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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  2013/EES/4/37 

frá 16. apríl 2009 

um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB í því skyni að fella inn í hana viðmiðunarreglur um 
vöktun og skýrslugjöf vegna losunar og upplýsinga um tonnkílómetra í tengslum við 
 flugstarfsemi (*) 

(tilkynnt með númeri C(2009) 2887) 

 

(2009/339/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan 
Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1), 
einkum 1. mgr. 14. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 
19. nóvember 2008 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB 
þannig að kerfið fyrir viðskipti með heimildir til losunar 
gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins taki til 
flugstarfsemi (2) var flugstarfsemi felld undir kerfi fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins. 

2) Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal 
framkvæmdastjórnin samþykkja viðmiðunarreglur um 
vöktun og skýrslugjöf vegna losunar í tengslum við flug-
starfsemi og er varða vöktun og skýrslugjöf á upplýs-
ingum um tonnkílómetra í flugstarfsemi í tengslum við 
umsókn skv. 3. gr. e eða 3. gr. f þeirrar tilskipunar. 

3) Ábyrgðaraðildarríkið skal sjá til þess að sérhver 
umráðandi loftfars leggi vöktunaráætlanir fyrir lögbært 
yfirvald í ábyrgðarríkinu, þar sem gerð er grein fyrir 
ráðstöfunum til að vakta og gefa skýrslu um árlega losun 
og 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 103, 23.4.2009, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 148/2009 frá  
4. desember 2009 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 
11.3.2010, bls. 46. 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 
(2) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3. 

upplýsingar um tonnkílómetra vegna umsóknar um að fá 
úthlutað losunarheimildum sem úthluta skal án 
endurgjalds, og að lögbært yfirvald hafi samþykkt 
áætlanirnar í samræmi við viðmiðunarreglurnar sem voru 
samþykktar skv. 1. mgr. 14. gr. þeirrar tilskipunar. 

4) Því ber að breyta ákvörðun 2007/589/EB frá 18. júlí 
2007 um að setja viðmiðunarreglur um vöktun á losun 
gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/87/EB (3) til samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndar um loftslagsbreytingar 
sem um getur í 23. gr. tilskipunar 2003/87/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2007/589/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Viðmiðunarreglur um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar 
gróðurhúsalofttegunda frá þeirri starfsemi, sem tilgreind er 
í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, og þeirri starfsemi 
sem fellur undir 1. mgr. 24. gr. þeirrar tilskipunar, eru 

 ________________  

(3) Stjtíð. ESB L 229, 31.8.2007, bls. 1. 
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settar fram í I. til XIV. viðauka við þessa ákvörðun. 
Viðmiðunarreglur um vöktun og skýrslugjöf á 
upplýsingum um tonnkílómetra vegna flugstarfsemi í 
tengslum við umsókn skv. 3. gr. e eða 3. gr. f í tilskipun 
2003/87/EB eru settar fram í XV. viðauka. 

Viðmiðunarreglurnar byggjast á meginreglunum sem settar 
eru fram í IV. viðauka við þá tilskipun.“ 

2. Eftirfarandi færslur bætast við skrána yfir viðauka: 

„XIV. viðauki: Sértækar viðmiðunarreglur fyrir ákvörðun á 
losun frá flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB 

XV. viðauki: Sértækar viðmiðunarreglur fyrir ákvörðun á 
upplýsingum um tonnkílómetra vegna flugstarfsemi í 
tengslum við umsókn skv. 3. gr. e eða 3. gr. f í tilskipun 
2003/87/EB.“ 

3. Ákvæðum I. viðauka er breytt eins og sett er fram í A-hluta 
viðaukans við þessa ákvörðun. 

4. Ákvæðum XIV. viðauka er bætt við eins og sett er fram í 
B-hluta viðaukans við þessa ákvörðun. 

5. Ákvæðum XV. viðauka er bætt við eins og sett er fram í C-
hluta viðaukans við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 16. apríl 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros Dimas 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

A.  Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

1. Í 1. lið komi „II.–XI. og XIII.–XV. viðauka“ í stað „II.–XI. viðauka“. 

2. Ákvæðum 2. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangssetningarinnar komi eftirfarandi: 

„Að því er varðar þennan viðauka og II.–XV. viðauka gilda skilgreiningarnar í tilskipun 2003/87/EB. Samt sem 
áður, að því er varðar þennan viðauka, er „rekstraraðili“ sá rekstraraðili sem um getur í f-lið 3. gr. tilskipunar 
2003/87/EB og „umráðandi loftfars“ eins og um getur í o-lið þeirrar greinar.“ 

b) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað c-liðar komi eftirfarandi: 

„c) „upptök losunar”: stakur og sanngreinanlegur hluti (staður eða ferli) stöðvar, eða loftfars, ef um 
flugstarfsemi er að ræða, þaðan sem viðkomandi gróðurhúsalofttegundir losna.“ 

ii. Í stað e-liðar komi eftirfarandi: 

„e) „vöktunaraðferðir”: allar aðferðir, sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars notar, til að ákvarða losun 
tiltekinnar stöðvar eða flugstarfsemi.“ 

iii. Í f-lið komi orðin „stöðvar eða umráðanda loftfars“ í stað „stöðvar“. 

iv. Í stað g-liðar komi eftirfarandi: 

„g) „aðferðarþrep“: tiltekinn liður í aðferð til að ákvarða gögn um starfsemi, losunarstuðla, árlega losun, 
árlegt klukkustundarmeðalgildi losunar og oxunar- eða breytistuðla og jafnframt farmþunga.“ 

v. Í stað i-liðar komi eftirfarandi: 

„i)  „skýrslutímabil”: eitt almanaksár þar sem skylt er að vakta og tilkynna losun eða upplýsingar um 
tonnkílómetra.“ 

vi. Í stað punktsins í lok j-liðar komi eftirfarandi: 

„að því er varðar flugstarfsemi þýðir viðskiptatímabil tímabilið sem um getur í 1. og 2. mgr. 3. gr. c þeirrar 
tilskipunar.“ 

c) Í stað h-liðar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„h)  „staðlað eldsneyti á markaði“: alþjóðlega staðlað markaðseldsneyti sem sýnir 95% öryggisbil og fer ekki 
meira en ± 1% yfir tilgreint brennslugildi þess, þ.m.t. gasolía, létt brennsluolía, bensín, lampaolía, steinolía, 
etan, própan, bútan, steinolía fyrir þotur (Jet A1 eða Jet A), þotubensín (Jet B) og flugvélabensín (AvGas).“ 
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d) Ákvæðum 4. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað síðustu setningar a-liðar komi eftirfarandi: 

„Að því er varðar stöðvar eða umráðendur loftfars, þar sem slík eldri gögn eru ekki fyrir hendi, skal nota 
gögn frá dæmigerðri stöð eða umráðanda loftfars, þar sem sama eða sambærileg starfsemi fer fram, sem 
viðmiðun og þau umreiknuð í samræmi við afköst viðkomandi stöðva eða umráðenda loftfars.“ 

ii. Í stað c-liðar komi eftirfarandi: 

„c)  „minni háttar efnisstraumar”: hópur óverulegra efnisstrauma, sem rekstraraðilinn velur og valda 
samanlagðri losun sem er 1 kílótonn eða minna af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti á ári eða sem 
leggja til minna en 2% (þó mest 20 kílótonn af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti í heild á ári) af árlegri 
heildarlosun koltvísýrings úr jarðefnaeldsneyti viðkomandi stöðvar eða umráðanda loftfars áður en 
fluttur koltvísýringur er dreginn frá, eftir því hvort gildið er hærra að því er varðar heildarlosun.“ 

iii. Í stað e-liðar komi eftirfarandi: 

„e)  „óverulegir efnisstraumar”: þeir efnisstraumar, sem rekstraraðilinn velur og valda samanlagðri losun 
sem er 5 kílótonn eða minna af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti á ári, eða sem leggja til minna en 
10% (þó mest 100 kílótonn af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti í heild á ári) af árlegri heildarlosun 
koltvísýrings úr jarðefnaeldsneyti viðkomandi stöðvar eða umráðanda loftfars áður en fluttur 
koltvísýringur er dreginn frá, eftir því hvort gildið er hærra að því er varðar heildarlosun.“ 

e) Ákvæðum 5. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað e-liðar komi eftirfarandi: 

„e)  „fullnægjandi áreiðanleiki”: hátt en ekki fullkomið áreiðanleikastig, sem er tilgreint á skýran hátt í 
sannprófunarálitinu, er varðar það að losunarskýrsla, sem á að sannprófa, sé laus við verulegar 
rangfærslur og að ekki sé um neitt meiri háttar ósamræmi að ræða í tengslum við stöðina eða 
umráðanda loftfarsins.“ 

ii. Í stað g-liðar komi eftirfarandi: 

„g)  „áreiðanleikastig”: hugtak sem vísar til þess hversu fullviss sannprófandinn er, út frá niðurstöðum 
sannprófunarinnar, um að tilgreindar upplýsingar í skýrslunni um árlega losun fyrir stöð eða 
umráðanda loftfars séu lausar við verulegar rangfærslur.“ 

iii. Í stað h- og i-liðar fimmtu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„h)  „ósamræmi”: allar aðgerðir, sem stöð eða umráðandi loftfars, sem sanngreina skal, gerir eða lætur vera 
að gera, annaðhvort af ásetningi eða án ásetnings, og samræmast ekki kröfunum í vöktunaráætluninni 
sem lögbært yfirvald samþykkir samkvæmt leyfi stöðvarinnar eða skv. 3. gr. g í tilskipun 2003/87/EB.“ 

i) „meiri háttar ósamræmi”: ósamræmi við kröfurnar í vöktunaráætluninni, sem lögbært yfirvald 
samþykkir samkvæmt leyfi stöðvarinnar eða skv. 3. gr. g í tilskipun 2003/87/EB, gæti leitt til 
mismunandi meðferðar af hálfu lögbærs yfirvalds að því er varðar viðkomandi stöð eða umráðanda 
loftfars.“ 
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f) Eftirfarandi 6. mgr. bætist við: 

„6. Eftirfarandi skilgreiningar gilda í tengslum við losun og upplýsingar um tonnkílómetra vegna flugstarfsemi: 

a) „brottfararflugvöllur“: flugvöllur, þar sem flug hefst, með flugstarfsemi sem fellur undir þá sem 
tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 

b) „komuflugvöllur“: flugvöllur, þar sem flug endar, með flugstarfsemi sem fellur undir þá sem tilgreind 
er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 

c) „flugvallarpar“: par sem samanstendur af brottfararflugvelli og komuflugvelli, 

d) „massa- og jafnvægisskrár“: skrár sem eru tilgreindar í alþjóðlegri eða landsbundinni framkvæmd á 
stöðlum og ráðlögðum starfsvenjum (e. Standards and Recommended Practices (SARPs)) sem mælt er 
fyrir um í 6. viðauka (Starfræksla loftfars) við Chicago-samninginn (*), þ.m.t. eins og tilgreint er í 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 (EU-OPS), eins og henni var breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2008 frá 20. ágúst 2008, í J-kafla III. viðauka, eða jafngildum 
alþjóðareglum, 

e) „farþegar“: einstaklingar, að undanskildum flugverjum, sem eru um borð í loftfarinu meðan á flugi 
stendur, 

f) „farmþungi“: heildarmassi vöru, pósts, farþega og farangurs um borð í loftfari meðan á flugi stendur, 

g) „vegalengd“: stórbaugsbogi milli brottfararflugvallar og komuflugvallar, auk 95 km fasts 
viðbótarstuðuls, 

h) „tonnkílómetri“: flutningur á einu tonni farmþunga í einn kílómetra. 

 
(*)  Samþykkt um alþjóðaflugmál ásamt viðaukum, undirrituð í Chicago 7. desember 1944.“ 

 

3. Ákvæðum 3. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í annarri málsgrein komi orðin „stöð og umráðendur loftfars“ í stað orðsins „stöð“. 

b) Í stað fimmtu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Réttleiki. Tryggja skal að ákvörðun á losun sé hvorki kerfisbundið yfir né undir raunverulegri losun. Greina skal 
uppruna óvissu og draga úr henni eins og unnt er. Tryggja skal af tilhlýðilegri kostgæfni að útreikningar og 
mælingar á losun séu eins nákvæm og auðið er. Rekstraraðilinn skal sjá til þess að unnt sé með viðunandi vissu að 
ákvarða að tilkynnt losun sé rétt. Ákvarða skal losun með viðeigandi vöktunaraðferðum sem settar eru fram í 
þessum viðmiðunarreglum. Öll mælitæki og annar prófunarbúnaður, sem eru notuð til að skrá vöktunargögn, skulu 
notuð, kvörðuð, yfirfarin og þeim viðhaldið á viðeigandi hátt. Töflureiknar og önnur tæki, sem eru notuð til að 
geyma og meðhöndla vöktunargögn, skulu vera villulaus. Losunarskýrslur og tengdar greinargerðir skulu ekki 
innihalda neinar verulegar rangfærslur, vera án skekkja í vali og framsetningu upplýsinga og gefa trúverðuga og 
jafna mynd af losun stöðvar eða umráðanda loftfars.“ 

c) Í stað þriðju setningar sjöttu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Í vöktunaráætluninni skal séð til þess að rekstraraðilinn fái skýrar og rökréttar leiðbeiningar, að komið sé í veg fyrir 
tvíverknað og að tekið sé tillit til kerfanna sem fyrir eru í stöðinni eða eru í notkun hjá umráðanda loftfars.“ 

4. Lið 4.1 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu málsgreinar komi eftirfarandi: 
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„Vöktunar- og skýrslugjafarferli fyrir stöð eða umráðanda loftfars skal taka til allrar losunar 
gróðurhúsalofttegunda frá öllum upptökum losunar og/eða efnisstraumum sem tengist starfsemi, sem fer fram í 
stöðinni eða hjá umráðanda loftfars og tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, ásamt starfsemi og 
gróðurhúsalofttegundum sem aðildarríki tilgreinir skv. 24. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Auk þess skulu 
umráðendur loftfara sjá til þess að skjalfestar verklagsreglur séu til staðar sem rekja allar breytingar á skránni 
yfir upptök losunar, t.d. vegna leigu eða kaupa á loftfari, og tryggja þannig heilleika gagna um losun og koma í 
veg fyrir tvítalningu.“ 

b) Í stað annarrar setningar annarrar málsgreinar komi eftirfarandi: 

Því skal tilgreina í leyfinu öll þau upptök losunar og efnisstrauma frá starfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við 
tilskipun 2003/87/EB sem skal vakta og tilkynna eða, ef um flugstarfsemi er að ræða, falla undir 
vöktunaráætlunina.“ 

c) Í stað þriðju málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Ekki skal taka losun frá færanlegum brunahreyflum, sem eru notaðir til flutninga, með í áætlunum um losun 
stöðva.“ 

5. Í stað fyrstu setningarinnar í lið 4.2. komi eftirfarandi: 

„Samkvæmt IV. viðauka við tilskipun 2003/87/EB er heimilt að ákvarða losun stöðva annaðhvort með:“ 

6. Lið 4.3 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi setning bætist við í fyrstu málsgreinina: 

„Samkvæmt 3. gr. g í þeirri tilskipun skulu umráðendur loftfara leggja vöktunaráætlun fyrir lögbært yfirvald þar 
sem gerð er grein fyrir ráðstöfunum til að vakta og gefa skýrslu um losun og upplýsingar um tonnkílómetra.“ 

b) Í stað þriðju málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Lögbært yfirvald skal yfirfara og samþykkja vöktunaráætlunina, sem rekstraraðilinn útbýr, áður en 
skýrslutímabilið hefst og aftur eftir hvers kyns verulegar breytingar á vöktunaraðferðinni, sem beitt er í stöð eða 
af umráðanda loftfars. Sé þess krafist í viðauka varðandi tiltekna starfsemi skal leggja fram vöktunaráætlun fyrir 
tiltekna dagsetningu og á stöðluðu sniðmáti.“ 

7. Ákvæðum 5. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað þriðju málsgreinar í lið 5.1. undir fyrirsögninni ,,Losun við brennslu“, komi eftirfarandi: 

„Gögn um starfsemi skulu byggjast á eldsneytisnotkun. Magn eldsneytis, sem notað er, skal gefið upp sem 
orkuinnihald í TJ, nema annað sé tekið fram í þessum viðmiðunarreglum. Notkun nettóvarmagildis telst ekki 
nauðsynleg fyrir tiltekna starfsemi ef fram kemur í viðaukunum varðandi þá tilteknu starfsemi að hægt sé að 
nota þá losunarstuðla, sem gefnir eru upp sem t CO2 á hvert tonn af eldsneyti, með svipuðu nákvæmnisstigi. 
Losunarstuðullinn skal gefinn upp sem t CO2/TJ, nema annað sé tekið fram í þessum viðmiðunarreglum. Þegar 
eldsneyti er notað oxast ekki allt kolefni eldsneytisins í koltvísýring. Ófullkomin oxun kemur til vegna 
ófullnægjandi brunaferlis þar sem hluti af kolefninu brennur ekki eða oxast að hluta til og myndar sót eða ösku. 
Kolefni, sem ekki er oxað eða er oxað að hluta, er reiknað með í oxunarstuðlinum sem skal gefinn upp sem 
hlutfall. Oxunarstuðullinn skal gefinn upp sem hlutfall af einum. Niðurstaðan er eftirfarandi formúla:“ 
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b) Í stað fyrstu setningarinnar í lið 5.2. komi eftirfarandi: 

„Í viðmiðunarreglunum, sem eru sértækar fyrir tiltekna starfsemi og eru settar fram í II.–XI. viðauka og XIV. og 
XV. viðauka, eru sérstakar aðferðir til að ákvarða eftirfarandi breytur: gögn um starfsemi (sem fela í sér tvær 
breytur, þ.e. streymi eldsneytis/efnis og nettóvarmagildi), losunarstuðla, gögn um samsetningu, oxunar- og 
breytistuðla og farmþunga.“ 

c) Í stað fyrirsagnarinnar í lið 5.3. komi eftirfarandi: 

„5.3. VARAAÐFERÐIR FYRIR STAÐBUNDNAR STÖÐVAR“ 

d) Í stað fyrirsagnarinnar í lið 5.4. komi eftirfarandi: 

„5.4. GÖGN UM STARFSEMI STAÐBUNDINNA STÖÐVA“ 

e) Í stað annarrar málsgreinar í lið 5.5. komi eftirfarandi: 

„Í því skyni að ná sem mestu gagnsæi og samræmi milli landsskráa yfir gróðurhúsalofttegundir má aðeins gefa 
losunarstuðla losunar við brennslu fyrir eldsneyti upp sem t CO2/t ef það hefði óhóflegan kostnað í för með sér 
fyrir rekstraraðilann að gefa þá upp sem t CO2/TJ og í þeim tilvikum sem skilgreind eru í viðaukum við þessar 
viðmiðunarreglur varðandi tiltekna starfsemi.“ 

8. Í stað fyrirsagnarinnar í lið 6. komi eftirfarandi: 

„6. MÆLIMIÐAÐAR AÐFERÐIR FYRIR STAÐBUNDNAR STÖÐVAR“ 

9. Lið 7.1 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað annarrar málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Samkvæmt reiknimiðuðu aðferðinni, sem er í samræmi við ákvæði liðar 5.2., hefur lögbæra yfirvaldið 
samþykkt samsetningu aðferðarþrepa fyrir hvern efnisstraum í tiltekinni stöð og samþykkt alla aðra þætti 
vöktunaraðferðarinnar fyrir þá stöð eins og fram kemur í leyfi stöðvarinnar eða vöktunaráætlun umráðanda 
loftfars ef um flugstarfsemi er að ræða. Þar með hefur lögbæra yfirvaldið samþykkt óvissuna sem leiðir beint af 
réttri beitingu samþykktu vöktunaraðferðarinnar og staðfesting á samþykkinu kemur fram í inntaki leyfisins, 
eða inntaki samþykktu vöktunaráætlunarinnar ef um flugstarfsemi er að ræða. Tilgreining á samsetningu 
aðferðarþrepa í losunarskýrslunni svarar til tilkynningar á óvissu samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. Því er ekki 
gerð frekari krafa um að tilkynna óvissu ef reiknimiðuðu aðferðinni er beitt.“ 

b) Í stað fyrstu setningar fimmtu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Í öllum öðrum tilvikum skal rekstraraðilinn leggja fram skriflega sönnun um óvissustigið, sem tengist uppgjöri 
á gögnum um starfsemi fyrir hvern efnisstraum, í því skyni að sýna fram á að farið sé að óvissumörkunum sem 
eru skilgreind í II.–XI. viðauka og XIV. og XV. viðauka við þessar viðmiðunarreglur.“ 

10. Ákvæðum 8. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Í IV. viðauka við tilskipun 2003/87/EB eru settar fram kröfur um skýrslugjöf fyrir stöðvar og umráðendur 
loftfara. Skýrslusniðið, sem sett er fram í 14. lið þessa viðauka, og upplýsingarnar, sem þar er krafist, skulu 
notuð sem grundvöllur fyrir framlagningu megindlegra upplýsinga, nema framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins hafi gefið út samsvarandi, rafræna, staðlaða aðferðarlýsingu fyrir árlega skýrslugjöf. Ef 
skýrslusnið er tilgreint í viðauka varðandi tiltekna starfsemi skal nota það skýrslusnið og þær upplýsingar, sem 
þar er krafist, til skýrslugjafar.“ 
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b) Í stað elleftu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Í því skyni að ná fram samræmi milli gagna, sem skýrt er frá samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, gagna, sem 
aðildarríkin skýra frá samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og annarra 
gagna, sem skýrt er frá í samræmi við Evrópuskrá yfir losun og flutning mengunarefna (EPRTR), skal hver sú 
starfsemi, sem stöð eða umráðandi loftfars annast, vera merkt, eftir því sem við á, kóðum eftirfarandi tveggja 
tilkynningarkerfa:“ 

11. Ákvæðum 9. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu og annarrar málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Rekstraraðili skal skrá og geyma vöktunargögn fyrir losun stöðvar eða umráðanda loftfars frá öllum upptökum 
losunar og/eða efnisstraumum sem tengjast starfsemi, sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, að 
því er varðar losun gróðurhúsalofttegunda sem tilgreindar eru í tengslum við þessa starfsemi. 

Vöktunargögn, sem eru skráð og geymd, skulu nægja til að gera það kleift að sannprófa skýrsluna um árlega 
losun stöðvar eða umráðanda loftfars sem rekstraraðilinn leggur fram skv. 3. mgr. 14. gr. tilskipunar 
2003/87/EB í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í V. viðauka við þá tilskipun.“ 

b) Í fjórðu málsgrein komi orðið „rekstraraðili“ í stað orðanna „rekstraraðili stöðvar“. 

c) Í stað fimmta undirliðar fimmtu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„—  gögn um öflun gagna um starfsemi fyrir stöðina eða umráðanda loftfars og tilheyrandi efnisstrauma.“ 

d) Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok 9. liðar: 

„Varðveita skal eftirfarandi viðbótarupplýsingar vegna flugstarfsemi: 

— skrá yfir eigin loftför og leigð loftför og nauðsynlega staðfestingu á heilleika skrárinnar, 

— skrá yfir flug á hverju skýrslutímabili og nauðsynlega staðfestingu á heilleika skrárinnar, 

— gögn sem notuð eru til að ákvarða farmþunga og vegalengd flugs á þeim árum sem skýrslur eru gefnar um 
upplýsingar um tonnkílómetra, 

— upplýsingaskjöl um aðferðina varðandi eyður í gögnum, ef við á, og gögnin sem notuð eru til að fylla í 
eyðurnar í gögnunum þar sem þær koma fyrir.“ 

12. Ákvæðum 10. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í þriðju málsgrein í lið 10.3.3. komi orðin „stöð eða umráðanda loftfars“ í stað orðsins „stöðinni“. 

b) Í stað þriðju málsgreinar í lið 10.4.1. komi eftirfarandi: 

„Rekstraraðilinn skal leggja losunarskýrsluna og afrit af samþykktri vöktunaráætlun eða vöktunaráætlunum og 
allar aðrar upplýsingar, sem máli skipta, fyrir sannprófandann.“ 

c) Í stað annars undirliðar a-liðar annarrar málsgreinar í lið 10.4.2. komi eftirfarandi: 
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„— hafa skilning á allri starfsemi sem stöðin eða umráðandi loftfars annast, upptökum losunar, efnisstraumum 
innan stöðvarinnar eða viðeigandi flugstarfsemi umráðanda loftfars, mælibúnaðinum, sem notaður er til að 
vakta eða mæla gögn um starfsemi, uppruna og beitingu losunarstuðla og oxunar-/breytistuðla, og öllum 
öðrum gögnum, sem notuð eru til að reikna eða mæla losun, ásamt því umhverfi sem stöðin er rekin í eða 
umráðandi loftfars starfar í.“ 

d) Í stað töflu 3 í lið 10.4.2. komi eftirfarandi tafla: 

„Tafla 3 

 Mikilvægisstig 

Stöðvar í flokki A og B eða umráðendur loftfara þar sem árleg 
losun koltvísýrings er 500 kílótonn eða minni 5% 

Stöðvar í flokki C eða umráðendur loftfara þar sem árleg 
losun koltvísýrings er meiri en 500 kílótonn 2%“ 

 

13. Á eftir færslunni „Steinolía“, í töflu 4 í 11. lið bætast eftirfarandi færslur við:    

 

Eldsneyti Losunarstuðull (t CO2/TJ) Nettóvarmagildi (TJ/Gg) 

| IPCC-viðmiðunarreglur frá 2006 (að 
undanskildum lífmassa) 

IPCC-viðmiðunarreglur frá 2006 

„Flugvélabensín (AvGas) 70,0 44,3 

Þotubensín (Jet B) 70,0 44,3 

Steinolía fyrir þotur (Jet A1 eða Jet A) 71,5 44,1“ 
 

14. Í stað þriðju setningar fyrstu málsgreinar í lið 13.5.2. komi eftirfarandi: 

„Viðkomandi rannsóknarstofur og greiningaraðferðir skulu tilgreindar í vöktunaráætluninni.“ 

15. Í stað fyrstu setningar fyrstu málsgreinar 14. liðar komi eftirfarandi: 

„Ef annað er ekki tekið fram í viðauka varðandi tiltekna starfsemi skal nota eftirfarandi töflur sem grundvöll fyrir 
skýrslugjöf og má aðlaga þær í samræmi við fjölda af tegundum mismunandi starfsemi, gerðir stöðva, eldsneytis og 
vinnslu sem eru vöktuð.“ 

16. Ákvæðum 15. liðar er breytt sem hér segir: 

a) Í töflulið 1.A í lið 15.1. bætast eftirfarandi línur við á undan línunni „4. Aðrir geirar“: 

„3.  Flutningar 

 a) Almenningsflug“ 
 

b) Í töfluliðnum „MINNISATRIÐI“ í lið 15.1. bætist eftirfarandi lína við á eftir línunni „Losun koltvísýrings úr 
lífmassa“: 

„Alþjóðlegir eldsneytisgeymar, flugsamgöngur“ 
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B.  Eftirfarandi XIV. viðauki bætist við: 

  

„XIV. VIÐAUKI 

Sértækar viðmiðunarreglur fyrir ákvörðun á losun frá flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB 

1. MÖRK OG HEILLEIKI 

Nota skal viðmiðunarreglurnar í þessum viðauka, sem eru sértækar fyrir tiltekna starfsemi, til að vakta og gefa 
skýrslu um losun frá flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB. Ákvæði II. viðauka um 
brennslu eldsneytis gilda ekki um hreyfanleg upptök á borð við loftför. 

Taka skal með allt flug sem tilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og er á vegum umráðanda loftfars á 
skýrslutímabilinu. Í þeim tilgangi að tilgreina sérstakan umráðanda loftfars, sem skilgreindur er í o-lið 3. gr. 
tilskipunar 2003/87/EB og ber ábyrgð á tilteknu flugi, skal nota kallmerkið sem notað er af flugumferðarstjórn 
(ATC). Kallmerkið er kennimerki Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í reit 7 á flugáætluninni eða, liggi það ekki fyrir, 
skrásetningarmerki loftfarsins. Ef auðkenni umráðanda loftfars er óþekkt skal líta á eiganda loftfarsins sem 
umráðanda þess nema hann sýni fram á, með þeim hætti sem lögbært yfirvald samþykkja, hver annar sé þá 
umráðandi loftfarsins. 

2. ÁKVÖRÐUN Á LOSUN KOLTVÍSÝRINGS 

Reikna skal losun koltvísýrings frá flugstarfsemi með eftirfarandi formúlu: 

Losun koltvísýrings = Eldsneytisnotkun × losunarstuðull 

2.1. VAL Á AÐFERÐ 

Umráðandi loftfars skal taka fram í vöktunaráætluninni hvaða vöktunaraðferð er notuð fyrir hverja tegund 
loftfars. Ef umráðandi loftfars ætlar að nota leigð loftför eða aðrar tegundir loftfara, sem ekki eru taldar upp í 
vöktunaráætluninni þegar hún er lögð fyrir lögbært yfirvald, skal umráðandi loftfarsins leggja fram lýsingu í 
vöktunaráætluninni á þeirri aðferð sem notuð verður til að skilgreina vöktunaraðferðina fyrir þessar tegundir 
loftfara til viðbótar. Umráðandi loftfars skal sjá til þess að þeirri vöktunaraðferð, sem valin hefur verið, sé beitt 
með samræmdum hætti. 

Umráðandi loftfars skal taka fram í vöktunaráætluninni fyrir hverja tegund loftfars: 

a) hvaða reikniformúla verði notuð (aðferð A eða aðferð B), 

b) gagnagjafann sem notaður er til að ákvarða gögn varðandi áfyllt eldsneytismagn og eldsneyti í geyminum 
og aðferðirnar við að senda, varðveita og sækja þau gögn, 

c) hvaða aðferð er notuð, eftir því sem við á, til að ákvarða eðlismassa. Þegar samsvörunartöflur fyrir 
eðlismassa/hitastig eru notaðar skal rekstraraðilinn tilgreina hvaðan þau gögn koma. 

Ef það er nauðsynlegt vegna sérstakra aðstæðna, t.d. er eldsneytisbirgjar geta ekki veitt allar upplýsingar sem 
krafist er um tilteknar aðferðir, er heimilt, að því er varðar b- og c-lið, að skráin yfir þær aðferðir sem beitt er 
innihaldi skrá yfir frávik frá hinni almennu aðferð fyrir sérstaka flugvelli. 

2.2. ELDSNEYTISNOTKUN 

Eldsneytisnotkun er gefin upp sem það eldsneyti sem notað er í massaeiningum (tonnum) á skýrslutímabilinu. 
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Vakta skal eldsneytisnotkunina fyrir hvert flug og hverja tegund eldsneytis og taka skal með eldsneyti sem 
aukaaflstöð notar eins og kveðið er á um í reikniformúlunum hér á eftir. Heimilt er að ákvarða áfyllt 
eldsneytismagn á grundvelli mælinga eldsneytisbirgja eins og skjalfest er á afhendingarseðlum eldsneytis eða 
reikningum fyrir hvert flug. Að öðrum kosti er einnig hægt að ákvarða áfyllt eldsneytismagn með því að nota 
innbyggt mælikerfi í loftfarinu. Gögnin skulu fengin frá eldsneytisbirginum eða tekin úr massa- og 
jafnvægisskrám eða tækniflugbók loftfarsins eða send rafrænt frá loftfarinu til umráðanda loftfarsins. Ákvarða 
má eldsneytismagn í geyminum með því að nota innbyggt mælikerfi í loftfarinu og skrá upplýsingarnar í massa- 
og jafnvægisskrárnar eða í tækniflugbók loftfarsins eða senda þær rafrænt frá loftfarinu til umráðanda 
loftfarsins. 

Rekstraraðilinn skal velja þá aðferð sem skilar heillegustu og tímaréttustu gögnunum með sem minnstri óvissu 
án þess að það hafi óhóflegan kostnað í för með sér. 

2.2.1. REIKNIFORMÚLUR 

Raunveruleg eldsneytisnotkun skal reiknuð út með annarri hvorri eftirfarandi aðferða: 

AÐFERÐ A: 

Nota skal eftirfarandi formúlu: 

Raunveruleg eldsneytisnotkun í hverri flugferð (tonn) = magn eldsneytis í geymum loftfars eftir að 
áfyllingu eldsneytis fyrir flugið er lokið (tonn) – magn eldsneytis í geymum loftfars eftir að áfyllingu 
eldsneytis fyrir næsta flug er lokið (tonn) + áfyllt magn eldsneytis fyrir síðarnefnda flugið (tonn). 

Ef ekki er um áfyllingu eldsneytis að ræða fyrir flugið eða fyrir næsta flug skal magn eldsneytis í 
geymi loftfarsins ákvarðað við hlaðfarartíma flugsins eða næsta flugs. Í undantekningartilviki þar sem 
loftfar er notað í annað en flug, t.d. gengst undir meiri háttar viðhald, sem felur í sér að geymar þess 
eru tæmdir, eftir flugið þar sem fylgst er með eldsneytisnotkun, getur umráðandi loftfars skipt út 
tölunum fyrir „magn eldsneytis í geymum loftfars eftir að áfyllingu eldsneytis fyrir næsta flug er lokið 
+ áfyllt magn eldsneytis fyrir síðarnefnda flugið“ fyrir „magn eldsneytis sem eftir er í geymum við 
upphaf síðari notkunar loftfarsins“ samkvæmt upplýsingunum í tækniflugbókum. 

AÐFERÐ B: 

Nota skal eftirfarandi formúlu: 

Raunveruleg eldsneytisnotkun í hverri flugferð (tonn) = magn eldsneytis, sem eftir er í geymum 
loftfars við hlaðkomutíma í lok síðasta flugs (tonn) + magn áfyllts eldsneytis fyrir flugið – magn 
eldsneytis í geymum við hlaðkomutíma í lok flugsins (tonn) 

Hlaðkomutími getur talist svara til þess tíma þegar slökkt er á vélunum. Ef loftfar fór ekki í flug fyrir 
flugið, þar sem eldsneytisnotkunin er mæld, geta umráðendur loftfara, í stað þess að færa inn „magn 
eldsneytis sem eftir er í geymum loftfars við hlaðkomutíma í lok síðasta flugs“, gefið upp magn 
eldsneytis sem eftir er í geymum loftfarsins í lok fyrri notkunar loftfarsins samkvæmt upplýsingunum í 
tækniflugbókum. 

2.2.2. KRÖFUR UM MAGNÁKVÖRÐUN 

Aðferðarþrep 1 

Eldsneytisnotkun á skýrslutímabilinu skal ákvörðuð með hámarksóvissu sem er minni en ± 5,0%. 

Aðferðarþrep 2 

Eldsneytisnotkun á skýrslutímabilinu skal ákvörðuð með hámarksóvissu sem er minni en ± 2,5 %. 

Umráðendur loftfara, þar sem tilkynnt, árleg losun á síðasta viðskiptatímabili (eða varfærnislegt mat 
eða spá ef upplýsingar um tilkynnta losun eru ekki tiltækar eða eiga ekki lengur við) er að meðaltali 50 
kílótonn eða minna af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti, skulu beita a.m.k. aðferðarþrepi 1 fyrir meiri 
háttar efnisstrauma. Allir aðrir umráðendur loftfara skulu beita aðferðarþrepi 2 fyrir meiri háttar 
efnisstrauma. 
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2.2.3. EÐLISMASSI ELDSNEYTIS 

Ef áfyllt eldsneytismagn eða magn eldsneytisins, sem eftir er í geymunum, er ákvarðað í 
rúmmálseiningum (lítrar eða rúmmetrar), skal umráðandi loftfars umreikna magnið úr rúmmáli í massa 
með því að nota gildi fyrir raunverulegan eðlismassa. Raunverulegur eðlismassi er sá eðlismassi sem 
gefinn er upp sem kg/lítra og skal ákvarðaður við raunverulega hitastigið við tiltekna mælingu. Ef ekki 
er hægt að nota innbyggð mælikerfi skal raunverulegi eðlismassinn vera sá sem eldsneytisbirgirinn 
mælir við áfyllingu eldsneytis og skráður er á reikningnum fyrir eldsneytinu eða afhendingarseðlinum. 
Ef slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir skal ákvarða raunverulega eðlismassann með stöðluðum 
samsvörunartöflum fyrir eðlismassa/hitastig út frá hitastigi eldsneytisins við áfyllingu samkvæmt 
upplýsingum eldsneytisbirgis eða því sem tilgreint er á flugvellinum þar sem áfyllingin á sér stað. 
Aðeins skal beita stöðluðum eðlismassastuðli, 0,8 kg/lítra, í þeim tilvikum þar sem sýnt hefur verið 
fram á með þeim hætti sem lögbært yfirvald samþykkir að raunveruleg gildi liggi ekki fyrir. 

2.3. LOSUNARSTUÐULL 

Eftirfarandi viðmiðunarstuðlar, gefnir upp sem t CO2/t eldsneytis, sem byggja á viðmiðunargildum fyrir 
nettóvarmagildi og losunarstuðlum, sem tilgreindir eru í 11. lið I. viðauka, skulu notaðir fyrir allar tegundir 
flugvélaeldsneytis: 

Tafla 1 

Losunarstuðlar fyrir flugvélaeldsneyti 

Eldsneyti Losunarstuðull (t CO2/t eldsneytis) 

Flugvélabensín (AvGas) 3,10 

Þotubensín (Jet B) 3,10 

Steinolía fyrir þotur (Jet A1 eða Jet A) 3,15 
 

Í tengslum við skýrslugjöf fellur þessi aðferð undir aðferðarþrep 1. 

Varðandi annars konar eldsneyti, þar sem viðmiðunargildi hafa ekki verið skilgreind, skal ákvarða 
losunarstuðla, sem eru sértækir fyrir tiltekna starfsemi, eins og tilgreint er í lið 5.5 og 13. lið í I. viðauka. Í þeim 
tilvikum skal ákvarða og tilkynna nettóvarmagildið sem minnisatriði. Innihaldi annars konar eldsneyti lífmassa 
skulu þær kröfur gilda sem settar eru fram í I. viðauka varðandi vöktun og skýrslugjöf í tengslum við innihald 
lífmassa. 

Að því er varðar eldsneyti á markaði má ákvarða losunarstuðulinn eða kolefnisinnihaldið, sem liggur honum til 
grundvallar, innihald lífmassans og nettóvarmagildið út frá innkaupaskrá eldsneytisbirgisins fyrir viðkomandi 
eldsneyti, að því tilskildu að ákvörðunin byggist á viðurkenndum, alþjóðlegum stöðlum. 

3. MAT Á ÓVISSU 

Umráðandi loftfars skal hafa skilning á því hver eru helstu upptök óvissu við útreikning á losun. Umráðendur 
loftfara þurfa ekki að vinna nákvæmt mat á óvissu eins og sett er fram í lið 7.1. í I. viðauka, að því tilskildu að 
umráðandi loftfars greini uppruna óvissu og tilgreini tengd óvissustig. Þessar upplýsingar skulu notaðar þegar 
vöktunaraðferð er valin skv. lið 2.2. 

Þegar áfyllt eldsneytismagn er ákvarðað eingöngu út frá magni eldsneytis á reikningi eða öðrum viðeigandi 
upplýsingum sem eldsneytisbirgir veitir, t.d. með afhendingarseðlum fyrir áfyllt eldsneytismagn fyrir hvert flug, þarf 
ekki frekari sönnun fyrir óvissustiginu. 

Ef innbyggð kerfi um borð eru notuð til að mæla áfyllt eldsneytismagn skal óvissustigið, sem tengist mælingu 
eldsneytisins, vera stutt kvörðunarvottorðum. Ef slík vottorð eru ekki fyrir hendi skal umráðandi loftfars: 

— leggja fram nákvæmar forskriftir framleiðanda loftfarsins fyrir ákvörðun óvissustigsins í innbyggða 
eldsneytismælikerfinu og 
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— leggja fram staðfestingu á því að fram hafi farið venjubundið eftirlit með því að eldsneytismælikerfin séu 
starfrækt á fullnægjandi hátt. 

Óvissa varðandi alla aðra þætti vöktunaraðferðarinnar má byggjast á varfærnislegu sérfræðiáliti með tilliti til áætlaðs 
fjölda flugferða á skýrslutímabilinu. Ekki eru gerðar kröfur um að taka tillit til uppsafnaðra áhrifa frá öllum þáttum 
mælikerfisins á óvissuna í árlegum gögnum um starfsemina. 

Umráðendur loftfara skulu reglulega milligáta magn áfyllts eldsneytis samkvæmt vörureikningi og magn áfyllts 
eldsneytis eins og það kemur fram á innbyggða mælitækinu og grípa til aðgerða til leiðréttingar í samræmi við lið 
10.3.5 ef frávika verður vart. 

4. EINFÖLDUÐ MÁLSMEÐFERÐ FYRIR SMÁLOSENDUR 

Umráðendur loftfara, sem annast færri en 243 flugferðir á hverju tímabili í þrjú samfelld, fjögurra mánaða tímabil, 
og umráðendur loftfara, sem annast flugferðir þar sem árleg heildarlosun er minni en 10 000 tonn koltvísýrings, 
teljast smálosendur. 

Umráðendur loftfara, sem teljast smálosendur, geta áætlað eldsneytisnotkun með tækjum sem Evrópustofnun um 
öryggi flugleiðsögu hefur tekið upp eða önnur viðeigandi stofnun, sem getur tekið til meðferðar allar viðeigandi 
upplýsingar um flugumferð, s.s. þær sem aðgengilegar eru Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu. Viðkomandi tæki 
skulu eingöngu notuð hafi framkvæmdastjórnin samþykkt þau, þ.m.t. beiting leiðréttingarstuðla til að bæta upp 
ónákvæmni í þeim aðferðum sem hafðar eru til að setja upp líkön. 

Umráðandi loftfars, sem nýtir sér einfaldaða málsmeðferð og fer yfir mörkin fyrir smálosendur á skýrslugjafarári, 
skal tilkynna það lögbæru yfirvaldi. Umráðandi loftfarsins skal uppfæra vöktunaráætlunina til að uppfylla þær 
kröfur sem mælt er fyrir um í 2. og 3. lið nema hann sýni fram á, með þeim hætti sem lögbært yfirvald samþykkir, 
að ekki verði aftur farið yfir mörkin frá og með næsta skýrslutímabili. Endurskoðuðu vöktunaráætlunina skal leggja 
án ástæðulausrar tafar fyrir lögbært yfirvald til samþykkis. 

5. AÐFERÐIR VARÐANDI EYÐUR Í GÖGNUM 

Umráðandi loftfars skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að upplýsingar vanti með því að 
hrinda í framkvæmd viðeigandi eftirlitsstarfsemi sem um getur í liðum 10.2–10.3 í I. viðauka við þessar 
viðmiðunarreglur. 

Komist lögbært yfirvald, umráðandi loftfars eða sannprófandinn að raun um það fyrir flug, sem fellur undir I. 
viðauka tilskipunar 2003/87/EB, að hluta upplýsinganna vantar, sem eru nauðsynlegar til að ákvarða losun, vegna 
aðstæðna sem umráðandi loftfars fær ekki við ráðið og ekki er hægt að ákvarða með annarri aðferð sem skilgreind er 
í vöktunaráætluninni er heimilt að umráðandinn ákvarði losunina með því að nota þau tæki sem tilgreind eru í 4. lið. 
Tilgreina skal magn losunar, þar sem slík aðferð er notuð, í skýrslunni um árlega losun. 

6. VÖKTUNARÁÆTLUN 

Umráðendur loftfara skulu leggja vöktunaráætlun sína fyrir lögbært yfirvald til samþykkis a.m.k. fjórum mánuðum 
fyrir upphaf fyrsta skýrslutímabilsins. 

Lögbært yfirvald skal sjá til þess að umráðandi loftfars endurskoði vöktunaráætlunina fyrir upphaf hvers 
viðskiptatímabils og leggi fram endurskoðaða vöktunaráætlun eftir því sem við á. Í kjölfar þess að lögð er fram 
vöktunaráætlun fyrir skýrslugjöf um losun frá 1. janúar 2010 skal endurskoðun vöktunaráætlunarinnar fara fram 
fyrir upphaf viðskiptatímabilsins, sem hefst árið 2013. 

Við slíka endurskoðun skal umráðandi loftfars meta, með þeim hætti sem lögbært yfirvald samþykkir, hvort hægt sé 
að breyta vöktunaraðferðinni til að auka gæði gagnanna, sem koma fram í skýrslunum, án þess að það hafi 
óhóflegan kostnað í för með sér. Tilkynna skal lögbæru yfirvaldi um tillagðar breytingar á vöktunaráætluninni, ef 
einhverjar eru. Verulegar breytingar á vöktunaraðferðinni, sem leiða til þess að uppfæra þarf vöktunaráætlunina, 
skulu háðar samþykki lögbærs yfirvalds. Verulegar breytingar teljast: 
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— breyting á tilkynntri, árlegri losun sem leiðir til þess að umráðandi loftfarsins verður að nota annað aðferðarþrep, 
eins og mælt er fyrir um í lið 2.2.2., 

— breyting á fjölda flugferða eða árlegri heildarlosun sem veldur því að umráðandi loftfars fer yfir efri mörkin fyrir 
smálosendur, eins og mælt er fyrir um í 4. lið, 

— verulegar breytingar á eldsneytistegundinni sem notuð er. 

Þrátt fyrir lið 4.3 í I. viðauka skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í vöktunaráætluninni: 

Fyrir alla umráðendur loftfara: 

1) auðkenni umráðanda loftfars, kallmerki eða önnur einkvæm kennimerki sem notuð eru við flugumferðarstjórn, 
samskiptaupplýsingar umráðanda loftfars og ábyrgs aðila hjá umráðanda loftfars, heimilisfang tengiliðar, 

2) útgáfunúmer vöktunaráætlunarinnar, 

3) upphafleg skrá yfir tegundir loftfara í flugflota sem umráðandinn rekur á þeim tíma þegar vöktunaráætlunin er lögð 
fram, fjölda loftfara af hverri tegund og viðmiðunarskrá yfir tegundir loftfara til viðbótar sem búast má við að verði 
notaðar, þ.m.t. áætlaður fjöldi loftfara af hverri tegund, liggi hann fyrir, og eldsneytisstraumar (tegundir eldsneytis) í 
tengslum við hverja tegund loftfars, 

4) lýsing á aðferðum, kerfum og ábyrgð sem notuð eru til að rekja heilleika skrárinnar yfir upptök losunarinnar á 
vöktunarárinu, þ.e. til að tryggja heilleika vöktunarinnar og skýrslugjafarinnar um losun loftfara, sem eru í eigu 
umráðanda, auk leigðra loftfara, 

5) lýsing á þeim aðferðum, sem notaðar eru til að vakta heilleika skrárinnar yfir flug sem starfrækt eru undir einkvæmu 
kennimerki flugvallarpars, og aðferðunum, sem notaðar eru til að ákvarða hvort flug falli undir I. viðauka tilskipunar 
2003/87/EB, sem tryggir heilleika og kemur í veg fyrir tvítalningu, 

6) lýsing á starfsemi varðandi gagnasöfnun og -meðhöndlun, eftirlitsstarfsemi, starfsemi varðandi gæðaeftirlit og -
tryggingu, þ.m.t. viðhald og kvörðun mælibúnaðar (sjá lið 10.3 í I. viðauka), 

7) upplýsingar, eftir því sem við á, um viðeigandi tengsl við starfsemi umhverfisstjórnunarkerfis Bandalagsins (EMAS) 
og annarra umhverfisstjórnunarkerfa (t.d. ISO14001:2004), einkum að því er varðar aðferðir og eftirlit sem varða 
vöktun og skýrslugjöf í tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda. 

Til viðbótar við 1.–7. lið skulu koma fram í vöktunaráætlun allra umráðenda loftfara, að undanskildum smálosendum, 
sem vilja nýta sér einfölduðu málsmeðferðina sem skilgreind er í 4. lið, eftirfarandi atriði: 

8) lýsing á aðferðunum til að vakta eldsneytisnotkun loftfara, bæði eigin loftfara og þeirra loftfara sem þeir leigja, 
þ.m.t.: 

a) sú aðferð, sem valin er (aðferð A eða aðferð B) til útreiknings á eldsneytisnotkun; ef sama aðferð er ekki notuð 
fyrir allar tegundir loftfara þarf að rökstyðja þessa aðferð og leggja fram skrá þar sem tilgreindar eru hvaða 
aðferðir eru notaðar og við hvaða aðstæður, 

b) aðferðir til að mæla áfyllt eldsneytismagn og eldsneytismagn í geymum, þ.m.t. valin aðferðarþrep, lýsing á 
mælitækjum sem notuð eru og aðferðir við að skrá, sækja, senda og varðveita upplýsingar varðandi mælingar, 
eftir því sem við á, 



24.1.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna Nr. 4/807 

 

c) aðferð við að tryggja að heildaróvissan við eldsneytismælingar sé í samræmi við kröfur þess aðferðarþreps, sem 
valið er, með vísun í kvörðunarvottorð mælikerfa, landslög, ákvæði í viðskiptamannasamningum eða staðla 
eldsneytisbirgja fyrir nákvæmni, 

9) aðferðir, sem notaðar eru við mælingu eðlismassans í tengslum við áfyllt eldsneytismagn og eldsneytismagn í 
geymum, þ.m.t. lýsing á viðeigandi mælitækjum eða, ef mælingar eru ekki framkvæmanlegar, staðalgildið sem 
notað er og rökstuðningur fyrir þeirri aðferð, 

10) losunarstuðlar sem notaðir eru fyrir hverja tegund eldsneytis eða, ef um er að ræða annars konar eldsneyti, aðferðir 
við að ákvarða losunarstuðla, þ.m.t. aðferðir við sýnatöku, greiningaraðferðir, lýsing á rannsóknarstofum sem 
notaðar eru og faggildingu þeirra og/eða aðferðir þeirra við gæðatryggingu. 

Til viðbótar við 1.–7. lið skal eftirfarandi koma fram í vöktunaráætluninni fyrir þá smálosendur sem vilja nýta sér 
einfölduðu málsmeðferðina, sem skilgreind er í 4. lið: 

11) staðfesting á því að viðmiðunarmörkin, sem skilgreind eru fyrir smálosendur í 4. lið, séu virt, 

12) staðfesting á því hvaða tæki verði notað, eins og lýst er í 4. lið, þ.m.t. lýsing á tækinu. 

Lögbært yfirvald getur farið fram á það við umráðanda loftfars að hann noti rafrænt sniðmát við framlagningu 
vöktunaráætlunarinnar. Framkvæmdastjórninni er heimilt að birta staðlað, rafrænt sniðmát eða forskrift að skráasniði. 
Lögbært yfirvald skal í þeim tilvikum samþykkja notkun umráðanda loftfarsins á því sniðmáti eða þeirri forskrift, nema 
sniðmát lögbæra yfirvaldsins krefjist a.m.k. sama gagnaílags. 

7. SKÝRSLUSNIÐ 

Umráðendur loftfara skulu nota sniðið, sem sett er fram í 8. lið, fyrir skýrslugjöf um árlega losun. Lögbært yfirvald getur 
farið fram á það við umráðanda loftfars að hann noti rafrænt sniðmát til að afhenda skýrsluna um árlega losun. 
Framkvæmdastjórninni er heimilt að birta staðlað, rafrænt sniðmát eða forskrift að skráasniði. Lögbært yfirvald skal í 
þeim tilvikum samþykkja notkun umráðanda loftfarsins á því sniðmáti eða þeirri forskrift, nema sniðmát lögbæra 
yfirvaldsins krefjist a.m.k. sama gagnaílags. 

Losun skal gefin upp sem tonn af koltvísýringi, námunduð að heilli tölu. Losunarstuðlar skulu námundaðir þannig að 
marktækir tölustafir séu aðeins þeir sem skipta máli fyrir bæði útreikninga á losun og skýrslugjöf. Eldsneytisnotkun í 
hverju flugi skal gefin upp með öllum marktækum aukastöfum í tengslum við útreikninga. 

8. INNTAK SKÝRSLUNNAR UM ÁRLEGA LOSUN 

Hver umráðandi loftfars skal láta eftirfarandi upplýsingar koma fram í skýrslu sinni um árlega losun: 

1) upplýsingar til sanngreiningar á umráðanda loftfars eins og sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og 
kallmerki eða önnur einkvæm kennimerki, sem notuð eru við flugumferðarstjórn, ásamt viðeigandi 
samskiptaupplýsingum, 

2) heiti og heimilisfang sannprófanda skýrslunnar, 

3) skýrslugjafarárið, 

4) tilvísun í viðkomandi, samþykkta vöktunaráætlun og útgáfunúmer hennar, 

5) breytingar á starfseminni, sem máli skipta, og frávik frá samþykktu vöktunaráætluninni á skýrslutímabilinu, 

6) skráningarnúmer loftfaranna og tegundir þeirra loftfara, sem notuð eru á tímabilinu, sem skýrslan tekur til, til 
flugstarfseminnar sem fellur undir I. viðauka tilskipunar 2003/87/EB og er á vegum umráðandans, 

7) heildarfjöldi flugferða sem skýrslan tekur til, 

8) gögnin samkvæmt töflu 2. 
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9) Minnisatriði: magn lífmassa, sem notað er sem eldsneyti á skýrslugjafarárinu (í tonnum eða rúmmetrum), tilgreint 
eftir eldsneytistegund. 

Tafla 2 

Skýrslusnið fyrir árlega losun frá flugstarfsemi 

Mæliþáttur Einingar Efnisstraumur Samtals 

  Eldsneytistegund 1 Eldsneytistegund 2 Eldsneytistegund n  

Heiti eldsneytis      

Upptök losunar við notkun hverrar tegundar efnis-
straums (almennar tegundir loftfara): 

    

Heildareldsneytisnotkun t     

Nettóvarmagildi eldsneytis (1) TJ/t     

Losunarstuðull fyrir þetta eldsneyti t CO2/t eða 
t CO2/TJ 

    

Uppsöfnuð heildarlosun koltvísýrings 
frá öllu hæfu flugi þar sem þetta 
eldsneyti er notað 

t CO2     

þar sem brottfararaðildarríkið er það 
sama og komuaðildarríkið 
(innanlandsflug) 

t CO2     

ásamt öllu öðru flugi (millilandaflug 
bæði innan og utan ESB) 

t CO2     

Uppsöfnuð losun koltvísýrings frá öllu flugi þar sem brottfararaðildarríkið er það sama og komuaðildarríkið
(innanlandsflug): 

Aðildarríki 1 t CO2     

Aðildarríki 2 t CO2     

Aðildarríki n t CO2     

Uppsöfnuð losun koltvísýrings í öllum flugferðum sem flognar eru frá hverju aðildarríki til annars aðildarríkis
eða til þriðja lands (2): 

Aðildarríki 1 t CO2     

Aðildarríki 2 t CO2     

Aðildarríki n t CO2     

Uppsöfnuð losun koltvísýrings í öllum flugferðum til hvers aðildarríkis frá þriðja landi (2): 

Aðildarríki 1 t CO2     

Aðildarríki 2 t CO2     

Aðildarríki n t CO2     

(1) Á ekki við um staðlaðar eldsneytistegundir á markaði, sem eru tilgreindar í töflu 1 í þessum viðauka, og notaðar eru í flugstarfsemi. 
(2)  Uppsöfnuð losun þriðja lands sem tilkynnt er fyrir hvert land. 
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Hver umráðandi loftfars skal láta eftirfarandi upplýsingar koma fram sem viðauka við skýrslu sína um árlega losun: 

— Árleg losun og árlegur fjöldi flugferða fyrir hvert flugvallarpar. 

Rekstraraðilinn getur gert þá kröfu að farið verði með þennan viðauka sem trúnaðarupplýsingar. 

9. SANNPRÓFUN 

Sannprófandinn skal, til viðbótar við kröfurnar varðandi sannprófunina sem settar eru fram í lið 10.4, taka tillit til 
eftirfarandi: 

— heilleika gagna varðandi flug og losun í samanburði við upplýsingar um flugumferð sem Evrópustofnun um 
öryggi flugleiðsögu tekur saman, 

— samræmis milli tilkynntra gagna og massa- og jafnvægisskráa, 

— samræmis milli gagna um uppsafnaða eldsneytisnotkun og gagna um eldsneyti sem er keypt eða útvegað á 
annan hátt fyrir loftfarið sem notað er við flugstarfsemina.“ 

 

C. Eftirfarandi XV. viðauki bætist við: 

„XV. VIÐAUKI 

Sértækar viðmiðunarreglur fyrir ákvörðun á upplýsingum um tonnkílómetra vegna flugstarfsemi í tengslum við 
umsókn skv. 3. gr. e eða 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðauka eru almennar viðmiðunarreglur um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun upplýsinga um 
tonnkílómetra fyrir flugstarfsemina sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB. 

Ákvæði I. viðauka gilda um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun upplýsinga um tonnkílómetra eftir því sem við á. Því 
skal túlka tilvísanir í losun sem tilvísun í upplýsingar um tonnkílómetra. Liðir 4.1, 4.2 og 5.1 og liðir 5.3 til 5.7, 6. 
og 7. liður og 11. til 16. liður í I. viðauka eiga ekki við um upplýsingar um tonnkílómetra. 

2. MÖRK OG HEILLEIKI 

Nota skal viðmiðunarreglurnar í þessum viðauka, sem eru sértækar fyrir tiltekna starfsemi, til að vakta og gefa 
skýrslu með upplýsingum um tonnkílómetra í flugstarfseminni sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 
2003/87/EB. Allt flug, sem fellur undir I. viðauka við þá tilskipun og er á vegum umráðanda loftfars á 
skýrslutímabilinu, skal tekið með. 

Í þeim tilgangi að tilgreina sérstakan umráðanda loftfars, sem skilgreindur er í o-lið 3. gr. tilskipunar 2003/87/EB og 
ber ábyrgð á tilteknu flugi, skal nota kallmerkið sem notað er af flugumferðarstjórn (ATC). Kallmerkið er 
kennimerki Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í reit 7 á flugáætluninni eða, liggi það ekki fyrir, skrásetningarmerki 
loftfarsins. Ef auðkenni umráðanda loftfars er óþekkt skal líta á eiganda loftfarsins sem umráðanda þess nema hann 
færi sönnur á það með fullnægjandi hætti fyrir lögbæru yfirvaldi hver sé þá umráðandi loftfarsins. 

3. VÖKTUNARÁÆTLUNIN 

Samkvæmt 3. gr. g í tilskipun 2003/87/EB skulu umráðendur loftfara leggja fram vöktunaráætlun þar sem gerð er 
grein fyrir ráðstöfunum til að vakta og gefa skýrslu um upplýsingar um tonnkílómetra. 

Umráðendur loftfara skulu leggja vöktunaráætlun sína fyrir lögbært yfirvald til samþykkis a.m.k. fjórum mánuðum 
fyrir upphaf fyrsta skýrslutímabilsins. 

Umráðandi loftfars skal taka fram í vöktunaráætluninni hvaða vöktunaraðferð er notuð fyrir hverja tegund loftfars. 
Ef umráðandi loftfars ætlar að nota leigð loftför eða aðrar tegundir loftfara, sem ekki eru taldar upp í 
vöktunaráætluninni þegar hún er lögð fyrir lögbært yfirvald, skal umráðandi loftfarsins leggja fram lýsingu í 
vöktunaráætluninni á þeirri aðferð sem notuð verður til að skilgreina vöktunaraðferðina fyrir þessar tegundir loftfara 
til viðbótar. Umráðandi loftfars skal sjá til þess að þeirri vöktunaraðferð, sem valin hefur verið, sé beitt með 
samræmdum hætti. 
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Þrátt fyrir lið 4.3 í I. viðauka skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í vöktunaráætluninni: 

1) auðkenni umráðanda loftfars, kallmerki eða önnur einkvæm kennimerki, sem notuð eru við flugumferðarstjórn, 
samskiptaupplýsingar umráðanda loftfars og ábyrgs aðila hjá umráðanda loftfars, heimilisfang tengiliðar, 

2) útgáfunúmer vöktunaráætlunarinnar, 

3) upphafleg skrá yfir tegundir loftfara í flugflota sem umráðandi rekur á þeim tíma sem vöktunaráætlunin er lögð 
fram, fjölda loftfara af hverri tegund og viðmiðunarskrá yfir tegundir loftfara til viðbótar sem búast má við að 
verði notaðar, þ.m.t. áætlaður fjöldi loftfara af hverri tegund, liggi þær upplýsingar fyrir, 

4) lýsing á aðferðum, kerfum og ábyrgð, sem notuð eru til að rekja heilleika skrárinnar yfir starfrækt loftför á 
vöktunarárinu, þ.e. til að tryggja heilleika vöktunarinnar og skýrslugjafarinnar um upplýsingar um 
tonnkílómetra fyrir loftför, sem eru í eigu umráðanda, auk leigðra loftfara, 

5) lýsing á þeim aðferðum, sem notaðar eru til að vakta heilleika skrárinnar yfir flug sem starfrækt eru undir 
einkvæmu kennimerki flugvallarpars, og aðferðunum, sem notaðar eru til að ákvarða hvort flug falli undir I. 
viðauka tilskipunar 2003/87/EB, sem tryggir heilleika og kemur í veg fyrir tvítalningu, 

6) lýsing á starfsemi varðandi gagnasöfnun og -meðhöndlun og eftirlitsstarfsemi í samræmi við lið 10.3. í I. 
viðauka, 

7) upplýsingar um tengsl, er máli skipta, við starfsemi innan gæðastjórnunarkerfis, einkum að því er varðar 
aðferðir og eftirlit sem varða vöktun og skýrslugjöf upplýsinga um tonnkílómetra, ef við á, 

8) lýsing á aðferðum við ákvörðun upplýsinga um tonnkílómetra fyrir hvert flug, þ.m.t. 

a) aðferðir, ábyrgð, gagnagjafar og reikniformúlur fyrir ákvörðun og skráningu á vegalengd fyrir hvert 
flugvallarpar, 

b) hvort staðalmassinn 100 kg fyrir hvern farþega (aðferðarþrep 1) sé notaður eða farþegamassinn úr massa- 
og jafnvægisskrá (aðferðarþrep 2). Ef um er að ræða aðferðarþrep 2 skal leggja fram lýsingu á aðferð við að 
fá út farþegamassa, 

c) lýsing á aðferðum sem notaðar eru til að ákvarða massa vöru og pósts, 

d) lýsing á mælitækjunum, sem notuð eru til að mæla massa farþega, vöru og pósts, eftir því sem við á. 

Lögbært yfirvald getur farið fram á það við umráðanda loftfars að hann noti rafrænt sniðmát við framlagningu 
vöktunaráætlunarinnar. Framkvæmdastjórninni er heimilt að birta staðlað, rafrænt sniðmát eða forskrift að 
skráasniði. Lögbært yfirvald skal í þeim tilvikum samþykkja notkun umráðanda loftfarsins á því sniðmáti eða þeirri 
forskrift, nema sniðmát lögbæra yfirvaldsins krefjist a.m.k. sama gagnaílags. 

4. AÐFERÐIR VIÐ ÚTREIKNING UPPLÝSINGA UM TONNKÍLÓMETRA 

4,1. REIKNIFORMÚLA 

Umráðendur loftfara skulu vakta og gefa skýrslu um upplýsingar um tonnkílómetra með reiknimiðaðri aðferð. 
Útreikningar upplýsinga um tonnkílómetra skulu byggjast á eftirfarandi formúlu: 

tonnkílómetrar (t km) = vegalengd (km) × farmþungi (t) 

4.2. VEGALENGD 

Reikna skal vegalengd með eftirfarandi formúlu: 

vegalengd (km) = stórbaugsbogi (km) + 95 km 

Stórbaugsboginn er skilgreindur sem stysta vegalengdin milli tveggja punkta á yfirborði jarðar, sem skal áætluð 
með því að nota kerfið sem um getur í grein 3.7.1.1. í 15. viðauka við Chicago-samninginn (WGS 84). 
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Breiddar- og lengdargráða flugvalla skal annað hvort fengin úr upplýsingum um staðsetningu flugvallar sem 
birt eru í flugupplýsingahandbókum (e. Aeronautical Information Publications, AIP) í samræmi við 15. viðauka 
Chicago-samningsins eða frá gagnagjöfum sem styðjast við slík gögn úr flugupplýsingahandbókum. 

Einnig er heimilt að nota vegalengdir sem reiknaðar eru út með hugbúnaði eða af hálfu þriðja aðila, að því 
tilskildu að reikniaðferðin byggist á formúlunni hér að framan og upplýsingum úr flugupplýsingahandbókum. 

4,3. FARMÞUNGI 

Reikna skal farmþunga með eftirfarandi formúlu: 

farmþungi (t) = massi vöru og pósts (t) + massi farþega og skráðs farangurs (t) 

4.3.1. MASSI VÖRU OG PÓSTS 

Nota skal raunverulegan massa eða staðalmassa sem gefinn er upp í massa- og jafnvægisskránni fyrir 
viðkomandi flugferðir við útreikning á farmþunga. Umráðendur loftfara, sem þurfa ekki að halda 
massa- og jafnvægisskrár, skulu leggja fram tillögu um viðeigandi aðferð við ákvörðun massa vöru og 
pósts í vöktunaráætluninni til samþykkis af hálfu lögbærs yfirvalds. 

Töruþungi allra vörubretta og gáma, sem telst ekki farmþungi eða þyngd í rekstri (e. service weight), 
skal vera undanskilinn frá raunverulegum massa vöru og pósts. 

4.3.2. MASSI FARÞEGA OG SKRÁÐS FARANGURS 

Umráðendum loftfara er heimilt að nota annað af tveimur mismunandi aðferðarþrepum til að ákvarða 
massa farþega. Umráðandi loftfarsins getur að lágmarki valið aðferðarþrep 1 til að ákvarða massa 
farþega og skráðs farangurs. Nota skal það aðferðarþrep, sem valið er, fyrir öll flug á sama 
viðskiptatímabili. 

Aðferðarþrep 1 

Staðalgildið 100 kg er notað fyrir hvern farþega og skráðan farangur hans. 

Aðferðarþrep 2 

Massinn fyrir farþega og skráðan farangur, sem finna má í massa- og jafnvægisskránni fyrir hvert flug, 
er notaður. 

5. MAT Á ÓVISSU 

Umráðandi loftfars skal hafa skilning á því hver eru helstu upptök óvissu við útreikning á upplýsingum um 
tonnkílómetra. Ekki er þörf á nákvæmri greiningu á óvissu, eins og sett er fram í 7. lið I. viðauka, þegar kemur að 
aðferðinni um ákvörðun á upplýsingum um tonnkílómetra. 

Umráðandi loftfars skal viðhafa reglulegt og hæfilegt eftirlit, sem sett er fram í lið 10.2. og 10.3. í I. viðauka, og 
grípa tafarlaust til aðgerða til úrbóta í samræmi við lið 10.3.5. ef frávika verður vart. 

6. SKÝRSLUGJÖF 

Krafist er skýrslugjafar varðandi upplýsingar um tonnkílómetra í tengslum við umsókn skv. 3. gr. e og 3. gr. f í 
tilskipun 2003/87/EB, eingöngu að því er varðar þau vöktunarár sem þar eru skilgreind. 

Umráðendur loftfara skulu nota sniðið, sem sett er fram í 7. lið hér á eftir, fyrir framlagningu upplýsinga um 
tonnkílómetra. Lögbært yfirvald gestur farið fram á það við umráðanda loftfars að hann noti rafrænt sniðmát við 
framlagningu skýrslunnar um upplýsingar um tonnkílómetra. Framkvæmdastjórninni er heimilt að birta staðlað, 
rafrænt sniðmát eða forskrift að skráasniði. Lögbært yfirvald skal í þeim tilvikum samþykkja notkun umráðanda 
loftfarsins á því sniðmáti eða þeirri forskrift, nema sniðmát lögbæra yfirvaldsins krefjist a.m.k. sama gagnaílags. 

Tonnkílómetrar skulu gefnir upp sem námunduð tala [t km]. Við útreikning skal nota allar upplýsingar fyrir hvert 
flug með öllum marktækum aukastöfum. 
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7. EFNI SKÝRSLUNNAR UM UPPLÝSINGAR UM TONNKÍLÓMETRA 

Hver umráðandi loftfars skal láta eftirfarandi upplýsingar koma fram í skýrslu sinni um upplýsingar um 
tonnkílómetra: 

1) upplýsingar um umráðanda loftfars eins og sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og kallmerki eða 
önnur einkvæm kennimerki, sem notuð eru í tengslum við flugumferðarstjórn, ásamt þeim 
samskiptaupplýsingum sem máli skipta, 

2) heiti og heimilisfang sannprófanda skýrslunnar, 

3) skýrslugjafarárið, 

4) tilvísun í viðkomandi, samþykkta vöktunaráætlun og útgáfunúmer hennar, 

5) breytingar á starfseminni, sem máli skipta, og frávik frá samþykktu vöktunaráætluninni á skýrslutímabilinu, 

6) skráningarnúmer loftfaranna og tegundir þeirra loftfara, sem notuð eru á tímabilinu, sem skýrslan tekur til, til 
flugstarfseminnar sem fellur undir I. viðauka tilskipunar 2003/87/EB og er á vegum umráðandans, 

7) aðferð sem notuð er við útreikning á massa farþega og skráðs farangurs, svo og vara og pósts, 

8) heildarfjöldi farþegakílómetra og tonnkílómetra fyrir öll flug á árinu, sem skýrslan tengist og fellur undir 
flugstarfsemina sem tilgreind er í I. viðauka, 

9) fyrir hvert flugvallarpar: kennimerki Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir báða flugvellina, vegalengd (= 
stórbaugsbogi + 95 km) í kílómetrum, heildarfjöldi flugferða fyrir hvert flugvallarpar á skýrslutímabilinu, 
heildarmassi farþega og skráðs farangurs (tonn) á skýrslutímabilinu fyrir hvert flugvallarpar, heildarfjöldi 
farþega × kílómetrar fyrir hvert flugvallarpar, heildarmassi vöru og pósts (tonn) á skýrslutímabilinu fyrir hvert 
flugvallarpar, tonnkílómetrar samtals fyrir hvert flugvallarpar (t km). 

8. SANNPRÓFUN 

Sannprófandinn skal, til viðbótar við kröfurnar varðandi sannprófunina sem settar eru fram í lið 10.4, taka tillit til 
eftirfarandi: 

— heilleika upplýsinga varðandi flug og tonnkílómetra í samanburði við upplýsingar um flugumferð, sem 
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu tekur saman, til að ganga úr skugga um að aðeins sé tekið tillit til hæfra 
fluga í skýrslu umráðandans, 

— samræmis milli tilkynntra gagna og massa- og jafnvægisskráa. 

Mikilvægisstigið varðandi upplýsingar um tonnkílómetra skal vera 5%.“ 

 
 


