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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í VII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012(2) er ákvörðuð lágmarkstíðni greininga
fyrir viðkomandi eldsneyti og efni, sem rekstraraðilar eiga að beita til að ákvarða reiknistuðla.

2) Í 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 er kveðið á um að endurskoða eigi VII. viðauka við þá reglugerð með
reglulegu millibili og í fyrsta sinn eigi síðar en tveimur árum eftir að reglugerð (ESB) nr. 601/2012 öðlast gildi.

3) Breyta ætti VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 til að skýra flokkun eldsneytis og efna sem þar eru tilgreind
til þess að bæta samræmi að því er varðar beitingu viðeigandi stuðla sem eru notaðir við útreikning á losun.

4) Til glöggvunar þykir rétt að skipta út VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012.

5) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 601/2012 til samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 201, 10.7.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 295/2014 frá 12. desember 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) 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).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 743/2014

frá 9. júlí 2014

um að skipta út VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 að því er varðar 
lágmarkstíðni greininga (*)
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 9. júlí 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  forseti.

  José Manuel BARROSO

____________

VIÐAUKI

„VII. VIÐAUKI

Lágmarkstíðni greininga (35. gr.)

Eldsneyti/efni Lágmarkstíðni greininga

Jarðgas A.m.k. vikulega

Annað gas, einkum tilbúið gas og vinnslugas s.s. blandað 
olíuhreinsunargas, koksofnagas, háofnagas og bræðsluofnagas

A.m.k. daglega — með viðeigandi aðferðum á mismunandi tímum 
dags

Brennsluolía (t.d. léttolía, meðalþung olía og svartolía, jarðbik) Fyrir hver 20 000 tonn af eldsneyti og a.m.k. sex sinnum á ári

Kol, kokskol, jarðolíukoks, mór Fyrir hver 20 000 tonn af eldsneyti/efni og a.m.k. sex sinnum á ári

Annað eldsneyti Fyrir hver 10 000 tonn af eldsneyti og a.m.k. fjórum sinnum á ári

Ómeðhöndlaður fastur úrgangur (hreint jarðefni eða blandaður 
lífmassi/jarðefni)

Fyrir hver 5 000 tonn af úrgangi og a.m.k. fjórum sinnum á ári

Fljótandi úrgangur, formeðhöndlaður fastur úrgangur Fyrir hver 10 000 tonn af úrgangi og a.m.k. fjórum sinnum á ári

Karbónatsteintegundir (t.d. kalksteinn og dólómít) Fyrir hver 50 000 tonn af efni og a.m.k. fjórum sinnum á ári

Leir og leirsteinn Efnismagn sem samsvarar 50 000 tonnum af koltvísýringi og a.m.k. 
fjórum sinnum á ári

Önnur efni (vara á forstigi framleiðslunnar, hálfunnin og fullunnin 
vara)

Efnismagn sem samsvarar 50 000 tonnum af koltvísýringi og 
a.m.k. fjórum sinnum á ári, eftir efninu, sem um er að ræða, og 
breytileikanum“




