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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. mars 2014 

om endring av vedtak 2005/381/EF med hensyn til spørreskjemaet til rapportering om anvendelsen 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 1726] 

(2014/166/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), 

særlig artikkel 21 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF 

skal medlemsstatene hvert år framlegge for 

Kommisjonen en rapport om anvendelsen av nevnte 

direktiv. Etter at direktiv 2003/87/EF ble vedtatt, er det 

blitt betydelig endret, og Kommisjonen har vedtatt en 

rekke juridiske virkemidler for å gjennomføre det. 

2)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(3) endret 

direktiv 2003/87/EF for å omfatte luftfartsvirksomhet i 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser 

i Unionen, og for å forbedre og utvide ordningen for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen. I 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 25.3.2014, 

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 51. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 

2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at 

luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 

13.1.2009, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63). 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(4) er det 

fastsatt regler for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og virksomhetsdata, mens det i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(5) er fastsatt 

regler for kontroll av rapportene om klimagassutslipp, 

akkreditering og gjensidig godkjenning av kontrollører 

samt fagfellevurdering av akkrediteringsorganer. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(6) ble 

det dessuten fastsatt allmenne drifts- og vedlikeholds-

krav til unionsregisteret, og i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(7) ble det fastsatt overgangsregler i hele 

Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri 

tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i 

direktiv 2003/87/EF. 

4)  Ved kommisjonsbeslutning 2005/381/EF(8) ble det 

innført et spørreskjema som medlemsstatene skal bruke 

til å utarbeide årsrapportene, slik at de kan redegjøre 

nøye for anvendelsen av direktiv 2003/87/EF. Ved 

  

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om 

overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 

12.7.2012, s. 30). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 av 21. juni 2012 om 

verifikasjon av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om 

tonnkilometer og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 

av 12.7.2012, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om 

opprettelse av et unionsregister i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 

(EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1). 

(7) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om 

fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til 

harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar 

med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

(EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1). 

(8) Kommisjonsvedtak 2005/381/EF av 4. mai 2005 om opprettelse 

av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av 

en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 126 

av 19.5.2005, s. 43). 

2021/EØS/40/56 



Nr. 40/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

kommisjonsvedtak 2006/803/EF(1) ble spørreskjemaet 

endret i lys av de erfaringene som medlemsstatene og 

Kommisjonen hadde høstet ved bruk av spørreskjemaet. 

5)  Anvendelsen av direktiv 2003/87/EF som endret, og de 

juridiske virkemidlene som Kommisjonen har vedtatt 

samt ytterligere erfaring som medlemsstatene og 

Kommisjonen har høstet ved bruk av spørreskjemaet, 

har vist at det er nødvendig å styrke synergivirkningene 

og sammenhengen mellom de rapporterte 

opplysningene. 

6)  Særlig bør de rapporteringskravene som er fastsatt i 

spørreskjemaet, endres i samsvar med nevnte juridiske 

virkemidler og bør forbedres ytterligere på en 

harmonisert måte for å effektivisere rapporterings-

prosessen og kvaliteten på de opplysningene som 

medlemsstatene rapporterer. 

7)  Vedlegget til vedtak 2005/381/EF bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer nedsatt ved 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/803/EF av 23. november 2006 om 

endring av vedtak 2005/381/EF om opprettelse av et spørreskjema 

til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av 

rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 329 av 25.11.2006, s. 38). 

artikkel 26 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 525/2013(2) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2005/381/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 

21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på 

nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, 

og om oppheving av vedtak nr. 280/2004/EF (EUT L 165 av 

18.6.2013, s. 13). 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2003/87/EF 

1. Opplysninger om den institusjonen som framlegger rapporten 

Organisasjonens navn og avdeling: 

Kontaktperson: 

Kontaktpersonens offisielle tittel: 

Adresse: 

Internasjonalt telefonnummer: 

E-post: 

2. Vedkommende myndigheter innen EUs ordning for handel med utslippskvoter og samordning mellom 

myndighetene 

Spørsmålene i dette avsnitt skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

2.1.  I tabellen nedenfor angis navn, forkortelse og kontaktopplysninger på vedkommende myndighet som er 

ansvarlig for å gjennomføre EUs ordning for handel med utslippskvoter for anlegg og luftfartssektoren i din 

medlemsstat. Legg til flere rader om nødvendig. 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   

I tabellen nedenfor angis navn, forkortelse og kontaktopplysninger på det nasjonale akkrediteringsorganet som 

er utpekt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(2). 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   

Har du etablert en nasjonal sertifiseringsmyndighet som skal sertifisere kontrollører i samsvar med artikkel 54 

nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(3)? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi navn, forkortelse og kontaktopplysninger til den nasjonale sertifiseringsmyndigheten i 

tabellen nedenfor. 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   

I tabellen nedenfor angis navn, forkortelse og kontaktopplysninger til registerforvalteren i din medlemsstat. 

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger(1) 

   
  

  

(1) Angi telefonnummer, e-post- og nettadresse. 

(2) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(3) EUT L 181 av 12.7.2012, s. 1. 
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2.2.  I tabellen nedenfor angis hvilken vedkommende myndighet som er ansvarlig for følgende oppgaver (bruk 

myndighetens forkortelse). Legg til flere rader om nødvendig. 

Merk at dersom et felt i tabellen nedenfor er grått, er oppgaven ikke relevant for verken anlegg eller 

luftfartssektoren. 

Vedkommende myndighet med ansvar for: Anlegg Luftfart 

Utstedelse av tillatelser   

Vederlagsfri tildeling til faste anlegg i henhold til artikkel 10a i 

direktiv 2003/87/EF 

  

Vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 3e og 3f i direktiv 2003/87/EF   

Virksomhet i forbindelse med auksjonssalg (den auksjonarius som er nevnt 

i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) (EUT L 302 av 18.11.2010, 

s. 1) 

  

Økonomiske tiltak med hensyn til indirekte karbonlekkasje   

Utstedelse av kvoter   

Godkjenning av overvåkingsplanen og vesentlige endringer av 

overvåkingsplanen 

  

Mottak og vurdering av verifiserte utslippsrapporter og kontrollrapporter   

Et forsiktig anslag over utslipp i samsvar med artikkel 70 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30) 

  

Godkjenning av forbedringsrapporter i samsvar med artikkel 69 i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

  

Godkjenning av den driftsansvarliges søknad om å gi avkall på en 

kontrollørs virksomhetsbesøk i henhold til artikkel 31 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 600/2012 

  

Inspeksjon og håndheving   

Informasjon til offentligheten   

Forvaltning av en ensidig innlemming av virksomhet og gasser som er i 

samsvar med artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF(1) 

  

Forvaltning av anlegg som er unntatt, i samsvar med artikkel 27 i direktiv 

2003/87/EF(2) 

  

Annet (angis nærmere):   

(1) Dette feltet fylles bare ut dersom medlemsstaten har tatt med virksomhet eller gasser som er i samsvar med artikkel 24 i 

direktiv 2003/87/EF. 

(2) Dette feltet fylles bare ut dersom medlemsstaten har unntatt anlegg i samsvar med artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF. 

2.3.  Dersom det i din medlemsstat er utpekt mer enn én vedkommende myndighet i henhold til artikkel 18 i direktiv 

2003/87/EF, hvilken vedkommende myndighet er det kontaktorganet som det vises til i artikkel 69 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 600/2012? Bruk den aktuelle forkortelsen i tabellen nedenfor. 

Navn på vedkommende myndighet som er kontaktorgan i henhold til artikkel 69 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 600/2012 
Forkortelse 
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Dersom det i din medlemsstat er utpekt mer enn én vedkommende myndighet til å utføre de formene for 

virksomhet som er nevnt i forordning (EU) nr. 601/2012, hvilke tiltak er truffet for å samordne arbeidet til disse 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 601/2012? Svar i tabellen 

nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Samordning av virksomhet i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 601/2012 Ja/nei Merknader (valgfritt) 

Skal en sentral vedkommende myndighet i henhold til nasjonal lovgivning 

revidere og gi bindende instrukser om overvåkingsplaner, endrings-

meldinger om overvåkingsplaner eller utslippsrapporter? 

  

Finnes det en sentral vedkommende myndighet som styrer lokale og/eller 

regionale vedkommende myndigheter gjennom bindende instrukser og 

veiledning? 

  

Finnes det en sentral vedkommende myndighet som reviderer og gir råd om 

overvåkingsplaner, underretninger og utslippsrapporter på frivillig basis? 

  

Organiseres det regelmessig arbeidsgrupper eller møter med vedkommende 

myndigheter? 

  

Tilrettelegges det en felles opplæring for alle vedkommende myndigheter 

for å sikre ensartet gjennomføring av kravene? 

  

Benyttes IT-systemer eller -verktøyer for å sikre felles overvåkings- og 

rapporteringsmetoder? 

  

Er det opprettet en samordningsgruppe med personale fra vedkommende 

myndighet som drøfter spørsmål om overvåking og rapportering og utvikler 

felles metoder? 

  

Finnes det andre samordningstiltak? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

2.4.  Hvilken effektiv utveksling av informasjon og hvilket effektiv samarbeid er opprettet i samsvar med artikkel 69 

nr. 1 i forordning (EU) 600/2012 mellom det nasjonale akkrediteringsorgan, eller dersom det er relevant, den 

nasjonale sertifiseringsmyndighet og vedkommende myndighet i din medlemsstat? Svar i tabellen nedenfor. 

Legg til flere rader om nødvendig. 

Samordning av virksomhet i samsvar med artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 600/2012 
Ja/nei Merknader (valgfritt) 

Avholdes det regelmessige møter mellom det nasjonale 

akkrediteringsorgan / den nasjonale sertifiseringsmyndighet (dersom 

det er relevant), og vedkommende myndighet med ansvar for 

samordningen? 

  

Er det opprettet en arbeidsgruppe der det nasjonale 

akkrediteringsorgan / den nasjonale sertifiseringsmyndighet (dersom 

det er relevant), vedkommende myndighet og kontrollører drøfter 

spørsmål om akkreditering og verifisering? 

  

Kan vedkommende myndighet delta som observatør under det 

nasjonale akkrediteringsorgans akkrediteringsvirksomhet? 

  

Finnes det andre samordningstiltak? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

  



Nr. 40/530 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

3. Former for virksomhet, anlegg og luftfartøyoperatører 

Det andre delspørsmålet i spørsmål 3.1 og det andre og tredje delspørsmålet i spørsmål 3.2 i dette avsnitt skal 

besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de etterfølgende rapportene dersom det 

har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

3.A. Anlegg 

3.1.  Hvor mange anlegg utfører virksomhet og slipper ut klimagasser som er oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF? Hvor mange av disse anleggene er i kategori A, B og C som angitt i artikkel 19 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 601/2012? Hvor mange er anlegg med lave utslipp som angitt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Svar i tabellen nedenfor. 

Anlegg Antall 

Anlegg med lave utslipp  

Anlegg i kategori A  

Anlegg i kategori B  

Anlegg i kategori C  

Samlet antall anlegg  

Hvilke former for virksomhet nevnt i vedlegg I har din medlemsstat utstedt tillatelser til i henhold til direktiv 

2003/87/EF? Svar i tabellen nedenfor. 

Vedlegg I-virksomhet Ja/nei 

Forbrenningsvirksomhet som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Raffinering av mineralolje  

Produksjon av koks  

Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm)  

Produksjon av råjern eller stål som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon eller bearbeiding av jernmetaller som angitt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

 

Produksjon av primæraluminium  

Produksjon av sekundæraluminium som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon eller bearbeiding av ikke-jernholdige metaller som angitt i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF 

 

Produksjon av sementklinker i roterovner som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt som angitt i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF 

 

Produksjon av glass som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av keramiske produkter som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av isolasjonsmateriale av mineralull ved hjelp av glass, stein eller slagg som 

angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 
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Vedlegg I-virksomhet Ja/nei 

Tørking eller brenning av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter 

som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

 

Produksjon av papirmasse som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av papir eller papp som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av karbonstøv som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av salpetersyre  

Produksjon av adipinsyre  

Produksjon av glyoksal og glyoksylsyre  

Produksjon av ammoniakk  

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass som angitt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

 

Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) som 

angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

 

Fangst av klimagasser fra anlegg som angitt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF  

Transport av klimagasser i rørledninger med henblikk på geologisk lagring på et tillatt 

lagringssted i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF (EUT L 140 av 

5.6.2009, s. 114) 

 

Geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 

2009/31/EF 

 

3.2.  Er anlegg unntatt i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen og svar på spørsmålene nedenfor. 

Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Samlede utslipp fra anlegg som er 

unntatt i henhold til artikkel 27 i 

direktiv 2003/87/EF 

Antall anlegg som har overskredet terskelen på 

25 000 tonn CO2(e) og må gjeninnføre ordningen for 

handel med utslippskvoter 

   

 

Hvilke verifiseringstiltak er gjennomført i henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF? Gi nærmere 

opplysninger nedenfor. 

 

Er det fastsatt forenklede krav til overvåking, rapportering og verifisering for anlegg med årlige verifiserte 

utslipp i perioden 2008-2010 på under 5 000 tonn CO2(e) per år? Ja/nei 

 

Dersom svaret er ja, angi de aktuelle forenklede kravene nedenfor. 
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3.B. Luftfartøyoperatører 

3.3.  Hvor mange luftfartøyoperatører utfører virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, som du er 

ansvarlig for som administrerende medlemsstat, og har innlevert en overvåkingsplan? Hvor mange av disse 

luftfartøyoperatørene er kommersielle luftfartøyoperatører og ikke-kommersielle luftfartøyoperatører? Hvor 

mange av det samlede antallet luftfartøyoperatører er foretak med lave utslipp som angitt i artikkel 54 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 601/2012? Beskriv nærmere i tabellen nedenfor. 

Type luftfartøyoperatør Antall 

Kommersielle luftfartøyoperatører  

Ikke-kommersielle luftfartøyoperatører  

Samlet antall luftfartøyoperatører  

Foretak med lave utslipp  

Har du kjennskap til ytterligere luftfartøyoperatører som du er ansvarlig for som administrerende medlemsstat, 

som burde ha innlevert en overvåkingsplan og overholdt andre krav i henhold til direktiv 2003/87/EF? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi antall luftfartøyoperatører i tabellen nedenfor. 

Samlet antall ytterligere luftfartøyoperatører som burde ha overholdt kravene i EUs ordning 

for handel med utslippskvoter 

 

Dersom du har merknader til antallet av disse ytterligere luftfartøyoperatørene, gi nærmere opplysninger 

nedenfor. 

4. Utstedelse av tillatelser for anlegg 

Spørsmål 4.1 og første del av spørsmål 4.2 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 

2014, og i de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

4.1.  Er kravene i artikkel 5, 6 and 7 i direktiv 2003/87/EF integrert i fremgangsmåtene fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/75/EU(1)? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, beskriv nærmere i tabellen nedenfor hvordan kravene er integrert. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Integrering av utslippstillatelse for klimagasser og tillatelse i henhold 

til direktivet om industriutslipp (IED-tillatelse) 
Ja/nei Merknader (valgfritt) 

Er utslippstillatelsen for klimagasser en del av IED-

tillatelsen? 

  

Er framgangsmåtene for IED-tillatelse og utslippstillatelse for 

klimagasser integrerte? 

  

Utføres godkjenningen av overvåkingsplaner og vurderingen 

av utslippsrapporter av IED-myndigheter? 

  

Utføres inspeksjonen av virksomhet innenfor rammen av EUs 

ordning for handel med utslippskvoter av IED-myndighetene? 

  

Skjer integreringen på en annen måte? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

  

  

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 
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Dersom svaret er nei, beskriv nærmere i tabellen nedenfor hvordan vilkårene og framgangsmåtene for 

utstedelse av utslippstillatelse for klimagasser og IED-tillatelse samordnes. Legg til flere rader om nødvendig. 

Samordning av vilkår og framgangsmåter for utstedelse av 

utslippstillatelse for klimagasser og IED-tillatelse 
Ja/nei Merknader (valgfritt) 

IED-myndighetene kontrollerer om en utslippstillatelse for 

klimagasser er gjeldende og nødvendig, og underretter 

vedkommende myndighet som er ansvarlig for virksomheten 

under EUs ordning for handel med utslippskvoter 

  

I lovgivningen som innarbeider direktivet om industriutslipp, 

er det ikke fastsatt grenseverdier for utslipp eller 

konsentrasjon av CO2 

  

IED-myndighetene gir under framgangsmåten for tillatelse 

bindende instrukser til vedkommende myndighet som er 

ansvarlig for handel med utslippskvoter 

  

IED-myndighetene gir under framgangsmåten for tillatelse 

råd på frivillig og ikke-bindende basis til vedkommende 

myndighet som er ansvarlig for handel med utslippskvoter 

  

Skjer samordningen på en annen måte? Gi eventuelt nærmere opplysninger: 

4.2.  Når skal tillatelsen i henhold til nasjonal lovgivning ajourføres i samsvar med artikkel 6 og 7 i direktiv 

2003/87/EF? Gi nærmere opplysninger om bestemmelsene i nasjonal lovgivning i tabellen nedenfor. Legg til 

flere rader om nødvendig. 

Type endringer 
Nærmere opplysninger om bestemmelser i nasjonal 

lovgivning 

Når kan vedkommende myndighet trekke tilbake 

tillatelser? 

 

Utløper en tillatelse i henhold til nasjonal lovgivning? 

Dersom svaret er ja, under hvilke forutsetninger? 

 

Når endres en tillatelse som følge av økt kapasitet?  

Når endres en tillatelse som følge av nedsatt kapasitet?  

Når endres en tillatelse som følge av endringer i 

overvåkingsplanen? 

 

Ajourføres tillatelser på andre måter? Gi eventuelt 

nærmere opplysninger: 

 

Hvor mange tillatelser i alt ble ajourført i rapporteringsperioden? I tabellen nedenfor angis det antallet 

ajourførte tillatelser som vedkommende myndighet har kjennskap til. 

Samlet antall ajourførte tillatelser i rapporteringsperioden  

5. Anvendelse av bestemmelsene for overvåking og rapportering 

5.A. Generelt 

Spørsmål 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

5.1.  Er det gjennomført ytterligere nasjonal lovgivning for å støtte anvendelsen av forordning (EU) nr. 601/2012? 

Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nedenfor hvilke områder det er gjennomført ytterligere nasjonal lovgivning for. 
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Er det utarbeidet ytterligere nasjonale retningslinjer som skal gjøre det enklere å forstå forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nedenfor hvilke områder det er utarbeidet ytterligere nasjonale retningslinjer for. 

 

5.2.  Hvilke tiltak er iverksatt for å utfylle rapporteringskravene som følger av andre eksisterende rapporterings-

ordninger, som rapportering om klimagassfortegnelser og EPRTR-rapportering? Gi nærmere opplysninger 

nedenfor. 

 

5.3.  Har medlemsstaten utviklet skreddersydde elektroniske maler eller bestemte filformater for overvåkingsplaner, 

utslippsrapporter, kontrollrapporter og/eller forbedringsrapporter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen nedenfor. 

 
Bestemt mal eller bestemt 

filformat for medlemsstaten(1) 

Hvilke elementer i malen eller det bestemte 

filformatet er spesifikke for 

medlemsstaten(2)? 

Overvåkingsplan for anlegg   

Utslippsrapport for anlegg   

Kontrollrapport for anlegg   

Forbedringsrapport for anlegg   

(1) Velg en bestemt mal eller et bestemt filformat utarbeidet av medlemsstaten. 

(2) Sammenlignet med kravene i den malen og de bestemte filformatene som Kommisjonen har offentliggjort. 

 

 
Spesifikk mal eller spesifikt 

filformat for medlemsstaten(1) 

Hvilke elementer i malen eller det bestemte 

filformatet er spesifikke for 

medlemsstaten(2)? 

Overvåkingsplan for 

luftfartøyoperatører 

  

Utslippsrapport for 

luftfartøyoperatører 

  

Kontrollrapport for 

luftfartøyoperatører 

  

Forbedringsrapport for 

luftfartøyoperatører 

  

(1) Velg en bestemt mal eller et bestemt filformat utarbeidet av medlemsstaten. 

(2) Sammenlignet med kravene i den malen og de bestemte filformatene som Kommisjonen har offentliggjort. 

 

Hvilke tiltak er gjennomført for å oppfylle kravene i artikkel 74 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 601/2012? Gi 

nærmere opplysninger nedenfor. 
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5.4.  Har du utviklet et automatisert system til elektronisk datautveksling mellom driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører og vedkommende myndighet og andre parter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger nedenfor om hvilke bestemmelser som er gjennomført for å 

oppfylle kravene i artikkel 75 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

 

5.B. Anlegg 

Spørsmål 5.7, 5.9, andre del av spørsmål 5.17 og spørsmål 5.19 og 5.20 skal besvares i den rapporten som skal 

framlegges innen 30. juni 2014, og i de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i 

rapporteringsperioden. 

5.5.  I tabellen nedenfor angis for de oppførte brenslene, samlet brenselforbruk og samlede årlige utslipp, basert på 

opplysningene i den driftsansvarliges utslippsrapporter for rapporteringsåret. 

Beskrivelse av brenseltype Samlet brenselforbruk (TJ) Samlede årlige utslipp (t CO2) 

Steinkull   

Lignitt og subbituminøst kull   

Torv   

Koks   

Naturgass   

Koksovngass   

Masovngass   

Raffinerigass og andre prosessgasser   

Brennolje   

Flytende petroleumsgass   

Petroleumskoks   

Andre fossile brensler(1)   

(1) Merk at dette spørsmålet ikke omfatter biomasser (herunder ikke bærekraftige biodrivstoffer og flytende biobrensler). 

Opplysninger om biomasse, biodrivstoffer og flytende biobrensler tas opp i spørsmål 5.17. 

5.6.  I tabellen nedenfor angis samlede utslipp for hver rapporterte kategori i henhold til det felles 

rapporteringsformatet (CRF) fra FNs klimapanel, basert på opplysningene i den driftsansvarliges 

utslippsrapport i samsvar med artikkel 73 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

CRF-kategori 1 

(Energi) 

CRF-kategori 2 

(Prosessutslipp) 

Samlede utslipp 

(t CO2(e)) 

Samlede årlige 

forbrenningsutslipp 

(t CO2(e)) 

Samlede prosessutslipp 

(t CO2(e)) 
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5.7.  I tabellen nedenfor angis følgende: 

— antall anlegg som vedkommende myndighet har godkjent litteraturverdiene for, som nevnt i artikkel 31 

nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, 

— verdi, brenseltype og beregningsfaktor samt kilde til og begrunnelse for disse litteraturverdiene, 

— antall anlegg som vedkommende myndighet har godkjent standardverdier av type I for, dvs. de verdiene 

som er nevnt i artikkel 31 nr. 1 bokstav d) og e) i forordning (EU) nr. 601/2012, 

— verdi, brensel- eller materialtype og beregningsfaktor samt kilde til og begrunnelse for disse 

standardverdiene av type I. 

Verditype(1) 
Brensel- eller 

materialtype 

Beregnings-

faktor(2) 

Verdi brukt i 

praksis 

Kilde til verdien 

og begrunnelsen 

for dette 

Antall anlegg som 

vedkommende 

myndighet har 

godkjent verdien 

for 

(1)  Velg under verditype: den litteraturverdien som er avtalt med vedkommende myndighet, eller standardverdi av type I. 

Litteraturverdier nevnt i artikkel 31 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, gjelder beregningsfaktorer for 

brenseltyper. 

(2)  Velg under beregningsfaktor: netto brennverdi, utslippsfaktor, oksidasjonsfaktor, omregningsfaktor, karboninnhold eller 

biomassefraksjon. 

Hvor mange av standardverdiene av type I er verdier oppført i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012, 

som nevnt i artikkel 31 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning? 

Samlet antall standardverdier av type I som er verdier som nevnt i artikkel 31 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 601/2012 

 

5.8.  Er det utarbeidet prøvetakingsplaner i alle de tilfellene som kreves i henhold til artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er nei, angi nedenfor de tilfellene der det ikke er utarbeidet en prøvetakingsplan, og 

begrunnelsen for dette. 

 

Har du kjennskap til særlige problemer eller spørsmål i forbindelse med prøvetakingsplaner som er utarbeidet 

av driftsansvarlige? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger nedenfor om problemer eller spørsmål som har oppstått. 

 

5.9.  I tabellen nedenfor angis hvor mange anlegg som har fått tillatelse av vedkommende myndighet til å bruke en 

annen hyppighet, i samsvar med artikkel 35 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 601/2012, og det bekreftes at 

prøvetakingsplanen i disse tilfellene er dokumentert og overholdes fullt ut. 

Navn på brensel eller 

materiale 

Antall anlegg som har fått 

tillatelse av vedkommende 

myndighet til å bruke en 

annen hyppighet 

Antall større kildestrømmer 

som det brukes en annen 

hyppighet for 

Bekreftelse på at 

prøvetakingsplanen er 

dokumentert og overholdes 

fullt ut Ja/nei. Dersom svaret 

er nei, angi årsaken 

    

5.10.  Dersom de høyeste nivåene for større kildestrømmer fra anlegg som tilhører kategori C i henhold til artikkel 19 

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, ikke anvendes, skal det i tabellen nedenfor angis for hvert 

anlegg der denne situasjonen har oppstått, hvilke kildestrømmer som berøres, hvilket overvåkingsparameter 

som berøres, hvilket høyeste nivå som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, og hvilket nivå som 

anvendes.   
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Anleggskode(1) 

Berørt kildestrøm i 

den beregnings-

baserte metoden 

Berørt 

utslippskilde i den 

målingsbaserte 

metoden 

Berørt 

overvåkings-

parameter(2) 

Høyeste nivå som 

kreves i henhold 

til forordning (EU) 

nr. 601/2012 

Nivå anvendt i 

praksis 

      

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg under den berørte overvåkingsparameteren: mengde av brensel, mengde av materiale, netto brennverdi, 

utslippsfaktor, foreløpig utslippsfaktor, oksidasjonsfaktor, omregningsfaktor, karboninnhold, biomassefraksjon eller, 

dersom den målingsbaserte metoden benyttes, årsgjennomsnittet for utslipp per time fra kilden, uttrykt i kg/t. 

5.11.  I tabellen nedenfor angis antall anlegg i kategori B, som nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 601/2012, som ikke anvender det høyeste nivået for alle større kildestrømmer og alle større utslippskilder(1) 

i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012. 

Overvåkingsmetode(1) Viktigste vedlegg I-virksomhet Antall berørte anlegg 

   

(1) Velg beregningsbasert metode eller målingsbasert metode. 

5.12.  Har anlegg i din medlemsstat brukt den alternative metoden i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen nedenfor. 

Anleggskode(1) 
Årsaken til at den alternative 

metoden(2) ble brukt 

Parameter som det ikke ble 

oppnådd minst nivå 1 for(3) 

Beregnede utslipp som 

berøres av denne parameteren 

    

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg blant følgende: 

a)  anvendelse av nivå 1 er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader for én større kildestrøm, 

b)  anvendelse av nivå 1 er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader for én mindre kildestrøm, 

c)  anvendelse av nivå 1 er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader for flere enn én større eller mindre 

kildestrøm, eller 

d)  anvendelse av nivå 1 i den målingsbaserte metoden er teknisk umulig eller vil føre til urimelig høye kostnader som 

nevnt i artikkel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

(3) Velg mengde av brensel, mengde av materiale, netto brennverdi, utslippsfaktor, foreløpig utslippsfaktor, 

oksidasjonsfaktor, omregningsfaktor, karboninnhold, biomassefraksjon eller, dersom den målingsbaserte metoden 

benyttes, årsgjennomsnittet for utslipp per time fra kilden, uttrykt i kg/t. 

5.13.  I tabellen nedenfor angis hvor mange anlegg i kategori A, B og C som skulle framlegge og faktisk framla en 

forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012. Opplysningene i tabellen 

nedenfor gjelder den foregående rapporteringsperioden. 

Anleggskategori 
Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Type 

forbedringsrapport(1) 

Antall anlegg som 

skulle framlegge en 

forbedringsrapport 

Antall anlegg som 

framla en 

forbedringsrapport 

     

(1) Velg forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 nr. 1, forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 nr. 3 eller 

forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 nr. 4. 

5.14.  Er bundet CO2 i henhold til artikkel 48, eller CO2 i henhold til artikkel 49 i forordning (EU) nr. 601/2012 blitt 

overført i din medlemsstat? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, fyll ut tabellen nedenfor.  

  

(1) Utslippskilder som slipper ut mer enn 5 000 tonn CO2(e) i året, eller som bidrar med mer enn 10 % av anleggets samlede årlige 

utslipp, avhengig av hvilket tall som er størst i absolutte utslipp. 
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Anleggskode(1) 

for det anlegget 

som overfører 

bundet CO2 eller 

CO2 i henhold til 

artikkel 49 

Overførings-

type(2) 
Anleggskode(3) 

Mengde av 

overført CO2(4) 

(t CO2) 

Mottatte utslipp 

av bundet CO2 

(t CO2) 

Type 

mottaksanlegg i 

tilfelle av 

overføring av 

CO2 

(artikkel 49)(5) 

Tillatelsesnum

mer for 

lagringsstedet 

(tillatelse i 

henhold til 

direktiv 

2009/31/EF) 

       

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg overføring av bundet CO2 (artikkel 48) eller overføring av CO2 (artikkel 49). 

(3) Angi enten anleggskoden for det anlegget som mottar bundet CO2, eller anleggskoden for det anlegget som mottar CO2 i 

henhold til artikkel 49. 

(4) Angi mengden av bundet CO2 eller overført CO2 i henhold til artikkel 49. 

(5) Velg blant følgende: 

— fangst av klimagasser fra et anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EF, for transport og geologisk lagring på et 

tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF, 

— transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring i et tillatt lagringssted i henhold til 2009/31/EF, eller 

— geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF. 

5.15.  Forventes det nyskapende teknologi ut over det som er tillatt i henhold til artikkel 49 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, som kan benyttes til varig lagring, og som medlemsstaten vil gjøre Kommisjonen oppmerksom 

på som følge av dets relevans for framtidige endringer av forordning (EU) nr. 601/2012? 

5.16.  Har anlegg i din medlemsstat anvendt kontinuerlig måling av utslipp i samsvar med artikkel 40 i forordning 

(EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor samlede utslipp fra hvert anlegg, utslipp som omfattes av 

kontinuerlig måling av utslipp, og om den målte gassen inneholder CO2 fra biomasse. 

Anleggskode(1) for 

anlegg som slipper ut 

CO2 

Anleggskode(2) for 

anlegg som slipper ut 

N2O 

Samlede årlige utslipp 

(t CO2(e)) 

Utslipp som måles 

kontinuerlig 

(t CO2(e)) 

Inneholder den målte 

røykgassen biomasse? 

Ja/nei 

     

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg overføring av bundet CO2 (artikkel 48) eller overføring av CO2 (artikkel 49). 

5.17.  I tabellen nedenfor angis følgende for hver viktigste virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF: 

— antall anlegg i kategori A, B og C som bruker biomasse, 

— samlede utslipp fra biomasse med utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig utvikling 

ikke får anvendelse, eller der kriteriene for en bærekraftig utvikling overholdes, 

— samlede utslipp fra biomasse som ikke har utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig 

utvikling får anvendelse, men der kriteriene for en bærekraftig utvikling ikke overholdes, 

— energiinnholdet i biomasse med utslippsfaktor null, og 

— energiinnholdet i den biomassen som ikke har utslippsfaktor null. 

Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Anleggs-

kategori 

Utslipp fra biomasse 

der kriterier for en 

bærekraftig utvikling 

får anvendelse og 

overholdes, og utslipp 

fra biomasse der 

kriterier for en 

bærekraftig utvikling 

ikke får anvendelse 

(t CO2(e)) 

Utslipp fra 

biomasse der 

kriterier for en 

bærekraftig 

utvikling får 

anvendelse, men 

ikke er overholdt 

(t CO2(e)) 

Energiinnhold i 

biomasse med 

utslippsfaktor null 

(TJ) 

Energiinnhold i 

biomasse som ikke 

har utslippsfaktor 

null 

(TJ) 

      

Hvilke metoder benyttes vanligvis for å påvise samsvar med kriteriene for en bærekraftig utvikling i din 

medlemsstat? Beskriv hovedelementene dersom et nasjonalt system brukes til å påvise samsvar med kriteriene. 
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5.18.  Hva var den samlede mengden fossilt CO2-utslipp fra avfall brukt som brensel eller innsatsmaterialer, for hver 

avfallstype, som de driftsansvarlige hadde oppgitt i sine verifiserte utslippsrapporter? Svar i tabellen nedenfor. 

Legg til flere rader om nødvendig. 

Avfallstype Utslipp (t CO2) 

  

5.19.  Har din medlemsstat gitt tillatelse til å benytte en forenklet overvåkingsplan i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvilken type risikovurdering som er utført, og prinsippene som lå 

til grunn for denne. 

Type risikovurdering(1) Allmenne prinsipper for risikovurderingen 

  

(1) Velg risikovurdering utført av vedkommende myndighet eller risikovurdering utført av driftsansvarlig. 

5.20.  Er det brukt nyskapende metoder for å forenkle samsvar for anlegg med lave utslipp som omhandlet i 

artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Nyskapende metoder benyttet for å forenkle samsvar Ja/nei 

Skreddersydd veiledning, maler og/eller særskilte eksempler  

Verksteder som er særlig tilrettelagt for anlegg med lave utslipp  

Forenklet mal for overvåkingsplaner  

Annet (angis nærmere): 

5.C. Luftfartøyoperatører 

Spørsmål 5.26 og 5.27 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

5.21.  Hvor mange luftfartøyoperatører bruker metode A eller B for å bestemme brenselforbruket? Svar i tabellen 

nedenfor. 

Metode for å bestemme 

brenselforbruket 
Antall luftfartøyoperatører 

Andel (i %) av foretak med lave utslipp (av 

samlet antall luftfartøyoperatører i andre 

kolonne) som bestemmer brenselforbruk 

Metode A   

Metode B   

Metode A og B   

5.22.  I tabellen nedenfor angis samlede utslipp fra alle flyginger og innenlandske flyginger som er utført i 

rapporteringsperioden av luftfartøyoperatører, som du er ansvarlig for som administrerende medlemsstat.   



Nr. 40/540 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Samlede utslipp fra flyginger utført av luftfartøyoperatører 

som du er ansvarlig for som administrerende medlemsstat 

(t CO2) 

Samlede utslipp fra innenlandske flyginger utført av 

luftfartøyoperatører som du er ansvarlig for som 

administrerende medlemsstat (t CO2) 

  

5.23.  I tabellen nedenfor angis følgende: 

— antall luftfartøyoperatører som bruker biodrivstoff, 

— samlede utslipp fra biodrivstoff med utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig 

utvikling overholdes, 

— samlede utslipp fra biodrivstoff som ikke har utslippsfaktor null, det vil si der kriteriene for en bærekraftig 

utvikling får anvendelse, men der kriteriene for en bærekraftig utvikling ikke overholdes, 

— energiinnholdet i biodrivstoff med utslippsfaktor null, og 

— energiinnholdet i biodrivstoff som ikke har utslippsfaktor null. 

Antall 

luftfartøyoperatører 

som bruker biodrivstoff 

Utslipp fra biodrivstoff 

der kriteriene for en 

bærekraftig utvikling 

får anvendelse og er 

overholdt 

(t CO2) 

Utslipp fra biodrivstoff 

der kriteriene for en 

bærekraftig utvikling 

får anvendelse, men 

ikke er overholdt 

(t CO2) 

Energiinnhold i 

biodrivstoff med 

utslippsfaktor null 

(TJ) 

Energiinnhold i 

biodrivstoff som ikke 

har utslippsfaktor null 

(TJ) 

     

5.24.  I tabellen nedenfor angis følgende: 

— antall foretak med lave utslipp som bruker verktøyet for foretak med lave utslipp for å bestemme 

brenselforbruket, 

— antall foretak med lave utslipp, hvis utslippsrapport er utarbeidet ved hjelp av verktøyet for foretak med 

lave utslipp og EUs støtteordning for handel med utslippskvoter, uavhengig av luftfartøyoperatørens 

opplysninger, 

— antall luftfartoperatører som bruker en alternativ metode for å bestemme utslippene fra manglende 

flyginger, og 

— antall luftfartøyoperatører som bruker verktøyet for foretak med lave utslipp for å bestemme utslipp fra 

manglende flyginger i samsvar med artikkel 65 nr. 2 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

Antall foretak med lave utslipp som bruker verktøyet for foretak med lave utslipp for å bestemme 

brenselforbruket 
 

Antall foretak med lave utslipp, hvis utslippsrapport er utarbeidet ved hjelp av verktøyet 

for foretak med lave utslipp og EUs støtteordning for handel med utslippskvoter, 

uavhengig av luftfartøyoperatørens opplysninger 

 

Antall luftfartoperatører som bruker en alternativ metode for å bestemme utslippene fra 

manglende flyginger 

 

Antall luftfartøyoperatører som bruker verktøyet nevnt i artikkel 54 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 601/2012 for å bestemme utslippene fra manglende flyginger 

 

5.25.  I tabellen nedenfor angis hvor mange luftfartøyoperatører som skulle framlegge og faktisk framla en 

forbedringsrapport i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012. De opplysningene det spørres om 

i tabellen nedenfor, gjelder den foregående rapporteringsperioden. 

Antall luftfartøyoperatører som skulle framlegge en 

forbedringsrapport 

Antall luftfartøyoperatører som framla en forbedringsrapport 

  

5.26.  Har din medlemsstat gitt tillatelse til å benytte en forenklet overvåkingsplan i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei   
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Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvilken type risikovurdering som er utført, og prinsippene som lå 

til grunn for denne. 

Type risikovurdering(1) Allmenne prinsipper for risikovurderingen 

  

(1) Velg risikovurdering utført av vedkommende myndighet eller risikovurdering utført av luftfartøyoperatøren. 

5.27.  Er det brukt nyskapende metoder for å forenkle samsvar for foretak med lave utslipp som omhandlet i 

artikkel 54 nr. 1 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Nyskapende metoder benyttet for å forenkle samsvar Ja/nei 

Skreddersydd veiledning, maler og særskilte eksempler  

Verksteder som er særlig tilrettelagt for foretak med lave utslipp  

Forenklet mal for overvåkingsplaner  

Annet (angis nærmere): 

6. Verifiseringsordninger 

6.A. Generelt 

6.1.  I tabellen nedenfor angis det antallet kontrollører som er akkreditert til et bestemt akkrediteringsområde nevnt i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 600/2012. Dersom medlemsstaten har gitt tillatelse til å sertifisere kontrollører 

som er fysiske personer i henhold til artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2012, angis også det antallet 

kontrollører som er fysiske personer som er sertifisert til et bestemt sertifiseringsområde nevnt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 600/2012. 

Akkrediterings- eller 

sertifiseringsområde oppført i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 600/2012 

Antall akkrediterte kontrollører i din 

medlemsstat 

Antall sertifiserte kontrollører i din 

medlemsstat 

   

6.2.  I tabellen nedenfor gis opplysninger om anvendelsen av de kravene til informasjonsutveksling som er nærmere 

angitt i kapittel VI i forordning (EU) nr. 600/2012. 

Opplysninger om anvendelsen av de kravene til informasjonsutveksling som er nærmere angitt i kapittel VI i 

forordning (EU) nr. 600/2012 

Antall kontrollører som er akkreditert av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen 

medlemsstat som har utført verifisering i din 

medlemsstat 

For anlegg For luftfart 

  

Antall kontrollører som er sertifisert av en 

nasjonal sertifiseringsmyndighet i en annen 

medlemsstat som har utført verifisering i din 

medlemsstat (dersom det er relevant) 

For anlegg For luftfart 

  

Antall forvaltningsmessige tiltak pålagt 

kontrollører som er akkreditert av din 

medlemsstat 

Midlertidig 

oppheving 

Tilbaketrekking av 

akkrediteringen 

Reduksjon av 

akkreditering

sområde 
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Antall forvaltningsmessige tiltak pålagt 

kontrollører som er sertifisert av din 

medlemsstat (dersom det er relevant) 

Midlertidig 

oppheving 

Tilbaketrekking av 

akkrediteringen 

Reduksjon av 

akkreditering

sområde 

   

Antall ganger det nasjonale 

akkrediteringsorganet i din medlemsstat har 

bedt det nasjonale akkrediteringsorganet i en 

annen medlemsstat om å overvåke på dets 

vegne i samsvar med artikkel 49 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 600/2012 

 

Antall klager over kontrollører som er 

akkreditert av din medlemsstat, og antall 

klagesaker som er blitt løst 

Antall inngitte klager Antall løste klagesaker 

  

Antall klager over kontrollører som er 

sertifisert av din medlemsstat, og antall 

klagesaker som er blitt løst 

Antall inngitte klager Antall løste klagesaker 

  

Antall utestående avvik for kontrollører 

rapportert i informasjonsutvekslingen, og antall 

avvik som er blitt utbedret 

Antall avvik Antall utbedrede avvik 

  

6.B. Anlegg 

6.3.  For hvilke anlegg gjorde vedkommende myndighet et forsiktig anslag over utslippene i samsvar med 

artikkel 70 nr. 1 i forordning (EU) nr. 601/2012? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Anleggskode(1) 

Samlede årlige 

utslipp fra 

anlegget 

(t CO2(e)) 

Årsaken til det 

forsiktige 

anslaget(2) 

Andel (i %) av 

utslippene fra 

anlegget, bygget 

på et forsiktig 

anslag 

Metode som er 

brukt for et 

forsiktig anslag 

over utslippene 

Ytterligere tiltak 

som er iverksatt 

eller foreslått(3) 

      

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Angi nærmere: ingen utslippsrapport innsendt innen 31. mars, ingen positiv verifisering på grunn av alvorlige 

feilopplysninger, ingen positiv verifisering på grunn av begrenset omfang (artikkel 27 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 600/2012), ingen positiv verifisering på grunn av artikkel 27 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2012, 

utslippsrapport avvist fordi den ikke var i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, eller utslippsrapport ikke verifisert 

i samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012. 

(3) Angi hvilke av følgende tiltak som er gjennomført eller foreslås: påminnelse eller formell advarsel til driftsansvarlige om 

innføring av sanksjoner, sperring av driftsansvarliges innskuddskonto, innkreving av bøter aller annet (angis nærmere). 

En kombinasjon av tiltak er mulig. 

6.4.  Inneholdt en kontrollrapport feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ 

verifiseringsuttalelse, manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller 

anbefalinger om forbedring? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor.  
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Viktigste vedlegg I-

virksomhet 

Type fastslått 

problem(1) 
Antall anlegg 

Hovedårsaker til det 

fastslåtte problemet / 

de fastslåtte 

problemene 

(generelt)(2) 

Andel (i %) av 

verifiserte 

utslippsrapporter der 

vedkommende 

myndighet har gjort et 

forsiktig anslag over 

utslippene 

     

(1) Angi feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ verifiseringsuttalelse, manglende 

overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012, anbefalinger om forbedringer. 

(2) Bare nærmere opplysninger om hovedårsaker bør angis. Det er ikke nødvendig å spesifisere hver feilopplysning, hvert 

avvik eller hver manglende overholdelse eller anbefaling. 

6.5.  Utførte vedkommende myndighet kontroller av verifiserte utslippsrapporter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere i tabellen nedenfor hvilke kontroller som ble utført: 

Kontroll av verifiserte kontrollrapporter 

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for 

fullstendighet og intern konsekvens 
%  

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for 

samsvar med overvåkingsplanen 
%  

Andel utslippsrapporter som er 

krysskontrollert med tildelingsopplysninger 
%  

Andel utslippsrapporter som er kryss-

kontrollert med andre opplysninger 

Angi i tredje kolonne hvilke andre opplys-

ningene det er krysskontrollert med 

%  

Andel utslippsrapporter som er analysert i 

detalj 

Angi i tredje kolonne hvilke kriterier som er 

brukt for å velge utslippsrapporter for detaljert 

analyse(1) 

%  

Antall inspeksjoner på anlegg utført ved at 

vedkommende myndighet besøkte anlegget 
  

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble 

avvist på grunn av manglende overholdelse av 

bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 601/2012 

  

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble 

avvist av andre grunner 

Angi i tredje kolonne hvorfor utslipps-

rapportene ble avvist 

  

Tiltak iverksatt som følge av at verifiserte 

utslippsrapporter ble avvist 
  

Andre tiltak iverksatt som en følge av 

kontroller av verifiserte utslippsrapporter 
  

(1) Velg risikobasert vurdering, % av anlegg, alle anlegg i kategori C, tilfeldig utvelging eller annet (angi i så fall hva). 
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6.6.  Er det gitt avkall på å besøke anlegg som slipper ut mer enn 25 000 tonn CO2(e) årlig? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange anlegg som det ble gitt avkall på besøk for, under det 

relevante vilkåret. Legg til flere rader om nødvendig. 

Vilkår for å gi avkall på anleggsbesøk Viktigste vedlegg I-virksomhet Antall anlegg 

   

(1) Velg den eller de begrunnelsene som er nevnt i Kommisjonens veiledning II.5 om anleggsbesøk, avsnitt 3: vilkår I, vilkår 

II, vilkår III eller vilkår IV. 

Er det gitt avkall på å besøke anlegg med lave utslipp som angitt artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange anlegg som det ble gitt avkall på besøk for. 

Samlet antall besøk på anlegg med lave utslipp som det ble gitt avkall på  

6.C. Luftfartøyoperatører 

6.7.  For hvilke luftfartøyoperatører gjorde vedkommende myndighet et forsiktig anslag over utslippene i samsvar 

med artikkel 70 nr. 1 i forordning (EU) nr. 601/2012? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Identifikasjonskode 

for luftfar-

tøyoperatør(1) 

Luftfartøyoperatør

ens samlede årlige 

utslipp 

(t CO2(e)) 

Årsaken til det 

forsiktige 

anslaget(2) 

Andel (i %) av 

luftfartøy-

operatørens 

utslipp, bygget på 

et forsiktig anslag 

Metode som er 

brukt for et 

forsiktig anslag 

over utslippene 

Ytterligere tiltak 

som er iverksatt 

eller foreslått(3) 

      

(1) Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

(2) Velg følgende: ingen utslippsrapport innsendt innen 31. mars, ingen positiv verifisering på grunn av alvorlige 

feilopplysninger, ingen positiv verifisering på grunn av begrenset omfang (artikkel 27 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 600/2012), ingen positiv verifisering på grunn av artikkel 27 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2012, 

utslippsrapport avvist fordi den ikke var i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, utslippsrapport ikke verifisert i 

samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012. 

(3) Angi hvilke av følgende tiltak som er gjennomført eller foreslås: påminnelse eller formell advarsel til luftfartøyoperatører 

om innføring av sanksjoner, sperring av luftfartøyoperatørens innskuddskonto, innkreving av bøter aller annet (angis 

nærmere). En kombinasjon av tiltak er mulig. 

6.8.  Inneholdt en kontrollrapport feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ 

verifiseringsuttalelse, manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller 

anbefalinger om forbedring? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi opplysninger om utslippene og tonnkilometer i tabellene nedenfor. 

 Tabell for opplysninger i forbindelse med utslippsrapporter 

Type fastslått problem(1) Antall luftfartøyoperatører 

Hovedårsaker til det 

fastslåtte problemet / de 

fastslåtte problemene 

(generelt)(2) 

Andel (i %) av verifiserte 

utslippsrapporter der 

vedkommende myndighet har 

gjort et forsiktig anslag over 

utslippene 

    

(1) Velg følgende: feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ verifiseringsuttalelse, 

manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger om forbedring. 

(2) Bare nærmere opplysninger om hovedårsaker bør angis. Det er ikke nødvendig å spesifisere hver feilopplysning, hvert 

avvik eller hver manglende overholdelse eller anbefaling. 
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 Tabell for opplysninger i forbindelse med tonnkilometerrapporter 

Type fastslått problem(1) 
Antall 

luftfartøyoperatører 

Hovedårsaker til det fastslåtte problemet / de fastslåtte 

problemene (generelt)(1) 

   

(1) Velg følgende: feilopplysninger som ikke var alvorlige, avvik som ikke førte til en negativ verifiseringsuttalelse, 

manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger om forbedring. 

(2) Bare nærmere opplysninger om hovedårsaker bør angis. Det er ikke nødvendig å spesifisere hver feilopplysning, hvert 

avvik eller hver manglende overholdelse eller anbefaling. 

6.9.  Utførte vedkommende myndighet kontroller av verifiserte utslippsrapporter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi nærmere hvilke kontroller som ble utført, i tabellen for henholdsvis utslipp og 

tonnkilometer. 

Tabell for opplysninger i forbindelse med utslippsrapporter 

Kontroller av verifiserte utslippsrapporter 

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for fullstendighet 

og intern konsekvens 

%  

Andel utslippsrapporter som er kontrollert for samsvar med 

overvåkingsplanen 

%  

Andel utslippsrapporter som er krysskontrollert med andre 

opplysninger 

Angi i tredje kolonne hvilke andre opplysningene det er 

krysskontrollert med 

%  

Andel utslippsrapporter som er analysert i detalj 

Angi i tredje kolonne hvilke kriterier som er brukt for å velge 

utslippsrapporter for detaljert analyse(1) 

%  

Antall inspeksjoner av luftfartøyoperatører   

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble avvist på grunn av 

manglende overholdelse av bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 601/2012 

  

Antall verifiserte utslippsrapporter som ble avvist av andre 

grunner 

Angi i tredje kolonne hvorfor utslippsrapportene ble avvist 

  

Tiltak iverksatt som følge av at verifiserte utslippsrapporter ble 

avvist 

  

Andre tiltak iverksatt som en følge av kontroller av verifiserte 

utslippsrapporter 

  

(1) Velg risikobasert vurdering, % av luftfartøyoperatører, alle store luftfartøyoperatører, tilfeldig utvelging eller annet (angi 

i så fall hva). 

 

Tabell for opplysninger i forbindelse med tonnkilometerrapporter 

Kontroller av tonnkilometerrapporter 

Andel tonnkilometerrapporter som er kontrollert for 

fullstendighet og intern konsekvens 

%  
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Andel utslippsrapporter som er kontrollert for samsvar med 

overvåkingsplanen 

%  

Andel tonnkilometerrapporter som er krysskontrollert med 

andre opplysninger 

Angi i tredje kolonne hvilke andre opplysningene det er 

krysskontrollert med 

%  

Andel tonnkilometerrapporter som er analysert i detalj 

Angi i tredje kolonne hvilke kriterier som er brukt for å velge 

tonnkilometerrapporter for detaljert analyse(1) 

%  

Antall inspeksjoner av luftfartøyoperatører   

Antall verifiserte tonnkilometerrapporter som ble avvist på 

grunn av manglende overholdelse av bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

  

Antall verifiserte tonnkilometerrapporter som ble avvist av 

andre grunner 

Angi i tredje kolonne hvorfor tonnkilometerrapportene ble 

avvist 

  

Tiltak iverksatt som en følge av kontroller av verifiserte 

tonnkilometerrapporter 

  

(1) Velg risikobasert vurdering, % av luftfartøyoperatører, store luftfartøyoperatører, tilfeldig utvelging eller annet (angi i så 

fall hva). 

6.10.  Er det gitt avkall på å besøke foretak med lave utslipp som angitt i artikkel 54 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 601/2012? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange foretak med lave utslipp som det ble gitt avkall på 

besøk for. 

Samlet antall besøk hos foretak med lave utslipp som det ble gitt avkall på  

7.  Registre 

7.1.  Vedlegg en kopi av din medlemsstats særlige vilkår som skal undertegnes av kontohaverne. 

7.2.  I de tilfellene der en konto ble avsluttet fordi det ikke fantes noen rimelige utsikter til at anleggets 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ville innlevere ytterligere kvoter, beskriv i tabellen nedenfor hvorfor 

det ikke fantes slike rimelige utsikter og angi antall utestående kvoter. Legg til flere rader om nødvendig. 

Anleggskode / 

identifikasjonskode for 

luftfartøyoperatør(1) 

Driftsansvarliges navn Anleggets navn 
Antall utestående 

kvoter 

Årsak til manglende 

rimelige utsikter 

     

     

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

7.3.  Hvor mange ganger i rapporteringsåret brukte luftfartøyoperatørene mandatet som fastsatt i artikkel 17 nr. 3 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(1)? Angi hvor mange ganger i tabellen nedenfor. 

Antall ganger mandatet ble brukt i rapporteringsperioden  

Hvilke luftfartøyoperatører brukte mandatet i rapporteringsperioden som fastsatt i artikkel 17 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 389/2013? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig.  

  

(1) EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1. 
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Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør(1) Luftfartøyoperatørens navn 

  

(1) Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

8.  Tildeling 

8.1.  I tabellen nedenfor angis det antallet endringer som har skjedd med hensyn til anlegg og deres tildeling, siden 

den tredje handelsperioden begynte og i rapporteringsperioden. 

 I løpet av rapporteringsperioden Siden den tredje handelsperioden begynte 

Årsak til at tildelingen ble 

endret 

Antall endringer i 

rapporterings-

perioden 

Antall 

utslippskvoter 

som svarer til alle 

endringene i 

rapporterings-

perioden 

Antall endringer 

siden den tredje 

handelsperioden 

begynte 

Antall utslippskvoter 

som svarer til alle 

endringene siden 

den tredje handels-

perioden begynte 

Tildeling til nye anlegg eller 

nye delanlegg som nevnt i 

artikkel 19 i kommisjons-

beslutning 2011/278/EU 

(EUT L 130 av 17.5.2011, 

s. 1) 

    

Vesentlig kapasitetsøkning 

som nevnt i artikkel 20 i 

beslutning 2011/278/EU 

    

Opphør som nevnt i artikkel 

22 nr. 1 bokstav a)-d) i 

beslutning 2011/278/EU 

    

Opphør som nevnt i artikkel 

22 nr. 1 bokstav e) i 

beslutning 2011/278/EU 

    

Vesentlig kapasitets-

reduksjon som nevnt i 

artikkel 21 i beslutning 

2011/278/EU 

    

Delvis opphør som nevnt i 

artikkel 23 i beslutning 

2011/278/EU 

    

8.2.  Ble det planlagt eller gjennomført endringer i et anleggs kapasitet, virksomhetsnivåer eller drift som nevnt i 

artikkel 24 i beslutning 2011/278/EU, uten at vedkommende myndighet ble underrettet om dette? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvor mange anlegg dette berørte, og hvordan disse endringene ble 

identifisert. 

Antall anlegg som ikke underrettet om planlagte eller faktiske 

endringer 

Hvordan ble de planlagte eller gjennomførte endringene 

identifisert? 

  

8.3.  Har du anvendt artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor det samlede antallet utstedte utslippskvoter og den samlede 

verdien av investeringer foretatt i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i rapporteringsperioden.  
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 I rapporteringsperioden 

Samlet antall utslippskvoter utstedt i henhold til 

artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF 
 

Samlet verdi av investeringer i henhold til artikkel 10c 

i direktiv 2003/87/EF 
 

9.  Bruk av utslippsreduksjonsenheter (ERU) og godkjente utslippsreduksjoner (CER) i 

fellesskapsordningen 

Spørsmål 9.1 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de etterfølgende 

rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

9.1.  Hvilke tiltak er truffet – før utstedelsen av et godkjenningsbrev for et prosjekt – for å sikre at relevante 

internasjonale kriterier og retningslinjer, herunder dem som finnes i sluttrapporten av 2000 fra 

Verdenskommisjonen for dammer (WCD), vil bli overholdt ved utbyggingen av vannkraftprosjekter med en 

produksjonskapasitet på over 20 MW? Svar i tabellen nedenfor. Legg til flere rader om nødvendig. 

Tiltak som er truffet for å sikre at relevante internasjonale kriterier og 

retningslinjer, herunder dem som finnes i WCDs sluttrapport, overholdes 
Ja/nei Merknader 

Prosjektdeltakerne er rettslig forpliktet til å overholde relevante 

internasjonale kriterier og retningslinjer, herunder dem som finnes i 

WCDs sluttrapport fra november 2000, «Dams and Development — 

A New Framework for Decision-Making» (Dammer og utvikling. En 

ny ramme for beslutningstaking) 

  

Overholdelse av relevante internasjonale kriterier og retningslinjer, 

herunder dem som finnes i WCDs sluttrapport fra november 2000, 

«Dams and Development — A New Framework for Decision-

Making», er bekreftet. Dersom svaret er ja, angi i kolonnen for 

merknader relevant myndighet, f.eks. vedkommende myndighet eller 

utpekt nasjonal myndighet 

  

Når vannkraftprosjekter med en produksjonskapasitet på over 20 MW 

godkjennes, skal den utpekte nasjonale myndighet eller en annen 

relevant myndighet overholde et sett av harmoniserte retningslinjer for 

anvendelsen av artikkel 11b nr. 6 i direktiv 2003/87/EF, som 

medlemsstatene har gitt sitt samtykke til i Komiteen for 

klimaendringer 

  

Prosjektsøkere skal sende inn en validert samsvarsrapport i henhold til 

artikkel 11b nr. 6, i samsvar med de harmoniserte retningslinjene. 

Dersom svaret er ja, angi i kolonnen for merknader relevante 

dokumenter eller nettlenker 

  

Andre enheter enn utpekte operative enheter kan også validere 

samsvarsrapporten som kreves i henhold til artikkel 11b nr. 6. Dersom 

svaret er ja, angi i kolonnen for merknader hvem disse enhetene er  

  

Prosjektvirksomhet godkjennes i samsvar med de harmoniserte 

retningslinjene. Dersom svaret er ja, angi i kolonnen for merknader 

hvor mange former for prosjektvirksomhet som er godkjent 

  

Offentligheten har tilgang til opplysninger om vannkraftprosjekter 

som er godkjent i din medlemsstat, i samsvar med artikkel 11b nr. 6 i 

direktiv 2003/87/EF. Dersom svaret er ja, gi opplysninger i kolonnen 

for merknader om denne tilgangen, herunder eventuelle nettlenker 

  

Annet (angis nærmere):   
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10. Avgifter og gebyrer 

Spørsmål 10.1, 10.2 og 10.3 skal bare besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i 

de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

10.A. Anlegg 

10.1.  Kreves det avgifter fra driftsansvarlige? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor om de avgiftene som tas for utstedelse og 

ajourføring av tillatelser, og for godkjenning og ajourføring av overvåkingsplaner. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Utstedelse av tillatelse / godkjenning av overvåkingsplan  

Ajourføring av tillatelse  

Overføring av tillatelse  

Returnering av tillatelse  

Søknad om reserve for nyinntredere  

Annet (angis nærmere):  

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor om de årlige avgiftene. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Årlige gebyrer  

Annet (angis nærmere):  

10.B. Luftfartøyoperatører 

10.2.  Kreves det avgifter fra luftfartøyoperatører? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger i tabellen nedenfor om de avgiftene som tas for godkjenning og 

ajourføring av overvåkingsplaner. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Godkjenning av overvåkingsplan for utslipp  

Godkjenning av endring av overvåkingsplan for utslipp  

Godkjenning av overvåkingsplan for tonnkilometerdata  

Godkjenning av endring av overvåkingsplan for tonnkilometerdata  

Overføring av overvåkingsplan  

Returnering av overvåkingsplan  

Annet (angis nærmere)  

Dersom svaret er ja, gi opplysninger i tabellen nedenfor om de årlige avgiftene. 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

Årlige gebyrer  

Annet (angis nærmere):  
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10.C. Anlegg og luftfartøyoperatører 

10.3.  I tabellene nedenfor angis de engangs- og årsavgiftene som kreves fra driftsansvarlige og luftfartøyoperatører i 

forbindelse med kontoer i registeret. 

 Tabell for engangsavgifter 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

  

  

 Tabell for årsavgifter 

Årsak til avgiften / beskrivelse Beløp i euro 

  

  

11. Spørsmål knyttet til overholdelsen av direktivet om ordningen for handel med utslippskvoter 

11.A. Anlegg 

Spørsmål 11.1 og 11.2 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

11.1.  I tabellen nedenfor angis hvilke tiltak som er truffet for å sikre at driftsansvarlige overholder vilkårene for 

tillatelsen, samt forordning (EU) nr. 601/2012 og forordning (EU) nr. 600/2012. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Tiltak for å sikre overholdelse Ja/nei 

Det kontrolleres ved hjelp av stikkprøvekontroller og inspeksjon av anlegg at 

overvåkingsplanen samt forordning (EU) nr. 601/2012 og (EU) nr. 600/2012 

gjennomføres og overholdes 

 

Regelmessige møter med bransjen og/eller kontrollører  

Det sikres at salg av utslippskvoter forbys ved uregelmessigheter  

Navn på driftsansvarlige som ikke overholder bestemmelsene i (EU) nr. 601/2012, 

offentliggjøres 

 

Annet (angis nærmere): 

11.2.  I tabellen nedenfor angis sanksjonene for overtredelse av forordning (EU) nr. 601/2012, forordning (EU) 

nr. 600/2012 og nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

Drift uten tillatelse      

Vilkårene for tillatelsen er ikke oppfylt      

Det foreligger ingen overvåkingsplan som er 

godkjent av vedkommende myndighet 
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Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

Underlagsdokumenter er ikke innlevert i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 601/2012 

     

Det foreligger ingen prøvetakingsplan(er) som 

er godkjent av vedkommende myndighet 

     

Overvåking foretas ikke i samsvar med den 

godkjente overvåkingsplanen og forordning 

(EU) nr. 601/2012 

     

Kvalitetssikringen av måleutstyret er ikke i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

De framgangsmåtene som er fastsatt i henhold 

til forordning (EU) nr. 601/2012, gjennom-

føres ikke 

     

Endringer av overvåkingsplanen er ikke 

meddelt og overvåkingsplanen er ikke 

ajourført i henhold til artikkel 14-16 i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

     

En verifisert utslippsrapport er ikke innsendt 

til rett tid 

     

Forbedringsrapport(er) er ikke innsendt i 

samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) 

nr. 601/2012 

     

Kontrolløren har ikke mottatt opplysningene 

angitt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 600/2012 

     

Den verifiserte utslippsrapporten er ikke i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Planlagte eller gjennomførte endringer av 

kapasitet, virksomhetsnivåer og drift av et 

anlegg er ikke meddelt innen 31. desember i 

rapporteringsperioden, i samsvar med 

artikkel 24 i beslutning 2011/278/EU 

     

Annet (angis nærmere):      

11.3.  I tabellen nedenfor angis overtredelser og sanksjoner som har forekommet i rapporteringsperioden, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om nødvendig. 

Type overtredelse 

Faktiske sanksjoner Pågår det rettslig 

behandling i 

forbindelse med 

den ilagte 

sanksjonen? 

Ja/nei 

Ble 

sanksjonen 

håndhevet? 

Ja/nei 

Bøter (i 

euro) 

Fengselsstraff 

(i måneder) 
Annet 

Type overtredelse skal velges fra listen i 

spørsmål 11.2. Hver ilagt sanksjon rapporteres 

på en egen linje 

     

      

  



Nr. 40/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

11.4.  I tabellen nedenfor angis navnene på de driftsansvarlige som i rapporteringsperioden er ilagt sanksjoner for 

utslippsoverskridelse, i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

Anleggskode(1) Driftsansvarliges navn 

  

(1) Anleggskode anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

11.B. Luftfartøyoperatører 

Spørsmål 11.5, 11.6 og 11.9 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

11.5.  I tabellen nedenfor angis hvilke tiltak som er truffet for å sikre at luftfartøyoperatører overholder 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 og forordning (EU) nr. 600/2012. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Tiltak Ja/nei 

Det kontrolleres ved hjelp av stikkprøvekontroller og inspeksjon av luftfartøyoperatører 

at overvåkingsplanen samt forordning (EU) nr. 601/2012 og (EU) nr. 600/2012 

gjennomføres og overholdes 

 

Regelmessige møter med luftfartøyoperatører og/eller kontrollører  

Det sikres at salg av utslippskvoter forbys ved uregelmessigheter  

Navn på luftfartøyoperatører som ikke overholder bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 601/2012, offentliggjøres 

 

Annet (angis nærmere): 

11.6.  I tabellen nedenfor angis sanksjonene for overtredelse av forordning (EU) nr. 601/2012, forordning (EU) 

nr. 600/2012 og nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om 

nødvendig. 

Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

Det foreligger ingen overvåkingsplan som er 

godkjent av vedkommende myndighet 

     

Underlagsdokumenter er ikke innsendt i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 601/2012 

     

Overvåking foretas ikke i samsvar med den 

godkjente overvåkingsplanen og forordning 

(EU) nr. 601/2012 

     

De framgangsmåtene som er fastsatt i henhold 

til forordning (EU) nr. 601/2012, 

gjennomføres ikke 

     

Endringer av overvåkingsplanen er ikke 

meddelt og overvåkingsplanen er ikke 

ajourført i henhold til artikkel 14-16 i 

forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Avvik i rapporteringen av fullstendige 

opplysninger om flyginger er ikke rettet 
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Type overtredelse 

Bøter (i euro) Fengselsstraff (i måneder) Annet 

Minst Høyst Minst Høyst  

En verifisert utslippsrapport er ikke innsendt 

til rett tid 

     

Forbedringsrapport(er) er ikke innsendt i 

samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) 

nr. 601/2012 

     

Kontrolløren har ikke mottatt opplysningene 

angitt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 600/2012 

     

Den verifiserte utslippsrapporten er ikke i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Den verifiserte tonnkilometerrapporten er ikke 

i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 

     

Annet (angis nærmere):      

11.7.  I tabellen nedenfor angis overtredelser og sanksjoner som har forekommet i rapporteringsperioden, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Legg til flere rader om nødvendig. 

Type overtredelse 

Faktiske sanksjoner Pågår det 

rettslig 

behandling i 

forbindelse 

med den ilagte 

sanksjonen? 

Ja/nei 

Ble sanksjonen 

håndhevet? 

Ja/nei 
Bøter (i 

euro) 

Fengselsstraff 

(i måneder) 
Annet 

Type overtredelse skal velges fra listen i 

spørsmål 11.6. Hver ilagt sanksjon rapporteres 

på en egen linje 

     

      

11.8.  I tabellen nedenfor angis navnene på de luftfartøyoperatørene som i rapporteringsperioden er ilagt sanksjoner 

for utslippsoverskridelse, i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør(1) Luftfartøyoperatørens navn 

  

(1) Identifikasjonskode for luftfartøyoperatør anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 389/2013. 

11.9.  Hvilke tiltak måtte gjennomføres i din medlemsstat før din medlemsstat ville be Kommisjonen om et 

driftsforbud i samsvar med artikkel 16 nr. 10 i direktiv 2003/87/EF? Angi hvilke typer tiltak det gjelder. 

 

12. Utslippskvotenes rettslige status og skattemessige behandling 

Spørsmål 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i 

de etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden.  
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12.1.  Hvilken rettslig status har en utslippskvote i din medlemsstat? 

 

12.2.  Hvordan behandles utslippskvoter regnskapsmessig i selskapenes årsrapporter etter medlemsstatens 

regnskapsstandard? 

 

12.3.  Skal det betales mva. på utslippskvoter? Ja/nei 

Skal det betales mva. på transaksjoner med utslippskvoter på sekundærmarkedet? Ja/nei 

Benytter din medlemsstat ordningen med omvendt avgiftsplikt på innenlandske transaksjoner med 

utslippskvoter? Ja/nei 

12.4.  Skal det betales skatt på utslippskvoter? Ja/nei 

Dersom svaret er ja, angi i tabellen nedenfor hvilken skattetype og hvilke skattesatser som gjelder. Legg til 

flere rader om nødvendig. 

Skattetype Skattesats 

  

  

13. Bedrageri 

Spørsmål 13.1 og 13.2 skal besvares i den rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2014, og i de 

etterfølgende rapportene dersom det har skjedd endringer i rapporteringsperioden. 

13.1.  Angi i tabellen nedenfor hvilke ordninger som er innført for å bekjempe bedrageri i forbindelse med 

vederlagsfri tildeling av kvoter. 

Ordninger mot bedrageri 
Nærmere opplysninger om ordninger og bestemmelser i 

nasjonal lovgivning 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

driftsansvarlige, luftfartøyoperatører eller tredjemann 

kan påpeke mulig bedrageri i forbindelse med den 

vederlagsfrie tildelingen av kvoter? 

 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for å undersøke 

mulig bedrageri i forbindelse med den vederlagsfrie 

tildelingen av kvoter? 

 

Hvilke ordninger er innført for å påtale mulig 

bedrageri i forbindelse med den vederlagsfrie 

tildelingen av kvoter? 

 

Hva er de strengeste sanksjonene for bedrageri? 

Beskriv bøter og fengselsstraffer. 

 

13.2.  I tabellen nedenfor angis hvilke ordninger som eventuelt er innført for å sikre at vedkommende myndigheter 

som deltar i gjennomføringen av EUs ordning for handel med utslippskvoter, får kjennskap til bedrageriet. 

Ordninger for underretning om bedrageri til vedkommende 

myndighet 
Nærmere opplysninger om ordninger og bestemmelser  

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

undersøkelser om bedrageri? 
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Ordninger for underretning om bedrageri til vedkommende 

myndighet 
Nærmere opplysninger om ordninger og bestemmelser  

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

bedragerisaker som bringes inn for retten? 

 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

bedragerisaker som løses utenrettslig? 

 

Hvilke ordninger er eventuelt innført for at 

vedkommende myndighet skal få kjennskap til 

rettsavgjørelser i bedragerisaker? 

 

13.3.  I tabellen nedenfor angis følgende opplysninger om bedrageri, i den grad de er kjent for den vedkommende 

myndighet som deltar i gjennomføringen av EUs ordning for handel med utslippskvoter i din medlemsstat: 

— antall undersøkelser som er utført i rapporteringsperioden (herunder pågående undersøkelser), 

— antall saker som er brakt inn for retten i rapporteringsperioden, 

— antall saker som er løst utenrettslig uten dom og antall saker som har ført til frifinnelse i 

rapporteringsperioden, og 

— antall saker i rapporteringsperioden som har ført til domfellelse for bedrageri. 

Opplysninger om bedrageri Antall Type bedrageri 

Antall gjennomførte undersøkelser   

Antall saker brakt inn for retten   

Antall saker som er løst utenrettslig uten dom, og antall 

saker som har ført til frifinnelse 
  

Antall saker som har ført til domfellelse for bedrageri   

14. Andre merknader 

14.1.  I tabellen nedenfor gis opplysninger om andre forhold som er problematiske i din medlemsstat, eller andre 

relevante opplysninger som du vil legge fram. 

Avsnitt Andre opplysninger eller problematiske forhold 

Generelt  

Avsnitt 2  

Avsnitt 3  

Avsnitt 4  

Avsnitt 5  

Avsnitt 6  

Avsnitt 7  
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Avsnitt Andre opplysninger eller problematiske forhold 

Avsnitt 8  

Avsnitt 9  

Avsnitt 10  

Avsnitt 11  

Avsnitt 12  

Avsnitt 13  

14.2.  Har du besvart alle enkeltstående spørsmål i dette spørreskjemaet og eventuelt ajourført svarene på de øvrige 

spørsmålene? Ja/nei 

Dersom svaret er nei, gå tilbake til gjeldende spørsmål.» 

____________________  


