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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/775 

frá 18. maí 2016 

um viðmiðun vegna úthlutunar heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án endurgjalds  

til umráðenda loftfara skv. 5. mgr. 3. gr. f í tilskipun Evrópuþingsins og  

ráðsins nr. 2003/87/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 

5. mgr. 3. gr. f, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um sérstakan varasjóð, sem losunarheimildir eru lagðar í, fyrir tiltekna 

umráðendur loftfara. 

2) Komið var á fót sérstökum varasjóði til viðbótar skv. 5. gr. framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 

2014/389/ESB (2) að teknu tilliti til aðildar Króatíu að Sambandinu. 

3) Setja ætti fram viðmiðunina, sem skal nota til að úthluta losunarheimildum án endurgjalds til þeirra umráðenda loftfara 

sem lagðar voru inn umsóknir fyrir til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3.gr. f (4. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB 

eigi síðar en 30. júní 2016, bæði fyrir sérstakan varasjóð, sem komið var á fót með 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB, og 

fyrir sérstakan varasjóð sem var stofnaður skv. 5. gr. framkvæmdarákvörðunar 2014/389/ESB. 

4) Í báðum tilvikum leiddi útreikningurinn á viðmiðuninni, á grundvelli þeirra umsókna sem lagðar voru fram, til þess að 

árleg úthlutun á tonnkílómetra varð meiri en árleg úthlutun á tonnkílómetra til umráðenda loftfara skv. 4. mgr. 3. gr. e í 

tilskipun 2003/87/EB. Viðmiðunin skv. e-lið 3. mgr. 3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB, eins og hún er sett fram í ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2011/638/ESB (3), á einnig við um sérstaka varasjóðinn til viðbótar sem komið var á fót skv. 

5. gr. framkvæmdarákvörðunar 2014/389/ESB að teknu tilliti til aðildar Króatíu að Sambandinu í krafti ix. liðar a-liðar 

1. liðar I. þáttar 10. kafla V. viðauka við lögin um aðild Króatíu. 

5) Í samræmi við 6. mgr. 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB skal viðmiðunin vegna úthlutunar heimilda til losunar 

gróðurhúsalofttegunda án endurgjalds til umráðenda loftfara skv. 5. mgr. 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB áfram vera sú 

sem notuð er við úthlutun án endurgjalds skv. 4. mgr. 3. gr. e. og komið er á með ákvörðun 2011/638/ESB. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 128, 19.5.2016, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 252/2016 

frá 2. desember 2016 um breytingu á XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar. 
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. 

(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/389/ESB frá 23. júní 2014 um frekari fyrri losun frá flugi og viðbótarlosunar-

heimildir vegna flugs með tilliti til aðildar Króatíu að Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB L 183, 24.6.2014, bls. 135). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. september 2011 um viðmiðanir vegna úthlutunar heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án 

endurgjalds til umráðenda loftfara skv. 3. gr. e í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 252, 28.9.2011,  

bls. 20). 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1.  Viðmiðunin, sem skal nota við úthlutun losunarheimilda án endurgjalds til umráðenda loftfara skv. 3. gr. f í tilskipun 

2003/87/EB fyrir tímabilið frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2020, skal vera 0,000642186914222035 losunarheimildir á 

tonnkílómetra á ári. 

2.  Viðmiðunin, sem skal nota við úthlutun losunarheimilda án endurgjalds til umráðenda loftfara skv. 3. gr. f í tilskipun 

2003/87/EB að því er varðar 5. gr. framkvæmdarákvörðunar 2014/389/ESB fyrir tímabilið frá 1. janúar 2014 til 31. desember 

2020, skal vera 0,000642186914222035 losunarheimildir á tonnkílómetra á ári. 

2. gr. 

Útreikningar í tengslum við fjölda losunarheimilda, sem skal úthluta í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í 1. gr., 

skulu námundaðir niður að næstu losunarheimild. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 18. maí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 


