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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1603 

av 18. juli 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak  

vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart for overvåking, rapportering og 

verifisering av luftfartsutslipp med henblikk på å gjennomføre et globalt markedsbasert tiltak(*) 

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 28c, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 28c i direktiv 2003/87/EF gis Kommisjonen myndighet til å vedta bestemmelser om hensiktsmessig over-

våking, rapportering og verifisering av utslipp med det formål å gjennomføre Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfarts («ICAO») globale markedsbaserte tiltak på alle ruter som omfattes av tiltaket. Av rettssikkerhets- og klar-

hetshensyn er det nødvendig å spesifisere, med henvisning til de relevante rutene og luftfartøyoperatørene, hvilke 

flyginger som omfattes av disse bestemmelsene. 

2) I forbindelse med EUs ordning for handel med utslippskvoter får regler for overvåking og rapportering av utslipp samt 

verifisering av utslippsrapporter anvendelse i samsvar med Kommisjonens forordning (EU) nr. 601/2012(2) og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067(3). Reglene for overvåking og rapportering av utslipp ble 

ajourført og videreutviklet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066(4), som får anvendelse fra  

1. januar 2021. I gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 og (EU) 2018/2067 er det tatt hensyn til første utgave av de 

internasjonale standardene og anbefalte praksisene som ble vedtatt av ICAO 27. juni 2018. For å sikre administrativ 

effektivitet og for å minimere operatørenes kostnader ved å overholde bestemmelsene, bør bestemmelsene om 

gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak og bestemmelsene i forordning (EU) nr. 601/2012 samt 

bestemmelsene i nevnte gjennomføringsforordninger tilpasses til hverandre. 

3) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 kan medlemsstatene pålegge bruk av elektroniske maler og 

bestemte filformater ved rapportering av utslipp fra luftfartsvirksomhet i henhold til direktiv 2003/87/EF. For å sikre at 

luftfartøyoperatører kan overholde slike krav også ved rapportering av utslipp i forbindelse med ICAOs globale 

markedsbaserte tiltak, bør Kommisjonen offentliggjøre et spesifikt elektronisk datautvekslingsformat. 

4) Anvendelse av overvåkings-, rapporterings- og verifiseringskrav for visse flyginger utelukkende for luftfartøyoperatører 

som er etablert i EØS, anses ikke å forårsake noen konkurransevridning. Slike krav kan derfor vedtas på grunnlag av 

artikkel 28c i direktiv 2003/87/EF. 

5) På grunnlag av en samarbeidsavtale inngått mellom Eurocontrol og Kommisjonen har Kommisjonen rett til å anmode 

om bistand fra Eurocontrol for å sikre kvaliteten på utslippsdata. For å sikre at utslippsdataene som skal oversendes av 

medlemsstatene, er fullstendige og nøyaktige og i det formatet som forventes av ICAO, bør medlemsstatene kunne 

anmode Kommisjonen om å søke slik bistand fra Eurocontrol.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 30.9.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av 

miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 334 av 31.12.2018, s. 94). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 334 av 

31.12.2018, s. 1). 
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6) Medlemsstatene bør oversende relevante verifiserte utslippsdata til ICAOs sekretariat og sikre fullstendig og rettidig 

rapportering av utslippsdata for alle relevante flyginger. 

7) I samsvar med artikkel 28b nr. 2 i direktiv 2003/87/EF bør det i rapporten omhandlet i nevnte artikkel overveies om 

denne forordningen bør revideres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Rapporteringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 2 får anvendelse bare på luftfartøyoperatører som oppfyller samtlige av 

følgende vilkår: 

a) De er innehavere av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap utstedt av en medlemsstat, eller de er registrert i en med-

lemsstat, herunder i medlemsstatens mest fjerntliggende regioner eller dens tilhørende områder og territorier. 

b) Fra 1. januar 2019 genererer de årlig over 10 000 tonn CO2-utslipp fra fly med en største sertifiserte startmasse på over  

5 700 kg ved flyginger mellom flyplasser i forskjellige stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) eller 

flyginger nevnt i artikkel 2 nr. 1. 

2. Med henblikk på nr. 1 bokstav b) skal utslipp fra følgende typer flyginger ikke medregnes: 

a) Statlige flyginger. 

b) Flyginger for humanitære formål. 

c) Ambulanseflyginger. 

d) Militærflyginger. 

e) Flyginger i forbindelse med brannslokking. 

Artikkel 2 

1. Luftfartøyoperatører skal rapportere utslipp fra følgende flyginger: 

a) Flyginger mellom flyplasser i medlemsstatene og flyplasser i tredjeland. 

b) Flyginger mellom flyplasser i medlemsstatene og flyplasser i andre medlemsstaters mest fjerntliggende regioner eller deres 

tilhørende områder eller territorier. 

c) Flyginger mellom flyplasser i medlemsstatenes mest fjerntliggende regioner eller deres tilhørende områder eller territorier 

og flyplasser i tredjeland eller i andre medlemsstaters tilhørende områder eller territorier. 

2. Nr. 1 får også anvendelse på kommersielle lufttransportoperatører som gjennomfører færre en 243 flyginger per periode i 

tre firemånedersperioder som følger etter hverandre, med avgang fra eller ankomst til en flyplass på en medlemsstats territori-

um. 

3. Luftfartøyoperatører anbefales også å verifisere og rapportere sine utslipp fra flyginger mellom flyplasser i to forskjellige 

tredjeland. 

4. Nr. 1 og 3 får anvendelse på utslipp fra alle typer flyginger, bortsett fra de typer flyginger som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, 

herunder: 

a) Opplæringsflyginger eller flyginger ved lete- og redningsaksjoner. 

b) Flyginger som gjennomføres i samsvar med visuellflygeregler. 

c) Flyginger knyttet til vitenskapelig forskning og testing. 

d) Flyginger som gjennomføres i henhold til forpliktelser til å yte offentlig tjeneste.  
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Artikkel 3 

1. Med hensyn til rapportering av utslipp i henhold til artikkel 2 i denne forordningen er luftfartøyoperatørene underlagt de 

samme kravene som dem som er fastsatt i artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF og forordning (EU) nr. 601/2012. Fra 1. januar 2021 

underlegges de samme krav som dem som er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066. 

2. Kommisjonen skal offentliggjøre et elektronisk datautvekslingsformat for rapportering av utslipp fra flygingene omhand-

let i artikkel 2. Luftfartøyoperatørene skal benytte dette datautvekslingsformatet. 

Artikkel 4 

Verifiseringen av utslippsdataene som skal rapporteres i henhold til artikkel 2 i denne forordningen, og akkrediteringen av 

miljøkontrollører som utfører verifiseringen, er underlagt de samme kravene som dem som er fastsatt i artikkel 15 i direktiv 

2003/87/EF og del B i vedlegg V til nevnte direktiv, samt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067. 

Artikkel 5 

En luftfartøyoperatør som er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(5), skal rapportere sine utslipp til 

sin forvaltningsmedlemsstat i henhold til nevnte vedlegg. 

En luftfartøyoperatør som ikke er oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009, skal rapportere sine utslipp til medlems-

staten som har utstedt dens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, eller dersom det ikke er utstedt noe godkjennings-

sertifikat for luftfartsselskap av en medlemsstat, til medlemsstaten der vedkommende luftfartøyoperatør er registrert juridisk. 

Artikkel 6 

På anmodning fra en medlemsstat kan Kommisjonen anmode Eurocontrol om bistand til å forbedre utslippsdataenes nøy-

aktighet med henblikk på oversendelsen av dem i samsvar med artikkel 7. 

Artikkel 7 

Uten at det berører Europaparlamentets og Rådets revisjon av direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstatene oversende de relevante 

utslippsdataene som er rapportert i henhold til artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF og i henhold til denne forordningen, til 

sekretariatet for Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. Før oversendingen skal vedkommende myndigheter foreta en 

kontroll av størrelsesordenen på dataene som skal oversendes. Medlemsstatene skal samtidig også oversende disse utslippsda-

taene til Kommisjonen. 

I konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, som ble undertegnet 7. desember 1944 (Chicago-konvensjonen), skal utslippsfak-

toren angitt i bind IV av vedlegg 16 for drivstoffet jetparafin (jet A1 eller jet A) benyttes ved oversendingen av utslippsdata i 

henhold til første ledd i denne artikkelen. 

Artikkel 8 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


