	reglugerða	eða	tilmælum	er	óþörf.

6.9.		 Lét	lögbært	yfirvald	fara	fram	athuganir	á	sannprófuðum	losunarskýrslum?	Já/Nei

	 Ef	svarið	er	já,	tilgreinið	í	töflunum	hér	fyrir	neðan	hvaða	athuganir	voru	framkvæmdar,	annars	vegar	varðandi	
losun	og	hins	vegar	varðandi	gögn	um	tonnkílómetra.

Tafla	fyrir	gögn	sem	varða	losunarskýrslur

Athuganir	á	staðfestum	losunarskýrslum

Hlutfall	 losunarskýrslna	 sem	 voru	 athugaðar	 með	 tilliti	 til	
heildstæðni	og	innra	samræmis

%

Hlutfall	 losunarskýrslna	 sem	 voru	 athugaðar	 með	 tilliti	 til	
samræmis við vöktunaráætlunina

%

Hlutfall	losunarskýrslna	sem	voru	milligátaðar	við	önnur	gögn

Veitið	upplýsingar	í	þriðja	dálkinum	um	það	hvaða	önnur	gögn	
voru notuð við milligátunina

%

Hlutfall	losunarskýrslna	sem	voru	greindar	í	smáatriðum

Veitið	upplýsingar	í	þriðja	dálkinum	um	viðmiðanirnar	sem	voru	
notaðar	við	val	á	losunarskýrslum	til	að	greina	í	smáatriðum	(1)

%

Fjöldi skoðana sem fóru fram á umráðendum loftfara

Fjöldi	sannprófaðra	losunarskýrslna	sem	var	hafnað	vegna	þess	
að ekki var farið að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012

Fjöldi	sannprófaðra	 losunarskýrslna	sem	var	hafnað	af	öðrum	
ástæðum

Tilgreinið	í	þriðja	dálkinum	ástæður	þess	að	losunarskýrslunum	
var	hafnað

Aðgerðir	 sem	 gripið	 var	 til	 vegna	 þess	 að	 sannprófuðum	
losunarskýrslum	var	hafnað

Aðrar	 aðgerðir	 sem	 gripið	 var	 til	 í	 kjölfar	 athugana	 á	 sann
prófuðum	losunarskýrslum

(1) Veljið:	áhættutengt	mat,	hlutfall	umráðenda	loftfara	(í	%),	allir	stórir	umráðendur	loftfara,	slembiúrtak	eða	annað	(tilgreinið	
nánar ef annað er valið).

Tafla	fyrir	gögn	sem	varða	skýrslur	um	tonnkílómetra

Athuganir	á	tonnkílómetraskýrslum

Hlutfall	 tonnkílómetraskýrslna	 sem	voru	athugaðar	með	 tilliti	
til	heildstæðni	og	innra	samræmis

%
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Hlutfall	 tonnkílómetraskýrslna	 sem	voru	athugaðar	með	 tilliti	
til samræmis við vöktunaráætlunina

%

Hlutfall	tonnkílómetraskýrslna	sem	voru	milligátaðar	við	önnur	
gögn

Veitið	upplýsingar	í	þriðja	dálkinum	um	það	hvaða	önnur	gögn	
voru notuð við milligátunina

%

Hlutfall	tonnkílómetraskýrslna	sem	voru	greindar	í	smáatriðum

Veitið	 upplýsingar	 í	 þriðja	 dálkinum	 um	 viðmiðanirnar	 sem	
voru	 notaðar	 við	 val	 á	 tonnkílómetraskýrslum	 til	 að	 greina	 í	
smáatriðum (1)

%

Fjöldi skoðana sem fóru fram á umráðendum loftfara

Fjöldi	 sannprófaðra	 tonnkílómetraskýrslna	 sem	 var	 hafnað	
vegna	 þess	 að	 ekki	 var	 farið	 að	 ákvæðum	 reglugerðar	 (ESB)	
nr. 601/2012

Fjöldi	 sannprófaðra	 tonnkílómetraskýrslna	 sem	 var	 hafnað	 af	
öðrum ástæðum

Tilgreinið	 í	 þriðja	 dálkinum	 ástæður	 þess	 að	 tonnkílómetra
skýrslunum	var	hafnað

Aðgerðir	sem	gripið	var	til	í	kjölfar	athugana	á	sannprófuðum	
tonnkílómetraskýrslum

(1) Veljið:	áhættutengt	mat,	hlutfall	umráðenda	loftfara	(í	%),	stórir	umráðendur	loftfara,	slembiúrtak	eða	annað	(tilgreinið	
nánar ef annað er valið).

6.10.		 Hafa	vettvangsheimsóknir	verið	felldar	niður	til	smálosenda	eins	og	um	getur	í	1.	mgr.	54.	gr.	reglugerðar	(ESB)	
nr.	601/2012?	Já/Nei

	 Ef	svarið	er	já,	tilgreinið	í	töflunni	hér	fyrir	neðan	fjölda	smálosenda	þar	sem	vettvangsheimsóknir	hafa	verið	
felldar niður.

Heildarfjöldi	vettvangsheimsókna	til	smálosenda	sem	hafa	verið	felldar	niður

7.  Skrár

7.1.		 Látið	afrit	af	skilmálum	og	skilyrðum	aðildarríkisins,	sem	reikningshöfum	ber	að	skrifa	undir,	fylgja	með.

7.2.		 Lýsið	í	töflunni	hér	fyrir	neðan,	í	þeim	tilvikum	þar	sem	reikningi	var	lokað	vegna	þess	að	ekki	var	neitt	útlit	
fyrir	að	rekstraraðili	stöðvarinnar	eða	umráðandi	loftfars	skilaði	inn	fleiri	losunarheimildum,	hvers	vegna	ekki	
var	neitt	útlit	fyrir	það	og	tilgreinið	fjölda	útistandandi	losunarheimilda.	Bætið	við	línum	ef	nauðsyn	krefur.

Auðkenniskóði 
stöðvar/rekstraraðila 

(1)
Heiti rekstraraðila Heiti stöðvar

Fjöldi útistandandi 
losunarheimilda

Ástæða	þess	að	ekki	
er	útlit	fyrir	að	fleiri	
losunarheimildum	

verði skilað inn

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.

7.3.		 Hversu	 oft	 á	 skýrslugjafarárinu	 nýttu	 umráðendur	 loftfara	 umboðið	 sem	 kveðið	 er	 á	 um	 í	 3.	 mgr.	 17.	 gr.	
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/201316?	Tilgreinið	hér	fyrir	neðan	hversu	oft.

Fjöldi	tilvika	þar	sem	umboðið	var	notað	á	skýrslutímabilinu

	 Hvaða	umráðendur	loftfara	notuðu	umboð	á	skýrslutímabilinu	eins	og	kveðið	er	á	um	í	3.	mgr.	17.	gr.	reglugerðar	
(ESB)	nr.	389/2013?	Veitið	upplýsingar	með	því	að	nota	töfluna	hér	fyrir	neðan.	Bætið	við	línum	ef	nauðsyn	
krefur.

(16)  Stjtíð.	ESB	L	122,	3.5.2013,	bls.	1.
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Auðkenniskóði umráðanda loftfars (1) Heiti umráðanda loftfars

(1) Auðkenniskóði umráðanda loftfars sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013

8.  Úthlutun

8.1.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan fjölda breytinga sem hafa orðið á stöðvum og úthlutun til þeirra frá upphafi 
þriðja viðskiptatímabilsins og meðan á skýrslutímabilinu stóð.

Á skýrslutímabilinu Frá upphafi þriðja viðskiptatímabils

Ástæða fyrir breytingu á 
úthlutuninni

Fjöldi breytinga á 
skýrslutímabilinu

Fjöldi 
losunarheimilda 
sem svara til 
allra breytinga á 
skýrslutímabilinu

Fjöldi breytinga 
frá upphafi þriðja 
viðskipta tíma-
bilsins

Fjöldi 
losunarheimilda 
sem svara til 
allra breytinga 
frá upphafi þriðja 
viðskiptatímabilsins

Úthlutun til nýrra stöðva eða 
nýrra undirstöðva eins og 
um getur í 19. gr. ákvörðunar 
framkvæmdastjórnarinnar 
2011/278/ESB (Stjtíð. ESB 
L. 130, 17.5.2011, bls. 1)

Veruleg aukning á 
afkastagetu eins og um 
getur í 20. gr. ákvörðunar 
2011/278/ESB

Rekstri hætt eins og um getur 
í a- til d-lið 1. mgr. 22. gr. 
ákvörðunar 2011/278/ESB

Rekstri hætt eins og um 
getur í e-lið 1. mgr. 22. gr. 
ákvörðunar 2011/278/ESB

Veruleg skerðing á 
afkastagetu eins og um 
getur í 21. gr. ákvörðunar 
2011/278/ESB

Rekstri hætt að hluta til 
eins og um getur í 23. gr. 
ákvörðunar 2011/278/ESB

8.2.  Eru einhverjar áætlaðar eða áorðnar breytingar á afkastagetu, starfsemisstigi eða rekstri stöðvar, eins og um getur 
í 24. gr. ákvörðunar 2011/278/ESB, sem lögbæru yfirvaldi var ekki tilkynnt um? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hversu margar stöðvar er um að ræða og hvernig þessar 
breytingar voru tilgreindar.

Fjöldi stöðva sem tilkynntu ekki áætlaðar eða áorðnar 
breytingar

Hvernig voru áætlaðar eða áorðnar breytingar 
tilgreindar

8.3.  Hefur ákvæðum 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB verið beitt? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan heildarfjölda útgefinna losunarheimilda og heildarvirði 
fjárfestinga á skýrslutímabilinu skv. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB.
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Innan skýrslutímabilsins

Heildarfjöldi losunarheimilda sem gefnar eru út skv. 
10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB

Heildarverðmæti fjárfestinga skv. 10. gr. c í tilskipun 
2003/87/EB

9.  Notkun losunarskerðingareininga og eininga vottaðrar losunarskerðingar í kerfi Bandalagsins

 Svara skal spurningu 9.1 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari skýrslum ef 
breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

9.1.  Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar, fyrir útgáfu samþykkisbréfs fyrir verkefni, til að tryggja að viðeigandi 
alþjóðlegar viðmiðanir og viðmiðunarreglur, þ.m.t. þær sem er að finna í lokaskýrslu heimsnefndarinnar um 
stíflur fyrir árið 2000, verði virtar meðan þróun verkefna á sviði raforkuframleiðslu með vatnsafli, þar sem 
framleiðslugetan er meiri en 20 MW, á sér stað? Svarið með því að nota töfluna hér fyrir neðan. Bætið við línum 
ef nauðsyn krefur.

Ráðstafanir sem gripið var til í því skyni að tryggja að viðeigandi alþjóðlegar 
viðmiðanir og viðmiðunarreglur, þ.m.t. þær sem er að finna í lokaskýrslu 

heimsnefndarinnar um stíflur, hafi verið virtar
Já/Nei Athugasemdir

Þátttakendum í verkefninu er skylt samkvæmt lögum að fylgja viðeig
andi alþjóðlegum viðmiðunum og viðmiðunarreglum, þ.m.t. þeim sem 
er að finna í lokaskýrslu heimsnefndarinnar um stíflur, „Dams and 
Development — A New Framework for DecisionMaking“, frá því í 
nóvember 2000.

Sannreynt er að viðeigandi alþjóðlegum viðmiðunum og viðmiðunar
reglum er fylgt, þ.m.t. þeim sem er að finna í lokaskýrslu heimsnefndar
innar um stíflur, „Dams and Development — A New Framework for 
DecisionMaking“. Ef svarið er já, tilgreinið viðkomandi yfirvald, t.d. 
lögbært yfirvald eða tilnefnt landsyfirvald, í athugasemdadálkinum

Við samþykkt verkefnistengdra aðgerða á sviði raforkuframleiðslu 
með vatnsafli, þar sem framleiðslugetan er meiri en 20 MW, er 
tilnefndu landsyfirvaldi eða öðru viðkomandi yfirvaldi skylt að fylgja 
samræmdum viðmiðunarreglum við beitingu 6. mgr. 11. gr. b í tilskipun 
2003/87/EB, sem samþykktar voru af aðildarríkjum í nefndinni um 
loftslagsbreytingar

Í samræmi við samræmdu viðmiðunarreglurnar skulu talsmenn 
verkefna leggja fram fullgilda skýrslu sem sýnir fram á að farið sé að 
ákvæðum 6. mgr. 11. gr. b. Ef svarið er já, leggið fram viðeigandi gögn 
eða veftengla í athugasemdadálkinum.

Öðrum aðilum en tilnefndum framkvæmdaaðilum er einnig heimilt að 
inna af hendi fullgildingu skýrslunnar sem sýnir fram á að farið sé að 
ákvæðum 6. mgr. 11. gr. b. Ef svarið er já, tilgreinið hverjir þessir aðilar 
eru í athugasemdadálkinum.

Verkefnistengdar aðgerðir eru samþykktar í samræmi við samræmdar 
viðmiðunarreglur. Ef svarið er já, tilgreinið fjölda samþykktra 
verkefnistengdra aðgerða í athugasemdadálkinum

Upplýsingar um verkefnistengdar aðgerðir á sviði raforkuframleiðslu 
með vatnsafli sem eru samþykktar í aðildarríkinu í samræmi við 6. mgr. 
11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB eru aðgengilegar almenningi. Ef svarið 
er já, veitið upplýsingar um þennan aðgang, þ.m.t. veftenglar ef það á 
við, í athugasemdadálkinum

Annað, tilgreinið:
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10. Þóknanir og gjöld

 Einungis skal svara spurningum 10.1, 10.2 og 10.3 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 
og í síðari skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

10.A. Stöðvar

10.1.  Eru gjöld lögð á rekstraraðila? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan upplýsingar um álögð gjöld vegna útgáfu og uppfærslu leyfa 
og samþykkis og uppfærslu á vöktunaráætlunum.

Ástæða gjaldtöku/lýsing Fjárhæð í evrum

Útgáfa leyfis/samþykki fyrir vöktunaráætlun

Uppfærsla leyfis

Flutningur leyfis

Innskilun leyfis

Umsókn í varasjóð fyrir nýja aðila

Annað, tilgreinið:

 Ef svarið er já, veitið upplýsingar um árgjald í eftirfarandi töflu.

Ástæða gjaldtöku/lýsing Fjárhæð í evrum

Árgjald

Annað, tilgreinið

10.B. Umráðendur loftfara

10.2.  Eru gjöld lögð á umráðendur loftfara? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan upplýsingar um álögð gjöld vegna samþykkis og uppfærslu á 
vöktunaráætlunum.

Ástæða gjaldtöku/lýsing Fjárhæð í evrum

Samþykki fyrir vöktunaráætlun fyrir losun

Samþykki fyrir breytingum á vöktunaráætlun fyrir losun

Samþykki fyrir vöktunaráætlun fyrir gögn um tonnkílómetra

Samþykki fyrir breytingum á vöktunaráætlun fyrir gögn um tonnkílómetra

Flutningur vöktunaráætlunar

Afhending vöktunaráætlunar

Annað, tilgreinið

 Ef svarið er já, veitið upplýsingar um árgjald í töflunni hér fyrir neðan.

Ástæða gjaldtöku/lýsing Fjárhæð í evrum

Árgjald

Annað, tilgreinið
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10.C. Stöðvar og umráðendur loftfara

10.3.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan stök og árleg gjöld sem rekstraraðilar og umráðendur loftfara eru krafnir um 
í tengslum við skráareikningshald.

 Tafla yfir stök gjöld

Ástæða gjaldtöku/lýsing Fjárhæð í evrum

 Tafla yfir árleg gjöld

Ástæða gjaldtöku/lýsing Fjárhæð í evrum

11. Mál sem varða það hvort farið er að ákvæðum tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir

11.A. Stöðvar

 Svara skal spurningum 11.1 og 11.2 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari 
skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

11.1.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að rekstraraðilar uppfylli 
skilyrði leyfisins og reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 og reglugerðar (ESB) nr. 600/2012. Bætið við línum ef 
nauðsyn krefur.

Ráðstafanir sem gripið var til í því skyni að tryggja að farið sé að tilskildum ákvæðum Já/Nei

Skyndiskoðanir og athuganir á framkvæmd og reglufylgni stöðva að því er varðar 
vöktunaráætlunina og reglugerðir (ESB) nr. 601/2012 og (ESB) nr. 600/2012

Reglulegir fundir með iðnaðinum og/eða sannprófendum

Ráðstafanir til að tryggja að sala á losunarheimildum sé bönnuð þegar um frávik er að 
ræða

Birting á nöfnum rekstraraðila sem fara ekki að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012

Annað, tilgreinið:

11.2.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, 
reglugerðar (ESB) nr. 600/2012 og landslögum skv. 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Bætið við línum ef 
nauðsyn krefur.

Tegund brots
Sekt í evrum Fangelsisvist í mánuðum Annað

Að lágmarki Að hámarki Að lágmarki Að hámarki

Starfræksla án leyfis

Skilyrði leyfisins ekki uppfyllt

Ekki staðið við að framfylgja vöktunaráætlun 
sem lögbært yfirvald hefur samþykkt
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Tegund brots
Sekt í evrum Fangelsisvist í mánuðum Annað

Að lágmarki Að hámarki Að lágmarki Að hámarki

Ekki staðið við að leggja fram fylgiskjöl í 
samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012

Ekki staðið við að framfylgja sýnatöku
áætlun(um) sem krafist er sem lögbært yfirvald 
hefur samþykkt

Ekki staðið við vöktun í samræmi við 
samþykkta vöktunaráætlun og reglugerð (ESB) 
nr. 601/2012

Gæðatrygging mælingabúnaðarins er ekki í 
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012

Ekki staðið við að hrinda verklagsreglunum í 
framkvæmd sem krafist er samkvæmt reglugerð 
(ESB) nr. 601/2012

Ekki staðið við að tilkynna breytingar á vöktun
aráætluninni og að uppfæra vöktunar áætlunina 
í samræmi við 14. til 16. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012

Ekki staðið við að leggja fram sannprófaða 
losunarskýrslu innan tilskilins tíma

Ekki staðið við að leggja fram skýrslu(r) um 
úrbætur í samræmi við 69. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 601/2012

Ekki staðið við að leggja fram upplýsingar 
sannprófanda í samræmi við 10. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 600/2012

Sannprófuð losunarskýrsla reynist ekki vera í 
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012

Ekki staðið við að tilkynna áætlaðar eða áorðnar 
breytingar á afkastagetu, starfsemisstigi eða 
rekstri stöðvar fyrir 31. desember á skýrslu
tímabilinu í samræmi við 24. gr. ákvörðunar 
2011/278/ESB

Annað, tilgreinið

11.3.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan brot sem framin voru og viðurlög við þeim á skýrslutímabilinu skv. 1. mgr. 
16. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Tegund brots

Viðurlögum beitt Eru 
málsmeðferðir 

yfirstandandi sem 
lúta að beitingu 
viðurlaganna?

Já/Nei

Var viður
lögunum 
komið 

til fram
kvæmda?

Já/Nei

Sekt í 
evrum

Fangelsisvist 
í mánuðum Annað

Velja skal tegund brots úr skránni í spurningu 
11.2. Tilgreina skal öll viðurlög sem beitt er í 
sérstakri línu
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11.4.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan nöfn rekstraraðila sem hafa verið beittir viðurlögum fyrir umframlosun á 
skýrslutímabilinu skv. 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

Auðkenniskóði stöðvar (1) Nafn rekstraraðila

(1) Auðkenniskóði stöðvar, sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.

11.B. Umráðendur loftfara

Svara skal spurningum 11.5, 11.6 og 11.9 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari 
skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

11.5.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja að umráðendur loftfara 
uppfylli ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 og reglugerðar (ESB) nr. 600/2012. Bætið við línum ef nauðsyn 
krefur.

Ráðstafanir sem gripið hefur verið til Já/Nei

Skyndiskoðanir og athuganir á framkvæmd og reglufylgni umráðenda loftfara að því er 
varðar vöktunaráætlunina og reglugerðir (ESB) nr. 601/2012 og (ESB) nr. 600/2012

Reglulegir fundir með umráðendum loftfara og/eða sannprófendum

Ráðstafanir til að tryggja að sala á losunarheimildum sé bönnuð þegar um frávik er að 
ræða

Birting á nöfnum umráðenda loftfara sem fara ekki að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 
601/2012

Annað, tilgreinið:

11.6.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan viðurlög við brotum gegn ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, 
reglugerðar (ESB) nr. 600/2012 og landslögum skv. 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Bætið við línum ef 
nauðsyn krefur.

Tegund brots

Sekt í evrum Fangelsisvist í mánuðum Annað

Að lágmarki Að hámarki Að lágmarki Að hámarki

Ekki staðið við að framfylgja vöktunaráætlun 
sem lögbært yfirvald hefur samþykkt

Ekki staðið við að leggja fram fylgiskjöl í 
samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012

Ekki staðið við vöktun í samræmi við 
samþykkta vöktunaráætlun og reglugerð (ESB) 
nr. 601/2012

Ekki staðið við að hrinda verklagsreglunum í 
framkvæmd sem krafist er samkvæmt reglugerð 
(ESB) nr. 601/2012

Ekki staðið við að tilkynna breytingar á vöktun
ar áætluninni og að uppfæra vöktunar áætlunina 
í samræmi við 14. til 16. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 601/2012

Ekki staðið við að leiðrétta ósamræmi í heil
leika upplýsinga varðandi flug
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Tegund brots

Sekt í evrum Fangelsisvist í mánuðum Annað

Að lágmarki Að hámarki Að lágmarki Að hámarki

Ekki staðið við að leggja fram sannprófaða 
losunarskýrslu innan tilskilins tíma

Ekki staðið við að leggja fram skýrslu(r) um 
úrbætur í samræmi við 69. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 601/2012

Ekki staðið við að leggja fram upplýsingar 
sannprófanda í samræmi við 10. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 600/2012

Sannprófuð losunarskýrsla reynist ekki vera í 
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012

Sannprófuð skýrsla um tonnkílómetra reynist 
ekki vera í samræmi við reglugerð (ESB)  
nr. 601/2012

Annað, tilgreinið:

11.7.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan brot sem framin voru og viðurlög við þeim á skýrslutímabilinu skv. 1. mgr. 
16. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Bætið við línum ef nauðsyn krefur.

Tegund brots

Viðurlögum beitt Eru 
málsmeðferðir 
yfirstandandi 

sem lúta 
að beitingu 

viðurlaganna?
Já/Nei

Var 
viðurlögunum 

komið til 
framkvæmda?

Já/Nei

Sekt í 
evrum

Fangelsisvist 
í mánuðum

Annað

Velja skal tegund brots úr skránni í spurningu 
11.6. Tilgreina skal öll viðurlög sem beitt er í 
sérstakri línu

11.8.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan nöfn umráðenda loftfara sem hafa verið beittir viðurlögum fyrir umframlosun 
á skýrslutímabilinu skv. 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

Auðkenniskóði umráðanda loftfars (1) Nafn umráðanda loftfars

(1) Auðkenniskóði umráðanda loftfars sem er viðurkenndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 389/2013.

11.9.  Hvaða ráðstafana þyrfti að grípa til í aðildarríkinu áður en aðildarríkið fer fram á flugrekstrarbann frá 
framkvæmdastjórninni í samræmi við 10. mgr. 16. gr. tilskipunar 2003/87/ESB? Tilgreinið hér fyrir neðan hvaða 
ráðstafanir.

12. Lagalegt eðli losunarheimilda og skattaleg meðferð

 Svara skal spurningum 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í 
síðari skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 34/30 18.6.2015

12.1.  Hvert er lagalegt eðli losunarheimilda í aðildarríkinu?

12.2.  Hver er reikningshaldsleg meðferð losunarheimilda í árlegri fjárhagsskýrslu þeirra félaga sem fylgja 
reikningsskilastöðlum aðildarríkisins?

12.3.  Er útgáfa losunarheimilda virðisaukaskattskyld? Já/Nei

 Eru viðskipti með losunarheimildir á eftirmarkaðnum virðisaukaskattskyld? Já/Nei

 Beitir aðildarríkið viðsnúinni greiðsluskyldu á innanlandsviðskipti þar sem losunarheimildir koma við sögu? Já/
Nei

12.4.  Eru losunarheimildir skattlagðar? Já/Nei

 Ef svarið er já, tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvers konar skattur og hvaða skatthlutföll eru í gildi. Bætið við 
línum ef nauðsyn krefur.

Tegund skatts Skatthlutfall sem er notað

13. Svik

 Svara skal spurningum 13.1 og 13.2 í skýrslunni sem leggja ber fram eigi síðar en 30. júní 2014 og í síðari 
skýrslum ef breytingar voru gerðar á skýrslutímabilinu.

13.1.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvaða fyrirkomulag er fyrir hendi varðandi sviksamlega starfsemi í tengslum 
við úthlutun losunarheimilda án endurgjalds.

Fyrirkomulag varðandi sviksamlega starfsemi
Upplýsingar um fyrirkomulag og málsmeðferðarreglur í 

landslögum

Hvaða fyrirkomulag, ef við á, er fyrir hendi fyrir 
rekstraraðila, umráðendur loftfara eða þriðju aðila til 
að vekja athygli á hugsanlegri sviksamlegri starfsemi 
varðandi úthlutun losunarheimilda án endurgjalds?

Hvaða fyrirkomulag er fyrir hendi varðandi rannsókn 
ef áhyggjur vakna vegna hugsanlegrar sviksamlegrar 
starfsemi varðandi úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds?

Hvaða fyrirkomulag er fyrir hendi varðandi málsókn 
í málum sem tengjast sviksamlegri starfsemi varðandi 
úthlutun losunarheimilda án endurgjalds?

Ef til málsóknar kemur, í málum sem tengjast 
sviksamlegri starfsemi, hver er hámarksrefsingin? 
Lýsið skilmálum sekta og fangelsisvistar.

13.2.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan hvaða fyrirkomulag, ef við á, er fyrir hendi til að gera lögbærum yfirvöldum, 
sem koma að framkvæmd viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir, grein fyrir sviksamlegri starfsemi.

Fyrirkomulag varðandi tilkynningu um sviksamlega starfsemi 
til lögbærs yfirvalds.

Upplýsingar um fyrirkomulag og verklagsreglur

Hvaða fyrirkomulag, ef við á, er fyrir hendi til að 
gera lögbæru yfirvaldi grein fyrir rannsóknum á 
sviksamlegri starfsemi?
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Fyrirkomulag varðandi tilkynningu um sviksamlega starfsemi 
til lögbærs yfirvalds.

Upplýsingar um fyrirkomulag og verklagsreglur

Hvaða fyrirkomulag, ef við á, er fyrir hendi til að 
gera lögbæru yfirvaldi grein fyrir málum sem varða 
sviksamlega starfsemi sem fóru fyrir dómstóla?

Hvaða fyrirkomulag, ef við á, er fyrir hendi til að 
gera lögbæru yfirvaldi grein fyrir málum sem varða 
sviksamlega starfsemi sem voru útkljáð utan dómstóla?

Hvaða fyrirkomulag, ef við á, er fyrir hendi til að gera 
lögbæru yfirvaldi grein fyrir úrskurði dómstóla í málum 
sem varða sviksamlega starfsemi?

13.3.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan eftirfarandi upplýsingar um sviksamlega starfsemi að svo miklu leyti sem 
lögbæru yfirvaldi, sem kemur að framkvæmd viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir í aðildarríkinu, er 
kunnugt um:

— fjöldi rannsókna sem fóru fram á skýrslutímabilinu (þ.m.t. yfirstandandi rannsóknir),

— fjöldi mála sem fóru fyrir dómstóla á skýrslutímabilinu,

— fjöldi mála á skýrslutímabilinu sem voru útkljáð utan dómstóla án sakfellingar og fjöldi mála sem leiddi til 
sýknu, og

— fjöldi mála á skýrslutímabilinu sem leiddu til sakfellingar fyrir sviksamlegra starfsemi.

Upplýsingar varðandi sviksamlega starfsemi Fjöldi
Tegund svika eða 

sviksamlegrar starfsemi

Fjöldi rannsókna sem fóru fram

Fjöldi mála sem fóru fyrir dómstóla

Fjöldi mála sem voru útkljáð utan dómstóla án sak-
fellingar og fjöldi mála sem leiddu til sýknu
Fjöldi mála sem leiddu til sakfellingar fyrir sviksamlega 
starfsemi

14. Aðrar athuganir

14.1.  Tilgreinið í töflunni hér fyrir neðan upplýsingar um öll önnur málefni sem gefa tilefni til áhyggna í aðildarríkinu 
eða aðrar viðeigandi upplýsingar sem óskað er eftir að veita.

Þáttur Aðrar upplýsingar eða áhyggjuefni sem varða

Almenn atriði

2. þáttur

3. þáttur

4. þáttur

5. þáttur

6. þáttur

7. þáttur
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Þáttur Aðrar upplýsingar eða áhyggjuefni sem varða

8. þáttur

9. þáttur

10. þáttur

11. þáttur

12. þáttur

13. þáttur

14.2.  Hefur öllum spurningum í þessum spurningalista verið svarað og svör við þessum spurningum uppfærð þar sem 
við á? Já/Nei

 Ef svarið er nei, svarið viðkomandi spurningum.“

_______________________




