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Viktig information om elektronisk rapportering av
växthusgasutsläpp inom handel med utsläppsrätter
Du får det här brevet eftersom du är registrerad hos oss som kontaktperson för en
flygoperatör inom systemet för handel med utsläppsrätter. Vi vill med detta informera om det
nya elektroniska rapporteringssystemet.
Elektronisk rapportering av utsläpp i E-CO2
Flygoperatörerenas utsläpp för 2013 och framåt ska rapporteras i Naturvårdsverkets
nylanserade elektroniska rapporteringssystem E-CO2. Det är även i E-CO2 som kontrollören
granskar utsläppsrapporten under verifieringens slutskede, varefter utsläppsrapporten skickas
in till Naturvårdsverket.
Lite kort om EU-kommissionens ändringsförslag och rapportering för 2013
Vi är medvetna om att EU-kommissionens nya förslag gällande flygoperatörer (se tidigare
informationsutskick om ändringsförslaget, daterat 2013-10-31) väcker många frågor avseende
rapportering för 2013. Naturvårdsverket avser att återkomma med närmare information
avseende rapporteringen för 2013 i januari månad. I dagsläget vill vi ändå råda alla
flygoperatörer att se till att ha tillgång till ECO2 så snart som möjligt.
Så får du tillgång till nya E-CO2
I början av året kommer Naturvårdsverket behöva vägleda många verksamhetsutövare inom
handelssystemet rörande rapporteringsfrågor. Vi ber er därför att se till att bli användare i ECO2 i god tid genom att senast fredag den 17:e januari skicka följande information till oss:
1. Fullmakt med underskrift av behörig firmatecknare. Det ska framgå i fullmakten att du får
företräda din organisation i frågor som rör rapportering av utsläpp i E-CO2. Det ska också
framgå att du har rätt att lägga upp fler användare i organisationen i E-CO2 som då får samma
rättigheter som du.
2. Registerutdrag från PRV/Bolagsverket.
Skicka dokumenten till aviation@naturvardsverket.se. Om vi får dokumenten senare kan er
åtkomst till systemet bli fördröjd.
Naturvårdsverket kommer att lägga in nya organisationer och anmäld användare i E-CO2
manuellt. När användaren har loggat in kan personen lägga till fler användare i sin
organisation. Det är alltså bara en person per organisation som behöver skicka in ovanstående
dokument.
Något fördröjd åtkomst till E-CO2
Vi har tidigare meddelat att användare skulle få åtkomst till E-CO2 i december. Datum för
öppnande av det nya systemet är framflyttat till mitten av januari 2014. Vi arbetar för att ge er
åtkomst så snart som möjligt.
Mer information
Naturvårdsverket kommer att skicka ut mer information om övergången till nya E-CO2 innan
systemet tas i drift. Du hittar information om rapportering och verifiering av utsläpp på vår
webbplats www.utslappshandel.se. Sidorna kommer att uppdateras med ny information om
nya E-CO2 innan systemet öppnas för användare.
Med vänlig hälsning Naturvårdsverket
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Important information regarding electronic reporting of
greenhouse gas emissions within the EU ETS
You are receiving this letter because you are in the Swedish EPA´s register of contacts for
aircraft operators within the EU Emission Trading System (EU ETS). We would like to inform
you about the new electronic reporting system.
Reporting of emissions in the electronic system E-CO2
The emissions of aircraft operators for 2013 and forward shall be reported in the Swedish
EPA´s new electronic reporting system E-CO2. The verifier will also use the E-CO2 to review
and verify the report before sending it to the Swedish EPA within the reporting system.
Briefly about the EU Commission´s proposed changes and reporting of 2013 emissions
We are aware that the EU Commission´s new proposal regarding changes for aircraft operators
(see the information letter dated 2013-10-31 which was sent out earlier) generates some
queries regarding verification and reporting of emissions 2013. The Swedish EPA intends to
send out further information in January concerning the reporting of 2013 emissions. However
at this point we would like to recommend you to you get access to the E-CO2 as soon as
possible.
How to access the new E-CO2
The Swedish EPA is expecting to get preoccupied in guiding installations and aircraft operators
regarding reporting during Feb and March 2014. Therefore we would like to ask you to assure
that you get access to E-CO2 in time. Please send the information described below to us before
the 17th of Jan:
1. Authorization/warrant signed by authorized signatory. Should state that you are
authorized to represent your organization regarding reporting of emissions within in E-CO2
and that you are authorized to register new users (within your organization) who will have the
same rights as you do in E-CO2.
2. Identification of the authorized signatory. I.e. a list of the corporate authorized signatories
provided by an independent source.
Please send the information to aviation@naturvardsverket.se. If the Swedish EPA receives the
documents later than 17th Jan your access to E-CO2 might get delayed.
The Swedish EPA will register your organization and announced contact person manually.
When the contact person receives an email containing login he or she will be able to login and
register other new users within his or hers own organization. That is, you will only have to
send the above information for one person per organization.
Delayed access to E-CO2
We have earlier informed you that the E-CO2 would open for users in December. The open
date for the reporting system is postponed to mid-January 2014. We are working to give you
access as soon as possible.
Further information
Swedish EPa will send out further information about E-CO2 when the system is up and running.
Kind regards Swedish EPA

