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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2017/2392 

frá 13. desember 2017 

um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að viðhalda núverandi takmörkunum á umfangi flugstarfsemi og til að 

undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá 2021 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 192. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tuttugasta og fyrsta ráðstefna samningsaðila að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar 

(UNFCCC) var haldin í París frá 30. nóvember til 12. desember 2015. Á þessari ráðstefnu var samþykktur 

alþjóðasamningur (Parísarsamningurinn) til að styrkja hnattræn viðbrögð við loftslagsbreytingum. Í Parísarsamningnum 

er m.a. sett fram langtímamarkmið í samræmi við það markmið að halda hækkun á hitastigi á heimsvísu vel undir 2 °C 

yfir gildum fyrir iðnvæðingu og að fylgja eftir viðleitni til að halda henni við 1,5 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu. 

Parísarsamningurinn var samþykktur fyrir hönd Sambandsins með ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 (3). 

Parísarsamningurinn öðlaðist gildi 4. nóvember 2016. Til þess að ná markmiðum Parísarsamningsins munu allir geirar 

þurfa að leggja sitt af mörkum og aðilarnir munu undirbúa og tilkynna landsákvörðuð framlög, sem eru áframhaldandi, 

og viðhalda þeim. Því ætti einnig að grípa til aðgerða með Alþjóðaflugmálastofnuninni til að draga úr alþjóðlegri losun 

frá flugi. 

2) Umhverfisvernd er ein af mikilvægustu áskorununum sem Sambandið stendur frammi fyrir. Almenn umhverfismarkmið 

Sambandsins, eins og um getur í 191. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, eru að varðveita, vernda og 

bæta gæði umhverfisins, að vernda heilbrigði manna, að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi og að 

ráðstafanir séu gerðar á alþjóðavettvangi til að taka á svæðisbundnum eða alþjóðlegum umhverfisvanda, og einkum að 

vinna gegn loftslagsbreytingum. 

3) Í niðurstöðum sínum frá 23.–24. október 2014 fastsetti leiðtogaráðið bindandi markmið fyrir ESB um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda frá öllu hagkerfinu um a.m.k. 40%, samanborið við árið 1990, eigi síðar en á árinu 2030. Hinn  

6. mars 2015 samþykkti ráð Evrópusambandsins formlega þetta framlag Sambandsins og aðildarríkja þess sem 

fyrirhuguð landsákvörðuð framlög þeirra samkvæmt Parísarsamningnum. Í niðurstöðum sínum frá október 2014 skýrði 

leiðtogaráðið frá því að Sambandið eigi að ná takmarkinu sameiginlega, á eins kostnaðarhagkvæman hátt og unnt er, 

með skerðingum í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og geirum utan viðskiptakerfisins fyrir losunarheimildir, 

sem nema annars vegar 43% og hins vegar 30%, eigi síðar en á árinu 2030, samanborið við árið 2005. Allar greinar 

atvinnulífsins ættu að stuðla að því að ná þessum losunarskerðingum. Framkvæmdastjórnin ætti að greiða fyrir 

samskiptum milli aðildarríkjanna um bestu starfsvenjur og þann lærdóm sem hefur fengist í geira samgangna sem valda 

lítilli losun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2018 frá 

27. apríl 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar) 

(1) Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2017, bls. 75. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. desember 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 12. desember 

2017. 

(3) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 frá 5. október 2016 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, Parísarsamningsins sem var samþykktur 

samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 1). 
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4) Vel starfhæft, endurskoðað viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir með efldum gerningi til að halda markaðinum 

stöðugum verður helsti evrópski gerningurinn til að ná takmarkinu um 40% skerðingu, sem um getur í niðurstöðum 

leiðtogaráðsins frá október 2014, með línulegum stuðli og úthlutun án endurgjalds eftir 2020. Þessi ákvæði ættu að vera 

í samræmi við loftslagsmarkmið Sambandsins og skuldbindingar þess samkvæmt Parísarsamningnum. Gefa ætti 

uppboðshlutdeildina upp sem hundraðshlutatölu í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (1) til að auka vissu í 

áætlanagerð að því er varðar ákvarðanir um fjárfestingar, til að auka gagnsæi, til að minnka kolefnisleka og til að gera 

kerfið í heild sinni einfaldara og auðskiljanlegra. Framkvæmdastjórnin ætti einnig að meta afrakstur „Hvetjandi 

samskipti 2018“ (e. 2018 Facilitative Dialogue) sem hluta af reglulegri skýrslugjöf sinni samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (2). Endurskoða ætti ákvæði tilskipunar 2003/87/EB reglulega í ljósi 

alþjóðlegrar þróunar og viðleitni sem sýnd er við að ná markmiðum Parísarsamningsins, þ.m.t. fyrsta hnattræna 

athugunin á stöðunni á árinu 2023 og síðari hnattrænar athuganir á stöðunni á fimm ára fresti eftir það sem er ætlað að 

vera grundvöllurinn að áframhaldandi landsákvörðuðum framlögum. 

5) Frá árinu 1997 hafa Sambandið og aðildarríki þess leitast við að taka framförum í átt að því að ná alþjóðlegu 

samkomulagi um að draga úr áhrifum af gróðurhúsalofttegundum frá flugsamgöngum og hafa verið með löggjöf í gildi 

frá 2008 til að takmarka áhrif flugstarfsemi á loftslagsbreytingar með viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir sem 

hefur verið starfrækt frá 2005. Evrópudómstóllinn kvað upp þann dóm 21. desember 2011 (3) að það brjóti ekki í bága 

við alþjóðalög að fella flugstarfsemi undir viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB (4). Til þess að stuðla að framförum hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni hefur 

Sambandið tvisvar samþykkt tímabundnar undanþágur frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir til þess að takmarka 

skyldur sem verður að uppfylla varðandi losun frá flugi milli flugvalla, sem eru staðsettir á Evrópska efnahagssvæðinu 

(EES), þannig að leiðir umráðenda loftfara/flugrekenda njóti jafnrar meðferðar, óháð því hvar þeir hafa höfuðstöðvar. 

Nýjasta undanþágan frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 421/2014 (5), takmarkaði skyldur sem verður að uppfylla varðandi flug innan Evrópska 

efnahagssvæðisins á árunum 2013–2016 og þar var gert ráð fyrir hugsanlegum breytingum á gildissviði kerfisins að því 

er varðar starfsemi til og frá flugvöllum, sem eru staðsettir utan Evrópska efnahagssvæðisins, frá og með 1. janúar 2017 

í kjölfar endurskoðunarinnar sem sett er fram í þeirri reglugerð. 

6) Vinna Alþjóðaflugmálastofnunarinnar við markaðstengda ráðstöfun varðandi alþjóðlega losun frá flugi er einn þáttur í 

svokallaðri „ráðstafanakörfu“ til að ná metnaðarfullu markmiði um kolefnishlutlausan vöxt frá 2020 (e. carbon neutral 

growth from 2020) og hún ætti að vera studd af framförum í rekstrarstjórnun flugumferðar og knúningstækni. 

Áframhaldandi þróun í rannsóknarstefnum og áætlunum verður nauðsynleg fyrir tækninýsköpun og umbætur í rekstri 

sem þörf er á til að ganga lengra en takmarkið um kolefnishlutlausan vöxt frá 2020 og til að ná fram altækri 

losunarskerðingu [áður skilyrðislaus losunarskerðing] sem tekur til alls geirans. 

7) Ýmsar ráðstafanir hafa verið samþykktar á vettvangi Sambandsins sem miða að því að koma í veg fyrir uppskiptingu 

evrópska loftrýmisins til að bæta flæði flugumferðar og stjórn loftrýmisnotkunar og draga þannig úr losun. Aðildarríkin 

hafa endurskuldbundið sig til að koma hugmyndinni um samevrópskt loftrými í framkvæmd, að teknu tilliti til 

fyrirsjáanlegs vaxtar í umfangi flugumferðar á komandi árum. Til þess að ná framförum við rekstrarstjórnun 

flugumferðar þarf að hraða framkvæmd sameiginlega verkefnisins við rannsóknir og þróun á sviði rekstrarstjórnunar 

flugumferðar í samevrópska loftrýminu (SESAR-verkefnið). Aðrar ráðstafanir, s.s. notkun á hnattrænu 

gervihnattaleiðsögukerfi til leiðsagnar um gervihnött, sameiginleg framtaksverkefni á sviði tæknimála s.s. Clean Sky I 

og Clean Sky II og rannsóknaráætlanir Sambandsins s.s. Horizon 2020 og arftakar hennar, munu einnig stuðla að því að 

bæta skilvirkni og draga úr losunum frá flugsamgöngum.  

  

(1) 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 (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar 

losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða 

loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13). 

(3) Dómur Evrópudómstólsins frá 21. desember 2011, „Air Transport Association of America and Others v. Secretary of State for Energy and 

Climate Change“, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

(4) 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 í Bandalaginu taki einnig til flugstarfsemi (Stjtíð. ESB, L 8, 13.1.2009, bls. 3). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 421/2014 frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að koma á fót kerfi 

fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins með tilliti til framkvæmdar á alþjóðasamningi um 

beitingu sameiginlegrar markaðstengdrar heildarráðstöfunar um alþjóðlega losun frá flugi eigi síðar en árið 2020 (Stjtíð. ESB L 129, 

30.4.2014, bls. 1). 
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8) Í ljósi ályktunar, sem var samþykkt á 39. þingi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í október 2016 um framkvæmd 

hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar [áður markaðstengd heildarráðstöfun] frá 2021 til að vega á móti alþjóðlegri 

losun frá flugi yfir gildunum fyrir 2020, er áætlað að Alþjóðaflugmálastofnunin samþykki kröfur og ráðlagðar 

starfsvenjur á árinu 2018 til að styðja þá ályktun og til að koma hnattræna kerfinu í framkvæmd. Raunhæf uppsetning 

hennar (e. operationalization) útheimtir þó aðgerðir af hálfu meðlima Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á innlendum 

vettvangi. Alþjóðaflugmálastofnunin þarf einnig að þróa ráðstafanir varðandi stjórnunarhætti, þ.m.t. skráningarkerfi. Í 

því samhengi, til að stuðla að því að Alþjóðaflugmálastofnunin nái skriði og til að auðvelda uppsetningu kerfis 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ætti að framlengja núverandi undanþágu frá skuldbindingum viðskiptakerfis ESB fyrir 

losunarheimildir m.t.t. flugs til og frá þriðju löndum til 31. desember 2023, háð endurskoðun, til að unnt sé að safna 

þeirri reynslu sem nauðsynleg er til að koma kerfi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í framkvæmd. Af framlengingu 

undanþágunnar leiðir að magn losunarheimilda sem á að bjóða upp og gefa út án endurgjalds, þ.m.t. úr sérstaka 

varasjóðnum, ætti að haldast hlutfallslegt við skerðinguna á skuldbindingunni um innskil. Frá og með 1. janúar 2021 

ætti að draga árlega úr fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað til umráðenda loftfara/flugrekenda, í samræmi við 

línulega skerðingarstuðulinn sem gildir um alla aðra geira í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, háð endurskoðun í 

ljósi framkvæmdar á kerfi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Endurskoðunin verður undirbúin í fullu samræmi við 

viðmiðunarreglur um betri lagasetningu, með fullnægjandi samráði við alla hagsmunaaðila, þ.m.t. aðildarríkin. 

Losunarheimildir, sem er ekki úthlutað úr sérstaka varasjóðum, ætti að ógilda áfram. 

9) Nota ætti tekjur, sem eru tilkomnar vegna uppboða á losunarheimildum eða jafngildi þeirra metið til fjár, til að bregðast 

við loftslagsbreytingum í Sambandinu og þriðju löndum, m.a. til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, aðlagast 

áhrifunum af loftslagsbreytingum í Sambandinu og þriðju löndum, einkum þróunarlöndum, fjármagna rannsóknir og 

þróun með tilliti til mildunar og aðlögunar, þ.m.t. að því er varðar flugtækni, flutninga í lofti og sjálfbær, óhefðbundin 

flugvélaeldsneyti, draga úr losun með flutningum sem valda lítilli losun og til að standa straum af stjórnsýslukostnaði 

viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Aðildarríki, sem nota þessar tekjur til sameiginlegrar fjármögnunar á 

rannsóknum og nýsköpun, ættu að taka sérstakt tillit til áætlana eða framtaksverkefna samkvæmt níundu 

rammaáætluninni um rannsóknir. Til þess að uppfylla skuldbindingar Sambandsins er nauðsynlegt að tryggja gagnsæi 

við notkun tekna, sem eru tilkomnar vegna uppboða á losunarheimildum samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, með 

framlagningu skýrslna aðildarríkjanna í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 525/2013. 

10) Tryggja ætti umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir gagnvart þeirri áhættu að umráðendur 

loftfara/flugrekendur og aðrir rekstraraðilar, sem heyra undir reglur aðildarríkis, sinni ekki skuldbindingum sínum. Þess 

vegna ættu losunarheimildir, sem slíkt aðildarríki gefur út, því aðeins vera nothæfar að ekki sé áhætta á að 

skuldbindingunum um að skila inn heimildum vegna losunar verði ekki sinnt þannig að það leiði til þess að grafið verði 

undan umhverfislegum heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Fela ætti framkvæmdastjórninni vald til að 

grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að vernda umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir til 

samræmis við það. Slíkar ráðstafanir ættu að vera fyrir hendi þangað til ekki er lengur þörf á þeim vegna breyttra 

aðstæðna. 

11) Þar eð enn á eftir að þróa lykilþætti hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunarinnar og framkvæmd hennar er háð innlendri 

löggjöf sem ríki og svæði, sem taka þátt, mæla fyrir um ætti framkvæmdastjórnin að gefa Evrópuþinginu og ráðinu 

reglulega skýrslu um framfarir við samningaviðræður Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, einkum um viðeigandi gerninga 

sem eru samþykktir gegnum Alþjóðaflugmálastofnunina, þ.m.t. kröfur og ráðlagðar starfsvenjur, aðgerðirnar sem þriðju 

lönd grípa til í því skyni að koma hnattrænu markaðstengdu ráðstöfuninni í framkvæmd þannig að hún gildi um losanir á 

tímabilinu 2021–2035, viðleitni til að koma á metnaðarfullum og bindandi ráðstöfunum til að ná langtímamarkmiði 

flugiðnaðarins um að minnka koltvísýringslosun frá flugsamgöngum um helming, miðað við gildin 2005, eigi síðar en á 

árinu 2050 og aðra viðeigandi alþjóðlega þróun og gildandi gerninga, s.s. reglur samkvæmt rammasamningi Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar og Parísarsamningsins um kolefnismarkaði og bókhald. Þegar eðli og innihald gerninga 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hafa skýrst, og fyrir upphaf hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ætti framkvæmdastjórnin að leggja fram skýrslu þar sem hún ætti að ígrunda hvernig 

eigi að koma þessum gerningum til framkvæmdar í lögum Sambandsins með endurskoðun á tilskipun 2003/87/EB. 

Framkvæmdastjórnin ætti ennfremur að ígrunda þær reglur sem gilda um flug innan Evrópska efnahagssvæðisins, eins 

og við á. Við það ætti framkvæmdastjórnin, í skýrslu sinni, að endurspegla þörfina til að tryggja samræmi við lög 

Sambandsins, einkum til að komast hjá allri röskun á samkeppni og til að lágmarka alla óþarfa stjórnsýslubyrði fyrir 

aðildarríkin og umráðendur loftfara/flugrekendur.Framkvæmdastjórnin ætti að láta fylgja tillögu með skýrslu sinni, eftir 

því sem við á, til Evrópuþingsins og ráðsins sem er í samræmi við að tryggja framlag flugsamgangna til skuldbindingar 

Sambandsins til 2030 um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá öllu hagkerfinu. 

12) Til þess að undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar er 

nauðsynlegt að hafa viðeigandi gögn varðandi losun frá flugstarfsemi til reiðu eins fljótt og unnt er. Þessa losun ætti að 

vakta, gera grein fyrir henni í skýrslu og sannprófa hana í samræmi við sömu meginreglur og þær sem gilda um vöktun, 

skýrslugjöf og sannprófun losunar frá flugstarfsemi samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. Til samræmis við það ætti 

framkvæmdastjórnin að samþykkja ákvæði um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í þeim tilgangi að innleiða hnattræna 
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markaðstengda ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar þannig að komist sé hjá röskun á samkeppni. Þessi ákvæði 

ættu að vera í samræmi við meginreglurnar sem er að finna í reglugerðinni sem um getur í 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 

2003/87/EB og ættu að tryggja að losunarskýrslur, sem lagðar eru fram, séu sannprófaðar í samræmi við þessar 

meginreglur um sannprófanir og viðmiðanir sem um getur í 15. gr. þeirrar tilskipunar. Samþykkja ætti þessi ákvæði í 

samræmi við þá málsmeðferð sem gildir um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. 

13) Flugsamgöngur hafa einnig áhrif á loftslagið með losun köfnunarefnisoxíða, vatnsgufu og súlfats og sótagna í mikilli 

hæð sem geta, samkvæmt vísindarannsóknum, haft umtalsverð áhrif á loftslagið. Milliríkjanefndin um 

loftslagsbreytingar (IPCC) hefur áætlað að heildaráhrif flugsamgangna á loftslag séu sem stendur tvisvar til fjórum 

sinnum meiri en áhrifin frá koltvísýringslosuninni einni og sér voru áður fyrr. Þar til frekari framfarir hafa orðið á sviði 

vísinda ætti að taka eins mikið tillit til allra áhrifa vegna flugsamgangna og unnt er. Í tilskipun 2008/101/EB var tillaga 

framkvæmdastjórnarinnar um köfnunarefnisoxíð fyrirhuguð 2008. Þrátt fyrir tæknilega og pólitíska erfiðleika þessu 

tengt ætti framkvæmdastjórnin að hraða vinnu sinni að því er þetta varðar. Einnig ætti að stuðla að rannsóknum á 

myndun flugvélarslóða, einnig nefndir flugslóðar, á þróun þeirra yfir í klósiga, á minni beinum áhrifum af 

súlfatúðaefnum og sóti og á skilvirkum ráðstöfunum til mildunar, þ.m.t. ráðstafanir á sviði rekstrar og tækni. 

14) Til einföldunar og til að létta stjórnsýsluverkefni ættu umráðendur loftfara/flugrekendur, sem losa minna en 3000 tonn 

af koltvísýringi á ári frá flugi innan Evrópska efnahagssvæðisins, að njóta góðs af notkun á tæki smálosenda, sem var 

samþykkt samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 (1), til sannprófunar á losun sinni. 

Umráðendur loftfara sem eru ekki með rekstur í atvinnuskyni og losa minna en 1000 tonn af koltvísýringi á ári ættu 

áfram að teljast uppfylla kröfur tilskipunar 2003/87/EB í 10 ár til viðbótar en á meðan ætti að þróa ráðstafanir þannig að 

í framtíðinni leggi allir umráðendur sitt af mörkun til losunarskerðinga. 

15) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að framlengja núverandi takmarkanir á 

umfangi flugstarfsemi til 31. desember 2023 og undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá 

2021, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs og áhrifa þeirra, er Sambandinu heimilt að 

samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og sett er fram í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í 

samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari 

reglugerð til að ná þeim markmiðum. 

16) Nauðsynlegt er að tryggja réttarvissu fyrir umráðendur loftfara/flugrekendur og landsyfirvöld með tilliti til lokadags 

innskila, sem er 30. apríl 2018, eins og tilgreint er í tilskipun 2003/87/EB. Til samræmis við það ætti því reglugerð þessi 

að öðlast gildi þann dag sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

17) Því ætti að breyta tilskipun 2003/87/EB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2003/87/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í 3. gr. c bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„3a. Allar úthlutanir losunarheimilda fyrir flugstarfsemi til og frá flugvöllum, sem eru staðsettir í löndum utan Evrópska 

efnahagssvæðisins, eftir 31. desember 2023 skulu háðar endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b.“  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 frá 9. júlí 2010 um samþykki á einfölduðu tæki sem Evrópustofnun um öryggi 

flugleiðsögu (Eurocontrol) hefur þróað til að áætla eldsneytisnotkun tiltekinna umráðenda loftfara sem losa lítið (Stjtíð. ESB L 175, 

10.7.2010, bls. 25). 
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2) Í stað 2. mgr. í 3. gr. d komi eftirfarandi: 

„2. Frá 1. janúar 2013 skal bjóða upp 15% af losunarheimildum. Framkvæmdastjórnin skal takast á hendur rannsókn á 

getu fluggeirans til að velta kostnaði í tengslum við koltvísýring yfir á viðskiptavini hans með tilliti til viðskiptakerfis ESB 

fyrir losunarheimildir og hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunarinnar sem Alþjóðaflugmálastofnunin þróar. Í rannsókninni 

skal meta getu fluggeirans til að velta kostnaðinum við þær losunareiningar sem þörf er á og bera þetta saman við iðnaðinn 

og orkugeirann í því skyni að gera tillögu um að auka hlutfall uppboða samkvæmt endurskoðuninni sem um getur í 2. mgr. 

28. gr. b, að teknu tilliti til greiningar á kostnaði sem velt er áfram og að teknu tilliti til samræmingar við aðra geira og 

samkeppnishæfni milli mismunandi flutningsmáta.“ 

3) Í stað 4. mgr. í 3. gr. d komi eftirfarandi: 

„4. Nota skal allar tekjur, sem eru tilkomnar vegna uppboða á losunarheimildum, til að bregðast við loftslagsbreytingum í 

Sambandinu og þriðju löndum, m.a. til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, aðlagast áhrifum af loftslagsbreytingum í 

Sambandinu og þriðju löndum, einkum þróunarlöndum, fjármagna rannsóknir og þróun með tilliti til mildunar og 

aðlögunar, einkum að því er varðar flugtækni og flutninga í lofti, draga úr losun með flutningum sem valda lítilli losun og 

til að standa straum af stjórnsýslukostnaði viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Einnig skal nota uppboðstekjur til að 

fjármagna sameiginleg verkefni til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá fluggeiranum, t.d. rannsóknir og þróun á 

sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar í samevrópska loftrýminu (SESAR-verkefnið) og framtaksverkefnin Clean Sky á sviði 

tæknimála og öll framtaksverkefni sem miða að útbreiddri notkun á hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi til leiðsagnar um 

gervihnött og rekstrarsamhæfðri getu innan allra aðildarríkjanna, einkum verkefni sem bæta grunnvirki flugleiðsögu, 

veitingu flugleiðsöguþjónustu og notkun loftrýmis. Einnig má nota ágóðann af uppboðunum til að fjármagna framlög í 

alþjóðlega sjóðinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku og ráðstafanir til að koma í veg fyrir skógeyðingu. Aðildarríki, 

sem nota þessar tekjur til sameiginlegrar fjármögnunar á rannsóknum og nýsköpun, skulu taka sérstakt tillit til áætlana eða 

framtaksverkefna samkvæmt níundu rammaáætluninni um rannsóknir. Gagnsæi við notkun tekna, sem eru tilkomnar vegna 

uppboða á losunarheimildum samkvæmt þessari tilskipun, er nauðsynlegt til að uppfylla skuldbindingar Sambandsins. 

Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um aðgerðir sem gripið er til samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar 

málsgreinar.“ 

4) Í stað 3. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Á tímabilinu til 31. desember 2020 skulu aðildarríki sjá til þess að rekstraraðili hverrar stöðvar skili inn, eigi síðar en 

30. apríl ár hvert, fjölda losunarheimilda, annarra en losunarheimilda sem gefnar eru út skv. II. kafla, sem samsvarar 

heildarlosun stöðvarinnar á fyrra almanaksári, eins og sannprófað er í samræmi við 15. gr., og að þessar losunarheimildir 

séu síðan ógiltar. Á tímabilinu sem hefst 1. janúar 2021 skulu aðildarríki sjá til þess að rekstraraðili hverrar stöðvar skili 

inn, eigi síðar en 30. apríl ár hvert, fjölda losunarheimilda sem samsvarar heildarlosun stöðvarinnar á fyrra almanaksári, 

eins og sannprófað er í samræmi við 15. gr., og að þessar losunarheimildir séu síðan ógiltar, háð endurskoðuninni sem um 

getur í 28. gr. b“. 

5) Í 12. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við á undan 3. mgr. a: 

„3-a. Til að vernda umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir skal umráðendum 

loftfara/flugrekendum og öðrum rekstraraðilum í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir bannað, ef nauðsyn krefur og 

eins lengi og nauðsyn krefur, að nota losunarheimildir sem gefnar eru út af aðildarríki þar sem umráðendur 

loftfara/flugrekendur og aðrir rekstraraðilar sinna ekki skuldbindingum sínum. Réttargerðin, sem um getur í 19. gr., skal 

innihalda ráðstafanir sem eru nauðsynlegar í þeim tilvikum sem um getur í þessari grein.“ 

6) Ákvæðum 28. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„Undanþágur sem gilda áður en hnattræn markaðstengd ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar kemur til 

framkvæmda“. 

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

i. Í stað a- og b-liðar komi eftirfarandi: 

„a) alla losun frá flugi til og frá flugvöllum, sem eru staðsettir í löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES), 

á hverju almanaksári frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2016, háð endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b,  
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b) alla losun frá flugi milli flugvallar, sem er staðsettur á ysta svæði í skilningi 349. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins, og flugvallar, sem er staðsettur á öðru svæði EES, á hverju almanaksári frá 1. janúar 

2013 til 31. desember 2023, háð endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b,“. 

ii. Ákvæði c-liðar falli brott. 

c) Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. Þrátt fyrir 3. gr. e og 3. gr. f. skulu umráðendur loftfara/flugrekendur, sem njóta góðs af undanþágum sem kveðið 

er á um í a- og b-lið 1. mgr. þessarar greinar, fá árlega úthlutað fjölda losunarheimilda án endurgjalds sem fækkar í 

hlutfalli við minnkun á skuldbindingum um innskil á losunarheimildum sem kveðið er á um í þessum liðum. 

Þrátt fyrir 8. mgr. 3. gr. f skal ógilda losunarheimildir sem ekki er úthlutað úr sérstaka varasjóðnum. 

Frá og með 1. janúar 2021 skal fjöldi losunarheimilda, sem er úthlutað til umráðenda loftfara/flugrekenda, háður 

beitingu línulega stuðulsins sem um getur í 9. gr., háð endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b. 

Að því er varðar starfsemi á tímabilinu frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2023 skulu aðildarríkin, fyrir  

1. september 2018, birta þann fjölda losunarheimilda vegna flugs sem er úthlutað til hvers umráðanda 

loftfars/flugrekanda.“ 

d) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4. Þrátt fyrir 3. mgr. 3. gr. d skal fækka fjölda losunarheimilda, sem hvert aðildarríki skal bjóða upp að því er varðar 

tímabilið frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2023, þannig að hann svari hlutdeild aðildarríkisins í losun frá flugi sem 

rekja má til flugferða sem falla ekki undir undanþágurnar sem kveðið er á um í a- og b-lið 1. mgr. þessarar greinar.“ 

e) Í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6. Þrátt fyrir 3. gr. g, 12. gr., 15. gr. og 18. gr. a skal líta svo á að ef árleg heildarlosun umráðanda 

loftfars/flugrekanda er minni en 25 000 tonn af koltvísýringi eða ef árleg heildarlosun umráðanda loftfars/flugrekanda 

er minni en 3000 tonn af koltvísýringi frá öðru flugi en því sem um getur í a- og b-lið 1. mgr. þessarar greinar, sé losun 

hans sannprófuð losun ef hún er ákvörðuð með því að nota tæki fyrir smálosendur sem er samþykkt samkvæmt 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 (*) og inniheldur gögn frá Evrópustofnun um öryggi 

flugleiðsögu úr stoðbúnaði viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir. Aðildarríkjunum er heimilt að koma í framkvæmd 

einfölduðu ferli fyrir umráðendur loftfara, sem eru ekki með rekstur í atvinnuskyni, svo fremi sem slíkt ferli feli ekki í 

sér minni nákvæmni en fæst með tæki smálosenda. 

 ____________  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 frá 9. júlí 2010 um samþykki á einfölduðu tæki sem 

Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu (Eurocontrol) hefur þróað til að áætla eldsneytisnotkun tiltekinna 

umráðenda loftfara sem losa lítið (Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 25).“ 

f) Í stað 7. mgr. komi eftirfarandi: 

„7. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar gilda einungis um lönd, sem samkomulag hefur náðst við skv. 25. gr. eða 25. gr. 

a, í samræmi við skilmála slíks samkomulags.“ 

g) Ákvæði 8. mgr. falli brott. 

7) Eftirfarandi greinar bætist við: 

„28. gr. b 

Skýrslugjöf og endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar varðandi framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar 

ráðstöfunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 

1. Fyrir 1. janúar 2019 og reglulega eftir það skal framkvæmdastjórnin gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um 

framfarir við samningaviðræður Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um að koma hnattrænu markaðstengdu ráðstöfuninni í 
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framkvæmd þannig að hún gildi um losanir frá 2021, einkum að því er varðar: i. viðeigandi gerninga Alþjóðaflug-

málastofnunarinnar, þ.m.t. kröfur og ráðlagðar starfsvenjur; ii. tilmæli, samþykkt af ráði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, 

sem varða hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunina; iii. stofnun hnattrænnar skráar; iv. innlendar ráðstafanir sem þriðju lönd 

gera til að koma hnattrænu markaðstengdu ráðstöfuninni, sem á að gilda um losun frá 2021, í framkvæmd; v. afleiðingar af 

fyrirvörum þriðju landa og vi. aðra alþjóðlega þróun og gildandi gerninga sem skipta máli. 

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við hnattrænar athuganir rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslags-

breytingar, einnig gefa skýrslu um viðleitni til að uppfylla metnaðarfullt langtímamarkmið fluggeirans um að minnka 

koltvísýringslosun frá flugsamgöngum um helming, miðað við gildin 2005, eigi síðar en á árinu 2050. 

2. Innan 12 mánaða frá því að Alþjóðaflugmálastofnunin samþykkir viðeigandi gerninga, og áður en hnattræna 

markaðstengda ráðstöfunin verður starfhæf, skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið þar sem 

hún skal ígrunda leiðir til að innleiða þessa gerninga í lög Sambandsins með endurskoðun á þessari tilskipun. Í þessari 

skýrslu skal framkvæmdastjórnin einnig ígrunda gildandi reglur, að því er varðar flug innan Evrópska efnahagssvæðisins, 

eins og við á. Í henni skal einnig rannsaka metnað og umhverfislegan heilleika hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunarinnar í 

heild sinni, þ.m.t. almennur metnaður m.t.t. markmiða samkvæmt Parísarsamningnum, hversu mikil þátttakan er, framfylgd 

hennar, gagnsæi, viðurlög fyrir að fara ekki að ákvæðum hennar, ferli varðandi þátttöku almennings, gæði jöfnunarinneigna 

(e. offset credit), vöktun losunar, skýrslugjöf um hana og sannprófun á henni, skrár og ábyrgð sem og reglur um notkun 

lífeldsneytis. Að auki skal ígrunda í skýrslunni hvort þörf sé á að endurskoða ákvæðin sem voru samþykkt skv. 2. mgr.  

28. gr. c. 

3. Framkvæmdastjórnin skal, eftir því sem við á, láta fylgja tillögu með skýrslunni, sem um getur í 2. mgr. þessarar 

greinar, til Evrópuþingsins og ráðsins um að breyta, fella út, framlengja eða skipta út undanþágunum sem kveðið er á um í 

28. gr. a, sem eru í samræmi við skuldbindingu Sambandsins fyrir 2030 um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá 

öllu hagkerfinu með það að markmiði að vernda umhverfislegan heillleika og skilvirkni loftslagsaðgerða Sambandsins. 

28. gr. c 

Ákvæði um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun að því er varðar hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunina 

1. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ákvæði um viðeigandi vöktun losunar, skýrslugjöf um hana og sannprófun á 

henni í þeim tilgangi að innleiða hnattræna markaðstengda ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á öllum leiðum sem 

falla undir hana. Þessi ákvæði skulu byggjast á viðeigandi gerningum sem eru samþykktir hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni, 

í þeim skal komist hjá allri röskun á samkeppni, þau skulu vera í samræmi við meginreglurnar sem er að finna í 

reglugerðinni sem um getur í 1. mgr. 14. gr. og með þeim skal tryggt að losunarskýrslur, sem lagðar eru fram, séu 

sannprófaðar í samræmi við meginreglur um sannprófanir og viðmiðanir sem um getur í 15. gr. 

2. Ákvæðin, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, skulu samþykkt í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í  

14. og 15. gr.“ 

8) Í 30. gr. bætist við eftirfarandi málsgrein: 

„5. Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 1. janúar 2020, leggja fram uppfærða greiningu á öðrum áhrifum á flugsamgöngur en 

frá koltvísýringi og henni skal fylgja, eftir því sem við á, tillaga um hvernig best sé að taka á þessum áhrifum.“ 

9) Í k-lið I. viðauka komi ártalið „2030“ í stað ártalsins „2020“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 13. desember 2017. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. MAASIKAS 

forseti. 

 __________  


