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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/331 

frá 19. desember 2018 

um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds 

skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (*) 

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. 10. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2003/87/EB eru settar fram reglur um það hvernig úthlutun losunarheimilda án endurgjalds á umbreytinga-

tímabili eigi að vera á tímabilinu 2021 til 2030. 

2) Með ákvörðun 2011/278/ESB (2) mælti framkvæmdastjórnin fyrir um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um 

samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. Þar eð tilskipun 2003/87/EB 

var breytt í veigamiklum atriðum með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 (3) og fyrir skýrleika sakir, 

að því er varðar reglurnar sem gilda á tímabilinu 2021 til 2030, ætti að fella ákvörðun 2011/278/ESB úr gildi og skipta 

henni út. 

3) Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal með ráðstöfunum um úthlutun losunarheimilda án 

endurgjalds, sem eru að öllu leyti samræmdar og gilda í öllu Sambandinu, eftir því sem unnt er, ákvarða fyrir-

framákveðnar viðmiðanir til að tryggja að úthlutun 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, staðgönguframleiðsluaðferðum, samvinnslu raf- og varmaorku með góða orkunýtni 

og orkunýtinni endurnýtingu úrgangslofttegunda og með því að nota lífmassa og fanga og geyma koltvísýring, þar sem 

slík aðstaða er fyrir hendi. Á sama tíma mega þessar ráðstafanir ekki fela í sér hvata til að auka losun. Til að draga úr 

hvata til að brenna úrgangslofttegundir í afgasloga, nema brennslu gass í afgasloga af öryggisástæðum, ætti að fækka 

losunarheimildum, sem er úthlutað án endurgjalds til viðeigandi undirstöðva, um sem svarar til sögulegrar losunar frá 

brennslu úrgangslofttegunda í afgasloga, að undanskilinni brennslu gass í afgasloga af öryggisástæðum, og nota þær 

ekki til framleiðslu á mælanlegum varma, ómælanlegum varma eða raforku. Að teknu tilliti til sérstöku meðferðarinnar 

skv. 2. mgr. 10 gr. a í tilskipun 2003/87/EB og til að tryggja umbreytingartímabil, ætti þessi skerðing þó einungis að 

gilda frá árinu 2026. 

4) Í þeim tilgangi að afla gagna, sem eiga að liggja til grundvallar samþykkt 54 viðmiðunargilda fyrir úthlutun án 

endurgjalds á tímabilinu 2021 til 2030 með framkvæmdargerðum sem á að samþykkja í samræmi við 2. mgr. 10. gr. a í 

tilskipun 2003/87/EB, er nauðsynlegt að halda áfram að fastsetja skilgreiningar á viðmiðunum, þ.m.t. vörur og tengdir 

ferlar, eins og þeim sem eru sem stendur settar fram í I. viðauka við ákvörðun 2011/278/ESB, að frátöldum tilteknum 

endurbótum á lagalegum skýrleika og málfari. Í 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um að í fram-

kvæmdargerðum fyrir 54 viðmiðunargildi fyrir úthlutun án endurgjalds á tímabilinu 2021 til 2030 ætti að nota 

upphafspunkta, sem var að finna í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB eins og hún var samþykkt  

27. apríl 2011, til að ákvarða árlegt skerðingarhlutfall fyrir uppfærslu á viðmiðunargildinu. Til glöggvunar ættu þessir 

upphafspunktar einnig að koma fram í viðaukanum við þessa reglugerð. 

5) Sú gagnaöflun sem fram fer fyrir úthlutunartímabilin þjónar þeim tilgangi að ákvarða magn úthlutunar án endurgjalds í 

stöðvum sem og að afla gagna sem verða notuð fyrir framkvæmdargerðirnar þar sem 54 viðmiðunargildi, sem gilda á 

tímabilinu 2021 til 2030, verða ákvörðuð. Afla þarf ítarlegra gagna fyrir undirstöðvar eins og kveðið er á um í 1. mgr. 

11. gr. tilskipunar 2003/87/EB.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 59, 27.2.2019, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2020 frá 

25. september 2020 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) 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). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 frá 14. mars 2018 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að efla 

kostnaðarhagkvæmar losunarskerðingar og fjárfestingar sem fela í sér litla losun kolefna og á ákvörðun (ESB) 2015/1814 (Stjtíð. ESB  

L 76, 19.3.2018, bls. 3). 
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6) Vegna efnahagslegs mikilvægis úthlutunar án endurgjalds á umbreytingartímabili og þess að nauðsynlegt er að 

rekstraraðilar fái jafna meðferð er mikilvægt að gögn, sem aflað er frá rekstraraðilum og eru notuð við ákvarðanir um 

úthlutun og sem verða notuð fyrir framkvæmdargerðirnar til að ákvarða 54 viðmiðunargildi fyrir úthlutun án 

endurgjalds á tímabilinu 2021 til 2030, séu heildstæð og samræmd og sýni mestu nákvæmni sem unnt er að ná. 

Sannprófun af hálfu óháðra sannprófenda er mikilvæg ráðstöfun í þessu skyni. 

7) Sú krafa að tryggja öflun hágæðagagna og samræmi við vöktun og skýrslugjöf um losun innan gildissviðs tilskipunar 

2003/87/EB er sameiginlega á ábyrgð rekstraraðila og aðildarríkja. Í þessu skyni ætti að kveða á um sértækar reglur um 

vöktun og skýrslugjöf um starfsemisstig, orkuflæði og losun í undirstöðvum þar sem tekið er tilhlýðilegt tillit til 

viðeigandi ákvæða reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (4). Gögn sem iðnaðurinn lætur í té og 

safnað er í samræmi við þessar reglur ættu að vera eins nákvæm og af eins miklum gæðum og hægt er og endurspegla 

raunverulega starfsemi stöðva og taka ætti tilhlýðilegt tillit til þeirra við úthlutun án endurgjalds. 

8) Rekstraraðili stöðvar ætti að hefja vöktun á gögnum sem krafist er í samræmi við IV. viðauka um leið og þessi reglugerð 

öðlast gildi til að tryggja að hægt sé að afla gagna fyrir árið 2019 í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. 

9) Til að takmarka flækjustigið í reglum um vöktun og skýrslugjöf um starfsemisstig, orkuflæði og losun í undirstöðvum er 

rétt að beita ekki stigskiptri aðferð. 

10) Til að tryggja samanburðarhæf gögn fyrir framkvæmdargerðirnar þar sem viðmiðunargildin, sem gilda fyrir úthlutun án 

endurgjalds á tímabilinu 2021 til 2030, verða ákvörðuð er nauðsynlegt að mæla fyrir um ítarlegar reglur um úthlutun 

starfsemisstigs, orkuflæðis og losunar til undirstöðva sem eru í samræmi við leiðbeiningarskjöl sem gerð eru í þeim 

tilgangi að safna viðmiðunargögnum fyrir tímabilið 2013–2020. 

11) Í áætlun um aðferðafræði við vöktun ættu að vera skýrar og einfaldar leiðbeiningar fyrir rekstraraðilann, komist hjá 

tvíverknaði og tekið tillit til kerfanna sem fyrir eru í stöðinni. Áætlunin um aðferðafræði við vöktun ætti að ná yfir 

vöktun á starfsemisstigi, orkuflæði og losun í undirstöðvum og liggja til grundvallar skýrslum um grunngögn sem og 

árlegum skýrslum um starfsemisstig sem krafist er í þeim tilgangi að aðlaga úthlutun án endurgjalds á umbreytingar-

tímabili í samræmi við 20. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. Þegar það er unnt ætti rekstraraðili að nýta sér 

samlegðaráhrif við vöktunaráætlun sem samþykkt er í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012. 

12) Áætlun um aðferðafræði við vöktun ætti að útheimta samþykki lögbærs yfirvalds til að tryggja samkvæmni við reglur 

um vöktun. Vegna tímatakmarkana ætti ekki að krefjast samþykkis lögbærs yfirvalds fyrir skýrsluna um grunngögn sem 

leggja á fram á árinu 2019. Í því tilviki ættu sannprófendur að meta samkvæmni áætlunar um aðferðafræði við vöktun 

við kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð. Til að takmarka stjórnsýsluálag ættu einungis umtalsverðar 

breytingar á áætlun um aðferðafræði við vöktun að útheimta samþykki lögbærs yfirvalds. 

13) Til að tryggja samræmi milli sannprófunar á skýrslum um árlega losun, sem krafist er samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, 

og sannprófunar á skýrslum sem lagðar eru fram til að sækja um úthlutun án endurgjalds sem og til að nýta 

samlegðaráhrif þykir rétt að nota lagarammann sem settur var með ráðstöfunum sem voru samþykktar skv. 15. gr. 

tilskipunar 2003/87/EB. 

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

skal skipta ílagi, frálagi og losun frá hverri stöð niður á undirstöðvar. Rekstraraðilar ættu að tryggja að starfsemisstig, 

orkuflæði og losun séu rakin rétt til viðkomandi undirstöðva með tilliti til stigskiptingar og gagnkvæms einkaréttar 

undirstöðva og að það sé engin skörun á milli undirstöðva. Þar sem við á ætti þessi skipting að vera með hliðsjón af 

framleiðslu á vörum í geirum sem teljast vera í áhættu á kolefnisleka eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr.  

10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB. 

15) Aðildarríki ættu að leggja landsbundnar framkvæmdarráðstafanir fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 30. september 

2019. Til að stuðla að jafnri meðferð á stöðvum og til að komast hjá röskun á samkeppni ættu þessar framlagningar að 

ná yfir allar stöðvar sem munu heyra undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (EU ETS) skv. 24. gr. tilskipunar 

2003/87/EB, einkum þegar áður hefur verið úthlutað til þessara stöðva að því er varðar varma á tímabilinu frá 2013 til 

2020.  

  

(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). 
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16) Til að komast hjá allri röskun á samkeppni og tryggja skipulega starfsemi kolefnismarkaðarins ættu rekstraraðilar að 

tryggja að þegar úthlutun til einstakra stöðva er ákvörðuð eigi hvorki tvítalning á efnivið eða orkuflæði sér stað né 

tvöföld úthlutun. Í þessu samhengi ættu rekstraraðilar að 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 

og þegar skipst er á hálfunnum vörum yfir stöðvamörk. Aðildarríki ættu að yfirfara umsóknir í þessu skyni. 

17) Í 4. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um úthlutun án endurgjalds fyrir fjarhitun og samvinnslu með góða 

orkunýtni. Í samræmi við 4. mgr. 10. gr. b í þeirri tilskipun á stuðullinn fyrir kolefnisleka, sem beitt er á undirstöðvar 

þar sem ekki er áhætta á kolefnisleka, að minnka með línulegum hætti úr 30% á árinu 2026 í 0% á árinu 2030, að 

undanskilinni fjarhitun, og með fyrirvara um endurskoðun skv. 30. gr. tilskipunarinnar. Vegna þessa greinarmunar sem 

gerður er á fjarhitun og öllum öðrum varma sem má úthluta á undirstöð með varmaviðmiðun er nauðsynlegt að taka í 

notkun sérstaka varmaundirstöð fyrir fjarhitun til að skapa skýra nálgun með tilliti til krafna um reiknireglur og sniðmát 

fyrir grunngögn. Fjarhitun ætti að fela í sér mælanlegan varma sem notaður er í þeim tilgangi að hita rými og kæla 

byggingar eða staði sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir eða til framleiðslu á heitu vatni til 

heimilisnota. 

18) Rétt þykir að vöruviðmiðanir taki mið af orkunýtinni endurnýtingu úrgangslofttegunda og losunar í tengslum við notkun 

þeirra. Að því er varðar ákvörðun á viðmiðunargildum fyrir vörur þar sem framleiðsla þeirra myndar úrgangsloft-

tegundir ætti í þeim tilgangi að taka að miklu leyti mið af kolefnisinnihaldi þessara úrgangslofttegunda. Ef úrgangsloft-

tegundir eru fluttar út úr vinnsluferlinu utan kerfismarka viðkomandi vöruviðmiðunar og brenndar til framleiðslu á 

varma utan kerfismarka skilgreindrar vinnslu með viðmiðun skal taka tillit til tengdrar losunar með því að úthluta 

viðbótarlosunarheimildum á grundvelli varma- eða eldsneytisviðmiðunar. Í ljósi meginreglunnar um að ekki ætti að 

úthluta neinum losunarheimildum án endurgjalds í tengslum við raforkuframleiðslu til að komst hjá óþarfa röskun á 

samkeppni á mörkuðum fyrir raforku, sem er afhent til iðjuverja, og að teknu tilliti til innifalins kolefnisverðs í raforku 

er rétt, í þeim tilvikum þegar úrgangslofttegundir eru fluttar út úr vinnsluferlinu utan kerfismarka viðkomandi vöruvið-

miðunar og brenndar til framleiðslu á raforku, að engum viðbótarlosunarheimildum sé úthlutað umfram þann hluta 

kolefnisinnihalds úrgangslofttegundanna sem tekið er mið af í viðkomandi vöruviðmiðun. 

19) Til að komast hjá röskun á samkeppni og skapa hvata til notkunar á úrgangslofttegundum ef upplýsingar um 

samsetningu viðkomandi gasstrauma eru ekki fyrir hendi ætti einungis að úthluta koltvísýringslosun, sem verður utan 

kerfismarka undirstöðvar með vöruviðmiðun, sem hlýst af afoxun málmoxíða eða svipuðum ferlum að hluta til til 

undirstöðva með losun frá vinnslu ef losunin leiðir ekki af orkunotkun úrgangslofttegunda. 

20) Óbein losun í tengslum við raforkuframleiðslu var tekin til athugunar við ákvörðun á tilteknum viðmiðunargildum í 

ákvörðun 2011/278/ESB á þeim grundvelli að ákveðinn möguleiki væri á skiptum á milli beinnar og óbeinnar losunar 

frá raforkuframleiðslu. Þar sem þessar viðmiðanir gilda ætti áfram að draga frá óbeina losun stöðvar með því að beita 

staðlaða losunarstuðlinum sem er einnig notaður til að meta hvort geirinn sé í áhættu á kolefnisleka eins og það er 

ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB. Endurskoða ætti viðeigandi ákvæði reglulega, m.a. 

með það í huga að efla jafna meðferð á starfsemi, sem framleiðir sömu vöru, og til að uppfæra viðmiðunarárið 2015 

fyrir úthlutun án endurgjalds á umbreytingartímabili á tímabilinu 2026 til 2030. 

21) Ef tvær eða fleiri stöðvar skiptast á mælanlegum varma ætti úthlutun losunarheimilda án endurgjalds að byggjast á 

varmanotkun stöðvar og taka mið af áhættunni að því er varðar kolefnisleka, eins og við á. Til að tryggja að fjöldi 

losunarheimilda, sem skal úthluta án endurgjalds, sé óháður hitaveitukerfi ætti því að úthluta losunarheimildunum til 

varmanotenda. 

22) Fjöldi losunarheimilda, sem skal úthluta án endurgjalds til starfandi stöðva, ætti að byggjast á sögulegum gögnum um 

starfsemi. Byggja ætti sögulegt starfsemisstig á meðalstarfsemi á grunntímabilunum. Grunntímabilin eru nægilega löng 

til að tryggja að þau geti einnig talist dæmigerð fyrir úthlutunartímabilin sem ná yfir fimm almanaksár. Að því er varðar 

nýja aðila, eins og þeir eru skilgreindir í h-lið 3. gr. tilskipunar 2003/87/EB, ætti ákvörðun á starfsemisstigum að 

grundvallast á starfsemisstigi á fyrsta almanaksári í rekstri á eftir upphafsári venjulegs rekstrar þar eð starfsemisstig, 

sem tilkynnt er fyrir heilt ár, telst dæmigerðara en gildi fyrir fyrsta ár í rekstri sem gæti aðeins náð yfir stutt tímabil. 
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Samanborið við úthlutunartímabilið 2013–2020 er engin þörf á því að viðhalda hugtakinu veruleg breyting á afkastagetu 

í kjölfar aðlögunar á úthlutun í samræmi við 20. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. 

23) Til að tryggja að viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir dragi úr losun með tímanum er kveðið á um það í tilskipun 

2003/87/EB að heildarfjöldi losunarheimilda í Sambandinu skuli minnka línulega. Að því er varðar raforkufram-

leiðendur skv. 4. mgr. 10. gr. a í þeirri tilskipun er línulegum lækkunarstuðli beitt, með árið 2013 til viðmiðunar, nema 

samræmdi leiðréttingarstuðullinn, sem liggur þvert á atvinnugreinar, eigi við. Gildi línulega lækkunarstuðulsins er 

hækkað í 2,2% á ári frá árinu 2021. 

24) Að því er varðar nýja aðila er línulega lækkunarstuðlinum beitt með fyrsta ár viðkomandi úthlutunartímabils til 

viðmiðunar. 

25) Ákvarða ætti samræmda leiðréttingarstuðulinn, sem liggur þvert á atvinnugreinar og er notaður á hverju ári á tímabilinu 

frá 2021 til 2025 og frá 2026 til 2030 fyrir stöðvar sem ekki eru tilgreindar sem raforkuframleiðendur og eru ekki nýir 

aðilar skv. 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, á grundvelli bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunarheimilda 

sem er úthlutað án endurgjalds á hverju úthlutunartímabili, reiknað út fyrir þessar stöðvar samkvæmt þessari reglugerð, 

að undanskildum stöðvum sem aðildarríkin undanskilja frá viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 27. gr. eða  

27. gr. a í þeirri tilskipun. Bera ætti þann fjölda losunarheimilda sem þannig fæst, sem er úthlutað án endurgjalds á 

hverju ári á tímabilunum tveim, saman við árlegan fjölda losunarheimilda sem er reiknaður út í samræmi við 5. mgr.  

10. gr. a og 5. mgr. a í 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB fyrir stöðvar, að teknu tilliti til viðeigandi hluta árlegs 

heildarfjölda í Sambandinu, sem er ákvarðaður skv. 9. gr. þeirrar tilskipunar, og viðeigandi magns losunar sem fellur 

einungis undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir frá 2021 til 2025 eða frá 2026 til 2030, eins og við á. 

26) Þegar rekstraraðilar sækja um úthlutun án endurgjalds ættu þeir að mega afsala sér úthlutun sinni, að hluta til eða í heild, 

með því að leggja fram umsókn hjá viðkomandi lögbæru yfirvaldi hvenær sem er á viðkomandi úthlutunartímabili. Til 

að viðhalda vissu og fyrirsjáanleika ættu rekstraraðilar ekki að hafa heimild til að draga slíka umsókn til baka á sama 

úthlutunartímabili. Rekstraraðilar sem hafa afsalað sér úthlutun sinni ættu að halda áfram að vakta og gefa skýrslur um 

nauðsynleg gögn í því skyni að geta sótt um úthlutun án endurgjalds á næsta úthlutunartímabili á eftir. Þeir ættu einnig 

að halda áfram að vakta og gefa skýrslu um losun á hverju ári og skila inn viðeigandi fjölda losunarheimilda. 

27) Til að tryggja jafna meðferð á stöðvum þykir rétt að mæla fyrir um reglur um samruna og uppskiptingu stöðva. 

28) Til að auðvelda gagnasöfnun frá rekstraraðilum og útreikninga á losunarheimildum, sem aðildarríkin eiga að úthluta í 

tengslum við nýja aðila, þykir rétt að setja reglur um umsóknir fyrir slíkar stöðvar. 

29) Til að tryggja að losunarheimildum sé ekki úthlutað án endurgjalds til stöðvar sem hefur hætt starfsemi er nauðsynlegt 

að tilgreina skilyrðin fyrir því að stöð teljist hafa hætt starfsemi. 

30) Í 2. mgr. 191. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er þess krafist að umhverfisstefna Sambandsins 

grundvallist á mengunarbótareglunni og á grundvelli þess er í tilskipun 2003/87/EB kveðið á um að smám saman verði 

skipt yfir í uppboð á öllum losunarheimildum. Tímabundin frestun uppboðs á öllum losunarheimildum til að koma í veg 

fyrir kolefnisleka er réttlætanleg og markviss úthlutun losunarheimilda án endurgjalds til iðnaðarins er réttlætanleg til að 

bregðast við raunverulegri áhættu á aukningu í losun gróðurhúsalofttegunda í þriðju löndum þar sem iðnaðurinn er ekki 

bundinn af sambærilegum takmörkunum á losun kolefnis, svo fremi að önnur helstu hagkerfi geri ekki sambærilegar 

loftslagsstefnuráðstafanir. Enn fremur ættu reglur um úthlutun án endurgjalds að hvetja til losunarskerðingar í samræmi 

við skuldbindingu Sambandsins um að draga úr heildarlosun gróðurhúsalofttegunda um a.m.k. 40% niður fyrir gildi 

ársins 1990 eigi síðar en 2030. Efla ætti hvata til losunarskerðingar fyrir starfsemi sem framleiðir sömu vöru. 

31) Í samræmi við þá venju framkvæmdastjórnarinnar að hafa samráð við sérfræðinga við samningu framseldra gerða var 

haft samráð við sérfræðingahóp framkvæmdastjórnarinnar um stefnu varðandi loftslagsbreytingar, sem í eru sérfræð-

ingar frá aðildarríkjunum, iðnaðinum og öðrum viðeigandi samtökum, þ.m.t. borgarasamfélagið, varðandi skjöl og hann 

lagði fram athugasemdir og tillögur um ýmsa þætti tillögunnar og hittist þrisvar á bilinu maí til júlí 2018. 

32) Reglugerð þessi ætti að öðlast gildi eins fljótt og auðið er þar eð þess er krafist að rekstraraðilar fari að reglunum í henni 

um skýrslugjöf um grunngögn frá og með apríl eða maí 2019, eins og krafist er með 1. mgr. 10. gr. a í tilskipun 

2003/87/EB.  
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð skal gilda um úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. III. kafla (um staðbundnar stöðvar) tilskipunar 

2003/87/EB að því er varðar úthlutunartímabilin frá og með árinu 2021, að undanskilinni úthlutun losunarheimilda án 

endurgjalds á umbreytingartímabilinu til að færa raforkuframleiðslu til nútímahorfs skv. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1) „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 viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir í samræmi við 24. gr. 

fyrrgreindrar tilskipunar, sem fékk heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda í síðasta lagi: 

a) 30. júní 2019 fyrir tímabilið 2021–2025, 

b) 30. júní 2024 fyrir tímabilið 2026–2030, 

 2) „undirstöð með vöruviðmiðun“: ílag, frálag og samsvarandi losun í tengslum við framleiðslu á vöru sem sett hefur verið 

viðmiðun fyrir í I. viðauka, 

 3) „undirstöð með varmaviðmiðun“: ílag, frálag og samsvarandi losun, sem fellur ekki undir undirstöð með vöruviðmiðun, í 

tengslum við aðra framleiðslu en framleiðslu á raforku, innflutning frá stöð sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir, eða bæði, á mælanlegum varma sem er: 

a) notaður innan marka stöðvarinnar við framleiðslu á vörum, framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri sem notuð er 

til raforkuframleiðslu, til hitunar eða kælingar, að undanskilinni notkun til raforkuframleiðslu, eða 

b) fluttur út til stöðvar eða annarrar einingar sem fellur ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, að fjarhitun 

undanskilinni, að undanskildum útflutningi til raforkuframleiðslu, 

 4) „fjarhitun“: dreifing á mælanlegum varma í þeim tilgangi að hita eða kæla rými eða framleiða heitt vatn til heimilisnota, 

um dreifikerfi, til bygginga eða byggingarstaða, sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, að 

undanskildum mælanlegum varma sem notaður er við framleiðslu á vörum og tengda starfsemi eða til raforkuframleiðslu, 

 5) „undirstöð með fjarhitun“: ílag, frálag og samsvarandi losun, sem fellur ekki undir undirstöð með vöruviðmiðun, í 

tengslum við framleiðslu eða innflutning frá stöð, sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, eða bæði, á 

mælanlegum varma sem er fluttur út til fjarhitunar, 

 6) „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 raforkuframleiðslu, til hitunar eða kælingar, að 

undanskilinni notkun til raforkuframleiðslu, þ.m.t. brennsla gass í afgasloga af öryggisástæðum, 

 7) „mælanlegur varmi“: nettóvarmaflæði sem fer gegnum sanngreinanlegar leiðslur eða lagnir með notkun varmabera, t.d. 

gufu, heits lofts, vatns, olíu, fljótandi málma og salta, og sem varmaorkumælir er settur upp fyrir eða sem unnt er að setja 

upp varmaorkumæli fyrir, 

 8) „varmaorkumælir“: varmaorkumælir (MI-004) í skilningi VI. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/32/ESB (5) eða annar búnaður til að mæla og skrá framleidda varmaorku á grundvelli flæðisrúmmáls og hitastigs, 

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

  

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/32/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða mælitæki fram á 

markaði (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 149). 
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10) „undirstöð með losun frá vinnslu“: losun gróðurhúsalofttegunda, sem eru tilgreindar í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 

að undanskildum koltvísýringi, sem á sér stað utan marka kerfis vöruviðmiðunar, sem er tilgreind í I. viðauka við þessa 

reglugerð, eða losun koltvísýrings, sem á sér stað utan marka kerfis vöruviðmiðunar, sem er tilgreind í I. viðauka við þessa 

reglugerð, sem hlýst beint og tafarlaust af einhverjum af eftirtöldum ferlum og losunum sem stafa frá bruna úrgangs-

lofttegunda í því skyni að framleiða mælanlegan varma, ómælanlegan varma eða raforku, að því tilskildu að losunin sem 

hefði orðið vegna brennslu á tilteknu magni af jarðgasi, sem jafngildir tæknilega nothæfu orkuinnihaldi brennda 

kolefnisins, sem hefur ekki verið oxað að fullu, sé dregin frá: 

a) efnafræðileg afoxun málmsambanda í málmgrýti, hreinsuðu málmgrýti eða aukaefni eða afoxun málmsambandanna 

með rafgreiningu eða málmvinnslu með hita þar sem megintilgangurinn er ekki að framleiða varma, 

b) hreinsun óhreininda úr málmum og málmsamböndum þar sem megintilgangurinn er ekki að framleiða varma, 

c) niðurbrot karbónata, að undanskildum þeim sem ætluð eru til hreinsunar á útblæstri, þar sem megintilgangurinn er 

ekki að framleiða varma, 

d) efnasmíði á vörum og hálfunnum vörum þar sem efniviðurinn, sem inniheldur kolefni, tekur þátt í efnahvarfinu og þar 

sem megintilgangurinn er ekki að framleiða varma, 

e) notkun íblöndunarefna eða hráefna, sem innihalda kolefni, þar sem megintilgangurinn er ekki að framleiða varma, 

f) efnafræðileg afoxun oxíða hálfmálma eða málmleysingja, s.s. kísiloxíða og fosfata, eða afoxun oxíðanna með 

rafgreiningu þar sem megintilgangurinn er ekki að framleiða varma, 

11) „úrgangslofttegundir“: lofttegundir sem innihalda kolefni sem hefur ekki verið oxað að fullu í loftkenndu ástandi við 

staðalaðstæður og sem stafa af einhverjum af þeim ferlum sem eru tilgreindir í 10. lið, þar sem „staðalaðstæður” merkir 

aðstæður þar sem hitastigið er 273,15 K og loftþrýstingurinn 101 325 Pa en við þær aðstæður er normalrúmmetri (Nm3) 

skilgreindur skv. 50. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, 

12) „upphaf venjulegs rekstrar“: fyrsti dagur rekstrar, 

13) „brennsla gass í afgasloga af öryggisástæðum“: brennsla eldsneytis fyrir síloga 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, 

14) „grunntímabil“: fimm almanaksár fyrir tímamörkin fyrir afhendingu gagna til framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. mgr.  

11. gr. tilskipunar 2003/87/EB, 

15) „úthlutunartímabil“: fimm ára tímabil sem hefst 1. janúar 2021 og hvert fimm ára tímabil þar á eftir, 

16) „óvissa”: þáttur er tengist niðurstöðum ákvörðunar á stærð, sem lýsir dreifingu gildanna, sem raunhæft er að tengja 

tiltekinni stærð, þ.m.t. áhrif frá kerfisbundnum eða handahófskenndum þáttum, sem gefinn er upp í hundraðshlutum og 

lýsir öryggisbili í kringum meðalgildið, sem tekur til um 95% af reiknuðum gildum, að teknu tilliti til hugsanlegrar 

ósamhverfu í dreifingu gilda, 

17) „samruni“ samruni tveggja eða fleiri stöðva sem þegar hafa heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda að því tilskildu að 

þær séu tæknilega tengdar, starfi á sama stað og að stöðin sem verður til falli undir eina heimild til losunar gróðurhúsaloft-

tegunda, 

18) „uppskipting“: skipting stöðvar í tvær eða fleiri stöðvar sem falla undir mismunandi heimildir til losunar á gróðurhúsaloft-

tegundum og eru reknar af mismunandi rekstraraðilum. 

3. gr. 

Landsbundnar stjórnvaldsráðstafanir 

Til viðbótar því að tilnefna lögbært yfirvald eða yfirvöld í samræmi við 18. gr. tilskipunar 2003/87/EB skulu aðildarríkin gera 

viðeigandi stjórnvaldsráðstafanir til að koma reglunum í þessari reglugerð til framkvæmda.  
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II. KAFLI 

Umsókn, skýrslugjöf um gögn og reglur um vöktun 

4. gr. 

Umsókn rekstraraðila starfandi stöðva um úthlutun án endurgjalds 

1. Rekstraraðili stöðvar sem telst eiga rétt á úthlutun án endurgjalds skv. 10 gr. a í tilskipun 2003/87/EB má leggja fram 

umsókn hjá lögbæru yfirvaldi um úthlutun án endurgjalds á úthlutunartímabili. Umsóknina skal leggja fram fyrir 30. maí 2019 

að því er varðar fyrsta úthlutunartímabilið og á fimm ára fresti eftir það. 

Aðildarríkjum er heimilt að setja önnur tímamörk fyrir framlagningu slíkra umsókna sem mega þó hvorki vera meira en einum 

mánuði síðar né fyrr en tímamörkin sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein. 

2. Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja umsókn um úthlutun án endurgjalds sem lögð er fram skv. 1. mgr.: 

a) skýrsla um grunngögn, sem staðfest er að sé fullnægjandi í samræmi við ráðstafanir sem voru samþykktar skv. 15. gr. 

tilskipunar 2003/87/EB, sem inniheldur gögn um stöðina og undirstöðvar hennar eins og tilgreint er í 10 gr. og í I. og  

II. viðauka við þessa reglugerð þar sem tekið er tillit til III. viðauka við þessa reglugerð að því er varðar útreikninga á 

sögulegu starfsemisstigi fyrir tilteknar vöruviðmiðanir, sem inniheldur hvern mæliþátt sem skráður er í IV. viðauka við 

þessa reglugerð og nær yfir grunntímabilið sem varðar úthlutunartímabilið sem umsóknin nær til, 

b) áætlun um aðferðafræði við vöktun sem lá til grundvallar skýrslu um grunngögn og sannprófunarskýrslu í samræmi við  

VI. viðauka, 

c) sannprófunarskýrsla, sem gefin er út í samræmi við ráðstafanir sem voru samþykktar skv. 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB, 

um skýrslu um grunngögn og áætlun um aðferðafræði við vöktun nema lögbært yfirvald hafi þegar samþykkt hana. 

5. gr. 

Umsókn nýrra aðila um úthlutun án endurgjalds 

1. Þegar nýr aðili leggur fram umsókn skal hlutaðeigandi aðildarríki ákvarða, á grundvelli þessarar reglugerðar, þann fjölda 

losunarheimilda sem á að úthluta án endurgjalds til stöðvar rekstraraðilans þegar venjulegur rekstur er hafinn. 

2. Rekstraraðilinn skal skipta hlutaðeigandi stöð í undirstöðvar í samræmi við 10. gr. Til stuðnings umsókninni, sem um 

getur í 1. mgr., skal rekstraraðilinn leggja fyrir lögbært yfirvald allar viðeigandi upplýsingar og skýrslu um gögn nýs aðila sem 

inniheldur alla mæliþættina, sem eru tilgreindir í 1. og 2. lið IV. viðauka, fyrir hverja undirstöð fyrir sig fyrir fyrsta 

almanaksárið eftir upphaf venjulegs rekstrar ásamt áætlun um aðferðafræði við vöktun, eins og um getur í 8. gr., og 

sannprófunarskýrslu sem gefin er út í samræmi við ráðstafanir sem voru samþykktar skv. 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB og skal 

greina lögbæru yfirvaldi frá upphafsdagsetningu venjulegs rekstrar. 

3. Ef umsókn nýs aðila uppfyllir öll skilyrði sem mælt er fyrir um í 2. mgr. og fylgir úthlutunarreglunum sem mælt er fyrir 

um í 17. til 22. gr. skal lögbært yfirvald samþykkja hana sem og tilgreinda dagsetningu fyrir upphaf venjulegs rekstrar. 

4. Lögbær yfirvöld skulu einungis 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 ráðstöfunum sem eru samþykktar skv. 15. gr. tilskipunar 

2003/87/EB. 

6. gr. 

Almenn vöktunarskylda 

Rekstraraðili stöðvar, sem sækir um eða hlýtur úthlutun án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, skal vakta gögnin 

sem á að leggja fram, eins og tilgreint er í IV. viðauka við þessa reglugerð, á grundvelli áætlunar um aðferðafræði við vöktun 

sem lögbært yfirvald samþykkir eigi síðar en 31. desember 2020. 

7. gr. 

Meginreglur um vöktun 

1. Rekstraraðilar skulu ákvarða heildstæð og samræmd gögn og tryggja að ekki sé nein skörun milli undirstöðva og engin 

tvítalning. Rekstraraðilar skulu beita ákvörðunaraðferðunum sem mælt er fyrir um í VII. viðauka, beita tilhlýðilegri kostgæfni 

og nota gagnalindir sem sýna mestu nákvæmni sem unnt er að ná skv. 4. lið VII. viðauka.  
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2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má rekstraraðili nota aðrar gagnalindir í samræmi við liði 4.4 til 4.6 í VII. viðauka ef einhver 

eftirtalinna skilyrða eru uppfyllt: 

a) notkun gagnalinda sem sýna mestu nákvæmni sem unnt er að ná skv. 4. lið VII. viðauka er tæknilega ekki gerleg, 

b) notkun nákvæmustu gagnalinda skv. 4. lið VII. viðauka myndi stofna til óhóflegs kostnaðar, 

c) rekstraraðilinn sýnir lögbæru yfirvaldi með fullnægjandi hætti fram á, á grundvelli einfaldaðs óvissumats þar sem helstu 

atriði sem valda óvissu eru auðkennd og viðkomandi óvissustig þeirra metin, að nákvæmnisstig tengt gagnalindinni sem 

rekstraraðilinn leggur til sé jafngilt eða betra en nákvæmnisstig nákvæmustu gagnalindanna skv. 4. lið VII. viðauka. 

3. Rekstraraðilar skulu halda heildstæðar og gagnsæjar skrár yfir öll gögn sem eru tilgreind í IV. viðauka og fylgiskjöl í 

a.m.k.10 ár frá dagsetningu framlagningar umsóknar um úthlutun án endurgjalds. Ef óskað er eftir því skal rekstraraðilinn gera 

þessi gögn og skjöl tiltæk fyrir lögbært yfirvald og fyrir sannprófandann. 

8. gr. 

Efni og framlagning áætlunar um aðferðafræði við vöktun 

1. Rekstraraðili stöðvar, sem sækir um úthlutun án endurgjalds skv. b-lið 2. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr., skal semja áætlun 

um aðferðafræði við vöktun sem inniheldur einkum lýsingu á stöðinni og undirstöðvum hennar, vinnsluferlunum og ítarlega 

lýsingu á aðferðafræðinni við vöktun og gagnalindum. Í áætlun um aðferðafræði við vöktun skulu vera nákvæm, heildstæð og 

gagnsæ gögn um öll viðkomandi gagnasöfnunarþrep og hún skal innihalda a.m.k. þá þætti sem mælt er fyrir um í VI. viðauka. 

2. Fyrir hvern mæliþátt sem er tilgreindur í IV. viðauka skal rekstraraðilinn velja vöktunaraðferð sem byggist á 

meginreglunum sem mælt er fyrir um í 7. gr. og á aðferðafræðilegu kröfunum sem mælt er fyrir um í VII. viðauka. Á grundvelli 

áhættumats, í samræmi við 1. mgr. 11. gr., og eftirlitsaðferða, sem um getur í 2. mgr. 11. gr., skal rekstraraðilinn, við val á 

vöktunaraðferðum, setja þær vöktunaraðferðir í forgang sem skila áreiðanlegustu niðurstöðunum, lágmarka áhættu á 

gagnaeyðum og fela síst í sér eðlislæga áhættu, þ.m.t. eftirlitsáhætta. Aðferðin sem er valin skal skjalfest í áætluninni um 

aðferðafræði við vöktun. 

3. Þar sem í VI. viðauka er vísað í aðferð og að því er varðar 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 skal rekstraraðili 

koma á, skjalfesta, framkvæma og viðhalda slíkri aðferð aðskilið frá áætlun um aðferðafræði við vöktun. Rekstraraðilinn skal 

hafa öll skrifleg gögn um aðferðirnar tiltæk fyrir lögbært yfirvald að beiðni þess. 

4. Rekstraraðili skal leggja áætlun um aðferðafræði við vöktun fyrir lögbært yfirvald til samþykktar fyrir dagsetninguna sem 

er fastsett í 1. mgr. 4. gr. Aðildarríkjum er heimilt að stytta tímamörkin fyrir framlagningu áætlunar um aðferðafræði við vöktun 

og er heimilt að krefjast þess að lögbært yfirvald samþykki áætlunina um aðferðafræði við vöktun áður en umsókn um úthlutun 

án endurgjalds er lögð fram. 

5. Þegar rekstraraðili sækir um úthlutun án endurgjalds en hefur afsalað sér henni á fyrra úthlutunartímabili skal 

rekstraraðilinn leggja fram áætlun um aðferðafræði við vöktun eigi síðar en sex mánuðum áður en tímamörkin fyrir 

framlagningu umsóknarinnar skv. 1. mgr. 4. gr. eru liðin. 

9. gr. 

Breytingar á áætlun um aðferðafræði við vöktun 

1. Rekstraraðili skal hafa reglulegt eftirlit með því hvort áætlun um aðferðafræði við vöktun endurspeglar eðli og rekstur 

stöðvarinnar og hvort hægt sé að bæta hana. Í þessu skyni skal rekstraraðilinn taka til greina öll tilmæli um úrbætur sem koma 

fram í viðkomandi sannprófunarskýrslu. 

2. Rekstraraðili skal breyta áætlun um aðferðafræði við vöktun við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum: 

a) ný losun eða starfsemisstig verður vegna nýrrar starfsemi sem fram fer eða vegna notkunar nýrra eldsneytistegunda eða 

efniviða sem enn er ekki að finna í áætluninni um aðferðafræði við vöktun, 

b) notkun nýrra gerða mælitækja, nýrra sýnatöku- eða greiningaraðferða eða nýrra gagnalinda eða annarra þátta leiðir til meiri 

nákvæmni við ákvörðun á gögnum sem skýrt er frá,  
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c) gögn sem fengin eru með fyrri aðferðafræði við vöktun reynast röng, 

d) áætlun um aðferðafræði við vöktun er ekki, eða er ekki lengur, í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð, 

e) nauðsynlegt er að koma í framkvæmd tilmælum til úrbóta á áætlun um aðferðafræði við vöktun sem er að finna í 

sannprófunarskýrslu. 

3. Rekstraraðilinn skal tilkynna lögbæru yfirvaldi um allar fyrirhugaðar breytingar á áætlun um aðferðafræði við vöktun án 

ástæðulausrar tafar. Hins vegar er aðildarríki heimilt að leyfa rekstraraðila að tilkynna um fyrirhugaðar breytingar á áætlun um 

aðferðafræði við vöktun, sem eru ekki mikilvægar í skilningi 5. mgr., eigi síðar en 31. desember á sama ári eða fyrir aðra 

dagsetningu sem aðildarríkið ákveður. 

4. Allar mikilvægar breytingar á áætlun um aðferðafræði við vöktun í skilningi 5. mgr. skulu vera háðar samþykki lögbærs 

yfirvalds. Ef lögbært yfirvald telur að breyting sem rekstraraðili hefur tilkynnt sem mikilvæga sé ekki mikilvæg skal það 

tilkynna rekstraraðilanum um það. 

5. Eftirfarandi breytingar á áætlun stöðvar um aðferðafræði við vöktun skulu teljast mikilvægar: 

a) breytingar sem hljótast af breytingum á stöðinni, einkum nýjum undirstöðvum, breytingum á mörkum undirstöðva sem fyrir 

eru eða lokunum á undirstöðvum, 

b) ef skipt er úr aðferðafræði við vöktun sem mælt er fyrir um í liðum 4.4 til 4.6 í VII. viðauka yfir í aðra aðferðafræði sem 

mælt er fyrir um í þeim liðum, 

c) breytingar á staðalgildi eða matsaðferð sem mælt er fyrir um í áætluninni um aðferðafræði við vöktun, 

d) breytingar sem lögbært yfirvald fer fram á til að tryggja að áætlunin um aðferðafræði við vöktun sé í samræmi við kröfurnar 

í þessari reglugerð. 

6. Rekstraraðilinn skal halda skrár yfir allar breytingar á áætlun um aðferðafræði við vöktun. Í hverri skrá skal tilgreina 

eftirfarandi: 

a) gagnsæja lýsingu á breytingunni, 

b) rökstuðning fyrir breytingunni, 

c) dagsetningu tilkynningar um fyrirhugaða breytingu til lögbærs yfirvalds, 

d) dagsetningu staðfestingar lögbærs yfirvalds á móttöku tilkynningarinnar sem um getur í 3. mgr., þar sem hún er tiltæk, og 

dagsetningu samþykktar eða afhendingar upplýsinganna sem um getur í 4. mgr., 

e) upphafsdagsetningu framkvæmdar á breyttri áætlun um aðferðafræði við vöktun. 

10. gr. 

Skipting í undirstöðvar 

1. Að því er varðar skýrslugjöf um gögn og vöktun skal rekstraraðili skipta hverri stöð, sem á rétt á að fá úthlutað 

losunarheimildum án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, í undirstöðvar. Í þessu skyni skal úthluta ílagi, frálagi og 

losun stöðvarinnar til einnar eða fleiri undirstöðva með því að koma á, þar sem við á, aðferð til að magngreina tiltekna hluta 

viðkomandi ílags, frálags eða losunar sem skal úthluta á einstakar undirstöðvar. 

2. Við skiptingu á ílagi, frálagi og losun stöðvarinnar niður á undirstöðvar skal rekstraraðili framkvæma eftirfarandi þrep í 

lækkandi röð: 

a) ef einhverjar af vörunum, eins og þær eru tilgreindar fyrir vöruviðmiðanir sem eru tilgreindar í I. viðauka, eru framleiddar í 

stöðinni skal rekstraraðilinn skipta tengdu ílagi, frálagi og losun niður á undirstöðvar með vöruviðmiðun, eftir því sem við 

á, eftir reglunum sem settar eru fram í VII. viðauka, 

b) ef ílag, frálag og losun sem teljast falla undir undirstöðvar með hitaviðmiðun eða undirstöðvar með fjarhitun skipta máli 

fyrir stöðina og teljast ekki falla undir neinar af undirstöðvunum sem um getur í a-lið skal rekstraraðilinn skipta þeim niður 

á undirstöðvar með varmaviðmiðun eða undirstöðva með fjarhitun, eftir því sem við á, með því að beita reglunum sem 

settar eru fram í VII. viðauka,  
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c) ef ílag, frálag og losun sem teljast falla undir undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun skipta máli fyrir stöðina og teljast ekki 

falla undir neinar af undirstöðvunum sem um getur í a- eða b-lið skal rekstraraðilinn skipta þeim niður á undirstöðvar með 

eldsneytisviðmiðun, eftir því sem við á, með því að beita reglunum sem settar eru fram í VII. viðauka, 

d) ef ílag, frálag og losun sem teljast falla undir undirstöðvar með losun frá vinnslu skipta máli fyrir stöðina og teljast ekki 

falla undir neinar af undirstöðvunum, sem um getur í a-, b- eða c-lið, skal rekstraraðilinn skipta þeim niður á undirstöðvar 

með losun frá vinnslu, eftir því sem við á, með því að beita reglunum sem settar eru fram í VII. viðauka, 

3. Að því er varðar undirstöðvar með varmaviðmiðun, undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun og undirstöðvar með losun frá 

vinnslu skal rekstraraðili gera skýran greinarmun, á grundvelli atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins og kóða í vöruskrá 

ESB, á því hvort viðkomandi ferli varða geira eða undirgeira sem telst vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka eins og það er 

ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB. Að auki skal rekstraraðili gera greinarmun á magni mælanlegs 

varma sem er fluttur út til fjarhitunar og mælanlegum varma sem varðar ekki geira eða undirgeira sem telst vera í umtalsverðri 

áhættu á kolefnisleka eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB. 

Ef a.m.k. 95% af starfsemisstigi undirstöðva með varmaviðmiðun, undirstöðva með eldsneytisviðmiðun eða undirstöðva með 

losun frá vinnslu varða geira eða undirgeira, sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka eins og það er ákvarðað í 

samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, eða ef a.m.k. 95% af starfsemisstigi undirstöðva með varmaviðmiðun, 

undirstöðva með eldsneytisviðmiðun eða undirstöðva með losun frá vinnslu varða geira eða undirgeira sem teljast ekki vera í 

umtalsverðri áhættu á kolefnisleka er rekstraraðilinn undanþeginn því að leggja fram gögn sem gera aðgreiningu m.t.t. váhrifa 

vegna kolefnisleka mögulega. 

Ef rekja má a.m.k. 95% af starfsemisstigi undirstöðva með fjarhitun eða undirstöðva með varmaviðmiðun til einnar af þessum 

undirstöðvum má rekstraraðilinn eigna þeirri stöð sem er með hæsta starfsemisstigið heildarstarfsemisstig þessara undirstöðva. 

4. Ef stöð, sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, hefur framleitt og flutt út mælanlegan varma til stöðvar 

eða annarrar einingar sem fellur ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skal rekstraraðilinn gera ráð fyrir að 

viðkomandi ferli undirstöðvar með varmaviðmiðun í tengslum við þennan varma varði ekki geira eða undirgeira, sem telst vera 

í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, nema 

rekstraraðilinn leggi fram gögn, sem lögbæra yfirvaldið telur fullnægjandi, um að notandi mælanlega varmans tilheyri geira eða 

undirgeira sem telst vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka, eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í 

tilskipun 2003/87/EB. 

Til að aðgreina mælanlegan varma sem rekja má til undirstöðvar með fjarhitun skal rekstraraðili leggja fram gögn, sem lögbært 

yfirvald telur fullnægjandi, um að mælanlegi varminn sé fluttur út til fjarhitunar. 

5. Með því að framkvæma skiptinguna í samræmi við 1. og 2. mgr. skal rekstraraðilinn tryggja allt eftirfarandi: 

a) allar efnislegar vörur stöðvarinnar eru eignaðar einni undirstöð án þess að nokkru sé sleppt eða tvítalið, 

b) öllu magni allra efnisstrauma og losunar stöðvarinnar, eins og tilgreint er í vöktunaráætlun stöðvarinnar sem er samþykkt í 

samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012, er skipt niður á undirstöðvar án þess að nokkru sé sleppt eða tvítalið nema það 

tengist ferli sem uppfyllir ekki viðmiðanir fyrir úthlutun án endurgjalds, s.s. raforkuframleiðslu í stöðinni, annarri brennslu 

en brennslu gass í afgasloga af öryggisástæðum, sem fellur ekki undir undirstöð með vöruviðmiðun, eða framleiðslu á 

mælanlegum varma sem er fluttur út til annarra stöðva sem falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, 

c) öllu magni nettó mælanlegs varma sem uppfyllir viðmiðanir fyrir úthlutun án endurgjalds, sem er framleiddur innan 

stöðvarinnar eða sem stöðin flytur inn eða út, sem og magni sem flutt er á milli undirstöðva er skipt niður á undirstöðvar án 

þess að nokkru sé sleppt eða tvítalið, 

d) að því er varðar allan mælanlegan varma sem er framleiddur, fluttur inn eða fluttur út í undirstöðvum er skjalfest hvort 

mælanlegi varminn var framleiddur með brennsluferli í stöð sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, 

fluttur inn frá annarri varmaframleiðslu eða fluttur inn frá einingum utan viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir, 

e) ef raforka er framleidd í stöðinni er magninu sem er framleitt í undirstöðvum með vöruviðmiðun skipt niður á þessar 

undirstöðvar án þess að nokkru sé sleppt eða tvítalið, 

f) að því er varðar hverja undirstöð með vöruviðmiðun þar sem skiptanleiki eldsneytis og raforku skiptir máli í samræmi við 

2. lið I. viðauka er viðkomandi magn raforku, sem er notað, auðkennt með aðskildum hætti og skipt niður,  
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g) ef undirstöð er með kolefnisfrálag sem inniheldur efniviði í formi útflutts eldsneytis, vara, aukaafurða, hráefnis fyrir aðrar 

undirstöðvar eða stöðvar eða úrgangslofttegundir er þessu frálagi skipt niður á undirstöðvar án þess að nokkru sé sleppt eða 

tvítalið ef það fellur ekki undir b-lið, 

h) koltvísýringslosun sem verður utan kerfismarka undirstöðvar með vöruviðmiðun, sem hlýst af ferlum sem eru tilgreindir í 

a- til f-lið 10. mgr. 2. gr., er úthlutað til undirstöðvar með losun frá vinnslu að því marki sem hægt er að sýna lögbæru 

yfirvaldi með fullnægjandi hætti fram á að þessi losun sé bein og tafarlaus afleiðing af einhverri af þeirri vinnslu sem er 

tilgreind í 10. mgr. 2. gr. og að hún sé ekki afleiðing af síðari oxun kolefnis í loftkenndu ástandi sem hefur ekki verið oxað 

að fullu á seinni stigum við staðalaðstæður, 

i) ef koltvísýringslosun frá bruna úrgangslofttegunda, sem þjónar ekki þeim tilgangi að framleiða mælanlegan varma, 

ómælanlegan varma eða raforku, á sér stað utan kerfismarka undirstöðvar með vöruviðmiðun vegna ferlanna sem eru 

tilgreindir í a- til f-lið 10. mgr. 2. gr., skulu 75% af magni kolefnisinnihaldsins í úrgangslofttegundunum teljast vera 

umbreytt í koltvísýring og úthlutað á undirstöð með losun frá vinnslu, 

j) til að komast hjá tvítalningu eru vörur úr vinnsluferli, sem er skilað inn í sama vinnsluferlið, dregnar frá árlegu 

starfsemisstigi eins og við á í samræmi við skilgreiningar á vörum sem mælt er fyrir um í I. viðauka, 

k) ef mælanlegur varmi er endurheimtur úr ferlum sem falla undir undirstöð með eldsneytisviðmiðun er viðkomandi magn 

nettó mælanlegs varma, deilt með 90% nýtniviðmiðun, dregið frá eldsneytisílaginu til að komast hjá tvítalningu. 

Endurheimt varma frá ferlum sem falla undir undirstöð með losun frá vinnslu er meðhöndluð með sama hætti. 

11. gr. 

Eftirlitskerfi 

1. Rekstraraðili skal greina uppruna áhættu á villum í gagnaflæði frá frumgögnum til lokagagna í skýrslu um grunngögn og 

skal koma á, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda skilvirku eftirlitskerfi til að tryggja að skýrslur, sem teknar eru saman 

á grundvelli starfseminnar í tengslum við gagnaflæði, innihaldi ekki rangfærslur og séu í samræmi við áætlun um aðferðafræði 

við vöktun og þessa reglugerð. 

Rekstraraðilinn skal hafa áhættumatið samkvæmt fyrstu undirgrein tiltækt fyrir lögbært yfirvald að beiðni þess. Rekstraraðilinn 

skal einnig hafa það tiltækt að því er varðar sannprófun. 

2. Að því er varðar fyrstu undirgrein 1. mgr. skal rekstraraðili koma á, skjalfesta, framkvæma og viðhalda skriflegum 

verklagsreglum fyrir starfsemi í tengslum við gagnaflæði sem og fyrir eftirlitsstarfsemi og setja tilvísanir í þessar aðferðir í 

áætlunina um aðferðafræði við vöktun í samræmi við 3. mgr. 8. gr. 

3. Eftirlitsstarfsemin sem um getur í 2. mgr. skal, eftir atvikum, ná yfir: 

a) gæðatryggingu viðkomandi mælingabúnaðar, 

b) gæðatryggingu upplýsingatæknikerfa sem tryggir að viðeigandi kerfi séu hönnuð, skjalfest, prófuð, innleidd, undir eftirliti 

og þeim viðhaldið þannig að vinnsla áreiðanlegra, nákvæmra og tímaréttra gagna sé tryggð í samræmi við sanngreinda 

áhættu í samræmi við 1. mgr., 

c) aðgreiningu verkefna í starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlitsstarfsemi svo og stjórnun nauðsynlegrar hæfni, 

d) innri endurskoðun og sannprófun gagna, 

e) leiðréttingar og úrbætur, 

f) eftirlit með útvistuðum ferlum, 

g) skráningu og skjalfestingu, þ.m.t. stjórnun skjalaútgáfa. 

4. Að því er varðar a-lið 3. mgr skal rekstraraðili tryggja að allur viðkomandi mælibúnaður sé kvarðaður, stilltur og 

yfirfarinn með reglulegu millibili, þ.m.t. fyrir notkun, með tilliti til mælistaðla sem hægt er að rekja til alþjóðlegra mælistaðla, 

þar sem þeir liggja fyrir, og í réttu hlutfalli við sanngreinda áhættu.  
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Ef ekki er hægt að kvarða íhluti í mælikerfunum skal rekstraraðilinn tilgreina þá í áætluninni um aðferðafræði við vöktun og 

leggja til annars konar eftirlitsstarfsemi. 

Ef búnaðurinn uppfyllir ekki kröfur skal rekstraraðilinn þegar í stað grípa til nauðsynlegra aðgerða til úrbóta. 

5. Að því er varðar d-lið 3. mgr. skal rekstraraðili endurskoða og fullgilda gögn sem leiða af starfsemi í tengslum við 

gagnaflæði sem um getur í 2. mgr. 

Slík endurskoðun og fullgilding gagna skal fela í sér: 

a) athugun á því hvort gögnin eru fullnægjandi, 

b) samanburð á gögnum sem rekstraraðilinn hefur ákvarðað á undangengnu grunntímabili og einkum eftirlit með samkvæmni, 

byggt á tímaröðum skilvirkni í tengslum við gróðurhúsalofttegundir fyrir hverja undirstöð, 

c) samanburð á gögnum og gildum sem fengin eru úr mismunandi gagnasöfnunarkerfum, einkum fyrir aðferðarlýsingar 

framleiðslu, sölutölur og birgðatölur fyrir vörur sem vöruviðmiðanirnar tengjast, 

d) samanburð á gögnum og könnun á heilleika þeirra í stöðvum og undirstöðvum til að tryggja að kröfurnar, sem mælt er fyrir 

um í 5. mgr. 10. gr., séu uppfylltar. 

6. Að því er varðar e-lið 3. mgr. skal rekstraraðili tryggja að ef starfsemi í tengslum við gagnaflæði eða eftirlitsstarfsemi 

reynist ekki skilvirk eða ef ekki er farið eftir settum reglum í skjölum um aðferðir fyrir þessa starfsemi sé gripið til viðeigandi 

aðgerða til úrbóta og gögn, sem urðu fyrir áhrifum, verði leiðrétt án ástæðulausrar tafar. 

7. Að því er varðar f-lið 3. mgr. skal rekstraraðili, sem útvistar einni eða fleiri starfsemi í tengslum við gagnaflæði eða 

eftirlitsstarfsemi sem um getur í 1. mgr., takast á hendur allt eftirfarandi: 

a) hafa eftirlit með gæðum útvistaðrar starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlitsstarfsemi í samræmi við þessa reglugerð, 

b) skilgreina viðeigandi kröfur fyrir niðurstöður útvistaðra ferla svo og aðferða sem notaðar eru í þessum ferlum, 

c) hafa eftirlit með gæðum niðurstaðna og aðferða sem um getur í b-lið þessarar málsgreinar, 

d) tryggja að útvistuð starfsemi sé unnin þannig að brugðist sé við eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu sem sanngreindar eru í 

áhættumatinu sem um getur í 1. mgr. 

8. Rekstraraðilinn skal fylgjast með skilvirkni eftirlitskerfisins, þ.m.t. með því að láta fara fram innri endurskoðun og taka 

tillit til niðurstaðna sannprófanda við sannprófun skýrslna að því er varðar 2. mgr. 4. gr. 

Ef rekstraraðili kemst að því að eftirlitskerfið er ekki skilvirkt eða ekki í réttu hlutfalli við sanngreinda áhættu skal hann leitast 

við að bæta eftirlitskerfið og uppfæra áætlun um aðferðafræði við vöktun eða skriflegar verklagsreglur til grundvallar starfsemi 

í tengslum við gagnaflæði, áhættumat og eftirlitsstarfsemi, eins og við á. 

12. gr. 

Gagnaeyður 

1. Ef það er tímabundið ekki mögulegt af tæknilegum ástæðum að beita áætlun um aðferðafræði við vöktun eins og lögbært 

yfirvald samþykkti hana skal rekstraraðili beita aðferð sem byggð er á öðrum gagnalindum, sem eru tilgreindar í áætlun um 

aðferðafræði við vöktun, í þeim tilgangi að framkvæma staðfestingarkannanir í samræmi við 5. mgr. 10. gr. eða, ef slíkur 

valkostur er ekki í áætluninni um aðferðafræði við vöktun, staðgönguaðferð sem veitir mestu nákvæmni sem unnt er að ná 

samkvæmt almennum gagnalindum og stigskiptingu þeirra, sem mælt er fyrir um í 4. lið VII. viðauka, eða nálgun með 

varfærnislegum matsaðferðum þar til skilyrðin fyrir beitingu samþykktu áætlunarinnar um aðferðafræði við vöktun hafa verið 

endurheimt. 

Rekstraraðilinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að ná fram skjótri beitingu á samþykktri áætlun um aðferðafræði við 

vöktun. 

2. Ef gögn vantar sem skipta máli fyrir skýrslu um grunngögn, þar sem ekki eru tilgreindar í áætluninni um aðferðafræði við 

vöktun aðrar vöktunaraðferðir eða aðrar gagnalindir til að staðfesta gögn eða fylla í gagnaeyður, skal rekstraraðili nota 

viðeigandi matsaðferð til að ákvarða varfærnislega staðgöngugögn fyrir viðkomandi tímabil og þá mæliþætti sem vantar og þá 

einkum, á grundvelli bestu starfsvenja í iðnaðinum, nýlega vísinda- og tækniþekkingu og skal leggja fram tilhlýðilegan 

rökstuðning fyrir gagnaeyðunni og notkun þessara aðferða í viðauka við skýrsluna um grunngögn.  
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3. Ef tímabundið frávik frá samþykktri áætlun um aðferðafræði við vöktun á sér stað í samræmi við 1. mgr. eða ef í ljós 

kemur að gögn vantar, sem skipta máli fyrir skýrsluna sem um getur í a-lið 2. mgr. 4. gr. eða 2. mgr. 5. gr., skal rekstraraðili, án 

ástæðulausrar tafar, þróa skriflegar verklagsreglur til að komast hjá þessari tegund gagnaeyðu í framtíðinni og breyta áætluninni 

um aðferðafræði við vöktun í samræmi við 3. mgr. 9. gr. Ennfremur skal rekstraraðilinn meta hvort og hvernig uppfæra þurfi 

eftirlitsstarfsemina, sem um getur í 3. mgr. 11. gr., og skal breyta þessari eftirlitsstarfsemi og viðkomandi skriflegum 

verklagsreglum eins og við á. 

13. gr. 

Notkun rafrænna sniðmáta 

Aðildarríkjum er heimilt að gera þá kröfu að rekstraraðilar og sannprófendur noti rafræn sniðmát eða tiltekin skráarsnið til að 

leggja fram skýrslur um grunngögn, áætlanir um aðferðafræði við vöktun og sannprófunarskýrslur, eins og um getur í 2. mgr.  

4. gr., og skýrslur með gögnum um nýja aðila, áætlanir um aðferðafræði við vöktun og sannprófunarskýrslur eins og um getur í 

2. mgr. 5. gr. 

III. KAFLI 

Úthlutunarreglur 

14. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir á landsvísu 

1. Skrá skv. 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina með því að nota rafrænt sniðmát 

sem framkvæmdastjórnin lætur í té og þar skal auðkenna alla raforkuframleiðendur, litlar stöðvar sem má undanskilja frá 

viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 27. gr. og 27. gr. a í tilskipun 2003/87/EB og stöðvar sem koma til með að falla 

undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 24. gr. þeirrar tilskipunar. 

2. Skráin, sem um getur í 1. mgr., skal innihalda eftirfarandi upplýsingar fyrir hverja starfandi stöð sem sækir um úthlutun án 

endurgjalds: 

a) auðkenningu á stöðinni og mörkum hennar með því að nota auðkenniskóða stöðvarinnar í viðskiptadagbók Evrópu-

sambandsins, 

b) upplýsingar um starfsemi og upplýsingar um rétt til úthlutunar án endurgjalds, 

c) auðkenningu á hverri undirstöð stöðvar, 

d) fyrir hverja undirstöð, árlegt starfsemisstig og árlega losun á hverju ári á viðkomandi grunntímabili, 

e) fyrir hverja undirstöð, upplýsingar um hvort hún tilheyrir geira eða undirgeira sem telst vera í umtalsverðri áhættu á 

kolefnisleka, eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, þ.m.t., eftir atvikum, kóði 

framleiddra vara í vöruskrá ESB, 

f) fyrir hverja undirstöð, gögn sem tilkynnt er um í samræmi við IV. viðauka. 

3. Við móttöku skrárinnar, sem um getur í 1. mgr., skal framkvæmdastjórnin meta innfærslu hverrar stöðvar í skránni og 

tengd gögn sem lögð eru fram í samræmi við 2. mgr. 

4. Ef framkvæmdastjórnin hafnar ekki skráningu stöðvar í þá skrá skal nota gögnin til að reikna út endurskoðuð 

viðmiðunargildi eins og um getur í 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. 

5. Aðildarríki skulu ákvarða og tilkynna um bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds fyrir hverja stöð með því að nota endurskoðuðu viðmiðunargildin fyrir viðkomandi úthlutunartímabil eins og 

ákvarðað er í samræmi við 2. til 7. mgr. 16. gr. og 19. til 22. gr. 

6. Þegar bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds fyrir viðkomandi úthlutun-

artímabil, eru tilkynntar skal framkvæmdastjórnin ákvarða alla stuðla sem komið er á skv. 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 

2003/87/EB með því að bera summu bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds til 

stöðva á hverju ári á viðkomandi úthlutunartímabili með því að beita stuðlunum sem eru ákvarðaðir í V. viðauka við þessa 

reglugerð, saman við árlegan fjölda losunarheimilda sem er reiknaður út í samræmi við 5. mgr. og 5. mgr. a í 10. gr. a í 

tilskipun 2003/87/EB fyrir stöðvar, að teknu tilliti til viðkomandi hlutdeildar í árlegum heildarfjölda innan Sambandsins eins og 

það er ákvarðað skv. 1. mgr. 10. gr. og 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. Við ákvörðunina skal taka tillit til innfærslna 

skv. 24. gr. og útilokana skv. 27. gr. og 27. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, eins og við á.  
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7. Þegar stuðullinn, sem komið er á skv. 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, hefur verið ákvarðaður skulu aðildarríkin 

ákvarða og leggja fyrir framkvæmdastjórnina endanlegan árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á 

hverju ári á viðkomandi úthlutunartímabili í samræmi við 8. mgr. 16. gr. 

8. Hvert aðildarríki skal, sé þess óskað, gera skýrslur sem berast á grundvelli 2. mgr. 4. gr. aðgengilegar framkvæmda-

stjórninni. 

15. gr. 

Sögulegt starfsemisstig starfandi stöðva 

1. Aðildarríki skulu leggja mat á skýrslur um grunngögn og sannprófunarskýrslur sem lagðar eru fram í samræmi við 2. mgr. 

4. gr. til að tryggja að farið sé að kröfunum í þessari reglugerð. Eftir því sem við á skal lögbært yfirvald fara fram á að 

rekstraraðili leiðrétti öll frávik eða villur sem hafa áhrif á ákvörðun sögulegs starfsemisstigs. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að 

fara fram á að rekstraraðilar leggi fram fleiri gögn til viðbótar við upplýsingarnar og skjölin sem skal láta í té í samræmi við  

2. mgr. 4. gr. 

2. Aðildarríki skulu ákvarða sögulegt starfsemisstig hverrar undirstöðvar og stöðvar á viðkomandi grunntímabili á grundvelli 

metinna skýrslna um grunngögn og sannprófunarskýrslna. Aðildarríki mega einungis ákveða að ákvarða sögulegt starfsemisstig 

þegar staðfest hefur verið að gögn sem varða stöð séu fullnægjandi eða ef þau eru þess fullviss að gagnaeyðurnar, sem leiddu til 

álits sannprófandans, séu vegna óvenjulegra og ófyrirsjáanlegra aðstæðna sem ekki hefði verið unnt að komast hjá jafnvel þótt 

sýnd hefði verið tilhlýðileg aðgæsla. 

3. 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 meðaltals árlegrar, sögulegrar framleiðslu á þeirri vöru í viðkomandi stöð á grunntímabilinu. 

4. Varmatengt, sögulegt starfsemisstig skal vísa til meðaltals árlegs, sögulegs innflutnings frá stöð, sem fellur undir 

viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, og/eða framleiðslu á nettó mælanlegum varma á grunntímabilinu, sem er notaður 

innan marka stöðvarinnar til vöruframleiðslu, framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri sem notuð er til raforkuframleiðslu, 

til hitunar eða kælingar, að undanskilinni notkun til raforkuframleiðslu, eða fluttur út til stöðvar eða annarrar einingar, sem 

fellur ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, að undanskildum útflutningi til raforkuframleiðslu, gefið upp í 

terajúlum á ári. 

Fjarhitunartengt, sögulegt starfsemisstig skal vísa til meðaltals árlegs, sögulegs innflutnings frá stöð, sem fellur undir 

viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, og/eða framleiðslu á mælanlegum varma á grunntímabilinu, sem er fluttur út til 

fjarhitunar, gefið upp í terajúlum á ári. 

5. Eldsneytistengt, sögulegt starfsemisstig skal vísa til meðaltals 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 raforkuframleiðslu, þ.m.t. brennsla gass í 

afgasloga af öryggisástæðum, á grunntímabilinu, gefið upp í terajúlum á ári. 

6. Að því er varðar losun frá vinnslu í tengslum við vöruframleiðslu í viðkomandi stöð á grunntímabilinu skal vinnslutengt 

sögulegt starfsemisstig vísa til meðaltals árlegrar, sögulegrar losunar frá vinnslu, gefið upp í tonnum af koltvísýringsígildi. 

7. Í því skyni að ákvarða meðaltölin, sem um getur í 3. til 6. mgr., skal einungis taka mið af almanaksárum þar sem 

viðkomandi stöð hefur verið í rekstri í a.m.k. einn dag. 

Hafi undirstöð verið í rekstri skemur en í tvö almanaksár á viðkomandi grunntímabili skal sögulegt starfsemisstig vera 

starfsemisstigið á fyrsta almanaksárinu í rekstri eftir upphaf venjulegs rekstrar þessarar undirstöðvar. 

Hafi undirstöð ekki verið í rekstri í eitt almanaksár eftir upphaf venjulegs rekstrar á grunntímabilinu skal ákvarða sögulegt 

starfsemisstig þegar skýrsla um starfsemisstig eftir fyrsta almanaksár í rekstri hefur verið lögð fram. 

8. Þrátt fyrir 3. mgr. skulu aðildarríki ákvarða vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir vörur sem vöruviðmiðanirnar, sem um 

getur í III. viðauka, gilda um á grundvelli meðaltals árlegrar, sögulegrar framleiðslu samkvæmt formúlunum sem settar eru fram 

í þeim viðauka.  
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16. gr. 

Úthlutun til stöðva fyrir starfandi stöðvar 

1. Þegar rekstraraðili starfandi stöðvar hefur lagt fram gilda umsókn um úthlutun án endurgjalds í samræmi við 4. gr. skal 

viðkomandi aðildarríki reikna fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds frá og með árinu 2021, fyrir hvert ár á 

grundvelli gagnanna sem er safnað í samræmi við 14. gr. 

2. Fyrir útreikningana sem um getur í 1. mgr. skulu aðildarríkin fyrst ákvarða bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda 

losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir hverja undirstöð um sig á eftirfarandi hátt: 

a) fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds á tilteknu ári samsvara gildi þessarar vöruviðmiðunar á viðkomandi úthlutunartímabili, sem er samþykkt í 

samræmi við 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, sem hefur verið margfaldað með viðeigandi vörutengdu, sögulegu 

starfsemisstigi, 

b) fyrir undirstöðvar með varmaviðmiðun skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds á tilteknu ári samsvara gildi varmaviðmiðunar fyrir mælanlegan varma á viðkomandi úthlutunartímabili, sem er 

samþykkt í samræmi við 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, sem hefur verið margfaldað með varmatengdu, sögulegu 

starfsemisstigi fyrir mælanlegan varma til notkunar eða til útflutnings til stöðva utan viðskiptakerfisins með losunar-

heimildir eða annarra eininga, að fjarhitun undanskilinni, 

c) fyrir undirstöðvar með fjarhitun skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á 

tilteknu ári samsvara gildi varmaviðmiðunar fyrir mælanlegan varma á viðkomandi úthlutunartímabili, sem er samþykkt í 

samræmi við 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, sem hefur verið margfaldað með fjarhitunartengdu sögulegu 

starfsemisstigi, 

d) fyrir undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds á tilteknu ári samsvara gildi eldsneytisviðmiðunar fyrir viðkomandi fimm ára tímabil, sem er samþykkt í 

samræmi við 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, sem hefur verið margfaldað með eldsneytistengdu, sögulegu 

starfsemisstigi fyrir eldsneytið sem notað er, 

e) fyrir undirstöðvar með losun frá vinnslu skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds á tilteknu ári samsvara vinnslutengdu, sögulegu starfsemisstigi, margfaldað með 0,97. 

Hafi undirstöð verið í rekstri skemur en í eitt almanaksár eftir upphaf venjulegs rekstrar á grunntímabilinu skal ákvarða 

bráðabirgðaúthlutun fyrir viðkomandi úthlutunartímabil eftir að sögulegt starfsemisstig hefur verið tilkynnt. 

3. Að því er varðar 4. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB skal nota stuðlana, sem eru ákvarðaðir í V. viðauka við þessa 

reglugerð, í tengslum við bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds til hverrar 

undirstöðvar skv. 2. mgr. þessarar greinar fyrir viðkomandi ár ef ferlin í þessum undirstöðvum varða geira eða undirgeira, sem 

teljast ekki vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka, eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 

2003/87/EB. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal nota stuðulinn 0,3 fyrir undirstöðvar með fjarhitun. 

4. Þegar ferlin í undirstöðvunum, sem um getur í 2. mgr., varða geira eða undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á 

kolefnisleka, eins og það er ákvarðað í samræmi við 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, skal stuðullinn sem er notaður 

vera 1. 

5. Bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds til undirstöðva, sem tóku við 

mælanlegum varma frá undirstöðvum sem framleiddu vörur sem falla undir viðmiðun fyrir saltpéturssýru, skulu lækkaðar um 

sögulega ársnotkun á þeim varma á viðkomandi grunntímabili, margfaldað með gildi varmaviðmiðunar fyrir þennan mælanlega 

varma á viðkomandi úthlutunartímabili sem er samþykkt í samræmi við 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. 

Frá árinu 2026 skal lækka bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds til undirstöðva 

með vöruviðmiðun á viðkomandi úthlutunartímabili, um sem svarar til árlegrar sögulegrar losunar frá brennslu úrgangs-

lofttegunda í afgasloga, að undanskilinni brennslu gass í afgasloga af öryggisástæðum, og nota þær ekki til framleiðslu á 

mælanlegum varma, ómælanlegum varma eða raforku. 

6. Bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja stöð skal vera summa 

bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir allar undirstöðvar, reiknað út í 

samræmi við 2. til 5. mgr.  



29.10.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/647 

 

Ef stöð nær yfir undirstöðvar, sem framleiða pappírsmauk (kraftpappírsmauk með stuttum trefjum, kraftpappírsmauk með 

löngum trefjum, hitameðhöndlað og vélunnið mauk, vélunnið mauk, súlfítpappírsmauk eða annað pappírsmauk sem fellur ekki 

undir vöruviðmiðun) og flytja út mælanlegan varma til annarra tæknilega tengdra undirstöðva, skulu bráðabirgðatölur yfir 

fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds, án þess að hafa áhrif á bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunar-

heimilda 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 pappírsmauki sem þessi undirstöð 

framleiðir séu settar á markað og ekki unninn pappír úr því á sömu stöð eða öðrum tæknilega tengdum stöðvum. 

7. Við ákvörðun bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunarheimilda fyrir hverja stöð, sem er úthlutað án endurgjalds, skulu 

aðildarríki og rekstraraðilar tryggja að losun eða starfsemisstig séu ekki tvítalin og að úthlutunin sé ekki neikvæð. Einkum skal 

losun ekki tvítalin ef stöð flytur inn hálfunna vöru, sem fellur undir vöruviðmiðun samkvæmt skilgreiningu á viðkomandi 

kerfismörkum sem sett eru fram í I. viðauka, þegar bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án 

endurgjalds fyrir báðar hlutaðeigandi stöðvar, eru ákvarðaðar. 

8. Endanlegur árlegur fjöldi 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 fjölda losunarheimilda 

sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja stöð eins og ákvarðað er í samræmi við 6. mgr. þessarar greinar, margfaldað með 

stuðlinum sem er ákvarðaður í samræmi við 6. mgr. 14. gr. þessarar reglugerðar. 

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 fjöldi losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, samsvara bráðabirgðatölu yfir 

árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja stöð eins og ákvarðað er í samræmi við 6. mgr. 

þessarar greinar, aðlagað árlega með línulega stuðlinum, sem um getur í 9. gr. tilskipunar 2003/87/EB, þar sem notuð er 

bráðabirgðatala yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir viðkomandi stöð á árinu 2013 sem 

viðmiðun, að undanskildu sérhverju ári þar sem þessi úthlutun er aðlöguð á samræmdan hátt skv. 5. mgr. 10. gr. a í tilskipun 

2003/87/EB. 

Þrátt fyrir aðra undirgrein skal endanlegur árlegur fjöldi losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á hverju ári, þar sem 

stuðullinn sem er ákvarðaður í samræmi við 6. mgr. 14. gr. er lægri en 100% fyrir stöðvar sem falla undir 3. mgr. 10 gr. a í 

tilskipun 2003/87/EB og eiga rétt á að fá úthlutað losunarheimildum án endurgjalds, samsvara bráðabirgðatölu yfir árlegan 

fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja stöð eins og ákvarðað er í samræmi við 6. mgr. þessarar 

greinar, aðlagað árlega með stuðlinum sem er ákvarðaður í samræmi við 6. mgr. 14. gr. þessarar reglugerðar. 

9. Að því er varðar útreikningana sem um getur í 1. til 8. mgr. skal fjöldi losunarheimilda fyrir undirstöðvar og stöðvar 

gefinn upp sem næsta heila tala. 

17. gr. 

Sögulegt starfsemisstig fyrir nýja aðila 

Aðildarríki skulu ákvarða sögulegt starfsemisstig hvers nýs aðila og undirstöðva þeirra sem hér segir: 

a) fyrir hverja vöru sem vöruviðmiðun hefur verið ákvörðuð fyrir, eins og um getur í I. viðauka við þessa reglugerð eða skv. 

24. gr. tilskipunar 2003/87/EB, skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig vera starfsemisstigið á fyrsta almanaksárinu eftir 

upphaf venjulegs rekstrar, að því er varðar framleiðslu viðkomandi undirstöðvar á þessari vöru, 

b) varmatengt, sögulegt starfsemisstig skal vera starfsemisstigið á fyrsta almanaksárinu eftir upphaf venjulegs rekstrar fyrir 

innflutning frá stöð, sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, og/eða framleiðslu á mælanlegum varma 

sem er notaður innan marka stöðvarinnar til vöruframleiðslu, til framleiðslu á vélrænni orku, annarri en þeirri sem notuð er 

til raforkuframleiðslu, til hitunar eða kælingar, að undanskilinni notkun til raforkuframleiðslu, eða fluttur út til stöðvar eða 

annarrar einingar, sem fellur ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, að undanskildum útflutningi til 

raforkuframleiðslu. 

c) fyrir innflutning frá stöð sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og/eða framleiðslu á mælanlegum 

varma, sem er fluttur út til fjarhitunar, skal fjarhitunartengt sögulegt starfsemisstig vera starfsemisstigið á fyrsta 

almanaksárinu eftir upphaf venjulegs rekstrar, 

d) eldsneytistengt sögulegt starfsemisstig skal vera starfsemisstigið á fyrsta almanaksárinu eftir upphaf venjulegs rekstrar fyrir 

notkun á eldsneyti sem er notað til framleiðslu á ómælanlegum varma til vöruframleiðslu, til framleiðslu á vélrænni orku, 

annarri en þeirri sem notuð er til raforkuframleiðslu, til hitunar eða kælingar, að undanskilinni notkun til framleiðslu á 

raforku, þ.m.t. brennsla gass í afgasloga af öryggisástæðum, í viðkomandi stöð,  
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e) starfsemisstig í tengslum við losun frá vinnslu skal vera starfsemisstigið á fyrsta almanaksárinu eftir upphaf venjulegs 

rekstrar að því er varðar framleiðslu vinnslueiningarinnar á losun frá vinnslu, 

f) þrátt fyrir a-lið skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir vörur sem vöruviðmiðunin, sem um getur í III. viðauka, gildir 

um vera starfsemisstig fyrsta almanaksársins eftir upphaf venjulegs rekstrar fyrir framleiðslu á þessari vöru í viðkomandi 

undirstöð, ákvarðað samkvæmt reiknireglunum sem settar eru fram í þeim viðauka. 

18. gr. 

Úthlutun til nýrra aðila 

1. Að því er varðar úthlutun losunarheimilda án endurgjalds til nýrra aðila skulu aðildarríkin reikna út bráðabirgðatölu yfir 

árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds við upphaf venjulegs rekstrar í stöðinni, fyrir hverja undirstöð 

fyrir sig sem hér segir: 

a) fyrir hverja undirstöð með vöruviðmiðun, undirstöð með varmaviðmiðun og undirstöð með eldsneytisviðmiðun skal 

bráðabirgðatalan yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á tilteknu ári samsvara gildi þeirrar 

viðmiðunar á viðkomandi tímabili, margfaldað með viðeigandi sögulegu starfsemisstigi, 

b) fyrir hverja undirstöð með losun frá vinnslu skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds á tilteknu ári samsvara vinnslutengdu, sögulegu starfsemisstigi, margfaldað með 0,97. 

Ákvæði 3., 4., 5. og 7. mgr. 16. gr. skulu gilda að breyttu breytanda að því er varðar útreikninga á bráðabirgðatölum yfir árlegan 

fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds til nýrra aðila. 

2. Bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds á almanaksárinu við upphaf venjulegs 

rekstrar skal samsvara gildi viðkomandi viðmiðunargildis fyrir hverja undirstöð, margfaldað með starfsemisstigi þess árs. 

3. Bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja stöð skal vera summa 

bráðabirgðatalna yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir allar undirstöðvar, reiknað út í 

samræmi við 1. og 2. mgr. Önnur undirgrein 6. mgr. 16. gr. skal gilda. 

4. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni tafarlaust um árlegan heildarfjölda losunarheimilda fyrir hverja stöð sem 

er úthlutað til nýrra aðila án endurgjalds. 

Framkvæmdastjórnin skal úthluta losunarheimildum úr varasjóðnum fyrir nýja aðila, sem var stofnaður skv. 7. mgr. 10. gr. a í 

tilskipun 2003/87/EB, samkvæmt reglunni „fyrstir koma, fyrstir fá“ frá og með viðtöku þeirrar tilkynningar. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafna bráðabirgðatölum yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds 

til tiltekinnar stöðvar. 

5. Endanlegar árlegur fjöldi losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, skal samsvara bráðabirgðatölum yfir árlegan 

fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds fyrir hverja stöð eins og ákvarðað er í samræmi við 1. til 4. mgr., aðlagað 

árlega með línulega stuðlinum sem um getur í 9. gr. tilskipunar 2003/87/EB, með því að nota bráðabirgðatölur yfir árlegan 

fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað án endurgjalds, fyrir viðkomandi stöð á fyrsta ári viðkomandi úthlutunartímabils sem 

viðmiðun. 

6. Að því er varðar útreikningana sem um getur í 1. til 5. mgr. skal fjöldi losunarheimilda fyrir undirstöðvar og stöðvar 

gefinn upp sem næsta heila tala. 

19. gr. 

Úthlutun að því er varðar gufusundrun 

Þrátt fyrir a-lið 2. mgr. 16. gr. og a-lið 1. mgr. 18. gr. skal bráðabirgðatala yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað 

án endurgjalds fyrir undirstöð með vöruviðmiðun í tengslum við framleiðslu á hágæðaíðefnum, samsvara gildi vöruviðmiðunar 

fyrir gufusundrun fyrir viðkomandi úthlutunartímabil, margfaldað með sögulegu starfsemisstigi sem er ákvarðað í samræmi við 

III. viðauka og margfaldað með hlutfalli beinnar heildarlosunar, þ.m.t. losun frá innfluttum nettóvarma á grunntímabilinu sem 

um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir upphaf venjulegs rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, 

reiknað út í samræmi við 2. mgr. 22. gr. og gefið upp sem tonn af koltvísýringsígildi og summa þessarar beinu heildarlosunar 

og viðeigandi óbeinnar losunar á grunntímabilinu, sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir upphaf venjulegs 

rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, reiknað út í samræmi við 3. mgr. 22. gr. Við niðurstöðurnar úr þessum 
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útreikningum skal bæta 1,78 tonnum af koltvísýringi á hvert tonn af vetni, margfaldað með meðaltali sögulegrar framleiðslu á 

vetni úr viðbótarhráefni, gefið upp sem tonn af vetni, 0,24 tonnum af koltvísýringi á hvert tonn af etýleni, margfaldað með 

meðaltali sögulegrar framleiðslu á etýleni úr viðbótarhráefni, gefið upp sem tonn af etýleni, og 0,16 tonnum af koltvísýringi á 

hvert tonn af hágæðaíðefnum, margfaldað með meðaltali sögulegrar framleiðslu á öðrum hágæðaíðefnum en vetni og etýleni úr 

viðbótarhráefni, gefið upp sem tonn af hágæðaíðefnum. 

20. gr. 

Úthlutun að því er varðar vínýlklóríðeinliðu 

Þrátt fyrir a-lið 2. mgr. 16. gr. og a-lið 1. mgr. 18. gr. skulu bráðabirgðatölur yfir árlegan fjölda losunarheimilda, sem er 

úthlutað án endurgjalds fyrir undirstöð í tengslum við framleiðslu á vínýlklóríðeinliðum, samsvara gildi vöruviðmiðunar fyrir 

vínýlklóríðeinliður fyrir viðkomandi úthlutunartímabil, margfaldað með sögulegu starfsemisstigi fyrir framleiðslu 

vínýlklóríðeinliða, gefið upp sem tonn og margfaldað með hlutfalli beinnar losunar frá framleiðslu á vínýlklóríðeinliðum, þ.m.t. 

losun frá innfluttum nettóvarma á grunntímabilinu sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir upphaf venjulegs 

rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, reiknað út í samræmi við 2. mgr. 22. gr., gefið upp sem tonn af kolt-

vísýringsígildi og summa þessarar beinu losunar og vetnistengdrar losunar frá framleiðslu vínýlklóríðeinliða á grunntímabilinu 

sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir upphaf venjulegs rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, 

gefið upp sem tonn af koltvísýringsígildi, reiknað út á grundvelli sögulegrar varmanotkunar sem stafar frá brennslu vetnis, gefið 

upp í terajúlum (TJ) margfaldað með gildi varmaviðmiðunar fyrir viðkomandi úthlutunartímabil. 

21. gr. 

Varmastreymi milli stöðva 

Ef undirstöð með vöruviðmiðun nær yfir mælanlegan varma sem er fluttur inn frá stöð eða annarri einingu sem fellur ekki undir 

viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skal bráðabirgðatalan yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er úthlutað án 

endurgjalds fyrir viðkomandi undirstöð með vöruviðmiðun, ákvarðað skv. a-lið 2. mgr. 16. gr. eða a-lið 1. mgr. 18. gr., eins og 

við á, lækkuð um sem nemur sögulegu magni af varma sem er flutt inn frá stöð eða annarri einingu sem fellur ekki undir 

viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir á viðkomandi ári, margfaldað með gildi varmaviðmiðunar fyrir mælanlegan varma 

fyrir viðkomandi úthlutunartímabil. 

22. gr. 

Skiptanleiki eldsneytis og raforku 

1. Að því er varðar hverja undirstöð með vöruviðmiðun sem samsvarar vöruviðmiðun sem er skilgreind í 2. lið I. viðauka, 

þar sem tekið er mið af skiptanleika eldsneytis og raforku, skal bráðabirgðatala yfir árlegan fjölda losunarheimilda sem er 

úthlutað án endurgjalds samsvara gildi viðkomandi vöruviðmiðunar fyrir viðkomandi úthlutunartímabil, margfaldað með 

vörutengdu, sögulegu starfsemisstigi og margfaldað með hlutfalli beinnar heildarlosunar, þ.m.t. losun frá innfluttum nettóvarma 

á grunntímabilinu sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir upphaf venjulegs rekstrar sem um getur í a-lið 

17. gr., eins og við á, reiknað í samræmi við 2. mgr., gefið upp sem tonn af koltvísýringsígildi og summa þessarar beinu 

heildarlosunar og viðeigandi óbeinnar losunar á grunntímabilinu sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir 

upphaf venjulegs rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, reiknað út í samræmi við 3. mgr. 

2. Í þeim tilgangi að reikna út losun frá innfluttum nettóvarma skal margfalda magn mælanlegs varma fyrir framleiðslu á 

viðkomandi vöru, sem er fluttur inn frá stöðvum sem falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir á grunntímabilinu 

sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta almanaksári eftir upphaf venjulegs rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, 

með gildi fyrir varmaviðmiðun á viðkomandi úthlutunartímabili. 

3. Í þeim tilgangi að reikna út óbeina losun vísar viðkomandi óbein losun til viðkomandi raforkunotkunar, eins og tilgreint er 

í skilgreiningu á ferlum og losun sem falla undir I. viðauka, á grunntímabilinu sem um getur í 2. mgr. 15. gr. eða á fyrsta 

almanaksári eftir upphaf venjulegs rekstrar sem um getur í a-lið 17. gr., eins og við á, gefið upp í megavattstundum fyrir 

framleiðslu á viðkomandi vöru, margfaldað með 0,376 tonnum af koltvísýringi fyrir hverja megavattstund og gefið upp sem 

tonn af koltvísýringi.  
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23. gr. 

Breytingar á úthlutun til stöðvar 

1. Rekstraraðilar skulu upplýsa viðkomandi lögbært yfirvald um allar breytingar í tengslum við rekstur á stöð sem hafa áhrif 

á úthlutun stöðvarinnar. Aðildarríki mega setja tímamörk fyrir þessa tilkynningu og mega krefjast þess að notuð séu rafræn 

sniðmát eða sérstök skráarsnið. 

2. Eftir mat á viðkomandi upplýsingum skal lögbært yfirvald leggja allar viðkomandi upplýsingar fyrir framkvæmda-

stjórnina, þ.m.t. endurskoðaðan endanlegan fjölda losunarheimilda sem úthlutað er án endurgjalds til viðkomandi stöðvar. 

Lögbæra yfirvaldið skal leggja fram viðkomandi upplýsingar samkvæmt fyrstu undirgrein með því að nota rafrænt kerfi sem 

framkvæmdastjórnin starfrækir. 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafna endurskoðuðum endanlegum árlegum fjölda losunarheimilda sem er úthlutað 

án endurgjalds fyrir viðkomandi stöð. 

4. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ákvörðun á grundvelli tilkynningarinnar sem er móttekin, skal upplýsa viðkomandi 

lögbært yfirvald og færa breytingarnar inn, eftir því sem við á, í skrá Sambandsins, sem komið var á skv. 19. gr. tilskipunar 

2003/87/EB, og í viðskiptadagbók Evrópusambandsins sem um getur í 20. gr. þeirrar tilskipunar. 

24. gr. 

Afsal úthlutunar losunarheimilda án endurgjalds 

1. Rekstraraðili sem fengið hefur losunarheimildum úthlutað án endurgjalds má afsala sér þeim, að því er varðar allar eða 

tilteknar undirstöðvar, hvenær sem er á viðkomandi úthlutunartímabili með því að leggja umsókn fyrir lögbært yfirvald. 

2. Eftir mat á viðkomandi upplýsingum skal lögbært yfirvald leggja fyrir framkvæmdastjórnina endurskoðaðan endanlegan 

árlegan fjölda losunarheimilda sem úthlutað er án endurgjalds til viðkomandi stöðvar eins og lýst er í 2. mgr. 23. gr. 

Endurskoðaða úthlutunin skal varða almanaksárin á eftir umsóknarárinu sem um getur í 1. mgr. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ákvörðun, að því er varðar afsalið, og fylgja tilhöguninni sem um getur í 4. mgr.  

23. gr. 

4. Rekstraraðili skal ekki eiga rétt á að draga umsókn sína, sem um getur í 1. mgr., til baka á sama úthlutunartímabili. 

25. gr. 

Samruni og uppskipting 

1. Rekstraraðilar nýrra stöðva sem verða til við samruna eða uppskiptingu skulu láta lögbæru yfirvaldi í té eftirfarandi skjöl, 

eins og við á: 

a) nöfn, heimilisföng og samskiptaupplýsingar rekstraraðila áður aðskilinna eða stakra stöðva, 

b) nöfn, heimilisföng og samskiptaupplýsingar rekstraraðila nýstofnaðra stöðva, 

c) ítarlega lýsingu á mörkum viðkomandi stöðvarhluta, ef við á, 

d) kennimerki leyfis og auðkenniskóða nýstofnuðu stöðvarinnar eða stöðvanna í skrá Sambandsins. 

2. Stöðvar sem verða til við samruna eða uppskiptingu skulu leggja skýrslurnar, sem um getur í 2. mgr. 4. gr., fyrir lögbært 

yfirvald. Ef stöðvarnar voru nýir aðilar fyrir samruna eða uppskiptingu skulu rekstraraðilar senda lögbærum yfirvöldum gögn 

frá upphafi venjulegs rekstrar. 

3. Lögbært yfirvald skal meta samruna eða uppskiptingu stöðva, þ.m.t. uppskipting innan sömu fyrirtækjasamstæðu. 

Lögbæra yfirvaldið skal tilkynna framkvæmdastjórninni um breytingu á rekstraraðilum. 
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Á grundvelli gagna sem berast skv. 2. mgr. skal lögbæra yfirvaldið ákvarða sögulegt starfsemisstig á grunntímabilinu fyrir 

hverja undirstöð í hverri nýstofnaðri stöð eftir samruna eða uppskiptingu. Ef undirstöð er skipt upp í tvær eða fleiri undirstöðvar 

skulu sögulegt starfsemisstig og úthlutun til undirstöðvanna eftir uppskiptinguna byggjast á sögulegu starfsemisstigi á 

grunntímabili viðkomandi tæknieininga stöðvarinnar fyrir uppskiptinguna. 

4. Úthlutun losunarheimilda án endurgjalds til stöðvanna eftir samruna eða uppskiptingu skal samsvara endanlegum fjölda 

úthlutana án endurgjalds fyrir samrunann eða uppskiptinguna á grundvelli sögulegs starfsemisstigs eftir samrunann eða 

uppskiptinguna. 

5. Framkvæmdastjórnin skal endurskoða hverja úthlutun losunarheimilda til stöðvanna eftir samruna eða uppskiptingu og 

senda niðurstöður matsins til lögbærs yfirvalds. 

26. gr. 

Rekstri stöðvar hætt 

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

a) viðkomandi leyfi fyrir losun gróðurhúsalofttegunda hefur verið afturkallað, þ.m.t. ef stöðin uppfyllir ekki lengur 

viðmiðunarmörk starfseminnar sem eru tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 

b) stöðin er ekki í rekstri og það er tæknilega ómögulegt að hefja rekstur á ný. 

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

rekstri er hætt. 

3. Aðildarríki geta fellt tímabundið niður útgáfu losunarheimilda fyrir þær stöðvar sem hafa tímabundið hætt rekstri, svo 

lengi sem ekki er fastsett hvort þær hefja rekstur að nýju. 

IV. KAFLI 

Lokaákvæði 

27. gr. 

Niðurfelling ákvörðunar 2011/278/ESB 

Ákvörðun 2011/278/ESB er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2021. Hún skal þó gilda áfram um úthlutanir sem varða tímabilið 

fyrir 1. janúar 2021. 

28. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 19. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Viðmiðanir 

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

Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Koks Koks í koksofna (fengið með kolun kokskola 

við háan hita) eða gaskoks (aukaafurð 

gasvinnslustöðva), gefið upp sem tonn af 

þurru koksi, ákvarðað við losun koksofnsins 

eða gasvinnslustöðvarinnar. Brúnkol falla 

ekki undir þessa viðmiðun. Koksun í hreins-

unarstöðvum er ekki innifalin en hún fellur 

undir CWT-aðferðina fyrir hreinsunar-

stöðvar. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnslueiningunum koksofnum, H2S/NH3-

brennslu, forhitun kola (afþíðingu), 

koksgassútdráttartæki, einingu fyrir hreinsun 

brennisteins, eimingareiningu, gufufram-

leiðslustöð, þrýstistýringu í rafhlöðum, 

lífrænni meðhöndlun á vatni, ýmiss konar 

hitun aukaafurða og vetnissundrun falla hér 

undir. Hreinsun koksofnagass fellur hér 

undir. 

0,286 

Glætt málmgrýti Mótuð járnauðug vara sem inniheldur 

járngrýtisagnir, bræðsluefni og efniviði til 

endurnýtingar sem innihalda járn með þá 

efnisfræðilegu og eðlisfræðilegu eiginleika, 

s.s. basastig, vélrænan styrk og lekt, sem eru 

nauðsynlegir til að koma járni og nauð-

synlegum bræðsluefnum í járngrýtisafoxun-

arferli. Gefið upp sem tonn af glæddu 

málmgrýti sem fara frá glæðingar-

verksmiðjunni. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnslueiningunum glæðingarfæribandi, 

íkviknun, einingum fyrir hráefnisundir-

búning, einingu fyrir sáldun með hita, 

einingu fyrir glæðingarkælingu, einingu fyrir 

sáldun með kulda og einingu til gufufram-

leiðslu falla hér undir. 

0,171 

Heitur málmur Fljótandi járn, mettað með kolefni til frekari 

vinnslu, telst vera afurð úr háofnum og gefið 

upp sem tonn af fljótandi járni við 

úttaksspunkt háofnsins. Svipaðar vörur, s.s. 

járnblendi, falla ekki undir þessa vöruvið-

miðun. Afgangsefniviðir og aukaafurðir 

teljast ekki vera hluti af þessari vöru. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnslueiningunum háofnum, með-

höndlunareiningum fyrir heitan málm, 

háofnsblásurum, hitabúnaði fyrir háofna, 

súrefnisofnum, fylgimálmvinnslueiningum, 

einingum til afgösunar í lofttæmi, málm-

steypueiningum (þ.m.t. skurður), gjallmeð-

höndlunareiningu, hráefnablöndun, með-

höndlunareiningu fyrir háofnagas, rykhreins-

unareiningum, forhitun brotajárns, kola-

þurrkun fyrir innspýtingu, deigluforhiturum, 

mótaforhiturum, þrýstiloftsframleiðslu, ryk-

meðhöndlunareiningu (kögglun), eðjumeð-

höndlunareiningu (kögglun), einingu til 

gufuinnspýtingar í háofn, gufufram-

leiðslustöð, kælingu á súrefnisofnagasi og 

ýmsum öðrum falla hér undir. 

1,328 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Forbökuð forskaut Forskaut til rafgreiningar á áli úr 

jarðolíukoksi, biki og forskautum, sem hafa 

verið endurunnin á hefðbundinn hátt, sem eru 

mótuð þannig að þau passi sérstaklega fyrir 

tiltekna málmbræðslu og bökuð í 

forskautsbökunarofnum við u.þ.b. 1.150 °C. 

Söderberg-forskaut falla ekki undir þessa 

vöruviðmiðun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á forbökuðum forskautum, falla 

hér undir. 

0,324 

Ál Óunnið, óblendið, fljótandi ál úr 

rafgreiningu. Gefið upp sem tonn, mælt á 

milli rafgreiningarhlutans og hitaviðhald-

sofnsins í steypuskálanum áður en 

málmblendi og endurunnu áli er bætt við. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepinu rafgreiningu, falla hér 

undir. Losun frá hitaviðhaldsofnum og 

málmsteypu og losun sem tengist framleiðslu 

á forskautum er undanskilin. 

1,514 

Grátt sementsgjall Grátt sementsgjall sem heildarframleiðsla á 

gjalli. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á gráu sementsgjalli, falla hér 

undir. 

0,766 

Hvítt sementsgjall Hvítt sementsgjall til notkunar sem 

aðalbindiefni í samsetningu á efniviðum s.s. 

fúguefni, límefni fyrir keramíkflísar, 

einangrunarefni og múrfestingar, iðnaðar-

gólfmúr, gifsefni sem er tilbúið til notkunar, 

viðgerðarmúrblöndur og vatnsþétt yfirborðs-

meðferðarefni sem inniheldur að meðaltali að 

hámarki 0,4 af Fe2O3 sem massahlutfall, 

0,003 af Cr2O3 sem massahlutfall og 0,03 af 

Mn2O3 sem massahlutfall. Gefið upp sem 

tonn af hvítu sementsgjalli (sem 100% gjall). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á hvítu sementsgjalli, falla hér 

undir. 

0,987 

Kalk Óleskjað kalk: kalsíumoxíð (CaO) framleitt 

með afkölkun kalksteins (CaCO3). Gefið upp 

sem tonn af kalki af „staðalhreinleika“, 

skilgreint sem kalk með óbundnu CaO-

innihaldi sem nemur 94,5%. Kalk sem er 

framleitt og notað í sömu stöðinni til 

hreinsunar fellur ekki undir þessa vöru-

viðmiðun. Innri kalkframleiðsla í papp-

írsmauksgeiranum fellur nú þegar undir 

viðkomandi viðmiðanir fyrir pappírsmauk og 

á því ekki rétt á viðbótarúthlutun á grundvelli 

viðmiðunar fyrir kalk. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á kalki, falla hér undir. 

0,954 

Brennt dólómít Brennt dólómít eða glætt dólómít sem blanda 

af kalsíum- og magnesíumoxíðum, framleitt 

með afkölkun dólómíts (CaCO3 · MgCO3) 

með CO2-leifum yfir 0,25%, óbundið 

innihald MgO á bilinu 25% til 40% og 

rúmþyngd verslunarvörunnar er undir  

3,05 g/cm3. 

Brennt dólómít skal gefið upp sem brennt 

dólómít af staðalhreinleika þar sem innihald 

óbundins CaO er 57,4% og innihald óbundins 

MgO er 38,0%. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á brenndu dólómíti, falla hér 

undir, einkum meðhöndlun eldsneytis, 

brennsla/glæðing og hreinsun útblásturs. 

1,072 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Sindrað, brennt 

dólómít 

Blanda af kalsíum- og magnesíumoxíði sem 

er eingöngu notuð til framleiðslu á eldföstum 

múrsteinum og öðrum eldföstum vörum með 

rúmþyngd að lágmarki 3,05 g/cm3. Gefið 

upp sem tonn af seljanlegu sindruðu, brenndu 

dólómíti. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á sindruðu, brenndu dólómíti, 

falla hér undir. 

1,449 

Flotgler Flotgler/slípað gler/fágað gler (sem tonn af 

gleri sem koma úr herslu). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum bræðslu, hreinsun, 

vinnsluenda (e. working end), baði og herslu, 

falla hér undir. Frágangsverkstæði sem hægt 

er að aðskilja efnislega frá úrvinnsluferlinu, 

s.s. húðun, plasthúðun og herðing utan kerfis, 

eru undanskilin. 

0,453 

Flöskur og 

krukkur úr ólituðu 

gleri 

Flöskur úr ólituðu gleri, < 2,5 lítrar að 

nafnrúmtaki, framleiddar í bræðsluofni þar 

sem litarefnum er ekki bætt við af ásetningi, 

undir drykkjarvörur og matvæli (þó ekki 

flöskur hjúpaðar leðri eða samsettu leðri eða 

barnapelar) að undanskildum vörum 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 á bilinu 0 til –5 og b á bilinu 0 til 

3 (notuð er CIELAB-litaformúlan sem 

Commission Internationale d’éclairage mælir 

með), gefið upp sem tonn af pökkuðum 

vörum. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum meðhöndlun efniviða, 

bræðslu, mótun, úrvinnslu, pökkun og 

stoðvinnslu, falla hér undir. 

0,382 

Flöskur og 

krukkur úr lituðu 

gleri 

Litaðar glerflöskur, <2,5 lítrar að nafn-

rúmtaki, undir drykkjarvörur og matvæli (þó 

ekki flöskur hjúpaðar leðri eða samsettu leðri 

eða barnapelar), sem uppfylla ekki skil-

greiningu á vöruviðmiðun fyrir flöskur og 

krukkur úr ólituðu gleri, gefið upp sem tonn 

af pökkuðum vörum. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum meðhöndlun efniviða, 

bræðslu, mótun, úrvinnslu, pökkun og 

stoðvinnslu, falla hér undir. 

0,306 

Vörur úr 

samfelldum 

glertrefjum 

Bráðið gler til framleiðslu á vörum úr 

samfelldum glertrefjum, þ.e.a.s. saxaðir 

þræðir, vafningar, garn og stuttar glertrefjar 

og mottur, gefið upp sem tonn af bræddu 

gleri sem kemur úr fæðihólfinu, reiknað út 

frá magni hráefnis sem fer inn í bræðslu-

ofninn eftir að rokgjörn loftkennd losun hefur 

verið dregin frá. 

Vörur úr steinull til varma-, hljóð- og 

brunaeinangrunar falla ekki undir þessa 

viðmiðun. 

Öll ferli sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluferlunum glerbræðslu í bræðslu-

ofnum og hreinsun glers í fæðihólfunum falla 

hér undir, einkum bein koltvísýringslosun 

sem tengist þessari koltvísýringslosun við 

vinnslu sem hlýst af afkölkun jarðefnahráefna 

í glerið í bræðsluferlinu. Úrvinnsla til að 

breyta trefjunum í seljanlegar vörur fellur 

ekki undir þessa vöruviðmiðun. Stuðn-

ingsferli, s.s. meðhöndlun efniviða, teljast 

vera þjónusta og eru utan kerfismarka. 

0,406 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Múrsteinar til 

klæðningar 

Múrsteinar til klæðningar með þéttleika  

> 1.000 kg/m3 sem eru notaðir á steinfleti á 

grundvelli EN 771-1, að undanskildum 

hellusteinum, hörðum múrsteinum og 

blábrenndum múrsteinum til klæðningar. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnsluferlunum undirbúningi hráefna, 

blöndun efnisþátta, mótun og lögun vöru, 

þurrkun vöru, brennslu vöru, frágangi vöru 

og hreinsun útblásturs, falla hér undir. 

0,139 

Hellusteinar Leirsteinar í öllum litum, notaðir til 

gólflagningar samkvæmt EN 1344. Gefið upp 

sem tonn af hellusteinum sem seljanleg vara 

(nettó). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnsluferlunum undirbúningi hráefna, 

blöndun efnisþátta, mótun og lögun vöru, 

þurrkun vöru, brennslu vöru, frágangi vöru 

og hreinsun útblásturs, falla hér undir. 

0,192 

Þaktígulsteinar Þaktígulsteinar úr leir, eins og skilgreint er í 

EN 1304:2005, að undanskildum blá-

brenndum þaktígulsteinum og aukabúnaði. 

Gefið upp sem tonn af seljanlegum þaktígul-

steinum. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnsluferlunum undirbúningi hráefna, 

blöndun efnisþátta, mótun og lögun vöru, 

þurrkun vöru, brennslu vöru, frágangi vöru 

og hreinsun útblásturs, falla hér undir. 

0,144 

Úðaþurrkað duft Úðaþurrkað duft til framleiðslu á þurrpress-

uðum vegg- og gólfflísum. Gefið upp sem 

tonn af framleiddu dufti. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á úðaþurrkuðu dufti, falla hér 

undir. 

0,076 

Gifsefni Gifsefni úr brenndu gifsi eða kalsíumsúlfati 

(þ.m.t. til notkunar í byggingum, til notkunar 

í ofinn dúk fyrir umbúðir eða yfirborð-

spappír, til notkunar í tannlækningum, til 

notkunar við afmengun lands) í tonnum af 

múrhúð (seljanleg framleiðsla). 

Alfagifsefni, gifs sem er unnið enn frekar í 

gifsplötur og framleiðsla á hálfunnu vörunni 

þurrkað, endurunnið gifs, falla ekki undir 

þessa vöruviðmiðun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum mölun, þurrkun og 

glæðingu, falla hér undir. 

0,048 

Þurrkað, 

endurunnið gifs 

Þurrkað, endurunnið gifs (tilbúið gifs, 

framleitt sem endurunnin aukaafurð úr 

orkuiðnaði eða endurunninn efniviður úr 

byggingarúrgangi og niðurbroti), gefið upp 

sem vara í tonnum. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

þurrkun endurunnins gifs, falla hér undir. 

0,017 
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Kraftpappírsmauk 

með stuttum 

trefjum 

Kraftpappírsmauk með stuttum trefjum er 

viðarmauk, sem er framleitt með súlfa-

tefnavinnslu þar sem notaður er suðuvökvi og 

einkennist af trefjalengd sem nemur  

1–1,5 mm, sem er aðallega notað í vörur sem 

verða að vera af tiltekinni mýkt og fyrirferð, 

s.s. pappírsþurrkur og prentpappír, gefið upp 

sem seljanleg nettóframleiðsla í loft-

þurrkuðum tonnum, mælt við lok vinnslu-

ferlisins. Loftþurrkað tonn af pappírsmauki 

þýðir að innihald þurrefna er 90%. 

Öll ferli sem eru hluti af framleiðslu 

pappírsmauks (einkum pappírsmauks-

verksmiðja, endurnýtingarsuðuketill, þurrkun 

pappírsmauksins, kalkofn og tengdar einingar 

fyrir orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 

og raforkuvinnsla)) falla hér undir. Önnur 

starfsemi á staðnum sem er ekki hluti af 

þessu ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,12 

Kraftpappírsmauk 

með löngum 

trefjum 

Kraftpappírsmauk með löngum trefjum er 

viðarmauk, sem er framleitt með súlfatefna-

vinnslu þar sem notaður er suðuvökvi og 

einkennist af trefjalengd sem nemur  

3–3,5 mm, þ.m.t. bleikt og óbleikt mauk, 

gefið upp sem seljanleg nettóframleiðsla í 

loftþurrkuðum tonnum, mælt við lok vinnslu-

ferlisins. Loftþurrkað tonn af pappírsmauki 

þýðir að innihald þurrefna er 90%. 

Öll ferli sem eru hluti af framleiðslu á 

pappírsmauki (einkum pappírsmauks-

verksmiðja, endurnýtingarsuðuketill, þurrkun 

pappírsmauksins, kalkofn og tengdar einingar 

fyrir orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 

og raforkuvinnsla)) falla hér undir. Önnur 

starfsemi á staðnum sem er ekki hluti af 

þessu ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,06 

Súlfítpappírsmauk, 

hitameðhöndlað og 

vélunnið mauk og 

vélunnið mauk 

Súlfítpappírsmauk sem er framleitt með 

sérstakri aðferð til að búa til pappírsmauk, 

t.d. pappírsmauk sem er framleitt með því að 

sjóða viðarspæni í þrýstihylki í bísúlfítvökva, 

gefið upp sem seljanleg nettóframleiðsla í 

loftþurrkuðum tonnum, mælt við lok 

vinnsluferlisins. Loftþurrkað tonn af papp-

írsmauki þýðir að innihald þurrefna er 90%. 

Súlfítpappírsmauk getur verið bleikt eða 

óbleikt. 

Vélunnið mauk af mismunandi gæðum: 

Hitameðhöndlað og vélunnið mauk (TMP) 

og mauk úr viðarslípi sem seljanleg 

nettóframleiðsla í loftþurrkuðum tonnum, 

mælt við lok vinnsluferlisins. Loftþurrkað 

tonn af pappírsmauki þýðir að innihald 

þurrefna er 90%. Vélunnið mauk getur verið 

bleikt eða óbleikt. 

Öll ferli sem eru hluti af framleiðslu á 

pappírsmauki (einkum pappírsmauks-

verksmiðja, endurnýtingarsuðuketill, þurrkun 

pappírsmauksins, kalkofn og tengdar einingar 

fyrir orkuumbreytingu (ketill/samþætt varma- 

og raforkuvinnsla)) falla hér undir. Önnur 

starfsemi á staðnum sem er ekki hluti af 

þessu ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,02 
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 Smærri undirflokkar af hálfefnafræðilega 

unnu pappírsmauki, efnafræðilega unnu og 

hitameðhöndluðu og vélunnu mauki (CTMP) 

og uppleysanlegu mauki falla ekki undir 

þennan flokk. 

  

Endurheimt 

pappírsmauk 

Mauk úr trefjum úr endurheimtum pappír eða 

pappa (úrgangur og rusl) eða öðru 

trefjakenndu sellulósaefni, gefið upp sem 

tonn af seljanlegri nettóframleiðslu í loft-

þurrkuðum tonnum, mælt við lok vinnslu-

ferlisins. Loftþurrkað tonn af pappírsmauki 

þýðir að innihald þurrefna er 90%. 

Ef um er að ræða framleiðslu á pappírsmauki 

er framleiðslan skilgreind sem heildarmagn 

pappírsmauks sem er framleitt, þ.m.t. bæði 

pappírsmauk til innri afhendingar í pappírs-

verksmiðju og pappírsmauk til setningar á 

markað. 

Öll ferli sem eru hluti af framleiðslu á 

pappírsmauki 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 ferli, 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 lyktsterkra lofttegunda og 

fjarhitun, fellur ekki hér undir. 

0,039 

Dagblaðapappír Pappír í tilteknum gæðaflokki (í rúllum eða 

örkum), gefið upp sem seljanleg nettófram-

leiðsla í loftþurrkuðum tonnum, skilgreint 

sem pappír með 6% rakainnihald. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,298 

Óhúðaður 

gæðapappír 

Óhúðaður gæðapappír, nær bæði yfir 

óhúðaðan vélunninn pappír og óhúðaðan 

trénislausan pappír, gefið upp sem seljanleg 

nettóframleiðsla í loftþurrkuðum tonnum, 

skilgreint sem pappír með 6% rakainnihald. 

1. Óhúðaður trénislaus pappír nær yfir 

pappír sem er hentugur til prentunar eða 

annarra grafískra nota, unninn úr margs 

konar trefjum en aðallega nýjum trefjum, 

með mismikið magn af steinefn-

afylliefnum og er meðhöndlaður með 

mismunandi fullvinnslu. 

2. Óhúðaður vélunninn pappír nær yfir 

pappír í tilteknum gæðaflokkum sem er 

unninn úr vélunnu mauki og notaður í 

umbúðir eða til grafískra nota/í tímarit. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,318 
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Húðaður 

gæðapappír 

Húðaður gæðapappír nær bæði yfir húðaðan 

vélunninn pappír og húðaðan trénislausan 

pappír, gefið upp sem seljanleg nettófram-

leiðsla í loftþurrkuðum tonnum, skilgreint 

sem pappír með 6% rakainnihald. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,318 

Pappírsþurrkur Hreinlætispappír, nær yfir margs konar 

pappírsþurrkur og annan hreinlætispappír til 

heimilisnota eða til nota í verslun eða iðnaði, 

s.s. salernispappír og andlitsþurrkur, eldhús-

þurrkur, handþurrkur og þurrkur til iðnaðar-

nota, til framleiðslu á bleyjum, dömubindum 

o.s.frv. Loftþurrkaðar pappírsþurrkur  

(e. TAD, Through Air Dried Tissue) falla 

ekki undir þennan flokk. Gefið upp sem 

loftþurrkuð tonn af seljanlegri nettófram-

leiðslu á iðnaðarrúllum, skilgreint sem pappír 

með 6% rakainnihald. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. Umbreyting á iðnaðar-

rúlluþyngd yfir í fullunna vöru fellur ekki 

undir þessa vöruviðmiðun. 

0,334 

Testliner-pappi og 

bylgjupappír 

Testliner-pappi og bylgjupappír, gefið upp 

sem seljanleg nettóframleiðsla í loftþurrk-

uðum tonnum, skilgreint sem pappír með 6% 

rakainnihald. 

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. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,248 
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 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 einnig til pappa sem er gerður úr 

efnafræðilega unnu mauki og hálfefn-

afræðilega unnu mauki. Kraftpappír fellur 

ekki undir þessa vöruviðmiðun. 

  

Óhúðaður pappi Margs konar óhúðaðar vörur (gefið upp sem 

seljanleg nettóframleiðsla í loftþurrkuðum 

tonnum, skilgreint sem pappír með 6% 

rakainnihald) 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 upplýs-

ingamiðlun 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, flutn-

ingskassapappi o.s.frv. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,237 

Húðaður pappi Þessi viðmiðun nær yfir margs konar húðaðar 

vörur (gefið upp sem seljanleg nettófram-

leiðsla í loftþurrkuðum tonnum, skilgreint 

sem pappír með 6% rakainnihald) 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 undir 

neysluvörur, s.s. frosin matvæli, snyrtivörur 

og ílát undir vökva, en hann er einnig þekktur 

sem gegnheill pappi, fellikassapappi, flutn-

ingskassapappi o.s.frv. 

Öll ferli sem eru hluti af pappírsfram-

leiðsluferlinu (einkum pappírs- eða pappavél 

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 ferli, 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 

lyktsterkra lofttegunda og fjarhitun, fellur 

ekki hér undir. 

0,273 

Saltpéturssýra Saltpéturssýra (HNO3) skal skráð í tonnum 

HNO3 (100% hreinleiki). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á vöru með viðmiðun sem og 

N2O-eyðingarferli, falla hér undir, að undan-

skilinni framleiðslu á ammoníaki. 

0,302 
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Adipínsýra Adipínsýra skal skráð í tonnum af þurrkaðri 

og hreinsaðri adipínsýru sem er geymd í 

geymsluturnum eða pakkað í (stóra) sekki. 

Sölt og esterar adipínsýru falla ekki undir 

þessa vöruviðmiðun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á vöru með viðmiðun sem og 

N2O-eyðingarferli, falla hér undir. 

2,79 

Vínýlklóríð-

einliður 

Vínýlklóríð (klóróetýlen). Gefið upp sem 

tonn af vínýlklóríði (seljanleg vara með 

100% hreinleika). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum beinni klórun, 

oxýklórun og sundrun etýlendíklóríðs (EDC) 

í vínýlklóríðeinliður (VCM), falla hér undir. 

Bein klórun vísar til klórunar á etýleni. 

Oxýklórun vísar til klórunar á etýleni með 

vetnisklóríði (HCl) og súrefni. 

Brennsla á klóruðum vetniskolefnum, sem 

eru í losunarlofttegundum frá EDC-/VCM-

framleiðslu, fellur undir viðmiðunina. 

Framleiðsla á súrefni og þrýstilofti, sem eru 

notuð sem hráefni við VCM-framleiðslu, er 

undanskilin viðmiðuninni. 

0,204 

Fenól/aseton Summan af fenóli, asetoni og aukaafurð 

alfametýlstýrens sem heildarframleiðsla, 

gefið upp sem tonn af seljanlegri vöru með 

100% hreinleika. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á fenóli og asetoni, falla hér 

undir, einkum loftþjöppun, vetnisperoxun, 

endurheimt kúmóls úr notuðu lofti, 

samþjöppun og klofnun, þætting og hreinsun 

framleiðslunnar, tjörusundrun, endurheimt og 

hreinsun asetófenóns, endurheimt alfa-

metýlstýrens (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) sem og öll 

notkun viðbótareldsneytis. 

0,266 

Pólývínýlklóríð í 

sviflausn (S-PVC) 

Pólývínýlklóríð, ekki blandað með öðrum 

efnum, samanstendur af pólývínýlklóríðögn-

um þar sem meðalstærðin er 50–200 μm. 

Gefið upp sem tonn af pólývínýlklóríði í 

sviflausn (seljanleg vara með 100% 

hreinleika). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á pólývínýlklóríði í sviflausn, 

falla hér undir, að undanskilinni framleiðslu á 

vínýlklóríðeinliðum. 

0,085 

Pólývínýlklóríð í 

ýrulausn (E-PVC) 

Pólývínýlklóríð, ekki blandað með öðrum 

efnum, samanstendur af pólývínýlklóríðögn-

um þar sem meðalstærðin er 0,1–3 μm. Gefið 

upp sem tonn af pólývínýlklóríði í ýrulausn 

(seljanleg vara með 100% hreinleika). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á pólývínýlklóríði í ýrulausn, 

falla hér undir, að undanskilinni framleiðslu á 

vínýlklóríðeinliðum. 

0,238 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Sódi Dínatríumkarbónat, gefið upp sem tonn af 

sóda sem verg heildarframleiðsla, að undan-

skildum þéttum sóda sem er fenginn sem 

aukaafurð við framleiðslu á kaprólaktami. 

Öll ferli, 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. 

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 ferlum og losun sem tekið er til (kerfismörk) ná yfir afgasloga ef þeir eru fyrir hendi. 

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

Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Afurðir frá 

hreinsunarstöðvum 

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), gefið upp sem CO2-

vegin tonn (CWT). Hreinsunarstöðvar með 

aðrar afurðablöndur falla ekki undir þessa 

vöruviðmiðun. 

Öll ferli í hreinsunarstöð sem svara til 

skilgreiningar á einni af CWT-vinnslu-

einingunum ásamt stoðþjónustu utan 

vinnslunnar, sem veitt er innan marka 

hreinsistöðvarinnar, s.s. geymsla í geymum, 

blöndun, skólphreinsun o.s.frv., falla hér 

undir. Vinnslueiningar fyrir smurolíu og 

jarðbik, sem eru staðsettar í hefðbundnum 

hreinsunarstöðvum, falla einnig undir CWT 

og losun hreinsunarstöðvar. 

Vinnslueiningar sem varða aðra geira, s.s. 

vinnslu úr jarðolíu eða jarðgasi, eru stundum 

felldar efnislega inn í hreinsunarstöðina. 

Slíkar vinnslueiningar og losun frá þeim eru 

undanskildar CWT-nálguninni. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

0,0295 

Kolstál úr 

ljósbogaofnum 

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 og ef 

engin af viðmiðununum fyrir innihald 

málmblendisþáttanna og gæða stáls fyrir 

stálblendi eru uppfylltar. Gefið upp sem tonn 

af annars stigs hrástáli eftir mótun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnslueiningunum rafknúnum ljósbogaofni, 

fylgimálmvinnslu, málmsteypu og -skurði, 

eftirbrennslueiningu, rykhreinsunareiningu, 

deigluforhitara, mótaforhitara og þurrkun og 

forhitun brotajárns, falla hér undir. 

Vinnsla eftir málmsteypu er ekki innifalin. 

0,283 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

  Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

 

Stálblendi úr 

ljósbogaofnum 

Stál sem inniheldur a.m.k. 8% af 

málmblendisþáttum eða þar sem krafist er 

mikilla yfirborðsgæða og vinnslumöguleika. 

Gefið upp sem tonn af annars stigs hrástáli 

eftir mótun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnslueiningunum rafknúnum ljósbogaofni, 

fylgimálmvinnslu, málmsteypu og -skurði, 

eftirbrennslueiningu, rykhreinsunareiningu, 

deigluforhitara, mótaforhitara, kæligryfju 

fyrir hæga kælingu og þurrkun og forhitun 

brotajárns, falla hér undir. Vinnslu-

einingarnar FeCr-umbreytir og lághita-

geymsla fyrir iðnaðargastegundir falla ekki 

hér undir. 

Vinnsla eftir málmsteypu er ekki innifalin. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

0,352 

Járnsteypa Steypujárn, gefið upp sem tonn af fljótandi 

járni sem hefur verið blandað, gjallhreinsað 

og er tilbúið til málmsteypu. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnsluþrepunum málmbræðslu, málmsteypu, 

kjarnaframleiðslu og yfirborðsmeðhöndlun, 

falla hér undir. 

Vinnsluþrepið „yfirborðsmeðhöndlun“ á við 

um aðgerðir s.s. pússun en ekki almenna 

pörun, hitameðhöndlun eða málningarvinnu 

sem fellur ekki undir kerfismörk þessarar 

vöruviðmiðunar. 

Einungis skal taka tillit til heildarraf-

orkunotkunar í bræðsluferlum innan kerfis-

markanna við ákvörðun á óbeinni losun. 

0,325 

Steinull Vörur úr steinull til varma-, hljóð- og 

brunaeinangrunar sem eru framleiddar með 

því að nota gler, grjót eða gjall. Gefið upp 

sem tonn af steinull (seljanleg vara). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum bræðslu, trefjafram-

leiðslu og inndælingu bindiefna, herslu og 

þurrkun ásamt mótun, falla hér undir. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

0,682 

Gifsplötur Viðmiðunin 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, seljanleg 

vara). 

Eðlisþungar gifstrefjaplötur falla ekki undir 

þessa vöruviðmiðun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðsluþrepunum, mölun, þurrkun, 

glæðingu og þurrkun platna, falla hér undir. 

Einungis skal taka tillit til heildarraf-

orkunotkunar varmadælna, sem notaðar eru 

við þurrkun, við ákvörðun á óbeinni losun. 

Framleiðsla á millistigsafurðinni þurrkað, 

endurunnið gifs fellur ekki undir þessa 

viðmiðun. 

0,131 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

Kinrok Kinrok úr bræðsluofnum, gefið upp sem tonn 

af kinroki úr bræðsluofnum, seljanleg vara, 

hreinleiki yfir 96%. Vörur úr gaskinroki og 

lampakinroki falla ekki undir þessa 

viðmiðun. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á kinroki 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. 

Skiptanleikastuðull skal reiknaður að teknu 

tilliti til rafknúinna tækja, s.s. dæla og 

þjappa, með málafl sem nemur 2 MW eða 

meira. 

1,954 

Ammoníak Ammoníak (NH3), gefið upp sem framleidd 

tonn, 100% hreinleiki. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á ammoníaki og vetni á millistigi 

framleiðslunnar, falla hér undir. 

Framleiðsla á ammoníaki úr öðrum 

hálfunnum vörum fellur ekki hér undir. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

1,619 

Gufusundrun Blanda af hágæðaíðefnum, gefið upp sem 

tonn af heildarmassa asetýlens, etýlens, 

própýlens, bútadíens, bensens og vetnis sem 

flutt er út fyrir mörk sundrunarofnsins, að 

undanskildum hágæðaíðefnum úr viðbótar-

hráefni (vetni, etýleni eða öðrum hágæðaíð-

efnum) þar sem etýleninnihaldið í heildar-

vörublöndunni er a.m.k. 30 massaprósent og 

innihald hágæðaíðefna, brennslugass, bútena 

og fljótandi vetniskolefna er samtals a.m.k. 

50 massaprósent af heildarvörublöndunni. 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á hágæðaíðefnum sem hreinsaðri 

vöru eða hálfunninni vöru sem inniheldur 

óblandað hágæðaíðefni í formi minnst unnu 

söluafurðarinnar (hrátt C4, óvetnað 

hitasundrunarbensín), falla hér undir, að 

undanskildum C4-útdrætti (bútadíenstöð) C4-

vetnun, vetnismeðhöndlun hitasundrunar-

bensíns og útdrætti arómata ásamt flutningi 

og geymslu í tengslum við daglegan rekstur. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

0,702 

Arómöt Blanda arómata, gefið upp sem CO2-vegin 

tonn (CWT). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vetnismeðhöndlun arómata frá undirein-

ingum fyrir hitasundrunarbensín, útdrætti 

bensens/tólúens/xýlens (BTX), TDP, HDA, 

hverfingu xýlens, P-xýlen-einingum, 

kúmólframleiðslu og sýklóhexanframleiðslu, 

falla hér undir. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

0,0295 

Stýren Stýreneinliða (vínýlbensen, CAS-númer: 

100-42-5). Gefið upp sem tonn af stýreni 

(seljanleg vara). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

framleiðslu á stýreni sem og hálfunnu 

vörunni etýlbenseni (með því magni sem 

notað er sem hráefni til stýrenfram-

leiðslunnar), falla hér undir. 

0,527 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

  Að því er varðar stöðvar sem framleiða bæði 

própýlenoxíð og stýreneinliður eru 

starfsstöðvar, sem eru eingöngu ætlaðar fyrir 

starfrækslu eininga fyrir própýlen og 

própýlenoxíð, undanskildar þessari viðmiðun 

og samnýttar starfsstöðvar falla undir hana í 

hlutfalli við stýreneinliðuframleiðslu í 

tonnum. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

 

Vetni Hreint vetni og blöndur af vetni og kolsýringi 

með vetnisinnihald sem nemur >= 60% 

rúmmálshluta af heildarinnihaldi vetnis ásamt 

kolsýringi á grundvelli samtölu alls 

vörustreymis sem inniheldur vetni og 

kolsýring og er flutt út úr viðkomandi 

undirstöð, gefið upp sem tonn af 100% 

hreinu vetni sem seljanleg vara (nettó). 

Allir viðkomandi þættir í ferlinu, sem 

tengjast beint eða óbeint vetnisframleiðslu og 

aðskilnaði vetnis og kolsýrings, falla hér 

undir. Þessir þættir liggja á milli: 

a) ílagspunkts eða -punkta vetniskol-

efnishráefna og, ef það er aðskilið, 

eldsneytis, 

b) frálagspunkta alls vörustreymis sem 

inniheldur vetni og/eða kolsýring, 

c) ílags- eða frálagspunkts eða -punkta fyrir 

innfluttan eða útfluttan varma. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

8,85 

Tilbúið gas Blöndur af vetni og kolsýringi með 

vetnisinnihald sem nemur < 60% rúmmáls-

hluta af heildarinnihaldi vetnis ásamt 

kolsýringi á grundvelli samtölu alls 

vörustreymis sem inniheldur vetni og 

kolsýring og er flutt út úr viðkomandi 

undirstöð. Gefið upp sem tonn af tilbúnu 

gasi, umreiknað í 47% rúmmálshlutfall af 

vetni sem seljanleg vara (nettó). 

Allir viðkomandi þættir ferlisins, sem 

tengjast beint eða óbeint framleiðslu á tilbúnu 

gasi og aðskilnaði vetnis og kolsýrings, falla 

hér undir. Þessir þættir liggja á milli: 

a) ílagspunkts eða -punkta vetniskolefn-

ishráefnis eða -hráefna og, ef það er 

aðskilið, eldsneytis, 

b) frálagspunkta alls vörustreymis sem 

inniheldur vetni og/eða kolsýring, 

c) ílags- eða frálagspunkts eða -punkta fyrir 

innfluttan eða útfluttan varma. 

Taka skal tillit til heildarraforkunotkunar 

innan kerfismarkanna við ákvörðun á óbeinni 

losun. 

0,242 

Etýlenoxíð/ 

etýlenglýkól 

Viðmiðunin fyrir etýlenoxíð/etýlenglýkól 

nær yfir vörurnar etýlenoxíð (EO, mikill 

hreinleiki), mónóetýlenglýkól (MEG, 

staðalgæði + trefjagæði (mikill hreinleiki)), 

díetýlenglýkól (DEG), tríetýlenglýkól (TEG). 

Öll ferli, sem tengjast beint eða óbeint 

vinnslueiningunum etýlenoxíðframleiðslu, 

etýlenoxíðhreinsun og glýkólþættinum, falla 

hér undir. 

Heildarraforkunotkun (og tengd, óbein losun) 

innan kerfismarkanna fellur undir þessa 

vöruviðmiðun. 

0,512 
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Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim vörum sem falla hér undir 
Skilgreining á ferlum og losun sem fellur hér undir 

(kerfismörk) 

Upphafspunktur til að 

ákvarða árlegt 

skerðingarhlutfall 

fyrir uppfærslu á 

viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/t) 

 Heildarmagn vara er gefið upp sem tonn af 

etýlenoxíðígildum sem eru skilgreind sem 

það magn etýlenoxíðs (í massa) sem er í einni 

massaeiningu af tilteknu glýkóli. 

  

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 ferlum og losun sem tekið er til (kerfismörk) ná yfir afgasloga ef þeir eru fyrir hendi. 

3. Varma- og eldsneytisviðmiðanir 

Viðmiðun 

Upphafspunktur til að ákvarða árlegt skerðingarhlutfall fyrir uppfærslu 

á viðmiðunargildi 

(losunarheimildir/TJ) 

Varmaviðmiðun 62,3 

Eldsneytisviðmiðun 56,1 
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II. VIÐAUKI 

Sértækar vöruviðmiðanir 

1. Viðmiðun fyrir hreinsunarstöðvar: Virkni CO2-veginna tonna (CWT) 

CWT-virkni Lýsing 
Grunngildi 

(kt/ár) (*) 
CWT-stuðull 

Eiming jarðolíu við 

venjulegan 

loftþrýsting 

Eining fyrir væga eimingu jarðolíu, eining fyrir staðaleimingu jarðolíu 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 eð þessi eining er alltaf 

tengd MVU-einingunni (e. mild vacuum unit) 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 
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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 hitasundrunar-

bensíni/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 

Vetnismeðhöndlun 

steinolíu/dísilolíu 

Mettun arómata, venjuleg vetnismeðhöndlun, vetnun arómatískra leysa, 

venjuleg vetnismeðhöndlun eimis, vetnismeðhöndlun á mjög hættulegu 

eimi, vetnismeðhöndlun á ofurhættulegu eimi, 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, einingar fyrir 

hlutaoxun á léttu hráefni 

Stuðullinn fyrir vetnisframleiðslu tekur til orku og losunar fyrir hreinsun 

(H2PURE), en afköstin eru ekki reiknuð sérstaklega. 

P (gefið upp 

sem 100% 

vetni) 

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 

Stuðullinn fyrir alkýlun/fjölliðun tekur til orku og losunar fyrir sýru-

endurnýjun (ACID), en afköstin eru ekki reiknuð sérstaklega. 

P 7,25 

C4-hverfing C4-hverfing 

Stuðullinn tekur einnig til orku og losunar í tengslum við ESB-27-

meðaltalið fyrir sértæka þættingu (DIB) sem sýnir fylgni við C4-hverfingu. 

R 3,25 

C5/C6-hverfing C5/C6-hverfing 

Stuðullinn tekur einnig til orku og losunar í tengslum við ESB-27-

meðaltalið fyrir sértæka þættingu (DIH) sem sýnir fylgni við 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 
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CWT-virkni Lýsing 
Grunngildi 

(kt/ár) (*) 
CWT-stuðull 

Blöndun asfalts sem 

hefur verið 

fjölliðubreytt 

Blöndun asfalts sem hefur verið fjölliðubreytt P 0,55 

Endurheimt 

brennisteins 

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 hitasundrunarbensíns skal færð undir 

vetnismeðhöndlun á nafta. 

F 5,25 

Vetnisafalkýlun Vetnisafalkýlun F 2,45 

TDP/TDA Tólúensundurstigun/afalkýlun F 1,85 

Sýklóhexanfram-

leiðsla 

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 

Þalanhýdríðfram-

leiðsla 

Þalanhýdríðframleiðsla P 14,40 

Malínanhýdríðfram-

leiðsla 

Malínanhýdríðframleiðsla P 20,80 

Etýlbensenframleiðsla Etýlbensenframleiðsla 

Stuðullinn 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: Klórókolefni 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 
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CWT-virkni Lýsing 
Grunngildi 

(kt/ár) (*) 
CWT-stuðull 

Vetnissundrun 

smurefnis 

Vetnissundrun smurefnis með fjölþáttaeimingu, vetnissundrun smurefnis 

með lofttæmisstrípara 

F 2,50 

Olíusneyðing vax Olíusneyðing vax: Klórókolefni 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 

Hlutaoxun á 

leifaþáttum (POX) til 

að fá eldsneyti 

Hlutaoxun á tilbúnu gasi til að fá eldsneyti SG (gefið upp 

sem 47% 

vetni) 

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 kolsýrings og 

vetnishreinsun (U71) en afköst eru ekki reiknuð sérstaklega. 

SG (gefið upp 

sem 47% 

vetni) 

44,00 

Metanól úr tilbúnu 

gasi 

Metanól P –36,20 

Loftaðgreining Loftaðgreining P (MNm3 O2) 8,80 

Þætting á aðkeyptum, 

fljótandi jarðgasvökva 

(NGL) 

Þætting á aðkeyptum, fljótandi jarðgasvökva (NGL) F 1,00 

Hreinsun útblásturs 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 

(*) Nettóstraumur fersks hráefnis (F), hráefnisstraumur til hvarftanka (R, þ.m.t. endurvinnsla), vöruhráefnisstraumur (P) framleiðsla á tilbúnu gasi 

fyrir hlutaoxunareiningar (SG) 
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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 hitasundrunar-

bensíni/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 

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 

Sýklóhexanfram-

leiðsla 

Sýklóhexanframleiðsla P 3,00 

Kúmólframleiðsla Kúmólframleiðsla P 5,00 

(*) Nettóstraumur fersks hráefnis (F), vöruhráefnisstraumur (P) 
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III. VIÐAUKI 

Söguleg starfsemisstig fyrir tilteknar viðmiðanir sem um getur í 8. mgr. 15. gr. og f-lið 17. gr. 

1. Ákvarða skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur sem vöruviðmiðunin fyrir 

hreinsunarstöðvar, sem um getur í I. viðauka, gildir um, á grundvelli mismunandi CWT-virkni, skilgreininga þeirra, 

grundvellinum fyrir gegnumstreymi ásamt CWT-stuðlunum, eins og tilgreint er í II. viðauka, í samræmi við eftirfarandi 

formúlu: 

𝐻𝐴𝐿𝐶𝑊𝑇 = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (1,0183 ∙ ∑(𝑇𝑃𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝑊𝑇𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 298 + 0,315 ∙ 𝑇𝑃𝐴𝐷,𝑘) 

þar sem: 

HALCWT: sögulegt starfsemisstig, gefið upp sem CWT 

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

CWTi: CWT-stuðull CWT-virkni i 

TPAD,k: gegnumstreymi CWT-virkninnar „Eiming jarðolíu við venjulegan loftþrýsting“ fyrir árið k á viðmiðun-

artímabilinu 

2. Ákvarða skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin fyrir kalk, sem 

um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

𝐻𝐴𝐿𝑘𝑎𝑙𝑘,𝑠𝑡𝑎ð𝑙𝑎ð = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (
785 ∙ 𝑚𝐶𝑎𝑂,𝑘 + 1 092 ∙ 𝑚𝑀𝑔𝑂,𝑘

751,7
∙ 𝐻𝐴𝐿𝑘𝑎𝑙𝑘,ó𝑙𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡,𝑘) 

þar sem: 

HALkalk,staðlað: sögulegt starfsemisstig fyrir kalkframleiðslu, gefið upp sem tonn af stöðluðu, hreinu kalki 

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 yfir 

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 yfir 

0,5%. 

HALkalk,óleiðrétt,k: óleiðrétt, sögulegt starfsemisstig fyrir kalkframleiðslu fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp 

sem tonn af kalki 

3. Ákvarða skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin fyrir brennt 

dólómít, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

𝐻𝐴𝐿𝑏𝑟𝑒𝑛𝑛𝑡 𝑑ó𝑙ó𝑚í𝑡,𝑠𝑡𝑎ð𝑙𝑎ð = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (
785 ∙ 𝑚𝐶𝑎𝑂,𝑘 + 1 092 ∙ 𝑚𝑀𝑔𝑂,𝑘

865,6
∙ 𝐻𝐴𝐿𝑏𝑟𝑒𝑛𝑛𝑡 𝑑ó𝑙ó𝑚í𝑡,ó𝑙𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡,𝑘) 

þar sem: 

HALbrennt 

dólómít,staðlað: 

sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á brenndu dólómíti, gefið upp sem tonn af stöðluðu, 

brenndu dólómíti 

mCaO,k: innihald óbundins CaO í framleiddu brenndu 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 yfir 

52%. 
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mMgO,k: innihald óbundins MgO í framleiddu brenndu 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 yfir 

33%. 

HALbrennt 

dólómít,óleiðrétt,k: 

óleiðrétt, sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á brenndu dólómíti fyrir árið k á viðmiðunar-

tímabilinu, gefið upp sem tonn af kalki 

4. Ákvarða skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin fyrir 

gufusundrun, sem um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

𝐻𝐴𝐿𝐻𝑉𝐶,𝑛𝑒𝑡𝑡ó = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿(𝐻𝐴𝐿𝐻𝑉𝐶,𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑙𝑠,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝐻,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝐸,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝑂,𝑘) 

þar sem: 

HALHVC,nettó: sögulegt starfsemisstig fyrir hágæðaíðefni, að undanskildum hágæðaíðefnum sem eru framleidd úr 

viðbótarhráefnum, gefið upp sem tonn af hágæðaíðefni (HVC) 

HALHVC,samtals,k: sögulegt starfsemisstig fyrir heildarframleiðslu hágæðaíðefna fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið 

upp sem tonn af hágæðaíðefni 

HSFH,k: sögulegt viðbótarílag vetnis fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp sem tonn af vetni 

HSFE,k: sögulegt viðbótarílag etýlens fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, gefið upp sem tonn af etýleni 

HSFO,k: sögulegt viðbótarílag annarra hágæðaíðefna en vetnis og etýlens fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, 

gefið upp sem tonn af hágæðaíðefni 

5. Ákvarða skal 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 er tilgreindur í II. viðauka, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

𝐻𝐴𝐿𝐶𝑊𝑇 = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (∑(𝑇𝑃𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝑊𝑇𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

þar sem: 

HALCWT: sögulegt starfsemisstig, gefið upp sem CWT 

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

CWTi: CWT-stuðull CWT-virkni i 

6. Ákvarða skal vörutengt, sögulegt starfsemisstig fyrir viðmiðunartímabilið fyrir vörur, sem vöruviðmiðunin fyrir vetni, sem 

um getur í I. viðauka, gildir um, í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

𝐻𝐴𝐿𝐻2 = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (𝐻𝐴𝐿𝐻2+𝐶𝑂,𝑘 ∙ (1 −
1 − 𝑉𝐹𝐻2,𝑘

0,4027
) ∙ 0,00008987 

𝑡

𝑁𝑚3
) 

þar sem: 

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

VFH2,k: rúmmálshluti sögulegrar framleiðslu á hreinu vetni í heildarmagni vetnis og kolsýrings 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. Ákvarða skal 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: 

𝐻𝐴𝐿𝑡𝑖𝑙𝑏ú𝑖ð 𝑔𝑎𝑠 = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (𝐻𝐴𝐿𝐻2+𝐶𝑂,𝑘 ∙ (1 −
0,47 − 𝑉𝐹𝐻2,𝑘

0,0863
) ∙ 0,0007047 

𝑡

𝑁𝑚3
) 

þar sem: 

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

VFH2,k: rúmmálshluti sögulegrar framleiðslu á hreinu vetni í heildarmagni vetnis og kolsýrings 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. Ákvarða skal 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: 

𝐻𝐴𝐿𝐸𝑂/𝐶𝐺 = 𝑀𝐸Ð𝐴𝐿𝑇𝐴𝐿 (∑(𝐻𝐴𝐿𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝐹𝐸𝑂𝐸,𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

þar sem: 

HALEO/EG: sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á etýlenoxíði/etýlenglýkólum, gefið upp sem tonn af 

etýlenoxíðígildum 

HALi,k: sögulegt starfsemisstig fyrir framleiðslu á etýlenoxíði eða etýlenglýkóli i fyrir árið k á viðmiðunartímabilinu, 

gefið upp sem tonn 

CFEOE,i breytistuðull fyrir etýlenoxíð eða etýlenglýkól i í hlutfalli við etýlenoxíð 

Nota skal eftirfarandi breytistuðla: 

Etýlenoxíð: 1,000 

Mónóetýlenglýkól: 0,710 

Díetýlenglýkól: 0,830 

Tríetýlenglýkól: 0,880 

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

Mæliþættir fyrir söfnun grunngagna 

Með fyrirvara um heimildir lögbærs yfirvalds til að fara fram á viðbótarupplýsingar í samræmi við 1. mgr. 15. gr. skulu 

rekstraraðilar leggja fram, vegna skýrslu um grunngögn, eftirfarandi gögn í tengslum við viðkomandi stöð og undirstöð fyrir öll 

almanaksárin á viðkomandi viðmiðunartímabili. Að því er varðar nýja aðila skal skýrslan um gögnin taka til gagnanna sem eru 

tilgreind í 1. og 2. lið fyrir stöðvar og undirstöðvar. 

1. ALMENN GÖGN UM STÖÐVAR 

1.1. Auðkenning stöðvarinnar og rekstraraðilans 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) heiti og heimilisfang stöðvarinnar, 

b) kennimerki stöðvarinnar í skrá Sambandsins, 

c) kennimerki leyfis og útgáfudagur fyrsta leyfis til losunar gróðurhúsalofttegunda sem stöðin fékk skv. 6. gr. tilskipunar 

2003/87/EB, 

d) kennimerki leyfis og dagsetning nýjasta leyfis til losunar gróðurhúsalofttegunda, ef við á, 

e) nafn og heimilisfang rekstraraðila, samskiptaupplýsingar viðurkennds fulltrúa og helsta tengiliðar, ef hann er ekki sá 

sami. 

1.2. Upplýsingar um sannprófanda 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) nafn og heimilisfang sannprófanda, samskiptaupplýsingar viðurkennds fulltrúa og helsta tengiliðar, ef hann er ekki sá 

sami, 

b) nafn og heimilisfang faggildingarstofunnar í aðildarríkinu sem veitti sannprófandanum faggildingu, 

c) skráningarnúmer sem faggildingarstofa aðildarríkisins gefur út. 

1.3. Upplýsingar um starfsemi 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) skrá yfir starfsemi skv. I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB sem fram fer í stöðinni, 

b) kóða atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins (2. endursk.) fyrir stöðina í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (1), 

c) hvort stöðin falli í einn eða fleiri flokka sem gætu verið undanskildir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 

27. gr. eða 27. gr. a í tilskipun 2003/87/EB: 

— losun er minni en 25 000 t CO2(e) á ári og, eftir atvikum, nafnvarmaafl er minna en 35 MW, 

— sjúkrahús, 

— losun er minni en 2 500 t CO2(e) á ári, 

— starfrækt í færri en 300 klst. á ári.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 

(NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 sem og tilteknum EB-reglugerðum um sérstök hagskýrslusvið 

(Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1). 
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1.4. Réttur til úthlutunar án endurgjalds 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) hvort stöðin er raforkuframleiðandi skv. u-lið 3. gr. tilskipunar 2003/87/EB, 

b) hvort stöðin er notuð til föngunar á koltvísýringi, flutnings á koltvísýringi um leiðslu eða er geymslusvæði sem hefur 

fengið leyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB (2), 

c) hvort stöðin framleiðir varma sem er ekki notaður til raforkuframleiðslu. 

1.5. Skrá yfir undirstöðvar 

Þetta atriði inniheldur skrá yfir allar undirstöðvar stöðvarinnar. 

1.6. Skrá yfir tengingar við aðrar stöðvar í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir eða einingar utan viðskipta-

kerfisins fyrir flutning á mælanlegum varma, hálfunnum vörum, úrgangslofttegundum eða koltvísýringi til 

notkunar í þeirri stöð eða varanlegrar geymslu í jörðu 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hverja tengda stöð eða einingu: 

a) nafn tengdrar stöðvar eða einingar, 

b) tegund tengingar (innflutningur eða útflutningur: mælanlegur varmi, úrgangslofttegundir, koltvísýringur), 

c) heyrir stöðin eða einingin sjálf undir gildissvið viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir? 

— Ef já, auðkenni skráningar og auðkenni leyfis, tengiliður. 

— Ef nei, heiti og heimilisfang einingar, tengiliður. 

2. NÁKVÆM ÁRSGÖGN FYRIR HVERT ÁR Á GRUNNTÍMABILINU 

2.1. Nákvæm árleg gögn um sannprófaða losun í stöðinni 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) Fyrir hvern efnisstraum: gögn um starfsemi, reiknistuðlar sem notaðir eru, losun úr jarðefnaeldsneyti, losun úr 

lífmassa, ef um eldsneyti er að ræða (þ.m.t. ef það er notað sem vinnsluílag) orkuílag reiknað út frá nettóvarmagildi 

(NCV), 

b) fyrir hver upptök losunar þar sem kerfi fyrir samfellda mælingu á losun hafa verið notuð: losun úr jarðefnaeldsneyti, 

losun úr lífmassa, árlegt klukkustundarmeðaltal fyrir styrk gróðurhúsalofttegunda og útblástursstreymi; ef um 

koltvísýring er að ræða: óbein gögn um orkuílag sem tengist losuninni, 

c) ef notuð er varaaðferð í samræmi við 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, losun úr jarðefnaeldsneyti og lífmassa 

sem er ákvörðuð, óbein gögn um orkuílag sem tengist losuninni, ef við á, 

d) magn flutts koltvísýrings sem er fluttur inn og/eða fluttur út. 

Aðildarríki geta valið að heimila rekstraraðilum að gefa einungis skýrslu um samanlagðar tölur um losun. 

2.2. Árleg losun fyrir hverja undirstöð 

Þetta atriði inniheldur heildarstöðu losunar þar sem magn losunar, sem rekja má til hverrar undirstöðvar, er auðkennt. 

2.3. Árleg staða innflutnings, framleiðslu, notkunar og útflutnings á varma í stöðinni 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) heildarmagn orkuílags, sem notað er í stöðinni, sem kemur frá eldsneyti, 

b) ef við á, orkuinnihald innfluttra úrgangslofttegunda, 

c) ef við á, magn orku í eldsneyti sem flutt er út til annarra stöðva með beina tæknilega tengingu við stöðvar í 

viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir eða einingar utan viðskiptakerfisins,  

  

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB frá 23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jörðu og um breytingu á tilskipun ráðsins 

85/337/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB og reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 114). 
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d) ef við á, orkuinnihald úrgangslofttegunda sem fluttar eru út til annarra stöðva í viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir eða eininga utan viðskiptakerfisins, 

e) magn orkuílags frá eldsneyti sem er notað til raforkuframleiðslu, 

f) magn orkuílags frá eldsneyti sem er skipt niður á undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun (gefið upp sérstaklega fyrir 

undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun þar sem er áhætta á kolefnisleka og þar sem ekki er áhætta á kolefnisleka), 

g) magn eldsneytisílags sem notað er við framleiðslu á mælanlegum varma, 

h) heildarmagn mælanlegs varma sem framleiddur er í stöðinni, 

i) heildarmagn mælanlegs varma sem fluttur er inn frá stöðvum sem falla undir viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir, 

j) heildarmagn mælanlegs varma sem fluttur er inn frá stöðvum og einingum sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB 

með losunarheimildir, 

k) heildarmagn mælanlegs varma sem notaður er til raforkuframleiðslu innan stöðvarinnar, 

l) heildarmagn mælanlegs varma sem notaður er í undirstöðvum með vöruviðmiðun innan stöðvarinnar, 

m) heildarmagn mælanlegs varma sem fluttur er út til stöðva í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, 

n) heildarmagn mælanlegs varma sem fluttur er út til stöðva eða eininga sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir, 

o) heildarmagn mælanlegs varma sem fluttur er út til fjarhitunar, 

p) heildarmagn mælanlegs varma sem rekja má til undirstöðvar með varmaviðmiðun (gefið upp sérstaklega fyrir 

undirstöðvar með varmaviðmiðun og fyrir undirstöðvar með fjarhitun þar sem er áhætta á kolefnisleka og þar sem er 

ekki áhætta á kolefnisleka), 

q) magn varmataps, ef það kemur ekki þegar fram í gögnunum sem um getur í a- til p-lið. 

2.4. Árleg skipting orku niður á undirstöðvar 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) magn orkuílags frá eldsneyti, þ.m.t. viðkomandi losunarstuðull þess, fyrir: 

— hverja undirstöð með vöruviðmiðun, 

— hverja undirstöð með varmaviðmiðun og undirstöð með fjarhitun, 

— hverja undirstöð með eldsneytisviðmiðun, 

b) magn mælanlegs innflutts varma: 

— fyrir hverja undirstöð með vöruviðmiðun, 

— frá undirstöðvum með vöruviðmiðunina saltpéturssýra, 

— frá undirstöðvum sem framleiða pappírsmauk, 

c) magn mælanlegs útflutts varma fyrir: 

— hverja undirstöð með vöruviðmiðun. 

2.5. Árleg staða innflutnings, framleiðslu, notkunar og útflutnings á raforku í stöðinni 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) heildarmagn raforku, sem er framleitt með eldsneyti, 

b) heildarmagn annarrar raforkuframleiðslu, 

c) heildarmagn raforku sem er flutt inn frá orkunetinu eða frá öðrum stöðvum, 

d) heildarmagn raforku sem er flutt út til orkunetsins eða annarra stöðva, 

e) heildarmagn raforku sem notað er í stöðinni, 

f) að því er varðar raforkunotkun innan undirstöðva með vöruviðmiðun sem eru tilgreindar í 2. hluta I. viðauka: það 

magn raforku sem er notað sem telst vera útskiptanlegt. 

Einungis þarf að tilkynna um a- til e-lið í stöðvum sem framleiða raforku.  
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2.6. Frekari ársgögn fyrir undirstöðvar 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) magn mælanlegs varma, sem er eignað undirstöð, sem fluttur er inn frá einingum eða ferlum utan viðskiptakerfis ESB 

með losunarheimildir, 

b) ef við á, fyrir hverja undirstöð, skrá yfir vörur sem framleiddar eru innan marka undirstöðvarinnar, þ.m.t. kóðar þeirra 

í vöruskrá ESB sem um getur í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (3), byggt á NACE-4-kóðanum 

sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (4) (NACE 2. endursk.) og framleitt magn. 

Vöruskrá ESB skal vera með a.m.k. sömu sundurliðun og tengd auðkenning undirgreinarinnar í framseldum gerðum 

sem eru samþykktar skv 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, 

c) þrátt fyrir ákvæði b-liðar, að því er varðar undirstöðvar með varmaviðmiðun þar sem er áhætta á kolefnisleka: ef um 

er að ræða útflutning á mælanlegum varma til stöðva eða eininga sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir, NACE-4-kóðar (NACE 2. endursk.) þessara stöðva eða eininga, 

d) ef við á og hann er tiltækur rekstraraðilanum, losunarstuðull eldsneytissamsetningarinnar sem tengist mælanlegum 

innfluttum eða útfluttum varma fyrir hverja undirstöð, 

e) ef við á, magn og losunarstuðull úrgangslofttegunda sem fluttar eru út og fluttar inn fyrir hverja undirstöð, 

f) ef við á, orkuinnihald (nettóvarmagildi) úrgangslofttegunda sem fluttar eru út og fluttar inn fyrir hverja undirstöð. 

2.7. Árleg gögn um starfsemi fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) árleg gögn um framleiðslu vörunnar, eins og tilgreint er í I. viðauka, í einingunni sem er skráð í þeim viðauka, 

b) skrá yfir vörur sem framleiddar eru innan marka undirstöðvarinnar, þ.m.t. kóðar þeirra í vöruskrá ESB (byggt á 

NACE 2. endursk.). Vöruskrá ESB skal vera með a.m.k. sömu sundurliðun og tengd auðkenning undirgreinarinnar í 

framseldum gerðum sem eru samþykktar skv 5. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, 

c) magn flutts koltvísýrings sem er fluttur inn frá eða fluttur út til annarra undirstöðva, stöðva eða annarra eininga, 

d) magn útflutnings eða innflutnings á hálfunnum vörum sem fellur undir undirstöðvar með vöruviðmiðun, 

e) ef við á, fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun fyrir hreinsunarstöð eða arómöt, árlegt gegnumstreymi fyrir hverja 

CWT-virkni eins og tilgreint er í II. viðauka, 

f) ef við á, fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun fyrir kalk eða brennt dólómít, óleiðrétt árlegt magn framleiðslu og 

árlegt meðalgildi fyrir mCaO og mMgO í samræmi við III. viðauka, 

g) ef við á, fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun fyrir gufusundrun, árleg heildarframleiðsla á hágæðaíðefnum og magn 

viðbótarílags, gefið upp sem magn af vetni, etýleni og öðrum hágæðaíðefnum, 

h) ef við á, fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun fyrir vetni eða tilbúið gas, árlegt framleiðslumagn af vetni eða tilbúnu 

gasi, umreiknað í vetnisinnihald, gefið upp sem normalrúmmetrar á ári, þ.e. 0 °C og 101,325 kPa, og rúmmálshluti 

árlegs framleiðslumagns af hreinu vetni í blöndu af vetni og kolsýringi, 

i) ef við á, fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun fyrir etýlenoxíð/etýlenglýkól, árlegt framleiðslumagn etýlenoxíðs, 

mónóetýlenglýkóls, díetýlenglýkóls og tríetýlenglýkóls, 

j) ef við á, fyrir undirstöð með vöruviðmiðun fyrir vínýlklóríðeinliður, notaður varmi sem kemur frá vetnisnotkun,  

  

(3) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 frá 19. desember 1991 um að hefja könnun á iðnaðarframleiðslu í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 374, 

31.12.1991, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 

(NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90, sem og tilteknum EB-reglugerðum um sérstök 

hagskýrslusvið (Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1). 
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k) ef við á, fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun fyrir kraftpappírsmauk með stuttum trefjum, kraftpappírsmauk með 

löngum trefjum, hitameðhöndlað og vélunnið mauk, vélunnið mauk, súlfítpappírsmauk eða annað pappírsmauk sem 

fellur ekki undir undirstöð með vöruviðmiðun: árleg framleiðsla á viðkomandi pappírsmauki og árlegt magn 

pappírsmauks sem er sett á markað og ekki unnið í pappír í sömu stöð eða öðrum tæknilega tengdum stöðvum, 

l) ef við á, magn, orkuinnihald og losunarstuðull úrgangslofttegunda sem eru framleiddar innan kerfismarka viðkomandi 

undirstöðvar með vöruviðmiðun og brenndar innan eða utan kerfismarka þeirrar undirstöðvar með vöruviðmiðun, að 

undanskilinni brennslu gass í afgasloga af öryggisástæðum, og sem eru ekki notaðar til að framleiða mælanlegan 

varma, ómælanlegan varma eða raforku. 

3. GÖGN FYRIR UPPFÆRSLU VIÐMIÐUNAR 

3.1. Ársgögn fyrir undirstöðvar með vöruviðmiðun 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ár á grunntímabilinu: 

a) skrá yfir vörur sem framleiddar eru innan marka undirstöðvarinnar, þ.m.t. kóðar þeirra í vöruskrá ESB (NACE  

2. endursk.), 

b) starfsemisstig, 

c) losun sem er skipt niður, að undanskilinni losun sem tengist innflutningi á mælanlegum varma frá öðrum 

undirstöðvum, stöðvum eða öðrum einingum, 

d) magn mælanlegs varma, sem er fluttur inn frá öðrum undirstöðvum, stöðvum eða öðrum einingum, þ.m.t. 

losunarstuðullinn ef hann er þekktur, 

e) magn mælanlegs varma sem er fluttur út til annarra undirstöðva, stöðva eða annarra eininga, 

f) magn, orkuinnihald og losunarstuðull úrgangslofttegunda sem fluttar eru inn frá öðrum undirstöðvum, stöðvum eða 

öðrum einingum, 

g) magn, orkuinnihald og losunarstuðull úrgangslofttegunda sem eru framleiddar, 

h) magn, orkuinnihald og losunarstuðull úrgangslofttegunda sem fluttar eru út til annarra undirstöðva, stöðva eða 

annarra eininga, 

i) magn raforku sem er notað, sem telst vera útskiptanlegt, ef um er að ræða viðmiðanir sem eru tilgreindar í 2. hluta  

I. viðauka, 

j) magn raforku sem er notað, 

k) magn flutts koltvísýrings sem er fluttur inn frá öðrum undirstöðvum, stöðvum eða öðrum einingum, 

l) magn flutts koltvísýrings sem er fluttur út til annarra undirstöðva, stöðva eða annarra eininga, 

m) útflutningur eða innflutningur á hálfunnum vörum sem falla undir vöruviðmiðanir (já/nei) og lýsing á tegund 

millistigsafurðar, ef við á, 

n) magn viðbótarílags, gefið upp sem magn vetnis, etýlens og annarra hágæðaíðefna, ef um er að ræða vöruviðmiðun 

fyrir gufusundrun, 

o) notaður varmi frá vetnisnotkun, ef um er að ræða vöruviðmiðun fyrir vínýlklóríðeinliður. 

3.2. Ársgögn fyrir undirstöðvar með varmaviðmiðun og undirstöðvar með fjarhitun 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ár á grunntímabilinu: 

a) magn nettó mælanlegs varma sem er framleiddur innan hverrar undirstöðvar með varmaviðmiðun eða undirstöðvar 

með fjarhitun, 

b) losun sem er skipt niður á framleiðslu á mælanlegum varma, 

c) starfsemisstig undirstöðvarinnar, 

d) magn mælanlegs varma sem er framleiddur, fluttur inn frá eða fluttur út til annarra undirstöðva, stöðva eða annarra 

eininga, 

e) magn raforku sem er framleitt. 
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3.3. Ársgögn fyrir undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun 

Þetta atriði inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ár á grunntímabilinu: 

a) starfsemisstig, 

b) losun sem er skipt niður. 

 _____  

V. VIÐAUKI 

Stuðlar sem gilda um skerðingu á úthlutun án endurgjalds skv. 4. mgr. 10. gr. b í tilskipun 2003/87/EB 

Ár Gildi stuðulsins 

2021 0,300 

2022 0,300 

2023 0,300 

2024 0,300 

2025 0,300 

2026 0,300 

2027 0,225 

2028 0,150 

2029 0,075 

2030 0,000 
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VI. VIÐAUKI 

Lágmarksinnihald áætlunar um aðferðafræði við vöktun 

Áætlun um aðferðafræði við vöktun skal a.m.k. innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

1. Almennar upplýsingar um stöðina: 

a) upplýsingar til að auðkenna stöðina og rekstraraðilann, þ.m.t. kennimerki stöðvarinnar sem notað er í skrá 

Sambandsins, 

b) upplýsingar sem auðkenna útgáfu áætlunarinnar um aðferðafræði við vöktun, dagsetning samþykkis lögbærs yfirvalds 

og dagsetning þegar hún tekur gildi, 

c) lýsing á stöðinni sem inniheldur einkum lýsingu á helstu ferlum sem eru framkvæmdir, skrá yfir upptök losunar, flæðirit 

og teikningu af stöðinni sem veitir skilningi á meginflæði efniviða og orku, 

d) skýringarmynd sem inniheldur a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

— tæknilega þætti stöðvarinnar sem auðkenna upptök losunar sem og einingar fyrir framleiðslu og notkun á varma, 

— allt flæði orku og efniviða, einkum efnisstrauma, mælanlegs og ómælanlegs varma, raforku þar sem við á og 

úrgangslofttegunda, 

— mælingarpunkta og mælitæki, 

— mörk undirstöðvanna, þ.m.t. skipting á milli undirstöðva sem þjóna geirum sem teljast vera óvarðir fyrir 

umtalsverðri áhættu á kolefnisleka og undirstöðva sem þjóna öðrum geirum, á grundvelli NACE 2. endursk. eða 

vöruskrár ESB, 

e) skrá og lýsing á tengingum við aðrar stöðvar í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir eða einingar utan 

viðskiptakerfisins fyrir flutning á mælanlegum varma, hálfunnum vörum, úrgangslofttegundum eða koltvísýringi til 

notkunar í stöðinni eða til varanlegrar geymslu í jörðu, þ.m.t. heiti og heimilisfang og tengiliður hjá tengdu stöðinni eða 

einingunni og einkvæmt auðkenni hennar í skrá Sambandsins, ef við á, 

f) tilvísun í ferlið sem notað er til að stjórna úthlutun ábyrgðar á vöktun og skýrslugjöf á stöðinni og til að stjórna 

valdheimildum ábyrgðaraðila, 

g) tilvísun í aðferð fyrir reglubundið mat á því hvort áætlun um aðferðafræði við vöktun eigi við, í samræmi við 1. mgr.  

9. gr.; þessi aðferð skal einkum tryggja að vöktunaraðferðir séu til staðar fyrir öll gagnaatriðin, sem eru tilgreind í  

IV. viðauka, sem eiga við í stöðinni og að nákvæmustu tiltæku gagnalindirnar, í samræmi við 4. lið VII. viðauka, séu 

notaðar, 

h) tilvísun í skriflegar verklagsreglur fyrir starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlitsstarfsemi skv. 2. mgr. 11. gr., 

þ.m.t. skýringarmyndir, eftir því sem við á, til skýringar. 

2. Upplýsingar um undirstöðvar: 

a) fyrir hverja undirstöð, tilvísun í aðferðir til að fylgjast með framleiddum vörum og kóðum þeirra í vöruskrá ESB, 

b) kerfismörk hverrar undirstöðvar með skýrum lýsingum á þeim tæknieiningum sem eru teknar með, lýsingu á ferlum 

sem eru framkvæmdir og á því hvaða ílagsefniviðum og eldsneyti, hvaða vörum og frálagi er skipt niður á hvaða 

undirstöðvar; ef um er að ræða samsettar undirstöðvar skal sérstakt ítarlegt flæðirit fylgja fyrir þessar undirstöðvar, 

c) lýsing á þeim hlutum stöðvanna sem þjóna fleiri en einni undirstöð, þ.m.t. hitaveitukerfi, samnýttir katlar og einingar 

fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu, 

d) fyrir hverja undirstöð, þar sem við á, lýsing á aðferðum til að úthluta þeim hlutum stöðvanna, sem þjóna fleiri en einni 

undirstöð, og losun þeirra á viðkomandi undirstöðvar. 

3. Vöktunaraðferðir í stöðinni: 

a) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að magngreina stöðu innflutnings, framleiðslu, notkunar og útflutnings á 

varma í stöðinni, 

b) aðferð sem er notuð til að tryggja að komist sé hjá gagnaeyðum og tvítalningu. 
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4. Vöktunaraðferðir í undirstöðvum: 

a) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að magngreina beina losun hennar, þ.m.t., eftir atvikum, aðferð við að 

magngreina algilt magn eða hundraðshluta efnisstrauma eða losunar, sem er vöktuð með mælimiðuðum aðferðum í 

samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012, sem er rakin til undirstöðvarinnar, eftir atvikum, 

b) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að skipta niður og magngreina magn og losunarstuðla orkuílags frá eldsneyti 

ásamt útflutningi á orku í eldsneyti, eftir atvikum, 

c) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að skipta niður og magngreina magn og, ef þeir eru tiltækir, losunarstuðlar 

fyrir innflutning, útflutning, notkun og framleiðslu á mælanlegum varma, eftir atvikum, 

d) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að magngreina magn raforkunotkunar og -framleiðslu og þann hluta 

notkunar sem er útskiptanlegur, eftir atvikum, 

e) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að skipta niður og magngreina magn, orkuinnihald og losunarstuðla fyrir 

innflutning, útflutning, notkun og framleiðslu á úrgangslofttegundum, eftir atvikum, 

f) lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að skipta niður og magngreina magn af fluttum koltvísýringi sem er fluttur 

inn eða fluttur út, eftir atvikum, 

g) fyrir hverja undirstöð með vöruviðmiðun, lýsing á þeim aðferðum sem eru notaðar til að magngreina ársframleiðslu 

vörunnar eins og tilgreint er í I. viðauka, þ.m.t., ef við á, viðbótarmæliþættir sem krafist er eins og kveðið er á um í  

19. og 20. gr. og í II. og III. viðauka. 

Lýsingar á aðferðum sem eru notaðar til að magngreina mæliþættina sem á að vakta og gera skýrslu um skulu innihalda, þar 

sem við á, útreikningsþrep, gagnalindir, reikniformúlur, viðkomandi reiknistuðla, þ.m.t. mælieiningar, láréttar og lóðréttar 

athuganir til staðfestingar á gögnum, aðferðir sem renna stoðum undir sýnatökuáætlanir, mælibúnað sem er notaður með 

tilvísun í viðkomandi skýringarmynd og lýsingu á því hvernig hann er settur upp og haldið við og skrá yfir rannsóknarstofur 

sem taka þátt í því að framkvæma viðkomandi greiningarferli. Þegar við á skal lýsingin innihalda niðurstöðu úr einfaldaða 

óvissumatinu sem um getur í c-lið 2. mgr. 7. gr. Að því er varðar hverja viðkomandi reikniformúlu skal áætlunin innihalda eitt 

dæmi með raunverulegum gögnum. 

 _____  
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VII. VIÐAUKI 

Aðferðir til að vakta gögn 

1. GILDISSVIÐ 

Í þessum viðauka er mælt fyrir um aðferðir til að ákvarða gögn, sem krafist er til að gefa skýrslu um gögnin sem eru 

tilgreind í IV. viðauka varðandi stöðina, sem og reglur um skiptingu þessara gagna niður á undirstöðvar, að 

undanskildum gögnum sem eru vöktuð í samræmi við vöktunaráætlun sem lögbært yfirvald samþykkir samkvæmt 

reglugerð (ESB) nr. 601/2012. Gögn, sem eru ákvörðuð í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 601/2012, skulu notuð 

samkvæmt þessari reglugerð þar sem við á. 

2. SKILGREININGAR 

„Gagnasafn“ að því er varðar þennan viðauka: ein tegund gagna, annaðhvort í stöð eða undirstöð, eftir því sem við á 

miðað við aðstæður, eins og tilgreint er hér á eftir: 

a) magn eldsneytis eða efniviða sem eru notaðir eða framleiddir með ferli sem skiptir máli í tengslum við 

reiknimiðuðu vöktunaraðferðina, gefið upp í terajúlum, massa í tonnum eða, þegar um er að ræða lofttegundir, sem 

rúmmál í normalrúmmetrum, eins og við á, þ.m.t. fyrir úrgangslofttegundir, 

b) reiknistuðull sem er notaður í reglugerð (ESB) nr. 601/2012 (þ.e. samsetning efniviðar eða eldsneytis eða 

úrgangslofttegundar), 

c) magn nettó mælanlegs varma og viðkomandi mæliþættir sem þarf til að ákvarða þetta magn, einkum: 

— massaflæði varmaberans og 

— vermi flutts og endursends varmabera, eins og tilgreint er með samsetningu, hitastigi, þrýstingi og mettun, 

d) magn ómælanlegs varma, tilgreint eftir viðkomandi magni eldsneytis sem notað er til að framleiða varmann, og 

nettóvarmagildi (NCV) eldsneytissamsetningarinnar, 

e) magn raforku, 

f) magn koltvísýrings sem er fluttur á milli stöðva. 

„Aðferðafræði við ákvörðun“: annað hvort af eftirfarandi: 

a) aðferð til að auðkenna, safna og vinna úr gögnum, sem þegar eru tiltæk í stöðinni, fyrir gagnasöfn með sögulegum 

gögnum eða 

b) aðferð við vöktun á tilteknu gagnasafni sem byggist á samþykktri áætlun um aðferðafræði við vöktun. 

Að auki gilda skilgreiningarnar „efnisstraumur“, „upptök losunar“, „eðlislæg áhætta“, „eftirlitsáhætta“ og „losun-

arstuðull“ sem settar eru fram í 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012. 

3. ALMENNAR AÐFERÐIR 

3.1. Gildandi aðferðir 

Rekstraraðilinn skal ákvarða gögn í þeim tilgangi að taka saman skýrslu um grunngögn, í samræmi við a-lið 2. mgr.  

4. gr., með því að nota aðferðir sem er að finna í þessum viðauka. Ef viðeigandi aðferðum til að ákvarða tiltekið 

gagnasafn er ekki lýst í þessum viðauka skal rekstraraðilinn beita hentugri aðferð, með fyrirvara um samþykki lögbærs 

yfirvalds fyrir áætlun um aðferðafræði við vöktun í samræmi við 6. gr. Aðferð skal teljast hentug þegar rekstraraðilinn 

tryggir að sérhverjar mælingar, greiningar, sýnataka, kvarðanir og fullgildingar til ákvörðunar á tilteknu gagnasafni fari 

fram með því að beita aðferðum sem byggjast á samsvarandi EN-stöðlum. Þegar engir slíkir staðlar eru tiltækir skulu 

aðferðirnar byggjast á viðeigandi ISO-stöðlum eða landsstöðlum. Ef ekki eru til neinir viðeigandi útgefnir staðlar skal 

nota viðeigandi drög að stöðlum, leiðbeiningar um bestu starfsvenjur í iðnaði eða aðrar vísindalega sannreyndar 

aðferðir og takmarka með því skekkjur í sýnatöku og mælingum.  
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3.2. Aðferð til að skipta gögnum niður á undirstöðvar 

1. Ef gögn fyrir tiltekin gagnasöfn eru ekki tiltæk fyrir hverja undirstöð skal rekstraraðilinn leggja til viðeigandi 

aðferð til að ákvarða áskilin gögn fyrir hverja einstaka undirstöð, nema í þeim tilvikum sem um getur í annarri og 

þriðju undirgrein 3. mgr. 10. gr. Í þessu skyni skal beita annarri hvorri eftirfarandi meginreglu með hliðsjón af því 

hvor meginreglan skilar réttari niðurstöðum: 

a) ef mismunandi vörur eru framleiddar hver á eftir annarri í sömu framleiðslulínunni skal ílagi, frálagi og 

samsvarandi losun skipt niður á raðbundinn hátt á grundvelli ársnotkunar fyrir hverja undirstöð, 

b) ílagi, frálagi og samsvarandi losun skal skipt niður 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. 

2. Ef nokkur mælitæki af mismunandi gæðum eiga hlut í niðurstöðum mælinga skal nota aðra hvora eftirfarandi 

aðferð til að skipta gögnum um magn efniviða, eldsneytis, mælanlegs varma eða raforku í stöðinni á milli 

undirstöðva: 

a) skiptingin er ákvörðuð á grundvelli ákvörðunaraðferðar, s.s. notkunarmælingar, áætlunar, fylgni, sem er notuð 

jafnt fyrir hverja undirstöð. Ef summa gagna frá undirstöð stemmir ekki við gögnin sem eru ákvörðuð á 

aðskilinn hátt fyrir stöðina skal beita samræmdum „afstemmingarstuðli“ fyrir samræmda leiðréttingu til að ná 

fram samtölu fyrir stöðina sem hér segir: 

RecF = Dstöð/Σ DSI (Jafna 1) 

þar sem RecF er afstemmingarstuðullinn, Dstöð er gagnagildið sem er ákvarðað fyrir stöðina í heild sinni og 

DSI eru gagnagildin fyrir mismunandi undirstöðvar. Gögnin fyrir hverja undirstöð eru síðan leiðrétt sem hér 

segir: 

DSI,leiðr = DSI × RecF (Jafna 2) 

b) Ef gögn einungis einnar undirstöðvar eru óþekkt eða af minni gæðum en gögn annarra undirstöðva má draga 

þekkt gögn fyrir undirstöðina frá gögnunum fyrir alla stöðina. Þessi aðferð er einungis ákjósanleg fyrir 

undirstöðvar sem leggja lítið magn til úthlutunar stöðvarinnar. 

3.3. Mælitæki eða ferli sem eru ekki undir stjórn rekstraraðilans 

Rekstraraðilinn má nota mælikerfi eða greiningarferli sem eru ekki undir hans eigin stjórn: 

a) ef rekstraraðilinn er ekki með sín eigin mælitæki eða greiningarferli tiltæk fyrir ákvörðun á tilteknu gagnasafni, 

b) ef ákvörðun á gagnasafni með mælitækjum eða greiningarferlum rekstraraðilans sjálfs er tæknilega ekki gerleg eða 

myndi stofna til óhóflegs kostnaðar, 

c) ef rekstraraðilinn sýnir lögbæru yfirvaldi með fullnægjandi hætti fram á að mælikerfið eða greiningarferlið, sem er 

ekki undir stjórn rekstraraðilans, veiti áreiðanlegri niðurstöður og sé síður hætt við eftirlitsáhættu. 

Í því skyni getur rekstraraðilinn gripið til einnar af eftirfarandi gagnalindar: 

a) upphæða á reikningum sem viðskiptafélagi gefur út, að því tilskildu að viðskipti eigi sér stað á milli tveggja 

sjálfstæðra viðskiptafélaga, 

b) beins lesturs af mælikerfunum, 

c) notkun fylgni sem byggist á athugunum frá lögbærum og óháðum aðila, s.s. birgjum búnaðar, veitendum 

verkfræðiþjónustu eða rannsóknarstofum sem hafa fengið faggildingu. 

3.4. Óbeinar ákvörðunaraðferðir 

Ef engin bein mælingar- eða greiningaraðferð er tiltæk fyrir tiltekið gagnasafn, einkum í tilvikum þar sem nettó 

mælanlegur varmi fer til annarra framleiðsluferla, skal rekstraraðilinn leggja til notkun á óbeinni ákvörðunaraðferð s.s.: 

a) útreikninga sem byggjast á þekktum efnafræðilegum eða eðlisrænum aðferðum með því að nota viðeigandi 

viðurkennd gildi úr heimildum fyrir efnafræðilega og eðlisræna eiginleika efnanna sem eiga í hlut, viðeigandi 

hvarfhlutfallslega stuðla og varmafræðilega eiginleika, s.s. hvarfvermi, eins og við á,  
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b) útreikninga sem byggjast á hönnunargögnum stöðvarinnar, s.s. orkunýtni tæknieininga eða reiknaðri orkunotkun á 

hverja vörueiningu, 

c) fylgni sem byggist á reynsluprófunum til að ákvarða matsgildi fyrir tilskilið gagnasafn frá ókvörðuðum búnaði eða 

gögn sem eru skjalfest í framleiðsluaðferðalýsingum. Í þessu skyni skal rekstraraðilinn sjá til þess að fylgnin 

uppfylli kröfur um góðar starfsvenjur í verkfræði og að henni sé aðeins beitt til að ákvarða gildi sem eru á 

fyrirhuguðu bili. Rekstraraðilinn skal meta gildi slíkrar fylgni a.m.k. einu sinni á ári. 

4. VAL Á AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ ÁKVÖRÐUN OG GAGNALINDUM SEM SÝNA MESTU NÁKVÆMNI SEM UNNT ER AÐ 

NÁ 

4.1. Tæknilegur gerleiki 

Ef rekstraraðili fullyrðir að beiting tiltekinnar aðferðarfræði við ákvörðun sé tæknilega ekki gerleg skal lögbært 

yfirvald meta tæknilegan gerleika með tilliti til rökstuðnings rekstraraðilans. Rökstuðningur þessi skal byggjast á því 

að rekstraraðilinn hafi tæknilega getu til að ráða við fyrirhugað kerfi eða kröfur sem hægt er að framkvæma innan þess 

tíma sem krafist er að því er varðar þessa reglugerð. Þessi tæknilega geta skal fela í sér aðgengi að nauðsynlegri tækni 

og tækniþekkingu. 

4.2. Óhóflegur kostnaður 

Ef rekstraraðili fullyrðir að beiting tiltekinnar aðferðarfræði við ákvörðun stofni til óhóflegs kostnaðar skal lögbært 

yfirvald meta það hvort kostnaðurinn sé óhóflegur, með tilliti til rökstuðnings rekstraraðilans. 

Lögbært yfirvald skal telja kostnað óhóflegan ef áætlaður kostnaður rekstraraðila er meiri en ávinningurinn af tiltekinni 

aðferðarfræði við ákvörðun. Í því skyni skal reikna út ávinning með því að margfalda úrbótastuðul með 20 evru 

viðmiðunarverði á hverja losunarheimild og kostnaður skal fela í sér viðeigandi afskriftartíma á grundvelli 

efnahagslegs endingartíma búnaðarins, eftir atvikum. 

Úrbótastuðullinn skal vera 1% af þeirri árlegu úthlutun án endurgjalds til undirstöðvarinnar sem síðast var ákvörðuð. 

Þrátt fyrir þessa reikniaðferð má lögbært yfirvald heimila rekstraraðilum að ákvarða úrbótastuðulinn sem 1% af 

koltvísýringsígildinu sem verður fyrir áhrifum. Koltvísýringsígildið sem verður fyrir áhrifum skal vera eitt af 

eftirtöldu, með hliðsjón af þeim mæliþætti sem úrbæturnar á aðferðafræðinni eru fyrir: 

a) ef um er að ræða eldsneyti eða efnivið sem inniheldur kolefni, þ.m.t. úrgangslofttegundir: losun sem myndi leiða af 

því ef kolefninu, sem er geymt í árlegu magni eldsneytisins eða efniviðarins, væri umbreytt í koltvísýring, 

b) ef um er að ræða losun sem er vöktuð með mælimiðuðum aðferðum: árleg losun frá viðkomandi upptökum 

losunar, 

c) ef um er að ræða mælanlegan varma: viðkomandi árlegt magn mælanlegs varma, margfaldað með varmavið-

miðuninni, 

d) ef um er að ræða ómælanlegan varma: viðkomandi árlegt magn ómælanlegs varma, margfaldað með eldsneytisvið-

miðuninni, 

e) ef um er að ræða raforku: viðkomandi árlegt magn raforku, margfaldað með stuðlinum sem er tilgreindur í 3. mgr. 

22. gr., 

f) ef um er að ræða magn vöru sem vöruviðmiðun gildir um: bráðabirgðatala undirstöðvarinnar yfir árlegan fjölda 

losunarheimilda sem er úthlutað án endurgjalds, sem er ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 16. gr. fyrir fyrsta árið á 

viðkomandi úthlutunartímabili. Ef viðkomandi viðmiðun hefur enn ekki verið ákvörðuð í samræmi við 2. mgr.  

10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal nota viðkomandi viðmiðun sem er tilgreind í I. viðauka við þessa reglugerð. 

Ráðstafanir í tengslum við úrbætur á vöktunaraðferð stöðvar skulu ekki teljast stofna til óhóflegs kostnaðar allt að 

samanlagðri upphæð sem nemur 2000 evrum á ári. Að því er varðar stöðvar með litla losun, í samræmi við 47. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, skal þessi viðmiðun vera 500 evrur á ári. 

4.3. Ferli 

Til að ákvarða nákvæmustu tiltæku gagnalindirnar skal rekstraraðilinn velja nákvæmustu gagnalindir sem eru 

tæknilega mögulegar og stofna ekki til óhóflegs kostnaðar og sem tryggja skýrt gagnaflæði með minnstri eðlislægri 

áhættu og eftirlitsáhættu (hér á eftir nefnt „upprunalegar gagnalindir“). Rekstraraðilinn skal nota upprunalegu gagna-

lindirnar í þeim tilgangi að taka saman skýrslu um grunngögn.  
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Að því marki sem mögulegt er án þess að stofna til óhóflegs kostnaðar, að því er varðar eftirlitskerfi í samræmi við  

11. gr., skal rekstraraðilinn kappkosta að auðkenna og nota viðbótargagnalindir eða aðferðir til að ákvarða gögn sem 

gera það kleift að staðfesta upprunalegu gagnalindirnar (hér á eftir nefnt „gagnalindir til staðfestingar“). Valdar 

gagnalindir til staðfestingar, ef einhverjar eru, skulu skjalfestar í skriflegum verklagsreglum sem um getur í 2. mgr.  

11. gr. og í áætlun um aðferðafræði við vöktun. 

Við val á upprunalegum gagnalindum skal rekstraraðilinn bera saman allar tiltækar gagnalindir fyrir sama gagnasafn 

með því að nota almennu gagnalindirnar, sem eru tilgreindar í liðum 4.4 til 4.6, og nota eina af gagnalindunum sem er 

fremst í röðinni af þeim sem teljast vera nákvæmustu gagnalindirnar. Einungis má nota aðrar gagnalindir ef einhver af 

undanþágunum, í samræmi við 2. mgr. 7. gr., á við. Í slíku tilviki skal nota gagnalindir sem eru næsthæstar í röðinni 

nema það sé tæknilega ekki gerlegt, myndi stofna til óhóflegs kostnaðar eða ef önnur gagnalind er með jafngilt eða 

lægra stig tengdrar óvissu. Taka má tillit til fleiri gagnalinda ef þess gerist þörf. 

Við val á gagnalindum til staðfestingar skal rekstraraðilinn bera saman allar tiltækar gagnalindir fyrir sama gagnasafn 

með því að nota almennu gagnalindirnar, sem eru tilgreindar í liðum 4.4 til 4.6, og nota aðra tiltæka gagnalind en 

nákvæmustu tiltæku gagnalindina. 

Við val á gagnalindum til að ákvarða öll gögn sem krafist er í samræmi við IV. viðauka skal rekstraraðilinn nota 

eftirfarandi ferli fyrir eftirfarandi megintegundir gagnalinda: 

a) til að ákvarða magn vara, eldsneytis og annarra efniviða skal rekstraraðilinn taka tillit til almennu gagnalindanna 

og stigskiptingar þeirra sem mælt er fyrir um í lið 4.4 í þessum viðauka, 

b) til að ákvarða magn orkuflæðis (mælanlegs eða ómælanlegs varma, raforku) skal rekstraraðilinn taka tillit til 

almennu gagnalindanna og stigskiptingar þeirra sem mælt er fyrir um í lið 4.5 í þessum viðauka, 

c) til að ákvarða eiginleika vara, eldsneytis og annarra efniviða skal rekstraraðilinn taka tillit til almennu gagna-

lindanna og stigskiptingar þeirra sem mælt er fyrir um í lið 4.6 í þessum viðauka. 

Í þeim tilgangi að bæta áætlun um aðferðafræði við vöktun skal rekstraraðilinn kanna reglulega og a.m.k. einu sinni á 

ári hvort nýjar gagnalindir séu orðnar tiltækar. Ef slíkar nýjar gagnalindir teljast nákvæmari, í samræmi við röðunina 

sem lýst er í liðum 4.4 til 4.6, skal beita þeim og breyta áætluninni um aðferðafræði við vöktun í samræmi við 9. gr. 

4.4. Val á gagnalindum fyrir magngreiningu á efniviðum og eldsneyti 

Nota skal eftirfarandi almennar gagnalindir við val á nákvæmustu tiltæku gagnalindunum til að magngreina magn 

(gefið upp sem tonn eða Nm3) efniviða, eldsneytis, úrgangslofttegunda eða vara sem fara inn í eða út úr stöðinni eða 

einhverri undirstöð: 

a) aðferðir í samræmi við vöktunaráætlunina sem er samþykkt samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 601/2012, 

b) álestur af mælitækjum, sem falla undir landsbundið mælifræðilegt eftirlit, eða mælitækjum sem eru í samræmi við 

kröfurnar í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/31/ESB (1) eða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/32/ESB (2) til beinnar ákvörðunar á gagnasafni, 

c) álestur af mælitækjum, sem eru undir stjórn rekstraraðilans, til beinnar ákvörðunar á gagnasafni sem fellur ekki 

undir b-lið, 

d) álestur af mælitækjum, sem eru ekki undir stjórn rekstraraðilans, til beinnar ákvörðunar á gagnasafni sem fellur 

ekki undir b-lið, 

e) álestur af mælitækjum til óbeinnar ákvörðunar á gagnasafni, að því tilskildu að viðeigandi fylgni á milli 

mælingarinnar og viðkomandi gagnasafns hafi verið fastsett í samræmi við lið 3.4, 

f) aðrar aðferðir, einkum fyrir söguleg gögn eða þar sem rekstraraðili getur ekki auðkennt aðrar gagnalindir sem 

tiltækar.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/31/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða ósjálfvirkan 

vogarbúnað fram á markaði (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 107). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/32/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða mælitæki fram á 

markaði (Stjtíð. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 149). 
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Við val á gagnalindum, að því er varðar 1. mgr. 7.gr., teljast einungis gagnalindirnar, sem eru tilgreindar í a- og b-lið 

fyrstu málsgreinar, vera nákvæmustu gagnalindirnar en nota skal gagnalindirnar, sem um getur í a-lið þeirrar 

málsgreinar, að því marki sem þær ná yfir viðkomandi gagnasafn. Gagnalindirnar, sem um getur í c- til f-lið fyrstu 

málsgreinar, teljast minna nákvæmar í lækkandi stigskiptri röð frá c-lið til f-liðar. 

4.5. Val á gagnalindum fyrir magngreiningu á orkuflæði 

Nota skal eftirfarandi almennar gagnalindir til að velja nákvæmustu tiltæku gagnalindirnar til að magngreina magn, 

gefið upp sem TJ eða GWh, af mælanlegum varma eða raforku sem fer inn í eða út úr stöðinni eða einhverri undirstöð: 

a) álestur af mælitækjum, sem falla undir landsbundið mælifræðilegt eftirlit, eða mælitækjum sem eru í samræmi við 

kröfurnar í tilskipun 2014/31/ESB eða tilskipun 2014/32/ESB til beinnar ákvörðunar á gagnasafni, 

b) álestur af mælitækjum, sem eru undir stjórn rekstraraðilans, til beinnar ákvörðunar á gagnasafni sem fellur ekki 

undir a-lið, 

c) álestur af mælitækjum, sem eru ekki undir stjórn rekstraraðilans, til beinnar ákvörðunar á gagnasafni sem fellur 

ekki undir a-lið, 

d) álestur af mælitækjum til óbeinnar ákvörðunar á gagnasafni, að því tilskildu að viðeigandi fylgni á milli 

mælingarinnar og viðkomandi gagnasafns hafi verið fastsett í samræmi við lið 3.4 í þessum viðauka, 

e) útreikningur á óbeinum gögnum til að ákvarða magn nettó mælanlegs varma í samræmi við 3. aðferð í lið 7.2, 

f) aðrar aðferðir, einkum fyrir söguleg gögn eða þar sem rekstraraðili getur ekki auðkennt aðrar gagnalindir sem 

tiltækar. 

Við val á gagnalindum, að því er varðar 1. mgr. 7. gr., teljast einungis gagnalindirnar, sem um getur í a-lið fyrstu 

málsgreinar, vera nákvæmustu gagnalindirnar. Gagnalindirnar, sem um getur í b- til f-lið fyrstu málsgreinar, teljast 

minna nákvæmar í lækkandi stigskiptri röð frá b-lið til f-liðar. 

Að því er varðar aðstæður þar sem engar upplýsingar eru tiltækar fyrir suma mæliþætti (s.s. hitastig og magn þéttivatns 

sem skilað er) sem krafist er til að ákvarða nettóflæði mælanlegs varma skal beita ákvæðum 7. liðar. Í samræmi við  

7. lið þarf að ákvarða nokkra mæliþætti til að fá fram árlegt magn nettó mælanlegs varma. Því ætti að taka tillit til 

heildarniðurstöðu fyrir árlegt magn nettó varma í einfaldaða óvissumatinu, í samræmi við c-lið 2. mgr. 7. gr., við val á 

aðferðum, sem um getur í b- til f-lið fyrstu málsgreinar, ef gagnalindir sem sýna mestu nákvæmnina eru ekki valdar. 

4.6. Val á gagnalindum fyrir eiginleika efniviða 

Nota skal eftirfarandi almennar gagnalindir við val á nákvæmustu tiltæku gagnalindunum til að ákvarða eiginleika, s.s. 

raka eða hreinleika efnis, kolefnisinnihald, nettóvarmagildi, innihald lífmassa o.s.frv., vara, efniviða, eldsneytis eða 

úrgangslofttegunda sem ílags eða frálags stöðvar eða undirstöðvar: 

a) aðferðir til að ákvarða reiknistuðla í samræmi við vöktunaráætlunina sem er samþykkt samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 601/2012, 

b) greiningar á rannsóknarstofu í samræmi við lið 6.1 í þessum viðauka, 

c) einfaldaðar greiningar á rannsóknarstofu í samræmi við lið 6.2 í þessum viðauka, 

d) föst gildi sem byggjast á einni af eftirfarandi gagnalindum: 

— staðlaðir stuðlar sem aðildarríki notar í landsskrá sinni, sem það leggur fyrir skrifstofu rammasamnings 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, 

— gildi í heimildum, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, þ.m.t. staðlaðir stuðlar sem lögbært yfirvald birtir, 

sem eru samrýmanlegir stuðlum sem um getur í fyrri undirlið en þeir eru dæmigerðir fyrir aðgreindari upptök 

eldsneytisstrauma, 

— gildi sem birgir eldsneytis eða efniviðar tilgreinir og ber ábyrgð á ef rekstraraðilinn getur sýnt lögbæru 

yfirvaldi með fullnægjandi hætti fram á að kolefnisinnihaldið sé með 95% öryggisbil sem fer ekki yfir 1%,  
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e) föst gildi sem byggjast á einni af eftirfarandi gagnalindum: 

— staðlaðir stuðlar og hvarfhlutfallslegir stuðlar sem eru tilgreindir í VI. viðauka við reglugerð (ESB)  

nr. 601/2012 eða í leiðbeiningum milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar (IPCC), 

— gildi, sem byggjast á fyrri greiningum, ef rekstraraðilinn getur sýnt lögbæru yfirvaldi með fullnægjandi hætti 

fram á að þessi gildi séu dæmigerð fyrir síðari framleiðslulotur af sama eldsneytinu eða efniviðnum, 

— önnur gildi sem byggjast á rannsóknaniðurstöðum. 

Við val á gagnalindum að því er varðar 1. mgr. 7.gr. teljast einungis gagnalindirnar, sem um getur í a- og b-lið fyrstu 

málsgreinar, vera þær gagnalindir sem sýna mestu nákvæmnina en gagnalindirnar, sem um getur í a-lið þeirrar 

málsgreinar, skulu notaðar að því marki sem þær ná yfir viðkomandi gagnasafn. Gagnalindirnar, sem um getur í c- til 

e-lið fyrstu málsgreinar, teljast minna nákvæmar í lækkandi stigskiptri röð frá c-lið til e-liðar. 

5. AÐFERÐIR TIL AÐ ÁKVARÐA ÁRLEGT MAGN EFNIVIÐA OG ELDSNEYTIS 

Ef rekstraraðili þarf að ákvarða árlegt magn eldsneytis eða efniviða, þ.m.t. vörur sem varða undirstöðvar með 

vöruviðmiðun, skal rekstraraðilinn ákvarða slíkt magn í hverri stöð eða fyrir hverja viðkomandi undirstöð sem skiptir 

máli, eins og krafist er, með einni af eftirfarandi aðferðum: 

a) á grundvelli samfelldra mælinga í ferlinu þar sem efniviðurinn er notaður eða framleiddur, 

b) á grundvelli samantektar á mælingum á magni, sem er afhent eða framleitt sérstaklega, að teknu tilliti til 

viðkomandi breytinga á birgðum. 

Að því er varðar b-lið fyrstu málsgreinar skal reikna út magn eldsneytis eða efniviðar, sem er notað á almanaksárinu í 

stöðinni eða undirstöðinni, sem magn eldsneytis eða efniviðar sem flutt er inn á almanaksárinu, að frádregnu magni 

eldsneytis eða efniviðar sem flutt er út, að viðbættu magni eldsneytis eða efniviðar í birgðum við upphaf 

almanaksársins, að frádregnu magni eldsneytis eða efniviðar í birgðum við lok almanaksársins. 

Að því er varðar b-lið fyrstu málsgreinar skal reikna út magn vöru eða annars efniviðar, sem er flutt út á 

almanaksárinu, sem magn vöru eða efniviðar sem er flutt út á skýrslutímabilinu, að frádregnu magninu sem er flutt inn 

eða endurunnið í ferlinu, að frádregnu magni vöru eða efniviðar í birgðum við upphaf almanaksársins, að viðbættu 

magni vöru eða efniviðar í birgðum við lok almanaksársins. 

Þegar ekki er tæknilega gerlegt eða það myndi stofna til óhóflegs kostnaðar að ákvarða birgðamagn með beinum 

mælingum getur rekstraraðilinn metið þetta magn á grundvelli annars af eftirfarandi: 

a) gagna frá næstliðnum árum og í samhengi við viðkomandi starfsemisstig á skýrslutímabilinu, 

b) skjalfestra aðferða og viðkomandi gagna í endurskoðuðum reikningsskilum fyrir skýrslutímabilið. 

Þegar ákvörðun á magni vöru, efniviða eða eldsneytis fyrir allt almanaksárið er tæknilega ógerleg eða myndi stofna til 

óhóflegs kostnaðar getur rekstraraðilinn valið næstmest viðeigandi dag til að aðgreina skýrslugjafarárið frá því næsta 

og samrýmt það við tilskilið almanaksár. Frávikin, sem tengjast einni eða fleiri vörum, efnivið eða eldsneyti, skulu 

skýrt skráð, þau skulu vera grundvöllur fyrir gildi sem er dæmigert fyrir almanaksárið og þau skulu metin á 

samræmdan hátt í tengslum við næsta ár. 

6. KRÖFUR SEM VARÐA GREININGAR Á RANNSÓKNARSTOFUM OG TENGDA SÝNATÖKU 

6.1. Kröfur sem varða greiningar á rannsóknarstofu 

Ef rekstraraðili þarf að framkvæma greiningu á rannsóknarstofu til að ákvarða eiginleika (þ.m.t. raki, hreinleiki, 

styrkleiki, kolefnisinnihald, lífmassahluti, nettóvarmagildi, eðlismassi) vara, efniviða, eldsneytis eða úrgangs-

lofttegunda eða til að fastsetja fylgni milli mæliþátta, að því er varðar óbeina ákvörðun á tilskildum gögnum, skal 

greiningin fara fram í samræmi við 32. til 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 með því að nota samþykkta 

sýnatökuáætlun til að tryggja að sýni séu dæmigerð fyrir lotuna sem þau tengjast. Ef VII. viðauki við reglugerð (ESB) 

nr. 601/2012 hefur ekki að geyma viðeigandi lágmarkstíðni greininga fyrir tiltekna vöru, efnivið eða eldsneyti skal 

rekstraraðilinn gera tillögu að hæfilegri tíðni greininga, til samþykkis hjá lögbæru yfirvaldi, á grundvelli upplýsinga 

um misleitni vörunnar, efniviðarins eða eldsneytisins.  
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6.2. Einfaldaðar kröfur um tilteknar greiningar á rannsóknarstofu 

Ef rekstraraðili leggur fram gögn, sem lögbært yfirvald telur fullnægjandi, um að greining í samræmi við lið 6.1 sé 

tæknilega ekki gerleg eða myndi stofna til óhóflegs kostnaðar skal rekstraraðilinn framkvæma tilskildar greiningar á 

grundvelli bestu starfsvenja í iðnaðinum eða nota settar viðmiðanir ásamt fylgni, sem byggist á athugunum, við 

auðfáanlegri mæliþátt sem er ákvarðaður a.m.k. einu sinni á ári í samræmi við lið 6.1. 

7. REGLUR TIL AÐ ÁKVARÐA NETTÓ MÆLANLEGAN VARMA 

7.1. Meginreglur 

Allt tilgreint magn mælanlegs varma skal ávallt vísa til magns af nettó mælanlegum varma, ákvarðað sem 

varmainnihald (vermi) varmaflæðisins sem flutt er til ferlisins sem notar varmann eða til notanda utanhúss, að 

frádregnu varmainnihaldi bakflæðisins. 

Taka skal tillit til ferla, sem nota varma, sem eru nauðsynlegir fyrir varmaframleiðslu og -dreifingu, s.s. afloftarar, 

meðhöndlun vatns sem tekið er inn vegna uppgufunar og regluleg uppgufun, við ákvörðun á nýtni varmakerfisins og 

þeir geta því ekki talist ferlar, sem nota varma, sem eiga rétt á að fá úthlutun. 

Ef sami varmaberinn er notaður í mörgum samfelldum ferlum og varmi hans er notaður við mismunandi upphafs-

hitastig skal magn varma, sem er notaður í hverju ferli sem notar varma, ákvarðaður sérstaklega nema ferlin séu innan 

sömu undirstöðvar. Meðhöndla skal endurhitun á varmaberanum milli samfelldra ferla, sem nota varma, eins og 

viðbótarvarmaframleiðslu. 

Ef varmi er notaður til kælingar gegnum ísogskæliferli skal þetta kæliferli teljast vera varmanotkunarferli. 

7.2. Aðferðafræði til að ákvarða magn nettó mælanlegs varma 

Að því er varðar val á gagnalindum til að magngreina orkuflæði í samræmi við lið 4.5 skal hafa eftirfarandi 

aðferðarfræði í huga til að ákvarða magn nettó mælanlegs varma: 

Aðferð 1: Notkun mælinga 

Samkvæmt þessari aðferð mælir rekstraraðilinn alla viðkomandi mæliþætti, einkum hitastig, þrýsting, stöðu varmabera 

sem er fluttur og sem kemur til baka. Staða berans, ef um er að ræða gufu, skal vísa til mettunar hans eða stigs 

ofurhitunar. Rekstraraðilinn mælir enn fremur (rúmmáls) streymi varmaberans. Rekstraraðilinn ákvarðar vermi og 

sértækt rúmmál varmaberans á grundvelli mæligildanna með því að nota hentugar gufutöflur eða verkfræðihugbúnað. 

Massastreymi berans er reiknað sem hér segir 

 (Jafna 3) 

þar sem ṁ er massastreymi í kg/s, V er rúmmálsstreymi í m3/s og υ er sértækt rúmmál í m3/kg. 

Þar eð massastreymið telst vera það sama fyrir bera sem er fluttur og sem kemur til baka er varmastreymi reiknað með 

því að nota mismun á vermi milli streymis sem er flutt og sem kemur til baka, sem hér segir: 

 = (hstreymi – hbakfl)· ṁ (Jafna 4) 

Þar sem Q er varmastreymi í kJ/s, hstreymi er vermi flutta streymisins í kJ/kg, hbakfl er vermi bakflæðisins í kJ/kg, og ṁ er 

massastreymi í kg/s. 

Ef um er að ræða að gufa eða heitt vatn er notað sem varmaberi, ef þéttivatnið rennur ekki til baka eða þar sem það er 

ekki mögulegt að meta vermi þéttivatnsins sem rennur til baka, skal rekstraraðilinn ákvarða hbakfl miðað við hitastigið 

90°C. 

Ef vitað er að massastreymi er ekki eins skal eftirfarandi gilda: 

— ef rekstraraðilinn leggur fram gögn, sem lögbært yfirvald telur fullnægjandi, um að þéttivatnið verði eftir í vörunni 

(t.d. í ferlum með „beinni gufuinnspýtingu“) er viðkomandi magn vermis í þéttivatni ekki dregið frá, 

— ef þekkt er að varmaberi tapast (t.d. vegna leka eða fráveitu) skal draga mat á viðkomandi massaflæði frá 

massaflæði flutta varmaberans.  
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Til að ákvarða árlegt nettóvarmaflæði út frá ofangreindum gögnum skal rekstraraðilinn, með fyrirvara um tiltækan 

mælibúnað og gagnavinnslu, nota eina af eftirfarandi aðferðum: 

— ákvarða árleg meðalgildi fyrir mæliþættina sem ákvarða árlegt meðalvermi varmabera sem er fluttur og kemur til 

baka og margfalda það með árlegu heildarmassaflæði með því að nota jöfnu 4, 

— ákvarða klukkustundargildi varmaflæðis og leggja þessi gildi saman fyrir árlegan heildarrekstrartíma varmakerf-

isins. Með fyrirvara um gagnavinnslukerfið má skipta klukkustundargildum út fyrir önnur tímabil eins og við á. 

Aðferð 2: Með upplýsingaskjölum 

Rekstraraðili ákvarðar magn af nettó mælanlegum varma á grundvelli upplýsingaskjala, í samræmi við lið 4.6 í þessum 

viðauka, að því tilskildu að varmamagnið sem gefið er upp í þeim upplýsingaskjölum sé byggt á mælingum eða á 

réttmætum matsaðferðum í samræmi við lið 3.4 í þessum viðauka. 

Aðferð 3: Útreikningur á óbeinum gögnum á grundvelli mældrar nýtni 

Rekstraraðili ákvarðar magn nettó mælanlegs varma á grundvelli eldsneytisílags og mældrar nýtni sem tengist 

varmaframleiðslunni: 

Q = ηH · EIN (Jafna 5) 

EIN = Σ ADi · NCVi (Jafna 6) 

Þar sem Q er magn varma, gefið upp sem TJ, ηH er mæld nýtni varmaframleiðslu, EIN er orkuílag frá eldsneyti, ADi eru 

árleg gögn um starfsemi (þ.e. notað magn) eldsneytis i, og NCVi er nettóvarmagildi eldsneytis i. 

Annaðhvort mælir rekstraraðilinn gildið ηH á hæfilega löngu tímabili, þar sem tekið er nægilegt tillit til mismunandi 

álagsstöðu stöðvarinnar, eða það er tekið úr upplýsingaskjölum framleiðandans. Að því er þetta varðar skal taka tillit til 

sértæks hlutaálagsferlis með því að nota árlegan álagsstuðul: 

LF = EIN/EHámark (Jafna 7) 

Þar sem LF er álagsstuðullinn, EIN er orkuílagið eins og það er ákvarðað með jöfnu 6 á almanaksárinu og EHámark er 

hámarkseldsneytisílagið ef varmaframleiðslueiningin hefur verið keyrð á 100% nafnálagi allt almanaksárið. 

Nýtnin skal byggjast á aðstæðum þar sem allt þéttivatnið rennur til baka. Gera skal ráð fyrir því að hitastig 

þéttivatnsins sem rennur til baka sé 90°C. 

Aðferð 4: Útreikningur á óbeinum gögnum á grundvelli nýtniviðmiðunar 

Þessi aðferð er nákvæmlega eins og aðferð 3 en notuð er nýtniviðmiðunin 70% (ηRef,H = 0,7) í jöfnu 5. 

7.3. Greint á milli fjarhitunar, varma innan viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir og utan þess 

Ef stöð flytur inn mælanlegan varma skal rekstraraðili ákvarða með aðskildum hætti magn varma sem kemur frá 

stöðvum sem falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og varma sem er fluttur inn frá einingum sem falla 

ekki undir viðskiptakerfið. Ef stöð notar mælanlegan varma sem fluttur er út frá undirstöð með vöruviðmiðun fyrir 

saltpéturssýru skal rekstraraðilinn ákvarða það magn varma sem er notað aðskilið frá öðrum mælanlegum varma. 

Ef stöð flytur út mælanlegan varma skal rekstraraðilinn ákvarða með aðskildum hætti magn varma sem fluttur er út til 

stöðva sem falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og varma sem fluttur er út til eininga sem falla ekki 

undir viðskiptakerfið. Enn fremur skal rekstraraðilinn ákvarða með aðskildum hætti magn varma sem fellur undir 

fjarhitun. 

8. REGLUR UM ÚTHLUTUN ELDSNEYTIS OG LOSUNAR FRÁ SAMÞÆTTRI VARMA- OG RAFORKUVINNSLU AÐ ÞVÍ ER 

VARÐAR UPPFÆRSLU Á VIÐMIÐUNARGILDUM 

Þessi liður gildir um aðstæður þar sem rekstraraðili þarf að skipta ílagi, frálagi og losun frá einingum fyrir samvinnslu 

raf- og varmaorku niður á undirstöðvar í þeim tilgangi að uppfæra viðmiðunargildi.  
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Að því er varðar þennan lið er „samvinnsla raf- og varmaorku“ notuð eins hún er skilgreind í 30. lið 2. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB (3). 

Losun einingar fyrir samvinnslu raf- og varmaorku er ákvörðuð sem 

EmCHP = Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC (Jafna 8) 

Þar sem EmCHP er árleg losun einingar fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, gefið upp sem t CO2, ADi eru árleg gögn 

um starfsemi (þ.e. notað magn) eldsneytis i sem er notað fyrir einingu fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu, gefið 

upp sem tonn eða Nm3, NCVi er nettóvarmagildi eldsneytis i, gefið upp sem TJ/t eða TJ/Nm3 og EFi er losunarstuðull 

eldsneytis i, gefið upp sem t CO2/TJ. EmFGC er losun frá vinnslu frá hreinsun útblásturs, gefið upp sem t CO2. 

Orkuílag í einingu fyrir samþætta varma- og raforkuvinnslu er reiknað út í samræmi við jöfnu 6. Árleg meðalnýtni 

varmaframleiðslu annars vegar og framleiðslu á raforku (eða vélrænni orku, ef við á) hins vegar er reiknað sem hér 

segir: 

ηvarmi = Qnet/EIN (Jafna 9) 

ηel = Eel/EIN (Jafna 10) 

Þar sem ηvarmi (einingalaust) er árleg meðalnýtni varmaframleiðslu, Qnet er árleg magn nettó varma sem er framleiddur í 

einingu fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, gefið upp sem TJ eins og það er ákvarðað í samræmi við lið 7.2, EIN er 

orkuílagið eins og það er ákvarðað með því að nota jöfnu 6, gefið upp sem TJ, ηel (einingalaust) er árleg meðalnýtni 

raforkuframleiðslu og Eel er árleg nettóframleiðsla á raforku í einingu fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, gefin upp 

sem TJ. 

Ef rekstraraðilinn leggur fram gögn, sem lögbært yfirvald telur fullnægjandi, um að ákvörðun á nýtni ηvarmi og ηel sé 

tæknilega ekki gerleg eða myndi stofna til óhóflegs kostnaðar skal nota gildi sem byggð eru á tæknigögnum 

(hönnunargildum) stöðvarinnar. Ef engin slík gildi eru tiltæk skal nota varfærnisleg staðalgildi ηvarmi = 0,55 og ηel = 

0,25. 

Stuðlar til að skipta varma og raforku niður á samþætta varma- og raforkuvinnslu (CHP) eru reiknaðir sem hér segir 

𝐹𝐶𝐻𝑃,𝑉𝑎𝑟𝑚𝑖 =
𝜂𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖

𝜂𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖 + 𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙
 

(Jafna 11) 

𝐹𝐶𝐻𝑃,𝐸𝑙 =
𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙

𝜂𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖 + 𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙
 

(Jafna 12) 

Þar sem FCHP,varmi er stuðull til að skipta niður varma og FCHP,El er stuðull til að skipta niður raforku (eða vélrænni 

orku, ef við á), hvort tveggja gefið upp án einingar, ηref, varmi er nýtniviðmiðun fyrir varmaframleiðslu í sjálfstæðum 

katli og ηref,el er nýtniviðmiðun raforkuframleiðslu án samvinnslu raf- og varmaorku. Að því er varðar viðmiðunarnýtni 

skal rekstraraðili nota viðeigandi eldsneytissértæk gildi úr framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/2402 (4) án þess að beita leiðréttingarstuðlunum fyrir tap sem komist er hjá í dreifikerfinu í IV. viðauka við þá 

reglugerð. 

Til að skipta orkuílagi eða losun frá einingu fyrir samvinnslu raf- og varmaorku niður á framleiðslu varma og raforku 

(eða vélrænnar orku, ef við á) skal rekstraraðilinn margfalda heildarorkuílagið eða losunina með viðkomandi 

úthlutunarstuðli fyrir varma eða raforku. 

Sértækur losunarstuðull mælanlegs varma sem tengist samþættri varma- og raforkuvinnslu, sem á að nota til að skipta 

varmatengdri losun niður á undirstöðvar í samræmi við lið 10.1.2., er reiknaður sem hér segir 

EFCHP,varmi = EmCHP · FCHP,varmi/Qnet (Jafna 13) 

Þar sem EFCHP, varmi er losunarstuðull fyrir framleiðslu á mælanlegum varma í einingu fyrir samvinnslu raf- og 

varmaorku, gefinn upp sem t CO2/TJ.  

  

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB frá 25. október 2012 um orkunýtni, breytingu á tilskipunum 2009/125/EB og 

2010/30/ESB og um niðurfellingu á tilskipunum 2004/8/EB og 2006/32/EB (Stjtíð. ESB L 315, 14.11.2012, bls. 1). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2402 frá 12. október 2015 um endurskoðun á samræmdum nýtniviðmiðunum 

við aðskilda framleiðslu raforku og varma við beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB og um niðurfellingu 

framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/877/ESB (Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2015, bls. 54). 



29.10.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/691 

 

9. AÐFERÐ TIL AÐ REKJA KÓÐA VARA Í VÖRUSKRÁ ESB 

Í þeim tilgangi að skipta gögnum rétt niður á undirstöðvar skal rekstraraðili halda skrá yfir allar vörur sem eru 

framleiddar í stöðinni og viðeigandi kóða þeirra í vöruskrá ESB, byggt á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins,  

2. endursk. Á grundvelli þessarar skrár skal rekstraraðilinn: 

— skipta vörum og árlegum framleiðslutölum þeirra niður á undirstöðvar með vöruviðmiðun í samræmi við 

skilgreiningar á vörum í I. viðauka, eftir því sem við á, 

— taka tillit til þessara upplýsinga við skiptingu ílags, frálags og losunar aðskilið niður á undirstöðvar sem tengjast 

geirum sem teljast vera eða teljast ekki vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka, í samræmi við 10. gr. 

Í þessu skyni skal rekstraraðilinn koma á, skjalfesta, framfylgja og viðhalda aðferðum fyrir reglulegar athuganir á því 

hvort vörurnar, sem eru framleiddar í stöðinni, eru í samræmi við þá kóða í vöruskrá ESB sem voru notaðir þegar 

áætlunin um aðferðafræði við vöktun var sett upp. Þessi aðferð skal enn fremur innihalda ákvæði til að sanngreina 

hvort stöðin framleiðir nýja vöru í fyrsta skipti og til að tryggja að rekstraraðilinn ákvarði viðeigandi kóða í vöruskrá 

ESB fyrir nýju vöruna, bæti honum í vöruskrána og skipti tengdu ílagi, frálagi og losun niður á viðeigandi 

undirstöðvar. 

10. REGLUR TIL AÐ ÁKVARÐA LOSUN Í UNDIRSTÖÐ Í ÞEIM TILGANGI AÐ UPPFÆRA VIÐMIÐUNARGILDI 

10.1. Losun í undirstöðvum 

Að því er varðar 10. gr. skal rekstraraðili skipta heildarlosun stöðvarinnar niður á undirstöðvar með því að nota, eftir 

atvikum, ákvæðin í liðum 3.2 og 10.1.1 til 10.1.5 í þessum viðauka. 

10.1.1 Bein skipting efnisstrauma eða upptaka losunar 

1. Losun frá efnisstraumum eða upptökum losunar, sem þjóna aðeins einni undirstöð, er eignuð þeirri undirstöð að 

fullu. Ef rekstraraðilinn notar massajöfnuð skal draga frá efnisstrauma á útleið í samræmi við 25. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 601/2012. Til að komast hjá tvítalningu skal ekki skipta niður efnisstraumum, sem er breytt í úrgangs-

lofttegundir, með þessari aðferð, að undanskildum úrgangslofttegundum sem eru framleiddar og notaðar að fullu 

innan sömu undirstöðvar með vöruviðmiðun. 

2. Eftirfarandi aðferðir við skiptingu losunar gilda einungis þar sem efnisstraumar eða upptök losunar þjóna fleiri en 

einni undirstöð: 

— losun frá efnisstraumum eða upptökum losunar, sem er notuð við framleiðslu á mælanlegum varma, skal skipt 

niður á undirstöðvar í samræmi við lið 10.1.2, 

— ef úrgangslofttegundir eru ekki notaðar innan þeirrar undirstöðvar með vöruviðmiðun þar sem þær eru 

framleiddar skal losun, sem kemur frá úrgangslofttegundum, skipt niður í samræmi við lið 10.1.5, 

— ef magn efnisstrauma, sem rekja má til undirstöðva, er ákvarðað með mælingum fyrir notkun í undirstöðinni 

skal rekstraraðilinn beita viðeigandi aðferðafræði í samræmi við lið 3.2. 

— ef ekki er hægt að skipta niður losun frá efnisstraumum eða upptökum losunar eftir öðrum aðferðum skal 

skipta þeim niður með því að nota fylgnibreytur sem hafa þegar verið tengdar við undirstöðvar í samræmi við 

lið 3.2. Í því skyni skal rekstraraðilinn skipta niður magni efnisstrauma og viðkomandi losun þeirra 

hlutfallslega eftir þeim hlutföllum sem þessum mæliþáttum er úthlutað til undirstöðva. Viðeigandi mæliþættir 

eru m.a. massi framleiddra vara, massi eða rúmmál eldsneytis eða efniviðar sem er notaður, magn ómælanlegs 

varma sem er framleiddur, rekstrarstundir eða þekkt nýtni búnaðar. 

10.1.2 Losun sem rekja má til mælanlegs varma 

Ef undirstöð notar mælanlegan varma sem er framleiddur innan stöðvarinnar skal rekstraraðilinn ákvarða, eftir 

atvikum, varmatengda losun með einni af eftirfarandi aðferðum. 

1. Að því er varðar mælanlegan varma sem er framleiddur með brennslu eldsneytis innan stöðvarinnar, að 

undanskildum varma sem er framleiddur með samvinnslu raf- og varmaorku, ákvarðar rekstraraðilinn losun-

arstuðul fyrir viðkomandi eldsneytissamsetningu og reiknar út losun, sem rekja má til undirstöðvarinnar, sem 

EmQ,undirst = EFsams · Qnotað,undirst / η (Jafna 14) 
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Þar sem EmQ,undirst er varmatengd losun undirstöðvarinnar í t CO2, EFsams er losunarstuðull viðkomandi 

eldsneytissamsetningar, gefinn upp sem t CO2/TJ, þ.m.t. losun frá hreinsun útblásturs, eftir atvikum, Qnotað,undirst er 

magn mælanlegs varma sem er notaður í undirstöðinni, gefinn upp sem TJ, og η er nýtni varmaframleiðsluferlisins. 

EFsams er reiknað sem hér segir 

EFsams = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC) / (Σ ADi · NCVi) (Jafna 15) 

Þar sem ADi eru árleg gögn um starfsemi (þ.e. notað magn) eldsneytis i sem er notað fyrir framleiðslu á 

mælanlegum varma, gefið upp sem tonn eða Nm3, NCVi nettóvarmagildi eldsneytis i, gefið upp sem TJ/t eða 

TJ/Nm3, og EFi losunarstuðull eldsneytis i, gefið upp sem t CO2/TJ. EmFGC er losun frá vinnslu frá hreinsun 

útblásturs, gefið upp sem t CO2. 

Ef úrgangslofttegund er hluti af eldsneytissamsetningunni, sem er notuð, er losunarstuðull úrgangsloft-

tegundarinnar aðlagaður áður en EFsams er reiknað út í samræmi við b-lið í lið 10.1.5 í þessum viðauka. 

2. Að því er varðar mælanlegan varma, sem er framleiddur í einingum fyrir samvinnslu raf- og varmaorku þar sem 

eldsneyti er brennt innan stöðvarinnar, ákvarðar rekstraraðilinn losunarstuðul fyrir viðkomandi eldsneytis-

samsetningu og reiknar út losun, sem rekja má til undirstöðvarinnar, sem 

EmQ,CHP,undirst = EFCHP,varmi · Qnotað,CHP,undirst (Jafna 16) 

Þar sem EmQ,CHP,undirst er varmatengd losun frá samþættri varma- og raforkuvinnslu undirstöðvarinnar í t CO2, 

EFCHP,varmi er losunarstuðull varmahluta einingarinnar fyrir samvinnslu raf- og varmaorku·eins og hann er 

ákvarðaður í samræmi við 8. lið, gefinn upp sem t CO2/TJ, þ.m.t. losun frá hreinsun útblásturs, eftir atvikum, og 

Qnotað,CHP,undirst er magn mælanlegs varma sem er framleiddur með samþættri varma- og raforkuvinnslu innan 

stöðvarinnar og notaður í undirstöðinni, gefinn upp sem TJ. 

Ef úrgangslofttegund er hluti af eldsneytissamsetningunni, sem er notuð í einingu fyrir samvinnslu raf- og 

varmaorku, er losunarstuðull úrgangslofttegundarinnar aðlagaður áður en EFCHP,varmi er reiknað út í samræmi við b-

lið í lið 10.1.5. 

3. Ef mælanlegur varmi er endurheimtur frá ferlum sem falla undir undirstöð með vöruviðmiðun, undirstöð með 

eldsneytisviðmiðun eða undirstöð með losun frá vinnslu skal rekstraraðilinn tilkynna þannig um þetta magn varma, 

í skýrslunni um grunngögn í samræmi við a-lið 2. mgr. 4. gr., að það sé flutt á milli viðkomandi undirstöðva. 

4. Ef mælanlegur varmi er fluttur inn frá öðrum stöðvum sem falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir 

eða frá stöðvum eða einingum sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir skal tilgreina 

losunarstuðul sem tengist framleiðslu á þeim varma, ef hann er tiltækur. 

5. Rekstraraðilinn skal ekki skipta niður neinni losun á mælanlegun varma sem er framleiddur með raforku en 

tilkynna um tengt magn mælanlegs varma í skýrslunni um grunngögn í samræmi við a-lið 2. mgr. 4. gr. 

10.1.3 Skipting losunar sem tengist varmatapi 

Ef tap á mælanlegum varma er ákvarðað aðskilið frá því magni sem er notað í undirstöðvum skal rekstraraðilinn, til 

þess að uppfylla viðmiðunina í samræmi við c-lið 5. mgr. 10. gr., bæta losun í tengslum við hlutfallslegt magn 

varmataps við losun frá öllum undirstöðvum þar sem mælanlegur varmi, sem er framleiddur í stöðinni, er notaður með 

því að nota losunarstuðla sem eru ákvarðaðir í samræmi við lið 10.1.2 í þessum viðauka. 

10.1.4 Skipting losunar sem tengist ómælanlegum varma 

Til að skipta niður losun, sem tengist notkun á ómælanlegum varma sem er ekki innifalinn hjá undirstöð með 

vöruviðmiðun, skal rekstraraðilinn skipta viðkomandi efnisstraumum eða upptökum losunar niður á undirstöðvar í 

samræmi við lið 10.1.1 með því að nota viðeigandi losunarstuðla. Rekstraraðilinn skal einungis skipta eldsneyti og 

efnisstraumum, sem tengjast vinnslulosun frá hreinsun útblásturs, niður á notkun á ómælanlegum varma. 

Ef úrgangslofttegund er hluti af eldsneytissamsetningunni, sem er notuð, er losunarstuðull úrgangslofttegundarinnar 

aðlagaður fyrir skiptingu losunarinnar niður á notkun á ómælanlegum varma í samræmi við b-lið í lið 10.1.5. 
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10.1.5 Skipting losunar til framleiðslu og notkunar á úrgangslofttegundum 

Losun frá úrgangslofttegundum er skipt í tvo hluta, nema þar sem þær eru notaðar í sömu undirstöð með vöruviðmiðun 

og sem þær eru framleiddar í, sem hér segir: 

a) Magni losunar, sem er rakið til framleiðslu úrgangslofttegundar, er skipt niður á undirstöðvar með vöruviðmiðun 

þar sem úrgangslofttegundin er framleidd. 

Þetta magn er reiknað sem hér segir: 

EmWG = VWG · NCVWG · (EFWG – EFNG · Corrn) (Jafna 17) 

Þar sem EmWG er magn losunar sem er úthlutað til framleiðslu úrgangslofttegunda, VWG er magn úrgangs-

lofttegunda sem er framleitt, gefið upp sem Nm3 eða t, NCVWG er nettóvarmagildi úrgangslofttegunda, gefið upp 

sem TJ/Nm3 eða TJ/t, EFWG er losunarstuðull úrgangslofttegunda, gefinn upp sem t CO2/TJ, EFNG er losunarstuðull 

jarðgass (56,1 t CO2/TJ), og Corrη er stuðull þar sem tekið er tillit til mismunandi nýtni við notkun úrgangs-

lofttegunda og við notkun viðmiðunareldsneytisins jarðgass. Staðalgildi þessa stuðuls er jafnt og 0,667. 

b) Magni losunar, sem er rakið til notkunar úrgangslofttegunda, er skipt niður á undirstöðvar með vöruviðmiðun, 

undirstöðvar með varmaviðmiðun, undirstöðvar með fjarhitun eða undirstöðvar með eldsneytisviðmiðun þar sem 

það er notað. Þetta magn er ákvarðað með því að margfalda magn og varmagildi úrgangslofttegunda með gildi 

varmans eða eldsneytisviðmiðunarinnar, eftir því sem við á. 

10.2. Losun sem er skipt niður á undirstöðvar 

Rekstraraðilinn skal ákvarða skiptingu losunar frá hverri undirstöð sem summu: 

a) losunar sem tengist efnisstraumum sem skipta máli fyrir undirstöðina og er ákvörðuð í samræmi við lið 10.1.1, 

eftir því sem við á, 

b) losunar sem rekja má til mælanlegs varma sem er notaður í undirstöðinni og er ákvörðuð í samræmi við lið 10.1.2 

og 10.1.3, eftir því sem við á, 

c) losunar sem rekja má til ómælanlegs varma sem er notaður í undirstöðinni og er ákvörðuð í samræmi við lið 

10.1.4, eftir því sem við á, 

d) losunar sem rekja má til framleiðslu eða notkunar á úrgangslofttegundum í undirstöðinni og er ákvörðuð í 

samræmi við lið 10.1.5, eftir því sem við á. 

Í þessum útreikningum skal rekstraraðilinn tryggja að efnisstraumum sé hvorki sleppt né þeir tvítaldir. 

Rekstraraðilinn skal einnig ákvarða mismuninn milli heildarlosunar stöðvarinnar og summu niðurskiptrar losunar frá 

öllum undirstöðvum sem skipta máli fyrir stöðina. Ef við á skal rekstraraðilinn auðkenna öll ferli sem stuðla að þessum 

mismun og staðfesta sennileika niðurskiptingarinnar með því að meta losun sem tengist þessum ferlum, einkum 

efnisstrauma sem eru notaðir við raforkuframleiðslu og aðra brennslu en brennslu gass í afgasloga af öryggisástæðum. 

 __________  


