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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1603 

frá 18. júlí 2019 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar ráðstafanir sem 

Alþjóðaflugmálastofnunin samþykkti vegna vöktunar, skýrslugjafar og sannprófunar á losun frá flugi í  

þeim tilgangi að koma hnattrænni markaðstengdri ráðstöfun til framkvæmda (*) 

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 

28. gr. c, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með 28. gr. c í tilskipun 2003/87/EB er framkvæmdastjórninni veitt vald til að 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 þá ráðstöfun. Í þágu réttarvissu og skýrleika laga er 

nauðsynlegt að tilgreina flug sem falla undir þessi ákvæði með vísan til viðkomandi leiða og umráðenda loftfara. 

2) Ráðstafanir vegna vöktunar á losun og skýrslugjöf um losunina sem og um sannprófun á losunarskýrslum gilda, að því 

er varðar viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 601/2012 (2) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 (3). Þessar ráðstafanir hafa verið 

uppfærðar og þróaðar enn frekar, að því er varðar vöktun á losun og skýrslugjöf um losunina, með framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2066 (4) sem kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021.  

Í framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2018/2066 og (ESB) 2018/2067 er höfð hliðsjón af fyrstu útgáfu alþjóðlegra staðla 

og ráðlögðum starfsvenjum sem Alþjóðaflugmálastofnunin samþykkti 27. júní 2018. Af ástæðum er varða hagkvæmni í 

stjórnsýslu og til að lágmarka kostnað rekstraraðila við að fylgja reglum þykir rétt að aðlaga ákvæðin um framkvæmd 

hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð 

(ESB) nr. 601/2012 og í þessum framkvæmdarreglugerðum. 

3) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 geta aðildarríki mælt fyrir um notkun rafrænna 

sniðmáta og sértækra skráasniða í þeim tilgangi að tilkynna um losun frá flugstarfsemi samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. 

Til að tryggja að umráðendur loftfara geti einnig uppfyllt slíkar kröfur þegar tilkynnt er um losun að því er varðar 

hnattræna markaðstengda ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ætti framkvæmdastjórnin að birta sértækt snið fyrir 

skipti á rafrænum gögnum. 

4) Beiting krafna um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun fyrir tiltekin flug, að því er varðar eingöngu umráðendur loftfara 

sem hafa staðfestu í EES, telst ekki skapa röskun á samkeppni. Því er hægt að samþykkja slíkar kröfur á grundvelli 

28. gr. c í tilskipun 2003/87/EB. 

5) Á grundvelli samstarfssamnings milli framkvæmdastjórnarinnar og Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu er 

framkvæmdastjórninni heimilt að óska eftir aðstoð Evrópustofnunarinnar til að tryggja gæði losunargagna. Til þess að 

tryggja heildstæðni og nákvæmni losunargagna, sem aðildarríki eiga að senda á því sniði sem Alþjóðaflugmálastofnunin 

ætlast til, ættu aðildarríkin að geta óskað eftir því að framkvæmdastjórnin fari þess á leit við Evrópustofnun um öryggi 

flugleiðsögu að hún veiti þessa aðstoð.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 250, 30.9.2019, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2021 frá 

5. febrúar 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 frá 21. júní 2012 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um 

losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 30). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 frá 19. desember 2018 um sannprófun á gögnum og um faggildingu 

sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 94). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2066 frá 19. desember 2018 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og 

skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og um breytingu á reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (Stjtíð. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 1). 
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6) Aðildarríki ættu að senda viðeigandi gögn um sannprófaða losun til skrifstofu Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og tryggja 

heildstæða og tímanlega skýrslugjöf um losunargögn sem varða öll viðkomandi flug. 

7) Í samræmi við 2. mgr. 28. gr. b í tilskipun 2003/87/EB ætti að taka það til athugunar í skýrslunni, sem um getur í þeirri 

grein, hvort endurskoða ætti þessa reglugerð. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Skýrslugjafarkvaðirnar, sem kveðið er á um í 2. gr., skulu einungis gilda um umráðendur loftfara sem uppfylla öll 

eftirfarandi skilyrði: 

a) þeir hafa flugrekandaskírteini sem aðildarríki gefur út eða eru skráðir í aðildarríki, þ.m.t. ystu svæði, hjálendur og 

yfirráðasvæði viðkomandi aðildarríkis, 

b) árleg koltvísýringslosun þeirra er meiri en 10 000 tonn, vegna notkunar á flugvélum með skráðan hámarksflugtaksmassa 

yfir 5 700 kg, þeir annast flug milli flugvalla, sem eru staðsettir í mismunandi ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins (EES), 

eða flug sem um getur í 1. mgr. 2. gr., frá og með 1. janúar 2019. 

2. Að því er varðar b-lið 1. mgr. skal ekki taka tillit til losunar frá eftirfarandi tegundum flugs: 

a) ríkisflugi, 

b) flugi í mannúðarskyni, 

c) sjúkraflugi, 

d) herflugi, 

e) flugi til slökkvistarfa. 

2. gr. 

1. Umráðendur loftfara skulu gefa skýrslu um losun frá eftirfarandi flugi: 

a) flugi milli flugvalla sem eru staðsettir í aðildarríkjum og flugvalla sem eru staðsettir í þriðju löndum, 

b) flugi milli flugvalla sem eru staðsettir í aðildarríkjum og flugvalla sem eru staðsettir á ystu svæðum, í hjálendum eða á 

yfirráðasvæðum annarra aðildarríkja, 

c) flugi milli flugvalla sem eru staðsettir á ystu svæðum, í hjálendum eða á yfirráðasvæðum aðildarríkja og flugvalla sem eru 

staðsettir í þriðju löndum eða hjálendum eða á yfirráðasvæðum annarra aðildarríkja. 

2. Ákvæði 1. mgr. skal einnig gilda um flugrekendur í flutningaflugi sem annast færri en 243 flugferðir á hverju tímabili í 

þrjú samfelld fjögurra mánaða tímabil sem hefjast eða lýkur á flugvelli á yfirráðasvæði aðildarríkis. 

3. Mælt er með að umráðendur loftfara sannprófi einnig og gefi skýrslu um losun sína frá flugi milli flugvalla sem eru 

staðsettir í tveimur mismunandi þriðju löndum. 

4. Ákvæði 1. og 3. mgr. skulu gilda um losun frá öllum tegundum flugs, að undanskildum þeim tegundum flugs sem um 

getur í 2. mgr. 1. gr., þ.m.t.: 

a) flug vegna þjálfunar eða leitar og björgunar, 

b) flug samkvæmt sjónflugsreglum, 

c) flug vegna vísindarannsókna og prófana, 

d) flug vegna skyldu til að veita opinbera þjónustu.  
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3. gr. 

1. Að því er varðar skýrslugjöf um losun skv. 2. gr. þessarar reglugerðar skulu umráðendur loftfara falla undir sömu kröfur 

og þær sem mælt er fyrir um í 14. gr. tilskipunar 2003/87/EB og reglugerð (ESB) nr. 601/2012. Frá 1. janúar 2021 skulu þeir 

falla undir sömu kröfur og þær sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2066. 

2. Framkvæmdastjórnin skal birta snið fyrir skipti á rafrænum gögnum í þeim tilgangi að gefa skýrslur um losun frá flugi 

sem um getur í 2. gr. Umráðendur loftfara skulu nota þetta snið fyrir skipti á rafrænum gögnum. 

4. gr. 

Sannprófun á gögnum um losun sem gefa skal skýrslu um skv. 2. gr. þessarar reglugerðar og faggilding sannprófenda sem 

annast sannprófunina skulu falla undir sömu kröfur og þær sem mælt er fyrir um í 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB og B-hluta  

V. viðauka við þá tilskipun, sem og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/2067. 

5. gr. 

Umráðandi loftfars, sem er skráður í viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 (5), skal gefa skýrslu 

um losun sína hjá ábyrgðaraðildarríki sínu sem er tilgreint í þeim viðauka. 

Umráðandi loftfars, sem er ekki skráður í viðaukann við reglugerð (EB) nr. 748/2009, skal gefa skýrslu um losun sína hjá því 

aðildarríki sem gaf út flugrekandaskírteini hans eða, ef aðildarríki hefur ekki gefið út flugrekandaskírteini, hjá því aðildarríki 

þar sem lögheimili viðkomandi umráðandi loftfars er skráð. 

6. gr. 

Að fenginni beiðni frá aðildarríki getur framkvæmdastjórnin óskað eftir aðstoð frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu til að 

bæta nákvæmni gagna um losun með það í huga að senda þau í samræmi við 7. gr. 

7. gr. 

Með fyrirvara um endurskoðun Evrópuþingsins og ráðsins á tilskipun 2003/87/EB skulu aðildarríki senda skrifstofu 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar viðkomandi gögn um losun sem skýrsla hefur verið gefin um skv. 14. gr. tilskipunar 

2003/87/EB og samkvæmt þessari reglugerð. Fyrir sendingu skulu lögbær yfirvöld framkvæma athugun m.t.t. stærðarþreps á 

gögnunum sem á að senda. Á sama tíma skulu aðildarríki einnig senda framkvæmdastjórninni þessi losunargögn. 

Losunarstuðullinn sem er tilgreindur í 16. viðauka, IV. bindis Chicago-samningsins um alþjóðlegt almenningsflug, sem var 

undirritaður 7. desember 1944 (Chicago-samningur) fyrir eldsneytið þotusteinolíu (Jet A1 eða Jet A), skal notaður að því er 

varðar sendingu á losunargögnum samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar greinar. 

8. gr. 

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

  

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 frá 5. ágúst 2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi 

sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er 

tilgreint (Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. júlí 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


