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                                                         ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                         2011/EES/29/32 

frá 8. júní 2009 

um ítarlega túlkun á flugstarfseminni sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins 
 og ráðsins 2003/87/EB (*) 

(tilkynnt með númeri C(2009) 4293) 

(2009/450/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 3. gr. b., 

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) fellur flugstarfsemi innan kerfis fyrir 
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda 
innan Bandalagsins. 

2) Skilgreiningin á flugstarfsemi og einkum undanþágurnar 
sem eru tilgreindar í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 
byggjast fyrst og fremst á undanþágunum í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1794/2006 frá 
6. desember 2006 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir 
flugleiðsöguþjónustu (3), en þessar undanþágur eru í 
samræmi við undanþágur Evrópustofnunar um öryggi 
flugleiðsögu. 

3) Í 2. viðbæti við verklagsreglur fyrir flugleiðsöguþjónustu 
— rekstrarstjórnun flugumferðar, sem Alþjóðaflugmála-
stofnunin (4) samþykkti, er lýsing á fyrirmynd 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar að eyðublaði fyrir 
flugáætlun og veittar leiðbeiningar um útfyllingu 
eyðublaðsins. Flugáætlunina er unnt að nota til að greina 
þau flug sem falla undir gildissvið Bandalagskerfisins. 

4) Þeirri túlkun á flugstarfsemi sem kemur fram í þ essari 
ákvörðun skal beitt í samræmi við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 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 (5). 

5) Túlkun á skyldum um opinbera þjónustu skal beitt í 
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sameiginlegar 
reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 
(endurútgefin) (6). 

6) 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. 

Ítarleg túlkun á þeirri flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka 
við tilskipun 2003/87/EB er sett fram í viðaukanum við þessa 
ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 8. júní 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 12.6.2009, bls. 69. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
(bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 
(2) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3. 
(3) Stjtíð. ESB L 341, 7.12.2006, bls. 3. 
(4) PANS-ATM, skjal 4444. 

 
 
 

 

 

 
 
(5) Stjtíð. ESB L 229, 31.8.2007, bls. 1. 
(6) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3. 
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VIÐAUKI 

Leiðbeiningar um ítarlega túlkun á þeirri flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 

1. SKILGREINING Á FLUGSTARFSEMI 

1. „Flug“: einn flugleggur sem er flug eða röð fluga sem hefjast á flugvélastæði loftfarsins og lýkur á 
flugvélastæði loftfarsins. 

2. „Flugvöllur“: tiltekið svæði á láði eða legi, að meðtöldum byggingum og búnaði, sem ætlað er að nokkru eða 
öllu leyti til afnota við komu og brottför loftfara og hreyfingar þeirra á jörðu niðri. 

3. Ef umráðandi loftfars stundar flugstarfsemi, sem er tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, fellur hún 
undir kerfi Bandalagsins, óháð því hvort starfsemin er á skrá yfir umráðendur loftfara sem framkvæmdastjórnin 
birti skv. 3. mgr. 18. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. 

2. TÚLKUN Á UNDANÞÁGUNUM 

4. Í flokknum „Flug“ undir flokkum starfsemi í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB er tilgreint hvaða tegundir 
flugs eru undanþegnar kerfi Bandalagsins. 

2.1. Undanþága samkvæmt undirlið a 

5. Þessa undanþágu skal eingöngu túlka í tengslum við flugið. 

6. Nánustu vandamenn eru eingöngu maki, sambýlismaður/-kona sem jafngildir maka, börn og foreldrar. 

7. Ráðherrar eru þeir sem sitja í ríkisstjórn eins og tilgreint er í stjórnartíðindum viðkomandi lands. Þeir sem sitja í 
héraðsstjórn eða staðbundinni stjórn lands uppfylla ekki skilyrði fyrir undanþágu samkvæmt þessum undirlið. 

8. Opinber sendiför er sendiför þar sem viðkomandi aðili er í opinberum erindagjörðum. 

9. Flug til staðsetningar eða flutninga á loftfarinu fellur ekki undir þessa undanþágu. 

10. Gert er ráð fyrir að flug, sem aðalskrifstofa Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu, sem sér um að innheimta 
leiðargjöld (e. Eurocontrol’s Central Route Charges Office), hefur tilgreint að séu undanþegin leiðargjöldum 
(hér á eftir nefnt CRCO-undanþágukóðinn) með kóðanum „S“, séu flug sem eru eingöngu til flutninga, í 
opinberri sendiför ríkjandi þ jóðhöfðingja konungsríkis og nánustu vandamanna hans, þ jóðhöfðingja, 
ríkisstjórnarleiðtoga og ráðherra ríkisstjórnar og eru rökstudd með viðeigandi stöðuvísi á flugáætluninni. 

2.2. Undanþágur samkvæmt undirlið b 

2.2. 1. Herflug 

11. Herflug er flug í beinum tengslum við hernaðarstarfsemi. 

12. Herflug skráðra almenningsloftfara fellur ekki undir þessa undanþágu. Á sama hátt er almenningsflug 
herloftfara ekki undanþegið samkvæmt undirlið b. 

13. Gert er ráð fyrir að flug með CRCO-undanþágukóðann „M“ eða „X“ sé herflug sem nýtur undanþágu. 

2.2.2. Toll- og lögregluflug 

14. Toll- og lögregluflug skráðra almenningsloftfara og herloftfara nýtur undanþágu. 

15. Gert er ráð fyrir að flug með CRCO-undanþágukóðann „P“ sé toll- og lögregluflug sem nýtur undanþágu. 

2.3. Undanþágur samkvæmt undirlið c 

16. Með tilliti til eftirfarandi flokka flugs falla flug til staðsetningar eða flutninga á loftfarinu og flug sem eru 
eingöngu að flytja búnað og starfsfólk, sem tekur beinan þátt í að veita tengda þjónustu, undir undanþáguna. 
Enn fremur er í þessum undanþágum ekki gerður greinarmunur á flugi þar sem notuð eru tilföng frá opinberum 
aðilum eða einkaaðilum. 
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2.3.1. Leitar- og björgunarflug 

17. Flug í tengslum við leit og björgun er flug þ ar sem leitar- og björgunarþjónusta stendur til boða. Leitar- og 
björgunarþjónusta felst í framkvæmd neyðarvöktunar (e. distress monitoring), samskiptum, samræmingu og 
leitar- og björgunarstörfum, fyrstu læknishjálp (e. initial medical assistance) eða brottflutningi af 
læknisfræðilegum ástæðum með notkun tilfanga frá opinberum aðilum eða einkaaðilum, þ.m.t. samstarfsloftför, 
skip og önnur för og búnaður. 

18. Gert er ráð fyrir að flug með CRCO-undanþágukóðann „R“ og flug sem er auðkennt með STS/SAR í reit 18 í 
flugáætluninni sé leitar- og björgunarflug sem nýtur undanþágu. 

2.3.2. Flug til slökkvistarfa 

19. Flug til slökkvistarfa er flug sem er eingöngu til slökkvistarfa úr lofti, sem felur í sér notkun loftfara og annarra 
tilfanga í lofti til að berjast gegn eldi sem breiðist út. 

20. Gert er ráð fyrir að flug sem er auðkennt með STS/FFR í reit 18 í flugáætluninni sé flug til slökkvistarfa sem 
nýtur undanþágu. 

2.3.3. Flug í mannúðarskyni 

21. Flug í mannúðarskyni er flug sem er eingöngu starfrækt í mannúðarskyni og er til að flytja starfsfólk til 
neyðaraðstoðar og flytja neyðarbirgðir, s.s. mat. fatnað, skýli, læknisfræðileg áhöld og önnur áhöld, meðan 
neyðarástand og/eða hamfarir standa yfir eða eftir það og/eða er notað til að flytja fólk á brott frá stað þar sem 
lífi þess eða heilbrigði er ógnað vegna slíks neyðarástands og/eða hamfara á öruggan stað í sama ríki eða í öðru 
ríki sem er tilbúið til að taka á móti slíkum einstaklingum. 

22. Gert er ráð fyrir að flug með CRCO-undanþágukóðann „H“ og flug sem er auðkennt með STS/HUM í reit 18 í 
flugáætluninni sé flug í hjálpar- og mannúðarskyni sem nýtur undanþágu. 

2.3.4. Sjúkraflug 

23. Sjúkraflug er flug sem þ jónar eingöngu þ eim tilgangi að stuðla að neyðarlæknishjálp, þ ar sem tafarlaus og 
skjótur flutningur er nauðsynlegur, og með því er flutt heilbrigðisstarfsfólk, sjúkragögn, þ .m.t. búnaður, blóð, 
líffæri og lyf, eða veikir eða særðir einstaklingar og aðrir einstaklingar sem tengjast málinu beint. 

24. Gert er ráð fyrir að flug sem er auðkennt með STS/MEDEVAC eða STS/HOSP í reit 18 í flugáætluninni sé 
sjúkraflug sem nýtur undanþágu. 

2.4. Undanþága samkvæmt undirlið f 

25. Gert er ráð fyrir að flug með CRCO-undanþágukóðann „T“ og flug sem er auðkennt með RKM/„þjálfunarflug“ 
(e. training flight) í reit 18 í flugáætluninni njóti undanþágu samkvæmt undirlið f. 

2.5. Undanþágur samkvæmt undirlið g 

26. Með tilliti til eftirfarandi flokka flugs falla flug til staðsetningar eða flutninga á loftfarinu ekki undir 
undanþáguna. 

2.5.1. Flug sem er eingöngu vegna vísindarannsókna 

27. Í þessum flokki er undanskilið flug sem er einungis í þeim tilgangi að framkvæma vísindarannsóknir. 
Vísindarannsóknirnar skulu framkvæmdar að hluta til eða að öllu leyti meðan á flugi stendur til þess að 
undanþágan gildi. Flutningur á vísindamönnum eða rannsóknarbúnaði nægir í sjálfu sér ekki til þess að flugið 
njóti undanþágu. 

2.5.2. Flug sem er eingöngu til að skoða, prófa eða votta loftför eða búnað, hvort sem er í lofti eða á jörðu niðri 

28. Gert er ráð fyrir að flug með CRCO-undanþágukóðann „N“ og flug sem er auðkennt með STS/FLTCK í reit 18 
í flugáætluninni njóti undanþágu samkvæmt undirlið g. 

2.6. Undanþága samkvæmt undirlið i (flug vegna skyldu um opinbera þjónustu) 

29. Undanþágu fyrir flug vegna skyldna um opinbera þjónustu innan ystu svæða skal túlka þannig að hún gildi um 
þau svæði sem eru tilgreind í 2. mgr. 299. gr. EB-sáttmálans og að eingöngu sé um að ræða flug vegna skyldu 
um opinbera þjónustu innan eins ysta svæðis og flug milli tveggja ystu svæða. 
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2.7. Undanþága samkvæmt undirlið j (minniháttarreglan) 

30. Allir flugrekendur sem stunda flutningaflug skulu hafa gilt flugrekandaskírteini skv. I. hluta 6. viðauka við 
Chicago-samninginn. Flugrekendur sem eru án flugrekandaskírteinis eru ekki „flugrekendur sem stunda 
flutningaflug“. 

31. Við beitingu minniháttarreglunnar er mat á því hvort flugið er viðskiptatengt eða ekki tengt flugrekanda en ekki 
því flugi sem um er að ræða. Þetta felur einkum í sér að flug, sem flugrekandi í atvinnuflugi annast, skal tekið til 
greina þegar tekin er ákvörðun um hvort umræddur flugrekandi fellur innan viðmiðunarmarka um undanþágu 
eða ekki, jafnvel þótt þessi flug séu ekki farin gegn greiðslu. 

32. Einungis skal taka til greina flug sem hefst eða lýkur á flugvelli á yfirráðasvæði aðildarríkis sem fellur undir 
sáttmálann þ egar tekin er ákvörðun um hvort umráðandi loftfarsins fellur innan viðmiðunarmarka um 
undanþágu að því er varðar minniháttarregluna eða ekki. Flug sem nýtur undanþágu samkvæmt undirliðum a–j 
skal ekki taka til greina í sama tilgangi. 

33. Flug flugrekanda sem stundar flutningaflug og starfrækir færri en 243 flug á hverju tímabili í þ rjú samfelld, 
fjögurra mánaða tímabil njóta undanþágu. Fjögurra mánaða tímabilin eru: Janúar til apríl, maí til ágúst, 
september til desember. Staðbundinn brottfarartími flugsins ákvarðar á hvaða fjögurra mánaða tímabili skal taka 
flugið til greina þegar tekin er ákvörðun um hvort umráðandi loftfarsins fellur innan viðmiðunarmarka um 
undanþágu að því er varðar minniháttarregluna eða ekki. 

34. Flugrekandi í atvinnuflugi sem starfrækir 243 flug eða fleiri á hverju tímabili fellur undir kerfi Bandalagsins 
fyrir allt almanaksárið þar sem viðmiðunarmörkin um 243 flug nást eða farið er yfir þau. 

35. Flugrekandi í atvinnuflugi sem starfrækir flug þar sem heildarlosun á ári er 10 000 tonn eða meiri á ári fellur 
undir kerfi Bandalagsins fyrir allt almanaksárið þar sem viðmiðunarmörkin um 10 000 tonn nást eða farið er 
yfir þau. 

 

 
 
 
 
 
 


