
 

 

 

 

 

Åtgärder och eventuella bekräftelser 
 

  
Tillägg av konto i 

listan över be-

trodda konton 

Vanlig kontoö-

verföring, mål-

kontot finns re-

dan i listan över 

betrodda konton 

Vanlig kontoö-

verföring, mål-

kontot finns inte 

i listan över be-

trodda konton 

Överlämnande av 

utsläppsrätter som 

motsvarar utsläp-

pen 

Inväxling av re-

duktionsenheter 
Annullering 

OHA-konto och 

AOHA-konto 

AAR för 

kontot 

AAR ska godkänna 

tillägget 

AAR ska god-

känna överfö-

ringen 

Inte möjlig AAR ska godkänna 

överlämnandet 

AAR ska godkänna 

inväxlingen 

AAR ska godkänna 

annulleringen 

Kontot har 

inget AAR 

Ett behörigt om-

bud (en annan 

person än den 

som lade till kon-

tot) kan godkänna 

tillägget 

Ingen behöver 

godkänna över-

föringen 

Inte möjlig Ett behörigt om-

bud (en annan 

person än den 

som initierade 

överlämnandet) 

kan godkänna 

överlämnandet 

Ett behörigt om-

bud (en annan 

person än den 

som initierade in-

växlingen) kan 

godkänna inväx-

lingen 

Ett behörigt ombud 

(en annan person än 

den som initierade 

annulleringen) kan 

godkänna annulle-

ringen 

PHA-konto 

 

AAR för 

kontot 

AAR ska godkänna 

tillägget 

AAR ska god-

känna överfö-

ringen 

Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig AAR ska godkänna 

annulleringen 

Kontot har 

inget AAR 

Ett behörigt om-

bud (en annan 

person än den 

som lade till kon-

tot) kan godkänna 

tillägget 

Ingen behöver 

godkänna över-

föringen 

Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Ett behörigt ombud 

(en annan person än 

den som initierade 

annulleringen) kan 

godkänna annulle-

ringen 

TA-konto AAR för 

kontot 

AAR ska godkänna 

tillägget 

AAR ska god-

känna överfö-

ringen 

AAR ska god-

känna överfö-

ringen 

Inte möjlig Inte möjlig AAR ska godkänna 

annulleringen 

Kontot har 

inget AAR 

Ett behörigt om-

bud (en annan 

person än den 

som lade till kon-

tot) kan godkänna 

tillägget 

Ingen behöver 

godkänna över-

föringen 

Inte möjlig Inte möjlig Inte möjlig Ett behörigt ombud 

(en annan person än 

den som initierade 

annulleringen) kan 

godkänna annulle-

ringen 

 



 

 

 

 

 

OHA-konto = verksamhetsutövardepåkonto (Operator Holding Account) 

AOHA-konto = luftfartygsoperatörskonto (Aircraft Operator Holding Account) 

PHA-konto = persondepåkonto (Person holding Account), innehavaren kan vara en fysisk person eller en juridisk person 

TA-konto = handelskonto (Trading Account), innehavaren kan vara en fysisk person eller en juridisk person 

AAR = extra behörigt ombud (Additional Authorised Representative)  


