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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 
og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3b,

og ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av  
19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik 
at luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel 
med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(2) 
inkluderte luftfartsvirksomhet i ordningen for handel med 
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet.

2) Definisjonen av luftfartsvirksomhet og særlig unn-
takene i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF bygger hoved-
sakelig på unntakene i kommisjonsforordning (EF)  
nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av en 
felles avgiftsordning for flysikringstjenester(3), og disse 
er forenlige med unntakene i Eurocontrols system for 
underveisavgifter.

3) Tillegg 2 til framgangsmåtene for flysikringsjenester – 
lufttrafikkstyring (Procedures for Air Navigation Services 
— Air Traffic Management) vedtatt av Den internasjonale 
organisasjon for sivil luftfart (ICAO)(4) inneholder 
ICAOs standardiserte skjema for beskrivelse av reiseplan 
og instruksjoner for utfyllingen av dette skjemaet. 
Reiseplanene kan benyttes til å identifisere de flygingene 
som omfattes av fellesskapsordningens virkeområde.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 12.6.2009, s. 69, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2011 av 1. april 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 37 av 30.6.2011, s. 52.

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.
(3) EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3.
(4) PANS-ATM, Doc 4444.

4) Tolkningen av luftfartsvirksomhet i dette vedtak bør 
anvendes i samsvar med kommisjonsvedtak av 18. juli 
2007 om fastsettelse av retningslinjer for overvåking 
og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(5).

5) Tolkningen av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste 
bør anvendes i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 
2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 
(omarbeiding)(6).

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for klimaendringer omhandlet i artikkel 23 
i direktiv 2003/87/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den nærmere tolkningen av formene for luftfartsvirksomhet i 
vedlegg I til direktiv 2003/87/EF er oppført i vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(5) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1.
(6) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3.

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juni 2009

om nærmere tolkning av de former for luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

(meddelt under nummer K(2009) 4293)

(2009/450/EF) (*)
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VEDLEGG

Retningslinjer for nærmere tolkning av de former for luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 
2003/87/EF

1. DEFINISJON AV LUFTFARTSVIRKSOMHET

1. Med «flyging» menes en flystrekning som består av én flyging eller en serie flyginger som innledes og 
avsluttes på luftfartøyets oppstillingsplass.

2. Med «flyplass» menes et nærmere definert område på land eller vann, herunder bygninger, anlegg og 
utstyr, som helt eller delvis er beregnet på å brukes ved et luftfartøys ankomst, avgang og bevegelse på 
bakken.

3. Dersom luftfartøyoperatører utfører en form for luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I til 
direktiv 2003/87/EF, omfattes de av fellesskapsordningen uavhengig av om de er oppført på listen over 
luftfartøyoperatører offentliggjort av Kommisjonen i henhold til artikkel 18a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF 
eller ikke.

2. TOLKNINGER AV UNNTAKENE

4. Under virksomhetskategorien «Luftfart» er det i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF oppført hvilke type 
flyginger som er unntatt fra fellesskapsordningen.

2.1. Unntak etter bokstav a)

5. Dette unntaket skal tolkes utelukkende i henhold til flygingens formål.

6. Med nærmeste familie menes bare ektefelle eller partner som likestilles med ektefelle, samt barn og 
foreldre.

7. Med regjeringsministre menes medlemmer av regjeringen som er oppført i den berørte statens nasjonale 
kunngjøringsblad. Medlemmer i regionale eller lokale regjeringer i en stat er ikke kvalifisert for unntak 
etter denne bokstav.

8. Med et offisielt oppdrag menes et oppdrag der den berørte person opptrer i embeds medfør.

9. Flyginger for å posisjonere eller transportere et luftfartøy omfattes ikke av dette unntaket.

10. Flyginger som Eurocontrols underveisavgiftskontor (Eurocontrol´s Central Route Charges Office – 
CRCO) har identifisert som unntatt fra underveisavgifter (heretter kalt CRCO-unntakskode), og som er 
tildelt unntakskoden «S», antas å være flyginger som utføres bare for å transportere en regjerende monark 
på offisielt oppdrag og dennes nærmeste familie, statsoverhoder og regjeringssjefer, når dette formål 
framgår av den aktuelle statusindikatoren i reiseplanen.

2.2. Unntak etter bokstav b)

2.2.1. Militære flyginger

11. Militære flyginger er flyginger som direkte er knyttet til utføringen av militær virksomhet.

12. Militære flyginger som utføres av sivilt registrerte luftfartøyer, er ikke omfattet av dette unntaket. 
Tilsvarende er sivile flyginger som utføres av militære luftfartøyer, ikke unntatt etter bokstav b).

13. Flyginger med CRCO-unntakskode «M» eller «X» antas å være unntatte militære flyginger.

2.2.2. Toll- og politiflyginger

14. Toll- og politiflyginger er unntatt, uansett om de utføres av sivilt registrerte eller militære luftfartøyer.

15. Flyginger med CRCO-unntakskode «P» antas å være unntatte toll- eller politiflyginger.

2.3. Unntak etter bokstav c)

16. I forbindelse med de flygingskategoriene som er nevnt nedenfor, unntas flyginger for å posisjonere og 
transportere fly samt flyginger som utelukkende frakter utstyr og personell direkte involvert i ytingen 
av tilknyttede tjenester. Videre skiller ikke disse unntakene mellom flyginger som utføres ved bruk av 
offentlige og private ressurser.
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2.3.1. Lete- og redningsflyginger

17. Med lete- og redningsflyginger menes flyginger som tilbyr lete- og redningstjenester. Lete- og rednings-
tjenester omfatter overvåkning, kommunikasjon og samordning i forbindelse med nødsituasjoner samt 
lete- og redningsfunksjoner, førstehjelp eller transport av skadde eller syke, som utføres ved bruk av 
offentlige og private ressurser, og som omfatter medvirkning fra luftfartøyer, fartøyer og andre kjøretøyer 
og anlegg.

18. Flyginger med CRCO-unntakskode «R» og flyginger som identifiseres med STR/SAR i felt 18 i reise-
planen, forutsettes å være unntatte lete- og redningsflyvinger.

2.3.2. Brannslokkingsflyginger

19. Brannslokkingsflyginger er flyginger som utføres med det ene formål å yte brannslokkingstjeneste fra 
luften, dvs. anvendelse av luftfartøyer og andre luftbårne ressurser til brannslokking.

20. Flyginger som er identifisert med STS/FFR i felt 18 i reiseplanen, antas å være unntatte brann slokkings-
flyginger.

2.3.3. Humanitære flyginger

21. Humanitære flyginger er flyginger som utelukkende foretas som ledd i humanitære formål, og som 
transporterer nødhjelpspersonale og –forsyninger som matvarer, klær, midlertidig ly, medisiner og andre 
artikler under eller etter en katastrofe, og flyginger for å evakuere personer fra et sted der deres liv eller 
helse trues av nevnte nødsituasjon eller katastrofe, til et trygt sted i samme stat eller en annen stat som 
tilbyr seg å ta imot disse personene.

22. Flyginger med CRCO-unntakskode «H» og flyginger som identifiseres med STS/HUM i felt 18 i 
reiseplanen, forutsettes å være unntatte humanitære flyginger.

2.3.4. Ambulanseflyginger

23. Ambulanseflyginger er flyginger med det ene formål å lette legebistand i forbindelse med nødsituasjoner 
der øyeblikkelig og hurtig transport er avgjørende, ved å transportere medisinsk personale og medisinske 
forsyninger, herunder utstyr, blod, organer og legemidler, samt syke eller skadde personer og andre direkte 
berørte personer.

24. Flyginger som er identifisert med STS/MEDEVAC eller STS/HOSP i felt 18 i reiseplanen, antas å være 
unntatte ambulanseflyginger.

2.4. Unntak etter bokstav f)

25. Flyginger med CRCO-unntakskode «T» og flyginger som identifiseres med RMK/Treningsflyging i felt 18 
i reiseplanen, antas å være unntatt i henhold til bokstav f).

2.5. Unntak etter bokstav g)

26. I forbindelse med flygingskategoriene omhandlet nedenfor omfattes ikke flyginger for å posisjonere eller 
transportere luftfartøyet.

2.5.1. Flyginger som utføres utelukkende for vitenskapelige formål

27.  I denne kategorien unntas flyginger som utelukkende skal brukes til å utføre vitenskapelig forskning. 
Den vitenskapelige forskningen må utføres helt eller delvis under flygingen for at unntaket skal gjelde. 
Transport av vitenskapsfolk og forskningsutstyr er ikke i seg selv nok til at flygingen unntas.

2.5.2. Flyginger som gjennomføres utelukkende for kontroll, prøving eller sertifisering av luftfartøyer eller utstyr om 
bord eller på bakken.

28. Flyginger med CRCO-unntakskode «N» og flyginger identifisert med STS/FLTCK i felt 18 i reiseplanen 
antas å være unntatt etter bokstav g).

2.6. Unntak etter bokstav i) (flyginger som foretas innenfor rammen av forpliktelser til å yte offentlige tjenester)

29. Unntak for flyginger som foretas innenfor rammen av forpliktelser til å yte offentlige tjenester (PSO) som 
omfatter de mest fjerntliggende regioner, skal utelukkende gjelde de regioner som er oppført i EF-traktatens 
artikkel 299 nr. 2, og omfatter bare PSO-flyginger innenfor én fjerntliggende region eller flyginger mellom 
to fjerntliggende regioner.
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2.7. Unntak etter bokstav j) («de minimis»-regelen)

30. Alle kommersielle lufttransportoperatører må inneha et godkjenningssertifikat (AOC) i henhold til 
del I i vedlegg 6 til Chicago-konvensjonen. Operatører uten et slik sertifikat er ikke «kommersielle 
luftransportoperatører».

31. For anvendelsen av «de minimis»-regelen er kriteriet for å være kommersiell knyttet til operatøren og 
ikke til de aktuelle flygingene. Det innebærer at flyginger som utføres av en kommersiell operatør skal tas 
i betraktning når det avgjøres om en operatør ligger over eller under tersklene for unntak, selv om disse 
flygingene ikke foretas mot vederlag.

32. Når det avgjøres om en luftfartøyoperatør ligger over eller under tersklene for unntak etter «de minimis»-
regelen, skal det bare tas hensyn til flyginger som starter fra eller ankommer til en flyplass på territoriet til 
en medlemsstat der traktaten får anvendelse. Det skal for samme formål ikke tas hensyn til flyginger som 
er unntatt etter bokstav a)–j).

33. Flyginger som utføres av en kommersiell flyfartøyoperatør med færre enn 243 flyginger per periode 
i tre påfølgende firemånedersperioder unntas. Firemånedersperiodene er januar til april, mai til 
august og september til desember. Den lokale avgangstiden for flygingen er avgjørende for hvilken 
firemånedersperiode som skal tas i betraktning ved avgjørelsen om hvorvidt en flyfartøyoperatør ligger 
over eller under tersklene for unntak etter «de minimis»-regelen.

34. En kommersiell operatør som foretar 243 flyginger eller mer per periode, omfattes av fellesskapsordningen 
for hele det kalenderåret da terskelen på 243 flyginger nås eller overskrides.

35. En kommersiell operatør som foretar flyginger som resulterer i et samlet årlig utslipp på 10 000 tonn eller 
høyere per år, omfattes av fellesskapsordningen for det kalenderåret terskelen på 10 000 tonn nås eller 
overskrides.

________________




