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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
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	18a	
nr.	3	bokstav	a),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 endret	 ved	 direktiv	
2008/101/EF(2),	 inngår	 luftfartsvirksomhet	 i	 ordningen	
for	 handel	 med	 utslippskvoter	 for	 klimagasser	 i	
Fellesskapet	(heretter	kalt	«fellesskapsordningen»).

2)	 For	 å	 redusere	 den	 forvaltningsmessige	 byrden	
for	 luftfartøyoperatører	 er	 det	 i	 direktiv	 2003/87/
EF	 fastsatt	 at	 én	 medlemsstat	 skal	 være	 ansvarlig	
for	 hver	 luftfartøyoperatør.	 Artikkel	 18a	 nr.	 1	 og	 2	 i	
direktiv	 2003/87/EF	 inneholder	 bestemmelsene	 som	
styrer	 tildelingen	 av	 hver	 luftfartøyoperatør	 til	 en	
forvaltningsmedlemsstat.	Listen	over	luftfartøyoperatører	
og	 deres	 forvaltningsmedlemsstater	 (heretter	 kalt	
«listen»)	 bør	 sikre	 at	 hver	 enkelt	 operatør	 vet	 hvilken	
medlemsstat	de	forvaltes	av	og	at	medlemsstatene	er	klar	
over	hvilke	luftfartøyoperatører	de	forvalter.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	219	av	22.8.2009,	s.	1,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	86/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den euro-
peiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	72.

(1)	 EUT	L	275	av	25.10.2003,	s.	32.
(2)	 EUT	L	8	av	13.1.2009,	s.	3.

3)	 Ved	utarbeidingen	av	listen	har	Kommisjonen	tatt	hensyn	
til	kommentarene	den	mottok	etter	at	den	offentliggjorde	
en	 foreløpig	 liste	 over	 luftfartøyoperatører	 og	 deres	
forvaltningsmedlemsstater	 11.	 februar	 2009.	 Listen	
bygger	på	data	som	Eurocontrol	har	levert	på	grunnlag	av	
registrerte	reiseplaner(3).

4)	 Kravene	 i	 direktiv	 2003/87/EF	 får	 anvendelse	 på	
luftfartøyoperatører	 som	definert	 i	 artikkel	3	bokstav	o)	
i	 nevnte	 direktiv.	 Innlemming	 i	 fellesskapsordningen	
er	 knyttet	 til	 utførelsen	 av	 en	 luftfartsvirksomhet	 og	
forutsetter	ikke	oppføring	på	listen.	Luftfartøyoperatører	
som	 utfører	 en	 luftfartsvirksomhet	 nevnt	 i	 vedlegg	 I	
til	 direktiv	 2003/87/EF,	 omfattes	 derfor	 av	
fellesskapsordningen	 uavhengig	 av	 om	 de	 er	 oppført	
på	 listen	 på	 det	 tidspunkt	 de	 utøver	 virksomheten.	
Tilsvarende	 er	 luftfartøyoperatører	 som	 innstiller	 en	
luftfartsvirksomhet,	 utelukket	 fra	 fellesskapsordningen	
når	de	ikke	lenger	utfører	en	luftfartsvirksomhet	nevnt	i	
vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF,	ikke	fra	det	tidspunkt	de	
fjernes	fra	listen.

5)	 Listen	 omfatter	 alle	 luftfartøyoperatører	 som	 har	 utført	
en	 relevant	 luftfartsvirksomhet	 fra	 og	 med	 1.	 januar	
2006	 til	 og	 med	 31.	 desember	 2008.	 Dermed	 kan	
luftfartøyoperatører	som	varig	eller	midlertidig	har	innstilt	
sin	 luftfartsvirksomhet	 fortsatt	 være	 oppført	 på	 denne	
listen.	Det	er	ikke	tatt	hensyn	til	om	luftfartøyoperatører	
er	oppført	på	fellesskapslisten	over	luftfartsselskaper	som	
av	 sikkerhetsmessige	 årsaker	 er	 underlagt	 driftsforbud	

(3)	 EUT	C	 36	 av	 13.2.2009,	 s.	 11.	Nærmere	 opplysninger	 om	metoden	 som	
er	brukt	ved	utarbeidingen	av	den	foreløpige	listen,	er	gjort	tilgjengelig	på	
Kommisjonens	 nettsted:	 http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_
en.htm.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	748/2009

av	5.	august	2009

om	listen	over	luftfartøyoperatører	som	fra	og	med	1.	januar	2006	har	utført	en	luftfartsvirksomhet	
nevnt	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 med	 angivelse	 av	 forvaltningsmedlemsstat	 for	 hver	

luftfartøyoperatør(*)
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i	 Fellesskapet	 i	 samsvar	 med	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2111/2005	 av	 14.	 desember	
2005	 om	 opprettelse	 av	 en	 fellesskapsliste	 over	
luftfartsselskaper	underlagt	driftsforbud	i	Fellesskapet	og	
om	informasjon	til	lufttransportpassasjerer	om	identiteten	
til	 utførende	 luftfartsselskaper,	 og	 om	 oppheving	 av	
artikkel	 9	 i	 direktiv	 2004/36/EF(1).	 Denne	 forordning	
bør	 derfor	 ikke	 berøre	 vedtak	 som	 Kommisjonen	 eller	
medlemsstatene	 gjør	 i	 samsvar	 med	 forordning	 (EF)	
nr.	2111/2005.

6)	 Hver	enkelt	luftfartøyoperatør	bør	tildeles	en	egen	kode	
på	listen.	Denne	koden	bør	gjøre	det	mulig	å	identifisere	
deltakere	i	felleskapsordningen.

(1)	 EUT	L	344	av	27.12.2005,	s.	15.

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Listen	over	luftfartøyoperatører	som	fra	og	med	1.	januar	2006	
har	utført	en	luftfartsvirksomhet	nevnt	i	vedlegg	I	 til	direktiv	
2003/87/EF,	 med	 angivelse	 av	 forvaltningsmedlemsstat	 for	
hver	luftfartøyoperatør,	nevnt	i	artikkel	18a	nr.	3	bokstav	a)	i	
direktiv	2003/87/EF,	er	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 2

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 tredje	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	5.	august	2009.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

__________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 219 av 22.8.2009, s. 3-94.]


