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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/775 

av 18. mai 2016 

om referanseverdien ved vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser til 

luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 3f nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF opprettes en særlig reserve med kvoter som skal settes til side for visse 

luftfartøyoperatører. 

2) En ytterligere særlig reserve er opprettet i henhold til artikkel 5 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/389/EU(2) for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Unionen. 

3) Referanseverdien som skal brukes ved vederlagsfri tildeling av kvoter til luftfartøyoperatører hvis søknader er framlagt 

for Kommisjonen i samsvar med artikkel 3f nr. 4 i direktiv 2003/87/EF av 30. juni 2016, bør fastsettes både for den 

særlige reserven opprettet i henhold til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF og for den særlige reserven opprettet i henhold 

til artikkel 5 i gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU. 

4) I begge tilfeller førte beregningen av referanseverdien på grunnlag av de inngitte søknadene til en årlig tildeling per 

tonnkilometer som er større enn den årlige tildelingen per tonnkilometer til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3e 

nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. Referanseverdien fastsatt i kommisjonsbeslutning 2011/638/EU(3) i henhold til artikkel 3e 

nr. 3 bokstav e) i direktiv 2003/87/EF får anvendelse også på den særlige reserven opprettet i henhold til artikkel 5 i 

gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Unionen i henhold til avsnitt 10 punkt 

I nr. 1 bokstav a) punkt ix) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia. 

5) I samsvar med artikkel 3f nr. 6 i direktiv 2003/87/EF skal referanseverdien ved vederlagsfri tildeling av utslippskvoter 

for klimagasser til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f nr. 5 i direktiv 2003/87/EF fortsatt være den som brukes 

ved vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 3e nr. 4 og er fastsatt ved beslutning 2011/638/EU — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 19.5.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 66. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere 

luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Den europeiske union (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2011/638/EU av 26. september 2011 om referanseverdiar som skal nyttast ved tildeling av utsleppskvotar for 

klimagass vederlagsfritt til luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 252 av 

28.9.2011, s. 20). 

2018/EØS/87/55 



Nr. 87/520 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Referanseverdien som skal brukes ved vederlagsfri tildeling av kvoter til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF for tidsrommet fra 1. januar 2013 til 31. desember 2020, skal være 0,000642186914222035 kvoter per 

tonnkilometer per år. 

2.  Referanseverdien som skal brukes ved vederlagsfri tildeling av kvoter til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF ved gjennomføringen av artikkel 5 i gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU for tidsrommet fra  

1. januar 2014 til 31. desember 2020, skal være 0,000642186914222035 kvoter per tonnkilometer per år. 

Artikkel 2 

Beregningene knyttet til et antall kvoter som skal tildeles i samsvar med referanseverdiene fastsatt i artikkel 1, skal avrundes 

nedover til nærmeste kvote. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


