Statens energimyndighets
författningssamling
Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist)
ISSN 1650-7703

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets
föreskrifter om projektbaserade mekanismer enligt
Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv
(STEMFS 2006:4);

STEMFS
2007:6
Utkom från trycket
den 13 september 2007

beslutade den 13 augusti 2007.
Statens energimyndighet föreskriver med stöd av 60 § förordningen
(2004:1205) om handel med utsläppsrätter att 3 och 4 §§ i Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv (STEMFS 2006:4) skall ha följande lydelse.
Projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling
3 § Ansökan som avser deltagande i ett projekt enligt mekanismen för ren
utveckling skall innehålla följande:
1. en projektbeskrivning som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention
och i Kyotoprotokollet och enligt format som fastställts av styrelsen för mekanismen för ren utveckling,
2. en preliminär valideringsrapport framställd av oberoende kontrollör
ackrediterad av styrelsen för mekanismen för ren utveckling,
3. värdlandets preliminära godkännande av projektet, innefattande ett intyg att projektet bidrar till hållbar utveckling, samt
4. övriga uppgifter enligt bilaga 1.
Projektverksamhet för gemensamt genomförande i annat land än Sverige
4 § Ansökan om godkännande av ett projekt för gemensamt genomförande
skall innehålla följande:
1. en projektbeskrivning som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention
och i Kyotoprotokollet, enligt format som fastställts av övervakningskommittén för gemensamt genomförande,
2. en preliminär determineringsrapport framställd av oberoende kontrollör
ackrediterad av respektive värdland (spår ett) eller JI-kommittén (spår två)
samt
3. övriga uppgifter enligt bilaga 2.
Om ett preliminärt godkännande från värdlandet föreligger, skall detta
medfölja ansökan. Om projektdeltagandet innebär handel med tilldelade utsläppsrätter skall det framgå att värdlandet tillåter det av en bilateral överenskommelse mellan Sverige och värdlandet, som bifogas ansökan.
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Övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
Thomas Korsfeldt
Zofia Lublin

Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos
myndighetens publikationsservice, fax 016-544 22 59,
e-post: publikationsservice@energimyndigheten.se
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