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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/
EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn 
fjarskiptanet og –þjónustu (rammatilskipun)  (1), einkum 4. 
mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Æskilegt er að ríkisborgarar aðildarríkjanna, þ.m.t. 
ferðamenn og fatlaðir notendur, geti haft samband 
við tilgreinda þjónustu sem hefur samfélagslegt 
gildi með því að nota sömu auðþekkjanlegu númerin 
í öllum aðildarríkjunum. Eins og sakir standa eru 
margvísleg númera- og valkerfi í aðildarríkjunum og 
ekkert sameiginlegt númerakerfi í notkun til þess að 
taka frá sömu símanúmerin fyrir slíka þjónustu innan 
Bandalagsins. Því er þörf á aðgerðum Bandalagsins í 
þessu skyni.

2) Samræming númera er nauðsynleg svo að notendur 
fái aðgang að þessari þjónustu í gegnum sama númer í 
mismunandi aðildarríkjum. Samsetningin „sama númer 
- sama þjónusta“ tryggir að tiltekin þjónusta tengist ætíð 
tilteknu númeri í Bandalaginu, án tillits til þess í hvaða 
aðildarríki þjónustan er veitt. Þannig fær þjónustan 
samevrópsk einkenni til hagræðis fyrir evrópska borgara 
sem munu þá vita að eitt númer veitir aðgang að sömu 
þjónustu í mismunandi aðildarríkjum. Þessi ráðstöfun 
mun stuðla að þróun samevrópskrar þjónustu.

3) Í því skyni að endurspegla félagslegt hlutverk 
þjónustunnar, sem um er að ræða, skulu samræmdu 
númerin vera frínúmer, sem þó merkir ekki að 
rekstraraðilum yrði skylt að bera kostnað af símtölum 
í 116-númer. Það að númerin eru frínúmer er því 
mikilvægur þáttur samræmingarinnar.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 49, 17.2.2007, bls. 30. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/2008 frá 1. febrúar 
2008 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33, 12.6.2008,  
bls. 18.

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33.

4) Til þess að tryggja að samræmdu númerin séu notuð 
fyrir þá tilteknu tegund þjónustu, sem fellur undir 
ákvörðunina, er nauðsynlegt að setja skilyrði sem eru 
nátengd eftirliti með tegund þjónustunnar.

5) Nauðsynlegt kann að reynast að setja sérstök skilyrði 
að því er varðar afnotaréttinn á tilgreindu samræmdu 
númeri, til dæmis að þjónustan, sem númerið tengist, 
skuli veitt allan sólarhringinn og alla daga vikunnar.

6) Í samræmi við rammatilskipunina bera stjórnvöld í 
hverju landi ábyrgð á stjórnun númeraskipulags landsins 
og eftirliti með úthlutun númera þess til tiltekinna 
fyrirtækja. Í samræmi við 6. gr. og 10. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/20/EB frá 7. mars 2002 
um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og –þjónustu 
(heimildartilskipun) (2) má binda notkun númera 
skilyrðum og heimilt er að beita refsingum ef skilyrðin 
eru ekki uppfyllt.

7) Skráin yfir tilgreind númer í númeraröðinni sem 
byrjar á „116“ skal uppfærð reglulega í samræmi við 
málsmeðferðina í 3. mgr. 22. gr. rammatilskipunarinnar. 
Aðildarríkin skulu veita upplýsingar um slík númer 
þannig að þær séu aðgengilegar öllum hagsmunaaðilum, 
t.d. á vefsíðum sínum.

8) Framkvæmdastjórnin mun, í ljósi fenginnar reynslu, láta 
endurskoða þessa ákvörðun eða gera frekari breytingar á 
henni á grundvelli skýrslna sem aðildarríkin senda henni, 
einkum hvort tiltekin þjónusta, sem númer er frátekið 
fyrir, hefur breiðst út um Evrópu.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fjarskiptanefndarinnar.

(2) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21.

2009/EES/54/01

EES-STOFNANIR
SAmEIgINLEgA EES-NEFNDIN

 ÁKVÖRÐUN FRAmKVÆmDASTJÓRNARINNAR

frá 15. febrúar 2007

um að taka frá númeraraðir fyrir hvert aðildarríki, sem byrja á „116“, í því skyni að hafa samræmd númer  
fyrir samræmda þjónustu sem hefur samfélagslegt gildi (*)

(tilkynnt með númeri C(2007) 249)

(2007/116/EB)
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SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

Númerarö in, sem byrjar á „116“, skal vera frátekin í 
númeraskipulagi hvers lands um sig fyrir samræmd númer fyrir 
samræmda jónustu sem hefur samfélagslegt gildi.  

Skrá yfir númerin í númerarö inni og á tegund jónustu, sem 
hvert númer er fráteki  fyrir, er a  finna í vi aukanum. 

2. gr. 

Samræmd jónusta sem hefur samfélagslegt gildi 

„Samræmd jónusta, sem hefur samfélagslegt gildi“, er 
jónusta sem sama l sing gildir um, einstaklingar geta ná  

sambandi vi  um frínúmer og kann a  hafa gildi fyrir gesti frá 
ö rum löndum auk ess a  mæta tiltekinni samfélags örf, 
einkum jónusta sem stu lar a  velsæld e a öryggi borgaranna, 
e a tilteknum hópum eirra, e a a sto ar borgara sem eiga í 
erfi leikum. 

3. gr. 

Sérstök númer frátekin innan númerara arinnar „116“ 

A ildarríkin skulu sjá til ess: 

a) a  númerin í vi aukanum séu a eins notu  vegna eirrar 
jónustu sem au hafa veri  frátekin fyrir, 

b) a  númer, sem eru í númerarö inni „116“ en eru ekki 
tilgreind í vi aukanum, séu ekki notu , 

c) a  númerinu 116112 sé hvorki úthluta  né a  nota  vegna 
jónustu. 

4. gr. 

Skilyr i sem bundin eru rétti til afnota af samræmdum 
númerum 

A ildarríkin skulu binda rétt til afnota af samræmdum 
númerum fyrir samræmda jónustu, sem hefur samfélagslegt 
gildi, eftirfarandi skilyr um: 

a) jónustan veitir borgurum uppl singar, a sto ar á og 
annast tilkynningar til eirra, e a sambland af essu, 

b) jónustan er opin öllum borgurum án ess a  ger  sé krafa 
um skráningu fyrir fram, 

c) engin tímamörk eru á jónustunni, 

d) til a  nota jónustuna arf hvorki a  grei a fyrir hana fyrir 
fram né skuldbinda sig til a  grei a fyrir hana, 

e) eftirfarandi er undanskili  egar hringt er: augl singar, 
af reying, marka ssetning og sölumennska, notkun 
símtalsins til ess a  selja jónustu sí ar.  

Einnig skulu a ildarríkin binda réttinn til a  nota samræmd 
númer sérstökum skilyr um, eins og tilgreint er í vi aukanum. 

5. gr. 

Úthlutun samræmdra númera 

1. A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir til a  
tryggja a  frá og me  31. ágúst 2007 geti ar til bært stjórnvald 
hvers lands um sig úthluta  númerunum sem um getur í 
vi aukanum. 

2. Skráning tilgreinds númers og eirrar samræmdu jónustu 
sem hefur samfélagslegt gildi og tengist númerinu felur ekki í 
sér a  a ildarríkjunum sé skylt a  sjá til ess a  sú jónusta sé 
veitt á yfirrá asvæ um eirra. 

3. egar númer hefur veri  skrá  í vi aukann skulu 
a ildarríkin sk ra frá ví á landsvísu a  hi  tilgreinda númer 
standi samræmdu jónustunni, sem hefur samfélagslegt gildi 
og tengist númerinu, til bo a og a  leggja megi inn umsóknir 
um réttinn til a  nota vi komandi númer. 

4. A ildarríkin skulu sjá til ess a  haldin sé skrá yfir öll 
samræmd númer á yfirrá asvæ i eirra ásamt samræmdri 

jónustu sem hefur samfélagslegt gildi og tengist númerinu. 
Skráin skal vera a gengileg almenningi og au velt a  nálgast 
hana. 

6. gr. 

Vöktun 

A ildarríkin skulu gefa framkvæmdastjórninni sk rslu 
reglulega um raunverulega notkun númeranna, sem skrá  eru í 
vi aukann, og jónustu tengda eim sem veitt er á 
yfirrá asvæ um a ildarríkjanna. 
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7. gr. 

Vi takendur 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 15. febrúar 2007. 

                                                                                                    Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

                                                                                                                               Viviane REDING 

                                                                                                                  framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

Skrá yfir frátekin númer fyrir samræmda jónustu sem hefur samfélagslegt gildi 

Númer Tegund jónustu sem númeri  er fráteki  fyrir Sérstök skilyr i sem bundin eru rétti til 
afnota af númerinu 

116000 Ábendingalína vegna barna, sem er sakna   
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                                TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2007/36/EB                            2009/EES/54/02 

frá 11. júlí 2007 

um n tingu tiltekinna réttinda hluthafa í skrá um félögum (*) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
44. gr. og 95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í or sendingu sinni til rá sins og Evrópu ingsins frá 
21. maí 2003, sem ber yfirskriftina „A  færa félagarétt til 
nútímahorfs og bæta stjórnarhætti í fyrirtækjum í 
Evrópusambandinu — Áætlun um róun“, benti 
framkvæmdastjórnin á a  rétt væri a  gera rá stafanir 
um n  sérsni in framtaksverkefni til a  auka réttindi 
hluthafa í skrá um félögum og a  br n örf væri á a  
leysa vandamál var andi atkvæ agrei slu yfir 
landamæri. 

2) Í ályktun sinni frá 21. apríl 2004 (3) l sti Evrópu ingi  
yfir stu ningi sínum vi  fyrirætlun fram-
kvæmdastjórnarinnar um a  efla réttindi hluthafa, 
einkum me  ví a  útvíkka reglur um gagnsæi, 
atkvæ isrétt me  umbo i, möguleikann á a  taka átt í 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 184, 14.7.2007, bls. 17. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2008 frá 25. apríl 
2008 um breytingu á XXII. vi auka (Félagaréttur) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 52, 21.8.2008, bls. 
33. 

(1) Stjtí . ESB C 318, 23.12.2006, bls. 42. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 15. febrúar 2007 (hefur ekki enn veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 12. júní 2007. 
(3) Stjtí . ESB C 104 E, 30.4.2004, bls. 714. 

a alfundum me  rafrænum hætti og tryggja a  unnt sé a  
n ta atkvæ isrétt yfir landamæri. 

3) Handhöfum hlutabréfa me  atkvæ isrétti skal heimilt a  
n ta sér essi réttindi ví au eru innifalin í ver inu sem 
grei a ver ur vi  kaup á bréfunum. Enn fremur er 
skilvirkt eftirlit hluthafa forsenda fyrir gó um 
stjórnarháttum fyrirtækja og ví ber a  grei a fyrir ví 
og hvetja til ess. Til a  svo megi ver a er ví er 
nau synlegt a  sam ykkja rá stafanir til ess a  
samræma lög a ildarríkjanna. Hindranir, sem koma í veg 
fyrir a  hluthafar grei i atkvæ i, s.s. egar n ting 
atkvæ isréttar fellur undir kvö  um bann vi  vi skiptum 
me  hlutabréf í tiltekinn tíma fyrir a alfund, skal 
afnema.  essi tilskipun hefur ó ekki áhrif á gildandi 
löggjöf Bandalagsins um hlutdeildarskírteini sem gefin 
eru út af fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu e a 
um hlutdeildarskírteini sem eru keypt e a eim rá stafa  
í slíkum fyrirtækjum. 

4) Núverandi löggjöf Bandalagsins er ekki fullnægjandi til 
a  ná essu markmi i. Í tilskipun Evrópu ingsins og 
rá sins 2001/34/EB frá 28. maí 2001 um opinbera 
skráningu ver bréfa á ver bréfa ingi og uppl singar sem 
birtar skulu um slík ver bréf (4) er a allega fjalla  um 

ær uppl singar sem útgefendur ver a a  veita 
marka inum en ekki um a  hvernig sta i  skuli a  
sjálfri atkvæ agrei slu hluthafa. Enn fremur er me  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/109/EB frá 
15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi í 
tengslum vi  uppl singar um útgefendur ver bréfa sem 
eru skrá  á skipulegan marka  (5) lög  sú kvö  á 
útgefendur a  tilteknar uppl singar og skjöl, sem skipta 
máli, liggi frammi á a alfundi en slíkar uppl singar og 
skjöl skulu vera tiltæk í heimaríki útgefandans. ví ber 
a  fastsetja lágmarkskröfur í ví skyni a  vernda 
fjárfesta og stu la a  ví a  hluthafar geti n tt sér 
réttindin sem fylgja hlutabréfum me  atkvæ isrétti á 
grei an og skilvirkan hátt.  Hva  önnur réttindi en 
atkvæ isrétt var ar er a ildarríkjunum heimilt a  láta 
beitingu essara lágmarkssta la einnig taka til hlutabréfa 
án atkvæ isréttar ef slíkar kröfur gilda ekki egar um 

au. 

________________  

(4) Stjtí . EB L 184, 6.7.2001, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2005/1/EB (Stjtí . ESB L 79, 24.3.2005, bls. 9). 

(5) Stjtí . ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. 



Nr. 54/6  15.10.2009 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 

 

5) Umtalsver ur hluti hlutabréfa í skrá um félögum er í 
eigu hluthafa sem ekki eru me  fasta búsetu í ví 
a ildarríki ar sem félagi  hefur skrá a skrifstofu sína. 
Hluthafar sem eru me  fasta búsetu erlendis skulu geta 
n tt sér réttindi sín í tengslum vi  a alfund jafn 
au veldlega og hluthafar sem eru me  fasta búsetu í 
a ildarríkinu ar sem félagi  hefur skrá a skrifstofu. Til 

ess arf a  afnema núverandi hindranir á a gangi eirra 
hluthafa, sem hafa fasta búsetu erlendis, a  uppl singum 
sem skipta máli fyrir a alfundinn og n tingu 
atkvæ isréttar án ess a  eir séu sjálfir vi staddir 
a alfundinn. eir hluthafar me  fasta búsetu, sem eru 
ekki e a geta ekki veri  vi staddir a alfund, skulu einnig 
njóta gó s af afnámi essara hindrana. 

6) Hluthafar skulu geta greitt atkvæ i á uppl stan hátt á e a 
fyrir a alfund óhá  ví hvar eir hafa fasta búsetu. Allir 
hluthafar skulu hafa nægilegan tíma til a  sko a au 
gögn sem á a  leggja fram á a alfundi og ákve a hvernig 

eir vilja n ta atkvæ isrétt sinn. Í ví skyni skal tilkynna 
a alfund me  nægum fyrirvara og hluthöfum látnar í té 
allar ær uppl singar sem á a  leggja fram á 
a alfundinum. N ta skal á möguleika sem nútímatækni 
b ur upp á svo a  hægt sé a  nálgast uppl singar egar 
í sta . Í essari tilskipun er gert rá  fyrir a  öll skrá  
félög hafi egar vefsetur. 

7) Meginreglan skal vera sú a  hluthöfum gefist kostur á a  
setja mál á dagskrá a alfundar og leggja fram drög a  
ályktunum fyrir dagskrárli i. Me  fyrirvara um 
mismunandi tímaramma og a fer ir sem nú er stu st vi  
í Bandalaginu skal n ting essara réttinda falla undir 
tvær grundvallarreglur, .e. a  engin vi mi unarmörk, 
sem krafa er ger  um vegna n tingar essara réttinda, 
skuli vera meira en 5% af hlutafé félagsins og a  allir 
hluthafar skuli ávallt fá lokager  dagskrárinnar me  
nægum fyrirvara til ess a  undirbúa sig fyrir umræ ur 
og atkvæ agrei slu fyrir hvern dagskrárli . 

8) Meginreglan skal vera sú a  hverjum hluthafa gefist 
kostur á a  leggja fram spurningar sem var a li i á 
dagskrá a alfundar og fá svör vi  eim en 
a ildarríkjunum er láti  eftir a  ákvar a reglur um 
hvernig og hvenær spurningar skulu lag ar fram og eim 
svara . 

9) Engar lagalegar hindranir skulu koma í veg fyrir a  félög 
geti bo i  hluthöfum sínum a  taka átt í a alfundi me  
rafrænum hætti. Atkvæ agrei sla án ess a  vi komandi 
sé sjálfur á a alfundi, hvort sem a  er bréflega e a me  
rafrænum hætti, skal ekki vera há  ö rum takmörkunum 
en eim sem nau synlegar eru til a  sannprófa au kenni 
og öryggi rafrænna samskipta. etta skal ó ekki koma í 
veg fyrir a  a ildarríkin sam ykki reglur sem mi a a  

ví a  tryggja a  úrslit atkvæ agrei slu endurspegli 

fyrirætlanir hluthafa undir öllum kringumstæ um, .m.t. 
reglur um a stæ ur ar sem n jar kringumstæ ur 
myndast e a koma í ljós eftir a  hluthafi hefur greitt 
atkvæ i bréflega e a me  rafrænum hætti. 

10) Gó ir stjórnarhættir fyrirtækja krefjast ess a  
atkvæ agrei sla me  umbo i (e. proxy) gangi vel og 
grei lega fyrir sig. ví ber a  afnema núverandi 
takmarkanir og hindranir sem gera atkvæ agrei slu me  
umbo i flókna og kostna arsama. En gó ir stjórnarhættir 
fyrirtækja krefjast einnig fullnægjandi verndarrá stafana 
gegn hugsanlegri misnotkun á atkvæ agrei slu me  
umbo i.  Umbo shafa skal ví skylt a  fylgja öllum 
fyrirmælum sem hann kann a  hafa fengi  frá hluthafa 
og a ildarríkjum skal gert kleift a  gera vi eigandi 
rá stafanir til a  tryggja a  umbo shafi gæti ekki 
hagsmuna annarra en hluthafa, óhá  ví hva a ástæ ur 
hafa leitt til hagsmunaárekstrana. Rá stafanir gegn 
hugsanlegri misnotkun geta m.a. falist í fyrirkomulagi 
sem a ildarríkin kunna a  koma á fót til ess a  hafa 
eftirlit me  starfsemi eirra einstaklinga sem á virkan 
hátt safna umbo um e a sem í reynd hafa safna  meira 
en tilteknum fjölda umbo a, einkum til a  tryggja 
fullnægjandi árei anleika og gegnsæi. Hluthafar skulu 
hafa ótakmarka an rétt samkvæmt essari tilskipun til 

ess a  tilnefna slíka einstaklinga sem umbo shafa til 
ess a  sækja a alfund og grei a atkvæ i í eirra nafni. 
essi tilskipun hefur ó á engan hátt áhrif á reglur e a 

vi urlög sem a ildarríkin kunna a  setja vegna slíkra 
einstaklinga ar sem atkvæ i hefur veri  greitt me  
sviksamlegri notkun á eim umbo um sem hefur veri  
safna . Enn fremur skuldbindur essi tilskipun ekki á 
nokkurn hátt félög til a  sannreyna a  umbo shafar 
grei i atkvæ i í samræmi vi  fyrirmæli hluthafa, sem 
hafa tilnefnt á, um atkvæ agrei slu. 

11) Me  átttöku fjármálamillili a er árangur af 
atkvæ agrei slu samkvæmt fyrirmælum a  miklu leyti 
kominn undir ví hve skilvirk ke ja millili anna er ar 
e  fjárfestar geta oft ekki n tt sér atkvæ isréttinn, sem 
fylgir hlutabréfum eirra, án samstarfs vi  alla millili i í 
ke junni sem hugsanlega hafa ekki efnahagslegra 
hagsmuna a  gæta í hlutabréfunum. Til ess a  au velda 
fjárfesti a  n ta sér atkvæ isrétt sinn yfir landamæri er 

ví mikilvægt a  millili ir li ki fyrir n tingu 
atkvæ isréttar. Framkvæmdastjórnin skal taka etta til 
frekari me fer ar me  tilmælum í ví skyni a  tryggja 
a  fjárfestar hafi a gang a  skilvirkri kosninga jónustu 
og a  atkvæ isréttur sé n ttur í samræmi vi  fyrirmæli 

essara fjárfesta. 

12) Ef tímasetning á uppl singum til stjórnar, 
framkvæmdastjórnar e a eftirlitsstjórnar sem og til 
almennings um au atkvæ i, sem greidd eru fyrir 
a alfund me  rafrænum hætti e a bréflega, skiptir miklu 
máli vegna stjórnarhátta fyrirtækja, geta a ildarríkin 
fastsett hana.  



15.10.2009  Nr. 54/7 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
13) Ganga skal frá úrslitum atkvæ agrei slu me  a fer um 

sem endurspegla áform hluthafa me  atkvæ agrei slunni 
og skulu au birt eftir a alfund a.m.k. á vefsetri 
félagsins. 

14) ar e  a ildarríkin geta ekki fyllilega ná  markmi um 
essarar tilskipunar, .e. a  gera hluthöfum kleift a  n ta 

réttindi sín me  skilvirkum hætti alls sta ar í 
Bandalaginu, á grundvelli núverandi löggjafar 
Bandalagsins, og eim ver ur betur ná  á vettvangi 
Bandalagsins, vegna ess hve a ger irnar eru 
umfangsmiklar og hafa ví tæk áhrif, er Bandalaginu 
heimilt a  sam ykkja rá stafanir í samræmi vi  
dreifræ isregluna eins og kve i  er á um í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi vi  me alhófsregluna, eins og 
hún er sett fram í eirri grein, er ekki gengi  lengra en 
nau syn krefur í essari tilskipun til a  ná essu 
markmi i. 

15) Í samræmi vi  34. mgr. samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (1), eru a ildarríkin hvött 
til a  taka saman, fyrir sig og í águ Bandalagsins, eigin 
töflur sem s na, eftir ví sem vi  ver ur komi , 
samsvörun milli essarar tilskipunar og rá stafananna til 
a  löglei a hana og a  birta ær, 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

1. Í essari tilskipun eru fastsettar kröfur í tengslum vi  
n tingu tiltekinna réttinda hluthafa sem fylgja atkvæ isrétti í 
tengslum vi  a alfund félaga sem hafa skrá a skrifstofu í 
a ildarríki en hlutabréf eirra eru skrá  á skipulegan marka  
sem er sta settur í e a starfræktur í a ildarríki. 

2. A ildarríki sem bært er til a  setja reglur um málefni sem 
falla undir essa tilskipun skal vera a  a ildarríki ar sem 
félagi  hefur skrá a skrifstofu og tilvísanir til ,,gildandi laga“ 
eru tilvísanir til laga ess a ildarríkis. 

3. A ildarríkjunum er heimilt a  veita eftirfarandi ger um 
félaga undan águ frá essari tilskipun: 

a) fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu í skilningi 
2. mgr. 1. gr. tilskipunar rá sins 85/611/EBE frá 
20. desember 1985 um samræmingu á lögum og 

________________  

(1) Stjtí . ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 

stjórns slufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega 
fjárfestingu í framseljanlegum ver bréfum (2), 

b) fyrirtækjum sem einungis hafa a  markmi i sameiginlega 
fjárfestingu fjár sem almenningur hefur lagt fram, starfa á 
grundvelli meginreglunnar um áhættudreifingu en sækjast 
ekki eftir a  ná lagalegum e a stjórnunarlegum yfirrá um 
yfir útgefendum undirliggjandi fjárfestinga sinna, a  ví 
tilskildu a  lögbær yfirvöld hafi veitt essum fyrirtækjum 
um sameiginlega fjárfestingu starfsleyfi, og au heyri undir 
eftirlit eirra og a  au annist vörslu jónustu sem er 
jafngild eirri sem um getur fyrir vörslufyrirtæki í tilskipun 
85/611/EBE, 

c) samvinnufélögum. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) ,,skipulegur marka ur“: marka ur eins og hann er 
skilgreindur í 14. li  1. mgr. 4. gr. tilskipunar 
Evrópu ingsins og rá sins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 
um marka i fyrir fjármálagerninga (3), 

b) ,,hluthafi“: einstaklingur e a löga ili sem er vi urkenndur 
sem hluthafi samkvæmt gildandi lögum, 

c) ,,umbo “: heimild frá hluthafa til einstaklings e a löga ila 
til ess a  n ta sér einhver e a öll réttindi essa hluthafa á 
a alfundi í hans nafni. 

3. gr. 

Frekari rá stafanir á landsvísu 

essi tilskipun kemur ekki í veg fyrir a  a ildarríkin geti lagt 
frekari skyldur á félög e a a  au geri frekari rá stafanir til 

ess a  au velda hluthöfum a  n ta sér au réttindi sem um 
getur í essari tilskipun. 

II. KAFLI 

A ALFUNDIR HLUTHAFA 

4. gr. 

Jöfn me fer  hluthafa 

Félagi  skal tryggja jafna me fer  allra hluthafa sem hafa 
sömu stö u a  ví er var ar átttöku og n tingu atkvæ isréttar 
á a alfundi. 

________________  

(2) Stjtí . EB L 375, 31.12.1985, bls. 3. 
(3) Stjtí . ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 
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5. gr. 

Uppl singar fyrir a alfund 

1. Me  fyrirvara um 4. mgr. 9. gr. og 4. mgr. 11. gr. í 
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/25/EB frá 21. apríl 
2004 um yfirtökutilbo  (1) skulu a ildarríkin sjá til ess a  
félag bo i til a alfundar á einhvern ann hátt sem tilgreindur er 
í 2. mgr. essarar greinar eigi sí ar en á 21. degi fyrir 
fundardag. 

A ildarríkjunum er heimilt a  kve a á um a , ef félag gefur 
öllum hluthöfum sínum kost á a  grei a atkvæ i me  
rafrænum hætti, a  a alfundur hluthafa geti ákve i  a  félagi  
bo i til a alfundar, sem er ekki árlegur a alfundur, á einhvern 

ann hátt sem tilgreindur er í 2. mgr. essarar greinar eigi sí ar 
en 14 dögum fyrir fundinn. essi ákvör un skal tekin me  
a.m.k. tveimur ri ju hlutum eirra atkvæ a sem fylgja 
hlutabréfunum e a skrá u eigin fé, sem fari  er me  atkvæ i 
fyrir, og skal hún eigi gilda lengur en fram a  næsta árlega 
a alfundi. 

A ildarríkin urfa ekki a  beita lágmarkstímanum, sem um 
getur í fyrstu og annarri undirgrein, fyrir a ra e a sí ari bo un 
til a alfundar egar a  er gert vegna ess a  tilskilinn 
meirihluti fékkst ekki fyrir fundinn sem fyrst var bo a  til, a  

ví tilskildu a  fari  hafi veri  a  essari grein í fyrsta 
fundarbo inu og a  ekkert n tt mál sé sett á dagskrá og a  
minnsta kosti tíu dagar lí i milli lokabo unar og dagsetningu 
a alfundar. 

2. Me  fyrirvara um frekari kröfur um tilkynningu e a 
birtingu, sem ar til bært a ildarríki mælir fyrir um, eins og 
skilgreint er í 2. mgr. 1. gr., skal ger  sú krafa a  félagi  gefi út 
fundarbo i , sem um getur í 1. mgr. essarar greinar á ann 
hátt a  trygg ur sé grei ur a gangur a  ví án mismununar. 
A ildarríki  skal krefjast ess a  félagi  noti mi la sem unnt er 
a  treysta me  gó u móti a  dreifi uppl singum á skilvirkan 
hátt til almennings í Bandalaginu. A ildarríki  má ekki gera 

a  a  skilyr i a  einungis ver i nota ir mi lar sem eru reknir 
af a ilum me  sta festu á yfirrá asvæ i ess. 

A ildarríkin urfa ekki a  beita fyrstu undirgrein gagnvart 
félögum sem geta greint frá nöfnum og heimilisföngum 
hluthafa sinna í fyrirliggjandi hluthafaskrá, a  ví tilskildu a  
félagi  sé skuldbundi  til ess a  senda fundarbo  til allra 
skrá ra hluthafa sinna. 

Í hvorugu tilvikinu er félaginu heimilt a  krefja um grei slu 
sérstaks kostna ar fyrir a  senda út fundarbo  me  tilskildum 
hætti. 

3. Í fundarbo inu, sem um getur í 1. mgr., skal a.m.k. vera 
eftirfarandi: 

a) nákvæmar uppl singar um fundartíma og fundarsta  og 
fyrirhugu  dagskrá a alfundar, 

________________  

(1) Stjtí . ESB L 142, 30.4.2004, bls. 12. 

b) sk r og greinargó  l sing á eim reglum sem hluthafar 
ver a a  fylgja til ess a  fá a  taka átt í fundinum og 
grei a atkvæ i á a alfundi. etta tekur til uppl singa um: 

i. réttindi hluthafa samkvæmt 6. gr., a  ví marki sem 
hægt er a  n ta essi réttindi eftir a  fundarbo  hefur 
veri  sent, og samkvæmt 9. gr. svo og á fresti sem 
gefnir eru til a  n ta essi réttindi. Fundarbo unin 
getur takmarkast vi  a  a  kve a einungis á um fresti 
sem veittir eru til a  n ta essi réttindi, a  ví tilskildu 
a  í henni sé greint frá ví a  nánari uppl singar um 

essi réttindi sé a  finna á vefsetri félagsins, 

ii. tilhögun atkvæ agrei slu me  umbo i, einkum um 
ey ublö  sem á a  nota vi  atkvæ agrei slu me  
umbo i og hvernig félagi  er í stakk búi  til a  taka á 
móti rafrænum tilkynningum um tilnefningu á 
umbo shöfum og 

iii. ef vi  á, hvernig sta i  skuli a  bréflegri e a rafrænni 
atkvæ agrei slu, 

c) ef vi  á, tilgreining á skráningardegi, eins og skilgreint er í 
2. mgr. 7. gr., og útsk ring á ví a  einungis eir sem eru 
hluthafar á eim degi skuli hafa rétt til ess a  taka átt í 
a alfundi og grei a atkvæ i, 

d) tilgreining á ví hvar og hvernig hægt er a  fá allan, 
óstyttan texta skjala og draga a  ályktunum sem um getur í 
c- og d-li  í 4. mgr.,  

e) tilgreining á veffangi vefsetursins ar sem uppl singarnar, 
sem um getur í 4. mgr., ver a tiltækar. 

4. A ildarríkin skulu sjá til ess a  félagi  geri hluthöfum 
sínum, á samfelldu tímabili sem hefst eigi sí ar en á 21. degi 
fyrir a alfundardag, a  me töldum a alfundardegi, a.m.k. 
eftirfarandi uppl singar a gengilegar á vefsetri sínu: 

a) fundarbo i , sem um getur í 1. mgr., 

b) heildarfjölda hlutabréfa og atkvæ a á eim degi sem bo a  
er til fundar ( .m.t. sérstakar heildartölur fyrir hvern flokk 
hlutabréfa ar sem hlutafjáreign félagsins er skipt í tvo e a 
fleiri flokka hlutabréfa), 

c) skjölin sem leggja á fram á a alfundi, 
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d) drög a  ályktun e a, ef ekki er lagt til a  sam ykkja 

ályktun, athugasemd frá ar til bærum a ila innan 
félagsins, sem tilnefna skal samkvæmt gildandi lögum fyrir 
hvern li  á fyrirhuga ri dagskrá a alfundar. Auk ess skal 
setja drög a  ályktunum frá hluthöfum á vefsetri  eins fljótt 
og au i  er eftir a  félagi  hefur fengi  au, 

e) ef vi  á, ey ublö  sem nota á til a  grei a atkvæ i me  
umbo i og til a  grei a atkvæ i bréflega nema essi 
ey ublö  séu send beint til hvers hluthafa. 

Ef ekki er unnt a  sækja ey ublö in, sem um getur í e-li , á 
Neti  af tæknilegum ástæ um skal félagi  greina frá ví á 
vefsetri sínu hvernig hægt er a  fá ey ublö in á pappír. Í ví 
tilviki er félaginu skylt a  póstsenda ey ublö in 
endurgjaldslaust til hvers hluthafa sem ess óskar. 

Ef, samkvæmt 4. mgr. 9. gr. e a 4. mgr. 11. gr. tilskipunar 
2004/25/EB, e a annarri undirgrein 1. mgr. essarar greinar, 
bo a  er til a alfundar eigi sí ar en 21 degi fyrir fund, skal 
fresturinn sem tilgreindur er í essari grein, styttur í samræmi 
vi  a . 

6. gr. 

Réttur til setja mál á dagskrá a alfundar og til a  leggja 
fram drög a  ályktunum 

1. A ildarríkin skulu sjá til ess a  hluthafar, hver fyrir sig 
e a sameiginlega: 

a) hafi rétt til ess a  setja mál á dagskrá a alfundar, a  ví 
tilskildu a  hverju slíku máli fylgi rökstu ningur e a drög 
a  ályktun til sam ykktar á a alfundinum og 

b) hafi rétt til a  leggja fram drög a  ályktunum vegna mála 
sem eru felld e a ver a felld inn í dagskrá a alfundar. 

A ildarríkin geta kve i  á um a  einungis sé unnt a  n ta 
réttindin, sem um getur í a-li , í tengslum vi  árlegan a alfund, 
a  ví tilskildu a  hluthafar, hver fyrir sig e a sameiginlega, 
hafi rétt til a  bo a til a alfundar e a gera kröfu um a  félagi  
bo i til a alfundar, sem er ekki árlegur a alfundur, me  
dagskrá sem tekur a.m.k. til allra eirra mála sem essir 
hluthafar óska eftir a  fjalla  ver i um. 

A ildarríkin geta kve i  á um a  essi réttindi séu n tt 
skriflega (send me  pósti e a rafrænt). 

2. Ef einhver eirra réttinda sem eru tilgreind í 1. mgr. eru 
me  fyrirvara um a  vi komandi hluthafi e a hluthafar eigi 
lágmarkshlut í félaginu skal etta lágmark ekki fara yfir 5% af 
hlutafé. 

3. Hvert a ildarríki skal kve a á um einn frest, me  tilliti til 
tiltekins dagafjölda fyrir a alfund e a fundarbo , ar sem 
hluthöfum er heimilt a  n ta sér réttinn sem um getur í a-li  
1. mgr. Á sama hátt getur hvert a ildarríki kve i  á um frest 
vegna n tingar á réttinum sem um getur í b-li  1. mgr. 

4. A ildarríkin skulu sjá til ess, ef n ting réttarins, sem um 
getur í a-li  1. mgr., hefur í för me  sér breytingu á dagskrá 
a alfundar sem egar hefur veri  tilkynnt hluthöfum, a  
félagi  skuli gera endursko a a dagskrá tiltæka á sama hátt og 
fyrri dagskrá fyrir gildandi skráningardag, eins og skilgreint er 
í 2. mgr. 7. gr., e a ef enginn skráningardagur gildir, me  
nægum fyrirvara fyrir dagsetningu a alfundar annig a  a rir 
hluthafar geti tilnefnt umbo shafa, e a eftir atvikum, greitt 
atkvæ i bréflega. 

7. gr. 

Kröfur vegna átttöku og atkvæ agrei slu á a alfundi 

1. A ildarríkin skulu sjá til ess: 

a) a  réttindi hluthafa til a  taka átt í a alfundi og grei a 
atkvæ i í tengslum vi  hva a hlutabréf sín sem er séu ekki 
me  fyrirvara um kröfur um a  hlutabréfum hans sé komi  
fyrir í vörslu, au séu flutt til e a skrá  á neinn annan 
einstakling e a löga ila fyrir a alfund og 

b) a  réttindi hluthafa til a  selja e a flytja á annan hátt 
hlutabréf sín á tímabilinu frá skráningardegi, eins og hann 
er skilgreindur í 2. mgr., til a alfundar, sem essi dagur á 
vi  um, séu ekki há  neinum takmörkunum sem gilda ekki 
um au á ö rum tíma. 

2. A ildarríkin skulu kve a á um a  réttindi hluthafa til a  
taka átt í a alfundi og grei a atkvæ i me  tilliti til hlutabréfa 
sinna skuli ákvar ast me  tilliti til hlutabréfanna í eigu ess 
hluthafa á tilteknum degi fyrir a alfund (skráningardegi). 

A ildarríkin urfa ekki a  beita fyrstu undirgrein gagnvart 
eim félögum sem geta greint frá nöfnum og heimilisföngum 

hluthafa sinna á grundvelli fyrirliggjandi hluthafaskrár á eim 
degi er a alfundur fer fram. 
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3. Hvert a ildarríki skal tryggja a  einn skráningardagur gildi 
um öll félög. ó getur a ildarríki kve i  á um einn 
skráningardag fyrir félög sem hafa gefi  út handhafahlutabréf 
og annan skráningardag fyrir félög sem hafa gefi  út skrá  
hlutabréf, a  ví tilskildu a  einn skráningardagur gildi um 
hvert félag sem hefur gefi  út bá ar ger ir hlutabréfa. 
Skráningardagurinn skal vera innan 30 daga tímabils fyrir 
a alfundinn sem hann gildir um. Vi  framkvæmd á essu 
ákvæ i og 1. mgr. 5. gr. skal hvert a ildarríki tryggja a  a  
minnst átta dagar lí i milli sí asta heimila s dags fyrir bo un 
til a alfundar og skráningardags. Vi  útreikning á fjölda daga 
skal ekki telja essa tvo daga me . Vi  ær kringumstæ ur 
sem l st er í ri ju undirgrein 1. mgr. 5. gr. geta a ildarríkin ó 
gert kröfu um a  minnst sex dagar lí i frá sí ustu heimilu u 
dagsetningu fyrir a ra a alfundarbo un og sí ari bo anir til 
skráningardags. Vi  útreikning á fjölda daga skal ekki telja 

essa tvo daga me . 

4. Ekki er hægt a  gera a rar kröfur um sönnun um stö u sem 
hluthafi nema ær sem nau synlegar eru til a  ganga úr skugga 
um au kenni hluthafa og a eins a  ví marki sem ær eru í 
réttu hlutfalli vi  a  markmi . 

8. gr. 

átttaka í a alfundi me  rafrænum hætti 

1. A ildarríkin skulu heimila félögum a  bjó a hluthöfum 
sínum hvers kyns lei ir til rafrænnar átttöku í a alfundi, 
einkum eina e a allar eftirfarandi lei a til átttöku, .e.: 

a) rauntímaútsending frá a alfundi,  

b) rauntímasamskipti í bá ar áttir sem gera hluthöfum kleift 
a  ávarpa a alfund úr fjarlæg ,  

c) fyrirkomulag atkvæ agrei slu, hvort heldur er fyrir e a 
me an á a alfundi stendur, án ess a  urfa a  tilnefna 
umbo shafa sem sækir fundinn í eigin persónu. 

2. Einungis er heimilt a  binda notkun rafrænna mi la, sem 
gera hluthöfum kleift a  taka átt í a alfundi, vi  kröfur og 
skilyr i, sem eru nau synleg til a  tryggja au kenningu 
hluthafa og öryggi rafrænna samskipta, og a eins a  ví marki 
sem a  er í réttu hlutfalli vi  essi markmi . 

etta er me  fyrirvara um hvers kyns lagaákvæ i sem 
a ildarríkin hafa sam ykkt e a kunna a  sam ykkja a  ví er 
var ar ferli ákvar anatöku innan félagsins vegna innlei ingar 
e a framkvæmdar á hvers kyns rafrænum átttökulei um. 

9. gr. 

Réttur til a  leggja fram spurningar 

1. Hver hluthafi skal eiga rétt á a  leggja fram spurningar 
var andi mál á dagskrá a alfundar. Félagi  skal svara eim 
spurningum sem hluthafar beina til ess. 

2. Rétturinn til a  leggja fram spurningar og skyldan til a  
svara eim eru me  fyrirvara um a ger ir sem a ildarríkin 
kunna a  grípa til e a gefa félögum kost á a  gera til ess a  
tryggja au kenningu á hluthöfum, gott fyrirkomulag a alfunda 
og undirbúning eirra svo og verndun trúna aruppl singa og 
vi skiptahagsmuna félaga. A ildarríkjunum er heimilt a  leyfa 
félögum a  veita eitt heildarsvar vi  spurningum var andi 
sama efni. 

A ildarríkin geta kve i  á um a  svar teljist hafa veri  veitt ef 
vi komandi uppl singar eru a gengilegar á vefsetri félagsins í 
formi spurninga og svara. 

10. gr. 

Atkvæ agrei sla me  umbo i 

1. Hver hluthafi skal eiga rétt til ess a  tilnefna hva a 
einstakling e a löga ila sem er sem umbo shafa til ess a  
mæta og grei a atkvæ i á a alfundi í sínu nafni. Umbo shafi 
skal hafa sömu réttindi til a  taka til máls og leggja fram 
spurningar á a alfundi og hluthafinn sem hann er í forsvari 
fyrir. 

A  frátalinni eirri kröfu a  umbo shafi hafi gerhæfi skulu 
a ildarríkin afnema öll lagaákvæ i sem takmarka e a heimila 
fyrirtækjum a  takmarka möguleika einstaklinga til a  vera 
tilnefndir sem umbo shafar. 

2. A ildarríkjunum er heimilt a  takmarka tilnefningu 
umbo shafa vi  einn fund e a á fundi sem kunna a  ver a 
haldnir á tilteknu tímabili. 

Me  fyrirvara um 5. mgr. 13. gr. er a ildarríkjunum heimilt a  
takmarka ann fjölda einstaklinga sem hluthafar geta tilnefnt 
sem umbo shafa í tengslum vi  einn tiltekinn a alfund. Eigi 
hluthafi hins vegar hlutabréf í félagi, sem eru á fleiri en einum 
ver bréfareikningi, kemur slík takmörkun ekki í veg fyrir a  
hluthafi geti tilnefnt sérstakan umbo shafa fyrir hlutabréf á 
hverjum ver bréfareikningi í tengslum vi  einn tiltekinn 
a alfund. etta hefur ekki áhrif á ákvæ i í gildandi lögum sem 
banna a  atkvæ i séu greidd me  mismunandi hætti fyrir 
hlutabréf sem eru í eigu eins og sama hluthafa. 
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3. Fyrir utan ær takmarkanir, sem sk rt eru heimila ar í 
1. og 2. mgr., skulu a ildarríkin ekki takmarka e a leyfa 
félögum a  takmarka n tingu á réttindum hluthafa fyrir 
milligöngu umbo shafa í neinum ö rum tilgangi en eim a  
taka á hugsanlegum hagsmunaárekstrum milli umbo shafa og 

ess hluthafa sem umbo shafa er skylt a  gæta hagsmuna fyrir 
og á skal a ildarríki ekki gera a rar kröfur en eftirfarandi: 

a) A ildarríkjunum er heimilt a  mæla fyrir um a  
umbo shafi láti í té sérstakar uppl singar sem kunna a  
skipta máli til a  hluthafi geti meti  hugsanlega hættu á ví 
a  umbo shafi kunni a  gæta annarra hagsmuna en 
hagsmuna hluthafans, 

b) A ildarríkjunum er heimilt a  takmarka e a útiloka a  
hluthafi n ti sér réttindi sín fyrir milligöngu umbo shafa án 
sérstakra fyrirmæla um atkvæ agrei slu fyrir hverja 
ályktun sem umbo shafi á a  grei a atkvæ i um fyrir hönd 
hluthafans, 

c) A ildarríkjunum er heimilt a  takmarka e a útiloka framsal 
á umbo i til annars a ila, en etta á ekki a  koma í veg 
fyrir a  umbo shafi, sem er löga ili, n ti sér au réttindi 
sem honum hefur veri  fali  fyrir milligöngu einhvers úr 
félagsstjórn e a framkvæmdastjórn e a einhvers 
starfsmanna sinna. 

Hagsmunaárekstrar í skilningi essarar málsgreinar geta 
einkum or i  egar umbo shafi: 

i. er rá andi hluthafi í félaginu e a er önnur eining undir 
yfirrá um slíks hluthafa, 

ii. á sæti í stjórn, framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn í 
félaginu e a er rá andi hluthafi e a undireining eins og 
um getur í i. li , 

iii. er starfsma ur e a endursko andi félagsins e a fyrir 
rá andi hluthafa e a undireining eins og um getur í i. li , 

iv. er tengdur fjölskylduböndum einstaklingi sem um getur í 
i.-iii. li . 

4. Umbo shafinn skal grei a atkvæ i í samræmi vi  
fyrirmælin frá hluthafanum sem tilnefnir hann. 

A ildarríkjum er heimilt a  gera kröfu um a  umbo shafar 
haldi skrá yfir fyrirmæli um atkvæ agrei slu í tiltekinn 
lágmarkstíma og a  eir sta festi, sé ess krafist, a  
fyrirmælunum um atkvæ agrei slu hafa veri  hl tt. 

5. Sem umbo sa ila er a ila heimilt a  fara me  umbo  fleiri 
en eins hluthafa án ess a  a  takmarki fjölda eirra hluthafa 
sem hann er í forsvari fyrir. Ef umbo shafi fer me  umbo  

fyrir marga hluthafa skulu gildandi lög gera honum kleift a  
grei a atkvæ i á annan hátt fyrir tiltekinn hluthafa en hann 
grei ir fyrir annan hluthafa. 

11. gr. 

Formsatri i vegna tilnefningar á umbo shafa og 
tilkynningar ar a  lútandi 

1. A ildarríkin skulu heimila hluthöfum a  tilnefna 
umbo shafa me  rafrænum hætti. Auk ess skulu a ildarríkin 
heimila félögum a  sam ykkja tilkynningu um tilnefningu me  
rafrænum hætti og tryggja a  hvert félag bjó i hluthöfum 
sínum a.m.k. eina skilvirka a fer  til a  tilkynna me  
rafrænum hætti. 

2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  ekki sé hægt a  tilnefna 
umbo shafa, og tilkynna félaginu um tilnefningu eirra, nema 
skriflega. A  undanskilinni essari formlegu grundvallarkröfu 
má tilnefning umbo shafa, tilkynning um tilnefningu til 
félagsins og útgáfa fyrirmæla til umbo shafa um 
atkvæ agrei slu, ef um au er a  ræ a, a eins vera há  eim 
formkröfum, sem nau synlegar eru til a  tryggja au kenningu 
hluthafa og umbo shafa, e a til a  tryggja möguleika á a  
sannreyna efni fyrirmæla um atkvæ agrei slu, eftir ví sem vi  
á, og a eins a  ví marki sem ær eru í réttu hlutfalli vi  essi 
markmi . 

3. Ákvæ i essarar greinar gilda, a  breyttu breytanda, um 
afturköllun á tilnefningu umbo shafa. 

12. gr. 

Bréfleg atkvæ agrei sla 

A ildarríkin skulu heimila félögum a  gefa hluthöfum sínum 
kost á a  grei a atkvæ i bréflega fyrir a alfund. Bréfleg 
atkvæ agrei sla má a eins vera há  eim kröfum og 
takmörkunum sem eru nau synlegar til a  tryggja au kenningu 
hluthafa og a eins a  ví marki sem ær eru í réttu hlutfalli vi  

a  markmi . 

13. gr. 

Afnám tiltekinna hindrana á skilvirkri n tingu 
atkvæ isréttar 

1. essi grein á vi  egar einstaklingur e a löga ili, sem er 
vi urkenndur sem hluthafi samkvæmt gildandi lögum, kemur 
fram í vi skiptum fyrir hönd annars einstaklings e a löga ila 
(umbjó anda). 

2. Ef í gildandi lögum eru ger ar kröfur um opinbera birtingu 
sem forsendu ess a  hluthafi, sem um getur í 1. mgr., geti n tt 
sér atkvæ isrétt sinn, skulu slíkar kröfur ekki vera umfram a  
a  taka saman skrá sem veitir félaginu uppl singar um 
au kenni hvers umbjó anda og fjölda eirra atkvæ a sem hafa 
veri  greidd fyrir hans hönd. 
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3. Ef í gildandi lögum eru ger ar formlegar kröfur um leyfi 
hluthafa, sem um getur í 1. mgr., til a  n ta atkvæ isrétt, e a 
fyrirmæli um atkvæ agrei slu, skulu slíkar formlegar kröfur 
ekki vera umfram a  sem nau synlegt er til a  tryggja 
au kenningu á umbjó andanum e a möguleikann á a  
sannreyna efni fyrirmæla um atkvæ agrei slu, eftir ví sem vi  
á, og skulu ær vera í réttu hlutfalli vi  au markmi . 

4. Hluthafa, sem um getur í 1. mgr., skal heimilt a  grei a 
atkvæ i sem fylgja sumum hlutabréfum ö ruvísi en fyrir önnur 
hlutabréf. 

5. Ef gildandi lög takmarka fjölda a ila, sem hluthafa er 
heimilt a  tilnefna sem umbo shafa, í samræmi vi  2. mgr. 
10. gr., skal slík takmörkun ekki koma í veg fyrir a  hluthafi, 
sem um getur í 1. mgr. essarar greinar, veiti hverjum 
umbjó anda sínum umbo  e a eim ri ja a ila sem 
umbjó andi hans tilnefnir. 

14. gr. 

Úrslit atkvæ agrei slu 

1. Fyrir hverja ályktun skal félagi  greina a.m.k. frá fjölda 
hlutabréfa, sem greitt hafa gild atkvæ i, hlutfall hlutafjár sem 
liggur a  baki essum atkvæ um, heildarfjölda gildra atkvæ a 
svo og fjölda atkvæ a sem greidd hafa veri  me  og á móti 
hverri ályktun og, ar sem vi  á, fjölda eirra sem sátu hjá. 

ó er a ildarríkjunum heimilt a  kve a á um e a heimila 
félögum a  kve a á um, fari enginn hluthafi fram á a  ger  sé 
full grein fyrir atkvæ agrei slu, a  nægilegt sé a  greina frá 
úrslitum atkvæ agrei slu a  ví marki sem örf er á til a  
tryggja a  meirihluti náist fyrir hverri ályktun. 

2. Innan ess tíma sem tiltekinn er í gildandi lögum, sem skal 
ekki vera umfram 15 daga frá a alfundi, skal félagi  birta á 
vefsetri sínu úrslit atkvæ agrei slu sem fengin eru í samræmi 
vi  1. mgr. 

3. essi grein er me  fyrirvara um hvers kyns lagaákvæ i sem 
a ildarríkin hafa sam ykkt e a kunna a  sam ykkja a  ví er 
var ar tilskilin formsatri i til ess a  ályktun geti talist gild e a 
var andi a  a  lögleg úrslit atkvæ agrei slu kunni a  ver a 
vefengd sí ar. 

III. KAFLI 

LOKAÁKVÆ I 

15. gr. 

Löglei ing 

A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórns slu-
fyrirmæli eigi sí ar en 3. ágúst 2009 til a  fara a  tilskipun 

essari. au skulu egar í sta  senda framkvæmdastjórninni 
texta essara rá stafana. 

rátt fyrir fyrstu málsgrein skulu au a ildarríki ar sem 1. júlí 
2006 voru í gildi innlend ákvæ i, sem takmarka e a banna 
tilnefningu umbo shafa í ví tilviki sem um getur í ii. li  
annarrar undirgreinar 3. mgr. 10. gr., sam ykkja nau synleg 
lög og stjórns slufyrirmæli til a  fara a  3. mgr. 10. gr. a  ví 
er var ar slíka takmörkun e a bann eigi sí ar en 3. ágúst 2012. 

A ildarríkin skulu egar í sta  tilkynna framkvæmdastjórninni 
um fjölda eirra daga sem tilgreindir eru í 3. mgr. 6. gr. og 
3. mgr. 7. gr. og allar sí ari breytingar sem 
framkvæmdastjórnin skal birta í Stjórnartí indum 

Evrópusambandsins. 

egar a ildarríkin sam ykkja rá stafanirnar, sem um getur í 
1. mgr., skal vera í eim tilvísun í essa tilskipun e a eim 
fylgja slík tilvísun egar ær ver a birtar opinberlega. 
A ildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

16. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

17. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 11. júlí 2007. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES 

forseti. forseti. 
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                                                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2008/65/EB                           2009/EES/54/03 

frá 27. júní 2008 

um breytingu á tilskipun 91/439/EBE um ökuskírteini  (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 91/439/EBE frá 29. júlí 1991 
um ökuskírteini (1), einkum 2. mgr. 7. gr. a, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nau synlegt er a  breyta skrá yfir tákntölur í I. vi auka 
og I. vi auka a vi  tilskipun 91/439/EBE. 

2) Breyta skal tákntölu 78, sem takmarkar réttindi til 
aksturs ökutækja í tilteknum ökuréttindaflokki eingöngu 
vi  ökutæki me  sjálfskiptingu, í ljósi framfara í 
vísindum og tækni á essu svi i. 

3) Laga arf lágmarkskröfur vegna ökuprófs, sem mælt er 
fyrir um í II. vi auka vi  tilskipun 91/439/EBE, a  
breytingum á skilgreiningunni fyrir tákntölu 78. 

4) Endursko a skal lágmarkskröfur sem gilda í fræ ilega 
prófinu og verklega prófinu sem mælt er fyrir um í II. 
vi auka tilskipunar 91/439/EBE annig a  prófkröfur 
samræmist kröfum daglegrar umfer ar a  ví er var ar 
notkun ganga annig a  bæta megi umfer aröryggi á 

essum tiltekna hluta vegagrunnvirkjanna. 

5) Tímabilin, sem mælt er fyrir um í li um 5.2 og 6.2.5 í II. 
vi auka vi  tilskipun 91/439/EBE, hafa reynst 
ófullnægjandi til vi unandi framkvæmdar á 
nau synlegum rá stöfunum. Veita skal vi bótartímabil. 

6) ví ber a  breyta tilskipun 91/439/EBE til samræmis vi  
etta. 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar um ökuskírteini. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 168, 28.6.2008, bls. 36. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2008 frá  
5. desember 2008 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  
EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
nr. 5, 29.1.2009, bls. 3. 

(1) Stjtí . EB L 237, 24.8.1991, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2006/103/EB (Stjtí . ESB L 363, 20.12.2006, bls. 344). 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 91/439/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í 2. li  I. vi auka, var andi bla sí u 4 í ökuskírteininu, og í 
12. li  a-li ar í 2. li  I. vi auka a, var andi bla sí u 2 í 
ökuskírteininu, komi eftirfarandi í sta  textans fyrir 
tákntölu 10.02: 

„10.02. Ökutæki án tengslisfetils (e a handfangs í flokkum 
A e a A1)“, 

2. Í 2. li  I. vi auka, var andi bla sí u 4 í ökuskírteininu, og í 
12. li  a-li ar í 2. li  I. vi auka a, var andi bla sí u 2 í 
ökuskírteininu, komi eftirfarandi í sta  textans fyrir 
tákntölu 78:: 

„78. Takmarkast vi  ökutæki án tengslisfetils (e a 
handfangs í flokkum A e a A1)“, 

3. Ákvæ um II. vi auka er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi undirli ur bætist vi  li  2.1.3: 

„— öruggur akstur í veggöngum“, 

b) í sta  annarrar og ri ju málsgreinar í li  5.1 komi 
eftirfarandi: 

„Ef verklega prófi  er teki  á ökutæki án tengslisfetils 
(e a handfangs í flokkum A og A1) skal a  skrá  í 
ökuskírteini sem eru gefin út á grundvelli slíks prófs. 
Skírteini me  essum uppl singum gilda a eins vi  
akstur ökutækja án tengslisfetils (e a handfangs í 
flokkum A e a A1). 

„Ökutæki me  sjálfskiptingu“ merkir ökutæki án 
tengslisfetils (e a handfangs í flokkum A e a A1).“ 
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c) í sta  sí ustu málsgreinar í li  5.2 komi eftirfarandi: 

Heimilt er a  nota áfram au prófökutæki fyrir flokka 
B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 og D1 + E 
sem samræmast ekki eim lágmarksvi mi unum sem 
a  framan greinir og eru í notkun á eim degi e a fyrir 

ann dag sem er tilgreindur í 3. gr. tilskipunar 
framkvæmdastjórnarinnar 2008/65/EB (*), til 30. 
september 2013. Heimilt er a  a ildarríki láti kröfurnar, 
sem var a farminn sem fluttur er me  essum 
ökutækjum, koma til framkvæmda fram til 30. 
september 2013. 
 

(*) Stjtí . ESB L 168, 28.6.2008, bls. 36.“ 

d) í annarri málsgrein í li  6.2.5 komi „30. september 
2008“ í sta  „fimm árum eftir a  tilskipun essi ö last 
gildi“. 

e) í li um 6.3.8, 7.4.8 og 8.3.8 bætist „göng“ vi  sérstöku 
umfer armannvirkin sem talin eru upp. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en  
 
 

30. september 2008. au skulu tilkynna a  framkvæmda-
stjórninni egar í sta . egar a ildarríkin sam ykkja essi 
ákvæ i skal vera í eim tilvísun í essa tilskipun e a eim 
fylgja slík tilvísun egar au eru birt opinberlega. A ildarríkin 
skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópubandalaganna. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 27. júní 2008. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 
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                                                         TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2007/15/EB                       2009/EES/54/04 

frá 14. mars 2007 

um breytingu á I. vi auka vi  tilskipun rá sins 74/483/EB um útstæ a hluta vélknúinna 
 ökutækja í ví skyni a  laga vi aukann a  tækniframförum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga a ildarríkjanna um 
ger arvi urkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 

eirra (1), einkum ö rum undirli  2. mgr. 13. gr., 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 74/483/EBE frá 17. september 
1974 um samræmingu laga a ildarríkjanna var andi útstæ a 
hluta vélknúinna ökutækja (2), einkum 5. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 74/483/EBE er ein sértilskipananna innan 
ramma EB-ger arvi urkenningara fer arinnar sem mælt 
er fyrir um í tilskipun 70/156/EBE. Ákvæ i tilskipunar 
70/156/EBE um kerfi, íhluti og a skildar tæknieiningar 
ökutækja gilda ví um tilskipun 74/483/EBE. 

2) Í ljósi tækniframfara og til a  tryggja gagnsæi tæknilegu 
krafnanna er rétt a  a laga kröfurnar a  ví er var ar 
stu ara á vélknúnum ökutækjum. 

3) Í II. hluta IV. vi auka vi  tilskipun 70/156/EBE er skrá 
yfir regluger ir Efnahagsnefndar Sameinu u jó anna 
fyrir Evrópu (UN/ECE) sem heimilt er a  sam ykkja a  
komi í sta  tilskipana um ger arvi urkenningu. ví er 
nau synlegt a  samræma kröfurnar í tilskipun 
74/483/EBE og samsvarandi regluger  Efnahagsnefndar 
Sameinu u jó anna fyrir Evrópu nr. 26 egar I. vi auki 
tilskipunarinnar er laga ur a  tækniframförum. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 75, 15.3.2007, bls. 21. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2009 frá 5. febrúar 2009 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-

sambandsins nr. 16, 19.3.2009, bls. 6. 
(1) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2006/40/EB (Stjtí . ESB L 161, 
14.6.2006, bls. 12). 

(2) Stjtí . EB L 266, 2.10.1974, bls. 4. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
a ildarlögunum frá 2003. 

4) ví ber a  breyta tilskipun 74/483/EBE til samræmis vi  
a . 

5) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar um a lögun a  
tækniframförum sem komi  var á fót skv. 1. mgr. 13. gr. 
tilskipunar 70/156/EBE. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 74/483/EBE er breytt í 
samræmi vi  vi aukann vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

Frá og me  4. apríl 2009 skal a ildarríki, af ástæ um sem 
var a útstæ a hluta, synja um EB-ger arvi urkenningu e a 
innlenda ger arvi urkenningu fyrir ger  ökutækis ef kröfurnar, 
sem mælt er fyrir um í tilskipun 74/483/EBE, eins og eim er 
breytt me  essari tilskipun, eru ekki uppfylltar. 

3. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
4. apríl 2008. au skulu egar í sta  senda framkvæmda-
stjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu milli 
vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar.  

au skulu beita essum ákvæ um frá og me  5. apríl 2008. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.  
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2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja 
um málefni sem tilskipun essi tekur til. 

4. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. mars 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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VI AUKI 

Í sta  li ar 6.5.2. í I. vi auka vi  tilskipun 74/483/EBE komi eftirfarandi: 

„6.5.2. Ef lína stu arans, a  framan e a aftan, sem svarar til útlínu ökutækisins í ló réttu ofanvarpi, liggur á stífu yfirbor i 
skal flöturinn hafa krappageisla a  lágmarki 5 mm í öllum punktum milli útlínunnar og lína, fyrir ofan og ne an 
útlínuna, sem eru dregnar milli punkta sem eru 20 mm fyrir innan og mældir eru hornrétt á útlínuna í hva a punkti 
sem er. Á öllum ö rum svæ um stu arans skal lágmarkskrappageisli flatar vera 2,5 mm.  

etta ákvæ i gildir um ann hluta stu arans sem er milli snertipunkta útlínunnar vi  tvö ló rétt plön sem hvort um 
sig myndar 15 grá u horn vi  ló rétt samhverfuplan ökutækisins (sjá mynd 1).  

 

mynd 1“ 
 

 
 
 
 
 



Nr. 54/18  15.10.2009 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 

 

                                               REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 482/2008                   2009EES/54/05 

frá 30. maí 2008 

um kerfi til a  tryggja öryggi hugbúna ar, sem veitendur fluglei sögu jónustu munu taka í 
notkun, og um breytingu á II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 550/2004 frá 10. mars 2004 um a  veita jónustu á svi i 
fluglei sögu í samevrópska loftr minu ( jónustu-
regluger in) (1) einkum 4. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt regluger  (EB) nr. 550/2004 ber 
framkvæmdastjórninni a  tilgreina og sam ykkja 
vi eigandi ákvæ i reglufestra öryggiskrafna 
Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu (ESARR), me  
tilliti til gildandi löggjafar Bandalagsins. Í reglufestum 
öryggiskröfum Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu 
nr. 6 (ESARR 6) um hugbúna  kerfa innan 
rekstrarstjórnunar flugumfer ar er a  finna safn 
reglufestra öryggiskrafna a  ví er var ar a  taka í 
notkun kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar. 

2) Í sí asta málsli  12. forsendu í regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2096/2005 um 
sameiginlegar kröfur vegna veitingar jónustu á svi i 
fluglei sögu (2) kemur fram a  „vi eigandi ákvæ i 
öryggiskrafna Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu 
nr. 1 (ESARR 1) um öryggiseftirlit innan 
rekstrarstjórnunar flugumfer ar og öryggiskrafna 
Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu nr. 6 (ESARR 
6) um hugbúna  kerfa innan rekstrarstjórnunar 
flugumfer ar skulu skilgreind og sam ykkt í sérger um 
Bandalagsins“. 

3) ess er krafist í II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 
2096/2005 a  veitendur fluglei sögu jónustu taki í 
notkun öryggisstjórnunarkerfi ásamt öryggiskröfum um 
áhættumat og rá stafanir til a  draga úr áhættu me  tilliti 
til breytinga. Veitandi fluglei sögu jónustu skal, innan 
ramma öryggisstjórnunarkerfisins og sem hluta af 
a ger um vegna áhættumats og rá stafana til a  draga úr 
áhættu me  tilliti til breytinga, skilgreina og taka í 
notkun kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar til a  taka sérstaklega á áttum sem tengjast 
hugbúna i. 

4) Meginmarkmi  hugbúna aröryggis, sem arf a  uppfylla 
fyrir starfræn kerfi sem innihalda hugbúna , er a  

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 141, 31.5.2008, bls. 5. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2009 frá 5. febrúar 2009 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-

sambandsins nr. 16, 19.3.2009, bls. 13. 
(1) Stjtí . ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10. 
(2) Stjtí . ESB L 335, 21.12.2005, bls. 13. Regluger inni var breytt me  

regluger  (EB) nr. 1315/2007 (Stjtí . ESB L 291, 9.11.2007, bls. 16). 

tryggja a  dregi  hafi veri  úr áhættu, sem tengist 
notkun hugbúna ar í kerfum evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar (EATMN-hugbúna ur), 

annig a  hún sé ásættanleg. 

5) essi regluger  skal ekki taka til herna ara ger a og 
her jálfunarflugs, eins og um getur í 2. mgr. 1. gr. 
regluger ar Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu 
rammaákvæ a um a  koma á samevrópsku loftr mi 
(rammaregluger in) (3). 

6) ví ber a  breyta II. vi auka vi  regluger  (EB) 
nr. 2096/2005 til samræmis vi  a . 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar um samevrópskt 
loftr mi. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

1. Í essari regluger  er mælt fyrir um kröfur um hvernig 
skuli skilgreina og taka í notkun kerfi til a  tryggja fullvissu 
um öryggi hugbúna ar á vegum veitenda flugumfer ar jónustu 
(ATS), rekstrareininga sem annast flæ istjórnun flugumfer ar 
(ATFM) og stjórnun loftr ma (ASM) fyrir almenna flugumfer  
og veitendur fjarskipta jónustu, lei sögu jónustu og 
kögunar jónustu (CNS). Í henni eru tilgreind og sam ykkt 
lögbo in ákvæ i reglufestra öryggiskrafna Evrópustofnunar 
um öryggi fluglei sögu — ESARR 6 — me  yfirskriftinni 
„Hugbúna ur kerfa innan rekstrarstjórnunar flugumfer ar“, 
gefi  út 6. nóvember 2003. 

2. essi regluger  skal gilda um n jan hugbúna  og hvers 
konar breytingar á hugbúna i fyrir kerfi fyrir 
flugumfer ar jónustu, stjórnun loftr ma, flæ istjórnun 
flugumfer ar og fjarskipta jónustu, lei sögu jónustu og 
kögunar jónustu. Hún gildir ekki um hugbúna  kerfishluta um 
bor  í loftförum og búna  í geimnum. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari regluger  gilda skilgreiningarnar í 2. gr. regluger ar 
(EB) nr. 549/2004.  

________________  

(3) Stjtí . ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.  
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Eftirfarandi skilgreiningar skulu jafnframt gilda: 

1. „hugbúna ur“: tölvuforrit og samsvarandi samskipunar-
gögn, a  me töldum almennum hugbúna i en a  
undanskildum rafeindahlutum, .e. sérhæf ar samrásir, 
forritanleg hli afylki e a fastar tölvust ringar, 

2. „samskipunargögn“: gögn sem samskipa hugbúna arkerfi 
fyrir tilteki  tilvik notkunar ess, 

3. „almennur hugbúna ur“: hugbúna ur sem ekki er róa ur 
fyrir gildandi samning, 

4. „fullvissa um öryggi“: allar skipulegar og kerfisbundnar 
a ger ir, sem eru nau synlegar til a  veita vi eigandi tiltrú, 
til a  framlei sluvara, jónusta, stofnun e a fyrirtæki e a 
starfrænt kerfi uppfylli vi unandi e a olanlegt öryggi, 

5. „stofnun e a fyrirtæki“: anna hvort veitandi 
flugumfer ar jónustu, fjarskipta jónustu, lei sögu jónustu 
og kögunar jónustu e a rekstrareining sem annast 
flæ istjórnun flugumfer ar e a stjórnun loftr ma, 

6. „starfrænt kerfi“: sambland af kerfum, verklagi og 
mannau i sem er skipulagt til a  annast verkefni í tengslum 
vi  rekstrarstjórnun flugumfer ar, 

7. „áhætta“: sambland af heildarlíkum e a tí ni ska legra 
áhrifa sem skapast af völdum hættu og alvarleika essara 
áhrifa, 

8. „hætta“: hvers konar skilyr i, atbur ir e a a stæ ur sem 
geta haft í för me  sér slys, 

9. „n r hugbúna ur“: hugbúna ur sem hefur veri  panta ur 
e a bindandi samningar hafa veri  undirrita ir um eftir 
gildistöku essarar regluger ar, 

10. „öryggismarkmi “: eigindleg e a megindleg yfirl sing ar 
sem skilgreind er hámarkstí ni e a -líkur á ví a  hætta 
skapist, 

11. „öryggiskrafa“: lei  til a  draga úr áhættu, skilgreind út frá 
a fer um til a  draga úr áhættu sem uppfylla tilteki  
öryggismarkmi , .m.t. kröfur var andi skipulag, rekstur, 
verklag, virkni, árangur og rekstrarsamhæfi e a 
umhverfiseiginleika, 

12. „kerfaskipti e a gang jál skipti“: egar skipt er um 
kerfishluti e a hugbúna  í evrópska netinu fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar á me an kerfi  er starfandi, 

13. „krafa um öryggi hugbúna ar“: l sing á ví sem 
hugbúna urinn á a  skila mi a  vi  ílagsgögn og skor ur 
og, ef kröfurnar eru uppfylltar skulu ær tryggja a  
hugbúna ur evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar starfi á öruggan hátt og í samræmi vi  
rekstrar arfir, 

14. „hugbúna ur evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar“: hugbúna ur sem er nota ur í kerfum 
evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar sem 
um getur í 1. gr., 

15. „gildi krafna“: sta festing me  könnun og framsetningu 
hlutlægra sannana á ví a  sérstakar kröfur, sem var a 
tiltekna notkun, séu eins og til er ætlast, 

16. „uppfyllt me  óhá ri sannprófun“: sannprófunarferli a  ví 
er var ar hugbúna  sem einstaklingur e a einstaklingar 
sem ekki komu a  róun hlutarins sem veri  er a  
sannprófa, framkvæma, 

17. „bilun í hugbúna i“: egar forrit getur ekki framkvæmt 
tilskilda a ger  rétt, 

18. „galli í hugbúna i“: egar forrit getur ekki framkvæmt 
tilskilda a ger , 

19. „hilluvarningur (COTS)“: hugbúna ur sem er seldur hjá 
sölua ilum í gegnum almenna vörulista og sem ekki er 
fyrirhuga  a  sérsní a e a auka vi , 

20. „hugbúna ar ættir“: einingar sem hægt er a  setja í e a 
tengja vi  a rar endurnotanlegar hugbúna areiningar til a  
setja saman og búa til sérsni inn hugbúna , 

21. „sjálfstæ ir hugbúna ar ættir“: hugbúna ar ættir sem 
ver a ekki óvirkir vi  sömu bilunarskilyr i og skapa 
hættuna, 

22. „vi brag stími hugbúna ar“: tíminn sem er ætla ur fyrir 
hugbúna inn til a  breg ast vi  tilteknum ílagsgögnum e a 
reglubundnum tilvikum og/e a afköst hugbúna arins 
mældum í fjölda færslna e a bo a sem afgreidd eru á hverri 
tímaeiningu, 

23. „afkastageta hugbúna ar“: geta hugbúna arins til a  vinna 
úr tilteknu magni gagnaflæ is, 

24. „nákvæmni“: tilskilin nákvæmni reikna ra ni ursta na, 

25. „tilfanganotkun hugbúna ar“: magn tilfanga í tölvukerfinu 
sem hugbúna urinn getur nota , 
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26. „traustleiki hugbúna ar“: vi brög  hugbúna arins egar 
um er a  ræ a óvænt ílagsgögn, bilanir í vélbúna i og 
straumrof í tölvukerfunum sjálfum e a tengdum búna i, 

27. „yfirálags ol“: vi brög  kerfisins egar, og einkum ol 
ess gagnvart ví a , ílagsgögn berist hra ar en fyrirhuga  

er vi  venjulega notkun kerfisins, 

28. „rétt og fullnægjandi sannprófun á hugbúna i evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar“: allar kröfur um 
öryggi hugbúna ar sem l sa réttilega hvers er krafist af 
hugbúna ar ættinum í áhættumati og rá stöfunum til a  
draga úr áhættu og sem s nt hefur veri  fram á a  
framkvæmd eirra sé á ví stigi tryggingar fyrir fullvissu 
um öryggi hugbúna ar sem krafist er, 

29. „gögn á endingarskei i hugbúna ar“: gögn sem ver a til á 
endingarskei i hugbúna ar til a  áætla, st ra, útsk ra, 
skilgreina, skrá e a s na fram á a ger ir. essi gögn gera 
ferla á endingarskei i og sam ykki á kerfi e a búna i 
möguleg ásamt breytingum á hugbúna arvöru eftir a  hún 
hefur veri  sam ykkt, 

30. „endingarskei  hugbúna ar“: 

a) skipulagt safn ferla sem stofnun e a fyrirtæki telur 
vi unandi og fullnægjandi til a  framlei a 
hugbúna arvöru, 

b) tímabil sem hefst me  ví a  ákve i  er a  framlei a 
e a breyta hugbúna arvöru og l kur egar varan er 
tekin úr notkun, 

31. „öryggiskrafa kerfis“: öryggiskrafa fyrir starfrænt kerfi. 

3. gr. 

Almennar öryggiskröfur 

1. Hvenær sem stofnun e a fyrirtæki arf a  taka í notkun 
áhættumat og rá stafanir til a  draga úr áhættu í samræmi vi  
gildandi lög Bandalagsins e a landslög skal a  skilgreina og 
taka í notkun kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar til a  taka sérstaklega á áttum sem tengjast 
hugbúna i evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar; .m.t. allar rekstrarbreytingar á hugbúna i innan 
kerfis og einkum kerfaskipti e a gang jál skipti, 

2. Fyrirtæki e a stofnun skal tryggja, a  lágmarki, a  kerfi til 
a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar skili gögnum og 
rökstu ningi sem s na fram á eftirfarandi: 

a) a  í kröfum um öryggi hugbúna ar komi réttilega fram 
hvers er krafist af hugbúna inum til ess a  uppfylla 
öryggismarkmi  og -kröfur eins og ær eru tilgreindar í 
áhættumati og rá stöfunum til a  draga úr áhættu, 

b) a  gert sé rá  fyrir rekjanleika í öllum kröfum um 
hugbúna aröryggi, 

c) a  a  a  taka hugbúna inn í notkun feli ekki í sér neinar 
a ger ir sem hafa ska leg áhrif á öryggi, 

d) a  hugbúna ur evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar uppfylli kröfur me  árei anleikastigi sem 
samræmist mikilvægi hugbúna arins, 

e) a  lög  sé fram sta festing ess efnis a  almennu 
öryggiskröfurnar í a- til d-li  séu uppfylltar og a  
rökstu ningurinn, sem s nir fram á a  öryggi sem krafist er 
eigi ávallt rætur a  rekja til: 

i. ekktrar keyranlegrar útgáfu hugbúna arins, 

ii. ekkts umfangs samskipunargagna 

iii. ekkts mengis hugbúna arvara og l singa, .m.t. 
forskriftir, sem hafa veri  nota ar vi  framlei slu 

eirrar útgáfu. 

3. Fyrirtæki e a stofnun skal láta innlendum 
eftirlitsyfirvöldum í té sönnun ess efnis a  kröfurnar, sem 
kve i  er á um í 2. mgr., hafi veri  uppfylltar. 

4. gr. 

Kröfur sem gilda um kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar 

Fyrirtæki e a stofnun skal tryggja, a  lágmarki, a  kerfi til a  
tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar: 

1. sé skjalfest, einkum sem hluti af heildarskjalfestingu 
áhættumats og rá stafana til a  draga úr áhættu, 

2. úthluti öllum starfrænum hugbúna i fyrir evrópska neti  
fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar stigi tryggingar fyrir 
fullvissu um öryggi hugbúna ar í samræmi vi  kröfurnar í I. 
vi auka, 

3. feli í sér a  tryggt sé: 

a) a  gildi krafnanna um hugbúna aröryggi sé í samræmi 
vi  kröfurnar í A-hluta II. vi auka, 

b) a  sannprófun hugbúna ar sé í samræmi vi  kröfurnar í 
B-hluta II. vi auka, 
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c) a  stjórnun samskipunar hugbúna ar sé í samræmi vi  
kröfurnar í C-hluta II. vi auka, 

d) a  rekjanleiki krafna um hugbúna aröryggi sé í samræmi 
vi  kröfurnar í D-hluta II. vi auka, 

4. ákvar i hversu nákvæmlega trygging á fullvissu um öryggi, 
er sett fram. Skilgreina ver ur nákvæmni fyrir hvert stig 
tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar og auka 
hana eftir ví sem mikilvægi hugbúna arins eykst, í ví 
skyni: 

a) skal breytileiki í nákvæmni fyrir hvert stig tryggingar 
fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar fela í sér eftirtalin 
vi mi : 

i. skal uppfyllt me  óhá ri sannprófun, 

ii. skal uppfyllt, 

iii. ekki krafist, 

b) skulu tryggingar sem samsvara hverju stigi tryggingar 
fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar veita nægilega 
tiltrú a  hægt sé a  starfrækja hugbúna  evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar af olanlegu 
öryggi, 

5. n ti reynslu af hugbúna i evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar til sta festingar á ví a  kerfi 
til a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar og úthlutun 
stiga tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar sé 
rétt. Í ví skyni skal meta áhrif bilunar e a galla í 
hugbúna i, sem tilkynnt er um í samræmi vi  vi komandi 
kröfur um sk rslugjöf og mat á öryggisatvikum, í 
samanbur i vi  áhrifin sem tilgreind eru fyrir vi komandi 
kerfi í tengslum vi  alvarleikaflokkunina í li  3.2.4 í II. 
vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005. 

 

5. gr. 

Kröfur sem gilda um breytingar á hugbúna i og um 
tiltekinn hugbúna  

1. A  ví er var ar hvers konar breytingar á hugbúna i e a 
tilteknar ger ir hugbúna ar, eins og hilluvarning, almennan 
hugbúna  e a hugbúna , sem nota ur hefur veri  á ur sem 
sumar kröfur í d- e a e-li  2. mgr. 3. gr. e a 2., 3., 4. e a 5. 
mgr. 4. gr. gilda ekki um, skal fyrirtæki e a stofnun tryggja a  
kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar veiti, me  
ö rum a fer um sem eru valdar og sam ykktar í samrá i vi

innlend eftirlitsyfirvöld, sama árei anleikastig og vi komandi 
stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar hvenær 
sem a  er skilgreint. 

essar lei ir skulu vera nógu árei anlegar til a  hugbúna urinn 
uppfylli öryggismarkmi  og -kröfur eins og ær eru tilgreindar 
í áhættumati og rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

2. Vi  mat á lei unum, sem um getur í 1. mgr., er innlenda 
eftirlitsyfirvaldinu heimilt a  nota vi urkennda stofnun e a 
fyrirtæki e a tilkynntan a ila. 

 

6. gr. 

Breyting á regluger  (EB) nr. 2096/2005 

Eftirfarandi ætti er bætt vi  í II. vi auka vi  regluger  (EB) 
nr. 2096/2005: 

„3.2.5  5. áttur 

Kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar 

Vi  starfrækslu öryggisstjórnunarkerfisins skal veitandi 
flugumfer ar jónustu taka í notkun kerfi til a  tryggja 
fullvissu um öryggi hugbúna ar í samræmi vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 482/2008 frá 30. maí 
2008 um kerfi til a  tryggja öryggi hugbúna ar, sem 
veitendur fluglei sögu jónustu munu taka í notkun, og um 
breytingu á II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005 
(*). 

___________  

(*) Stjtí . ESB L 141, 31.5.2008, bls. 5.“ 

7. gr. 

Gildistaka 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins.  

Hún kemur til framkvæmda frá og me  1. janúar 2009 fyrir 
n jan hugbúna  fyrir kerfi evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar sem um getur í fyrstu undirgrein 
í 2. mgr. 1. gr.  

Hún kemur til framkvæmda frá og me  1. júlí 2010 fyrir hvers 
konar breytingar á hugbúna i fyrir kerfi evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar sem um getur í fyrstu undirgrein 
2. mgr. 1. gr. og eru í notkun á eim degi. 

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 30. maí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

framkvæmdastjóri. 
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I. VI AUKI 

Kröfur sem gilda um stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar sem um getur í 2. mgr. 4. gr. 

1. Stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar skal tengja nákvæmni hugbúna aröryggisins vi  mikilvægi 
hugbúna arins fyrir evrópska neti  fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar me  ví a  nota alvarleikaflokkunina í li  3.2.4 í 
4. ætti II. vi auka regluger ar (EB) nr. 2096/2005 ásamt líkunum á ví a  tiltekin ska leg áhrif eigi sér sta . Skilgreina 
skal minnst fjögur stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar ar sem 1. stig tryggingar fyrir fullvissu um 
öryggi hugbúna ar er mikilvægasta stigi . 

2. Úthluta  stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar skal vera í réttu hlutfalli vi  alvarlegustu áhrif sem bilun 
e a galli í hugbúna i getur haft eins og um getur í li  3.2.4 í 4. ætti II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005. a  
skal einkum taka tillit til áhættunnar sem tengist bilunum e a göllum í hugbúna i og högunar- og/e a a fer atengdum 
vörnum sem tilgreindar eru. 

3. Hugbúna ar ættir í evrópska netinu fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar, sem ekki er hægt a  s na fram á a  séu óhá ir 
hver ö rum, skulu fá sama stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar og mikilvægustu ættirnir sem eir eru 
há ir.  
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II. VI AUKI 

A-hluti: Kröfur um gildi krafna um hugbúna aröryggi sem um getur í a-li  3. mgr. 4. gr. 

1. Í kröfum um hugbúna aröryggi skal tilgreina starfræn vi brög  í nafnham og ni urfær um ham hugbúna ar evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar, .e. vi bragstími, afkastageta, nákvæmni, tilfanganotkun hugbúna ar í 
markvélbúna i, traustleiki vi  óe lileg vinnsluskilyr i og yfirálags ol, eins og vi  á. 

2. Kröfur um hugbúna aröryggi skulu vera tæmandi og réttar og samræmast öryggiskröfum kerfisins. 

 

B-hluti: Kröfur sem gilda um tryggingu á sannprófun hugbúna ar sem um getur í b-li  3. mgr. 4. gr. 

1. Starfræn vi brög  hugbúna ar evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar, .e. vi brag stími, afkastageta, 
nákvæmni, tilfanganotkun hugbúna ar í markvélbúna i, traustleiki vi  óe lileg vinnsluskilyr i og yfirálags ol skal 
samræmast kröfum hugbúna arins. 

2. Sannprófa skal hugbúna  evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar me  greiningu og/e a prófunum og/e a 
jafngildum lei um samkvæmt sam ykki innlendra eftirlitsyfirvalda. 

3. Sannprófun hugbúna ar evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar skal vera rétt og tæmandi. 

 

C-hluti: Kröfur sem gilda um stjórnun samskipunar hugbúna ar sem um getur í c-li  3. mgr. 4. gr. 

1. Samskipunarkenni, rekjanleiki og stö ubókhald skal vera til sta ar svo a  hægt sé a  s na fram á a  gögn frá 
endingarskei i hugbúna ar falli undir eftirlit me  samskipun á endingarskei i hugbúna ar evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar. 

2. Sk rslugjöf um vandamál, eftirlit og a ger ir til úrbóta skulu vera til sta ar svo s na megi fram á a  dregi  hafi veri  úr 
öryggisvandamálum sem tengjast hugbúna inum. 

3. A fer ir vi  a  endurheimta gögn og gera au a gengileg skulu vera til sta ar svo hægt sé a  endurgera og afhenda 
gögn á endingarskei i hugbúna ar evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar. 

 

D-hluti: Kröfur sem gilda um fullvissu fyrir rekjanleika krafna um hugbúna aröryggi sem um getur í d-li  3. mgr. 4. 
gr. 

1. Rekja skal hverja öryggiskröfu hugbúna ar til ess hönnunarstigs ar sem s nt er fram á a  hún sé uppfyllt. 

2. Rekja skal hverja öryggiskröfu hugbúna ar til öryggiskröfu kerfis á hverju hönnunarstigi ar sem s nt er fram á a  hún 
sé uppfyllt. 
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                                                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2008/49/EB                          2009/EES/54/06 

frá 16. apríl 2008 

um breytingu á II. vi auka vi  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/36/EB a  ví er var ar 
 vi mi anir fyrir framkvæmd sko ana á hla i á loftförum sem nota flugvelli Bandalagsins (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2004/36/EB frá 21. apríl 2004 um öryggi loftfara frá ri ju 
löndum sem nota flugvelli Bandalagsins (1), einkum 12. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Me  tilskipun 2004/36/EB er innleidd samhæf  nálgun á 
skilvirkri framkvæmd al jó legra öryggissta la innan 
Bandalagsins me  ví a  samræma reglur og 
verklagsreglur vi  sko anir á hla i á loftförum frá ri ja 
landi sem lenda á flugvöllum í a ildarríkjunum. ar er 
kve i  á um a  a ildarríkin skuli beita samræmdum 
verklagsreglum vi  sko anir á hla i á loftförum frá 

ri ja landi, sem lenda á einhverjum af eim flugvöllum 
ess sem annast flugumfer  milli landa og a  au taki 
átt í a  safna og skiptast á uppl singum um ær 

sko anir á hla i sem eru framkvæmdar. 

2) A ildarríkin gætu a  miklu leyti uppfyllt fyrirfram 
skyldur Bandalagsins, sem lei a af tilskipun 
2004/36/EB, me  ví a  taka átt af frjálsum vilja í 
öryggissko un erlendra loftfara (SAFA), sem er áætlun 
sem Evrópusamband Flugmálastjórna (ECAC) hratt í 
framkvæmd ári  1996 og Flugöryggissamtökum Evrópu 
(JAA) hefur veri  fali  a  st ra. 

3) Frá og me  1. janúar 2007 hefur áætlun um 
öryggissko un erlendra loftfara (SAFA-áætlunin) heyrt 
eingöngu undir valdsvi  Bandalagsins og er núna 
stjórna  af framkvæmdastjórninni me  a sto  
Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) eins og kve i  er 
á um í regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 768/2006 frá 19. maí 2006 um framkvæmd 
tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 2004/36/EB a  ví 
er var ar söfnun og skipti á uppl singum um öryggi 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 109, 19.4.2008, bls. 17. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2009 frá 5. febrúar 
2009 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 16, 
19.3.2009, bls. 21. 

(1) Stjtí . ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76. Tilskipuninni var breytt me  
regluger  (EB) nr. 2111/2005 (Stjtí . ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15). 

loftfara sem nota flugvelli Bandalagsins og stjórnun 
uppl singakerfisins (2). 

4) Til vi bótar vi  SAFA-áætlunina skulu einnig koma 
vi eigandi rá stafanir, sem mi a a  ví a  tryggja 
sameiginlega sta la um framkvæmd sko ana á hla i, s.s. 
handbók um sko anir á hla i. 

5) Í II. vi auka vi  tilskipun 2004/36/EB er einungis a  
finna mjög almennar vi mi anir, ar e  á eim tíma 

egar hún var sam ykkt birtu og uppfær u 
Flugöryggissamtök Evrópu reglulega nákvæmar 
tæknilegar vi mi unarreglur og verklagsreglur sem sí an 
voru teknar valfrjálst upp af eim ríkjum sem eiga a ild 
a  Evrópusambandi flugmálastjórna og taka átt í 
SAFA-áætluninni. 

6) Í ljósi flutnings SAFA-áætlunarinnar til Bandalagsins og 
aukins mikilvægis sem framkvæmdastjórnin hefur veitt 
ni urstö um sko ana á hla i, sem fara fram innan 
SAFA-áætlunarinnar, vi  a  taka ákvar anir um a  færa 
flugrekendur í skrá yfir flugrekendur sem sæta 
flugrekstrarbanni, sem komi  var á fót me  regluger  
Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 2111/2005 um a  
stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er 
banna  a  stunda flugrekstur innan Bandalagsins og um 
a  uppl sa flugfar ega um hva a flugrekendur annast 
flutning og um ni urfellingu 9. gr. tilskipunar 
2004/36/EB, er tali  nau synlegt a  tilgreina megin ætti 
handbókarinnar um framkvæmd sko ana á hla i. 

7) Megin ættir handbókarinnar mynda grundvallarsta la 
fyrir skilvirka framkvæmd sko ana á hla i og skulu, svo 
fljótt sem au i  er, ver a hluti af II. vi auka vi  
tilskipun 2004/36/EB ar sem settar eru verklagsreglur 
um framkvæmd sko ana á hla i, einkum í kjölfar 
flutnings SAFA-áætlunarinnar undir valdsvi  
Bandalagsins.  

________________  

(2) Stjtí . ESB L 134, 20.5.2006, bls. 16. 
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8) Flugöryggisstofnun Evrópu lag i fram tillögu a  
breytingu á II. vi auka vi  tilskipun 2004/36/EB eins og 
kve i  er á um skv. 1. mgr. 4. gr. regluger ar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 768/2006. 

9) ví ber a  breyta tilskipun 2004/36/EB til samræmis vi  
a . 

10) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót 
skv. 12. gr. regluger ar rá sins (EBE) nr. 3922/91 (1). 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Breyting á tilskipun 2004/36/EB 

Í sta  II. vi auka vi  tilskipun 2004/36/EB komi vi aukinn vi  
essa tilskipun. 

2. gr. 

Lei beiningar 

egar Flugöryggisstofnun Evrópu róar lei beiningarnar, sem 
um getur í vi aukanum vi  essa tilskipun og a ildarríkin eiga 
a  beita, skal hún koma á fót gangsærri málsme fer  til a  hafa 
samrá  vi  a ildarríkin og byggja á fyrirliggjandi 
sérfræ i ekkingu hjá flugmálayfirvöldum a ildarríkjanna 
ásamt átttöku vi komandi sérfræ inga frá vi eigandi

hagsmunaa ilum, ef örf krefur. Henni er heimilt í essu skyni 
a  stofna starfshóp. 

3. gr. 

Löglei ing 

A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög e a 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
sex mánu um eftir a  hún ö last gildi. au skulu tilkynna a  
framkvæmdastjórninni egar í sta . 

4. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi fyrsta daginn eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtí . EB L 373, 31.12.1991, bls. 4. Regluger inni var sí ast breytt me  

regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 216/2008 (Stjtí . ESB L 79, 
19.3.2008, bls. 1). 
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VI AUKI 

„II. VI AUKI 

Handbók um verklagsreglur Bandalagsins fyrir sko un á hla i vi  öryggissko un erlendra loftfara 

(SAFA-sko anir) — megin ættir 

1. ALMENN FYRIRMÆLI 

1.1. SAFA-sko anir á hla i skulu framkvæmdar af sko unarmönnum sem búa yfir nau synlegri ekkingu sem hæfir ví 
svi i sko unar ar sem tækni ekking og ekking á lofthæfi og starfrækslu ver ur a  vera fyrir hendi ef sannprófa á 
öll atri i á gátlistanum. Ef tveir e a fleiri sko unarmenn framkvæma sko un á hla i er heimilt a  skipta 
megin áttum sko unarinnar – sjónrænni sko un á loftfarinu a  utanver u, sko un á stjórnklefa og sko un á 
far egar mi og/e a farmr mi – á milli sko unarmannanna. 

1.2. Sko unarmenn ver a a  gera grein fyrir sér gagnvart flugstjóra loftfarsins e a, ef hann er ekki á sta num, gagnvart 
flugli a e a háttsettasta fulltrúa flugrekandans á ur en sá hluti sko unarinnar sem fram fer um bor  hefst. Ef ekki er 
mögulegt a  tilkynna fulltrúa flugrekandans um sko un e a ef enginn slíkur fulltrúi er í loftfarinu e a nálægt ví 
skal meginreglan vera sú a  framkvæma ekki SAFA-sko un á hla i. Vi  sérstakar a stæ ur er heimilt a  ákve a a  
framkvæma SAFA-sko un á hla i en hún skal takmarkast vi  sjónræna sko un á loftfarinu a  utanver u. 

1.3. Sko unin skal vera eins yfirgripsmikil og mögulegt er innan ess tíma og mi a  vi  au úrræ i sem eru fyrir hendi. 
etta ir a  ef einungis takmarka ur tími og úrræ i eru fyrir hendi er heimilt a  sannprófa ekki öll 

sko unaratri in heldur takmarka an fjölda eirra. Í samræmi vi  fyrirliggjandi tíma og úrræ i fyrir SAFA-sko un á 
hla i skulu atri in, sem á a  sko a, valin samkvæmt ví og í samræmi vi  markmi  SAFA-áætlunar Bandalagsins. 

1.4. Sko un á hla i skal ekki valda ví a  brottför loftfars, sem er til sko unar, tefjist óe lilega. Hugsanlegar ástæ ur 
fyrir töfum kunna a  vera en eru ekki takmarka ar vi  vafa um a  flugundirbúningur hafi veri  réttur, um lofthæfi 
loftfarsins e a önnur atri i sem tengjast beint öryggi loftfarsins og eirra sem í ví eru. 

2. RÉTTINDI OG HÆFI SKO UNARMANNA 

2.1. A ildarríkin skulu sjá til ess a  frá og me  1. janúar 2009 skuli allar SAFA-sko anir á hla i á yfirrá asvæ i eirra 
framkvæmdar af sko unarmönnum sem hafa réttindi og hæfi. 

2.2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  sko unarmenn eirra uppfylli vi mi anirnar um réttindi og hæfi eins og kve i  er á 
um hér a  ne an. 

2.3. Vi mi anir um réttindi og hæfi 

2.3.1. Hæfisvi mi anir 

Forsenda fyrir ví a  teljast hæfur til a  hljóta réttindi er sú a  a ildarríkin sjái til ess a  umsækjendur um réttindi 
sem SAFA-sko unarmenn búi yfir nau synlegri flugtæknilegri menntun og/e a hagn tri ekkingu á essu svi i e a 
svi um sko unar, .e.: 

a) starfræksla loftfars, 

b) skírteini starfsfólks, 

c) lofthæfi loftfars, 

d) hættulegur varningur. 

2.3.2. jálfunarkröfur 

Á ur en umsækjendur hljóta réttindi skulu eir hafa loki , me  fullnægjandi árangri, jálfun sem samanstendur af: 

— fræ ilegri kennslu sem SAFA-fyrirtæki, sem sér um jálfun, veitir, eins og skilgreint er í li  2.4, 

— verklegri jálfun sem SAFA-fyrirtæki, sem sér um jálfun, veitir, eins og skilgreint er í li  2.4 e a 
yfirsko unarma ur, sem tilnefndur er af a ildarríki, veitir, eins og kve i  er á um í li  2.5 og sem starfar óhá ur 
SAFA-fyrirtæki sem sér um jálfun, 

— jálfun á vinnusta : sem yfirsko unarma ur, sem tilnefndur er af a ildarríki, eins og kve i  er á um í li  2.5, 
veitir í rö  sko ana. 
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2.3.3. Kröfur um a  vi halda gildi réttinda og hæfis 

A ildarríkin skulu sjá til ess a  egar sko unarmenn hafa hloti  réttindin vi haldi eir gildi réttinda sinna og 
hæfis: 

a) me  ví a  gangast undir reglubundna jálfun - sem skal samanstanda af fræ ilegri kennslu sem SAFA-
fyrirtæki, sem sér um jálfun, veitir, eins og skilgreint er í li  2.4, 

b) me  ví a  framkvæma lágmarksfjölda sko ana á hla i á hverju 12 mána a tímabili frá ví a  eir fengu sí ast 
SAFA- jálfun nema sko unarmennirnir séu einnig me  réttindi sem flugrekstrar- e a lofthæfissko unarmenn 
flugmálayfirvalda a ildarríkis og sjái reglulega um framkvæmd sko ana á loftförum flugrekenda sinna.  

2.3.4. Lei beiningar 

Flugöryggisstofnun Evrópu skal róa og birta, eigi sí ar en 30. september 2008, ítarlegar lei beiningar til a  a sto a 
a ildarríkin vi  framkvæmd li a 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3. 

2.4. SAFA-fyrirtæki sem sér um jálfun 

2.4.1. SAFA-fyrirtæki, sem sér um jálfun, getur veri  hluti af lögbæru yfirvaldi a ildarríkis e a fyrirtæki ri ja a ila.  

Fyrirtæki ri ja a ila getur veri : 

— hluti af lögbæru yfirvaldi annars a ildarríkis, 

— óhá ur a ili. 

2.4.2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  jálfunarnámskei in sem um getur í li  2.3.2 og a-li  li ar 2.3.3 og 
flugmálayfirvöld eirra annast, fari fram a  lágmarki í samræmi vi  vi eigandi námsefni sem Flugöryggisstofnun 
Evrópu hefur útbúi  og birt. 

2.4.3. A ildarríki sem rá a fyrirtæki ri ja a ila til jálfunar í tengslum vi  öryggissko un erlendra loftfara skulu koma á 
kerfi til a  meta slík fyrirtæki. Kerfi  skal vera einfalt, gagnsætt og í réttu hlutfalli vi  vi fangsefni  og taka tillit til 
vi komandi lei beininga sem Flugöryggisstofnun Evrópu hefur útbúi  og birt. Slíkt kerfi getur teki  tilliti til mats 
sem önnur a ildarríki framkvæma. 

2.4.4. Einungis er heimilt a  nota jálfunarfyrirtæki ri ja a ila ef mati  s nir a  jálfun ver ur veitt í samræmi vi  
vi eigandi námsefni sem Flugöryggisstofnun Evrópu hefur útbúi  og birt.. 

2.4.5. A ildarríkin skulu sjá til ess a  jálfunaráætlunum lögbærra yfirvalda eirra og/e a kerfum eirra til a  meta 
fyrirtæki ri ja a ila sem sjá um jálfun sé breytt annig a  au endurspegli öll tilmæli sem koma fram vi  
stö lunarúttektir sem framkvæmdar eru á vegum Flugöryggisstofnunar Evrópu í samræmi vi  starfsa fer irnar sem 
kve i  er á um í regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 736/2006 (1). 

2.4.6. A ildarríki er heimilt a  óska eftir ví a  Flugöryggisstofnun Evrópu meti fyrirtæki  sem sér um jálfun og gefi út 
rá leggingar sem a ildarríki  geti byggt sitt eigi  mat á. 

2.4.7. Flugöryggisstofnun Evrópu skal róa og birta ítarlegar lei beiningar til a  a sto a a ildarríkin vi  framkvæmd 
essa li ar eigi sí ar en 30. september 2008. 

2.5. Yfirsko unarmenn 

2.5.1. A ildarríki er heimilt a  tilnefna yfirsko unarmenn, a  ví tilskildu a  eir uppfylli vi komandi vi mi anir um 
réttindi og hæfi sem a  a ildarríki setur. 

2.5.2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  vi mi anirnar, sem um getur í li  2.5.1, feli a.m.k. í sér eftirfarandi kröfur ar sem 
hinn tilnefndi: 

— hafi veri  me  réttindi sem SAFA-sko unarma ur á riggja ára tímabili á ur en hann var tilnefndur, 

— hafi framkvæmt a.m.k. 36 SAFA-sko anir á riggja ára tímabilinu á ur en hann var tilnefndur.  

 
 
 

 

(1) Stjtí . ESB L 129, 17.5.2006, bls. 10. 
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2.5.3. A ildarríkin skulu sjá til ess a  verkleg jálfun og/e a jálfun á vinnusta , sem yfirsko unarmenn eirra veita, sé 
bygg  á vi komandi námsefni sem Flugöryggisstofnun Evrópu hefur útbúi  og birt. 

2.5.4. A ildarríkjum er einnig heimilt a  fela yfirsko unarmönnum sínum a  veita starfsnemum frá ö rum a ildarríkjum 
verklega jálfun og/e a jálfun á vinnusta .  

Flugöryggisstofnun Evrópu skal róa og birta ítarlegar lei beiningar til a  a sto a a ildarríkin vi  framkvæmd 
essa li ar eigi sí ar en 30. september 2008 

2.6. A lögunarrá stafanir 

2.6.1. SAFA-sko unarmenn, sem uppfylla hæfisvi mi anirnar sem um getur í li  2.3.1 sem og vi mi anir um n lega 
reynslu sem um getur í b-li  li ar 2.3.3 ann dag sem ákve inn er skv. 3. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 
2008/49/EB, skulu teljast hæfir sem sko unarmenn í samræmi vi  kröfurnar sem settar eru fram í essum kafla. 

2.6.2. rátt fyrir ákvæ i a-li ar li ar 2.3.3 skulu sko unarmenn, sem teljast hæfir í samræmi vi  li  2.6.1, fá reglubundna 
jálfun, sem SAFA fyrirtæki sem veitir jálfun veitir a  sta aldri, eigi sí ar en 1. júlí 2010 og eftir a  eins og 

kve i  er á um í a-li  li ar 2.3.3. 

3. STA LAR 

3.1. Sta lar Al jó aflugmálastofnunarinnar og svæ isbundnar vi bótarverklagsreglur Al jó aflugmálastofnunarinnar 
fyrir Evrópu eru sú grunnvi mi un sem notu  er vi  sko un á flugrekanda og loftfari innan SAFA-áætlunar 
Bandalagsins. egar tæknilegt ástand loftfars er sko a  skal auk ess athuga a  í samanbur i vi  sta la 
framlei anda loftfarsins. 

4. SKO UNARFERLI 

Atri i á gátlista 

4.1. Atri in, sem á a  sko a, ver a valin úr eim sem tilgreind eru á gátlistanum í SAFA-sk rslunni um sko un á hla i 
sem inniheldur í heild 54 atri i (sjá 1. fylgiskjal).  

4.2. Sko unin og ni urstö ur hennar, ef einhverjar eru, ver a a  endurspeglast í SAFA-sk rslunni um sko un á hla i a  
sko un lokinni.  

Nákvæmar lei beiningar um öryggissko un erlendra loftfara (SAFA) 

4.3. Fyrir hvert sko unaratri i á gátlistanum í SAFA-sk rslunni um sko un á hla i ver ur útbúin nákvæm l sing ar sem 
tilgreint er umfang og a fer  sko unarinnar. Auk ess ver ur vísa  í vi eigandi kröfur í ICAO-vi aukunum. etta 
ver ur róa  og birt sem nákvæmar lei beiningar af hálfu Flugöryggisstofnunar Evrópu og breytt, eftir ví sem 
nau synlegt er, til a  endurspegla n justu, gildandi sta la.  

Skráning sk rslna í mi lægan SAFA-gagnagrunn 

4.4. Sk rsla um sko unina skal fær  inn í mi lægan SAFA-gagnagrunn, eins fljótt og mögulegt er og eigi sí ar en 15 
vinnudögum eftir sko unardaginn, jafnvel ótt ekki hafi veri  bent á neinar ni urstö ur. 

5. FLOKKUN Á NI URSTÖ UM 

5.1. Fyrir hvert sko unaratri i eru skilgreindir rír flokkar mögulegra frávika frá vi eigandi stö lum, sem settir eru 
samkvæmt li  3.1, sem ni urstö ur. Slíkar ni urstö ur ver a flokka ar á eftirfarandi hátt: 

— ni ursta a í 1. flokki telst hafa minni háttar áhrif á öryggi, 

— ni ursta a í 2. flokki kann a  hafa veruleg áhrif á öryggi og 

— ni ursta a í 3. flokki kann a  hafa stórvægileg áhrif á öryggi. 

5.2. Fyrirmæli um flokkun ni ursta na ver a róu  og birt sem nákvæmar lei beiningar af hálfu Flugöryggisstofnunar 
Evrópu og breytt, eftir ví sem nau synlegt er, til a  endurspegla vi eigandi framfarir á svi i vísinda og tækni.  
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6. EFTIRFYLGNIA GER IR SEM GRÍPA SKAL TIL 

6.1. Me  fyrirvara um li  1.2 skal sta festing á sko un, sem felur a.m.k. í sér au atri i sem sett eru fram í 2. vi bæti, 
fyllt út og afrit afhent flugstjóra loftfarsins e a, ef hann er ekki á sta num, flugli a e a háttsettasta fulltrúa 
flugrekandans, sem er sta settur í e a vi  loftfari , a  SAFA-sko un lokinni. Óska skal eftir undirrita ri 
vi urkenningu á móttöku sta festingar á sko un frá vi takanda sem sko unarma ur heldur eftir. Ef vi takandi 
neitar a  undirrita skal skrá a  í skjali . Vi eigandi, nákvæm fyrirmæli ver a róu  og birt sem nákvæmar 
lei beiningar af hálfu Flugöryggisstofnunar Evrópu. 

6.2. Á grundvelli ess hvernig ni urstö ur hafa veri  flokka ar hafa tilteknar eftirfylgnia ger ir veri  skilgreindar. 
Tengslin milli flokks ni ursta na og a ger anna, sem á a  grípa til, er a  finna í a ger arflokkunum og ver a róu  
og birt sem nákvæmar lei beiningar af hálfu Flugöryggisstofnunar Evrópu. 

6.3. A ger  skv. 1. flokki: essi a ger  felur í sér a  veita flugstjóra loftfarsins e a, ef hann er ekki á sta num, ö rum 
flugli a e a háttsettasta fulltrúa flugrekandans, sem er á sta num, uppl singar um ni urstö ur SAFA-sko unar á 
hla i. essi a ger  felur í sér munnlega tilkynningu og afhendingu á sta festingu á sko un. Grípa skal til a ger ar 
skv. 1. flokki eftir hverja sko un, án tillits til ess hvort ni urstö ur hafi fengist e a ekki. 

6.4. A ger  skv. 2. flokki: essi a ger  felur í sér: 

1) skriflega or sendingu til hluta eigandi flugrekanda ar sem fram kemur ósk um sönnun um a ger ir til úrbóta, 
sem teknar hafa veri , og 

2) skriflega or sendingu til ríkisins sem ber ábyrg  (ríki flugrekanda og/e a skráningarríki) sem fjallar um 
ni urstö ur sko ana sem framkvæmdar voru á loftförum sem starfrækt voru undir öryggiseftirliti vi komandi 
ríkis. Í or sendingunni skal, eftir ví sem vi  á, vera a  finna bei ni um sta festingu á ví a  au séu ánæg  
me  a ger ir til úrbóta sem gripi  var til skv. 1. li . 

A ildarríkin skulu láta Flugöryggisstofnun Evrópu í té mána arlega sk rslu um stö u eftirfylgnia ger ar sem au 
hafa gripi  til í kjölfar sko ana á hla i. 

Grípa skal til a ger a skv. 2. flokki a  sko unum loknum ar sem ni urstö ur í 2. e a 3. flokki hafa komi  fram.  

Vi eigandi, nákvæm fyrirmæli ver a róu  og birt sem nákvæmar lei beiningar af hálfu Flugöryggisstofnunar 
Evrópu. 

6.5. A ger ir skv. 3. flokki: Grípa skal til a ger a skv. 3. flokki a  sko un lokinni ar sem ni urstö ur í 3. flokki hafa 
komi  fram. Sökum ess hversu mikilvægar ni urstö ur í 3. flokki eru, me  tilliti til mögulegra áhrifa eirra á 
öryggi loftfarsins og eirra sem í ví eru, hafa eftirfarandi undirflokkar veri  skilgreindir: 

1) Flokkur 3a — Takmörkun á starfrækslu loftfars: Lögbæra yfirvaldi , sem framkvæmir sko anir á hla i, kemst 
a  eirri ni urstö u a  í kjölfar eirra frávika sem fundust í sko uninni megi loftfari  einungis fljúga brott me  
tilteknum takmörkunum. 

2) Flokkur 3b — A ger ir til úrbóta á ur en brottför flugs er leyf : Vi  sko un á hla i fundust frávik sem krefjast 
a ger a til úrbóta á ur en fyrirhuga  flug má eiga sér sta . 

3) Flokkur 3c— Loftfar sett í flugbann af hálfu flugmálayfirvalda a ildarríkisins sem annast sko unina: Loftfar er 
sett í flugbann í ví tilviki egar lögbært yfirvald, sem annast sko un á hla i, hefur sannreynt ni urstö urnar 
sem komu í ljós í 3. flokki en er ekki sannfært um a  flugrekandinn muni gera a ger ir til úrbóta til a  rá a bót 
á annmörkum fyrir brottför flugsins og muni ar me  stofna öryggi loftfarsins, og eirra sem í ví eru, í brá a 
hættu. Í slíkum tilvikum skulu flugmálayfirvöld a ildarríkisins, sem annast sko un á hla i, setja loftfari  í 
flugbann ar til hættan er yfirsta in og skulu án tafar tilkynna lögbærum yfirvöldum um vi komandi 
flugrekanda og skráningarríki loftfarsins. 

A ger ir, sem gripi  er til skv. 2. og 3. li , geta einnig teki  til óar bærs sta setningarflugs til vi haldsstö var. 

4) Flokkur 3d — Tafarlaust flugrekstrarbann: A ildarríki er heimilt a  breg ast vi  brá ri og augljósri hættu me  
ví a  setja á flugrekstrarbann eins og kve i  er á um í gildandi landslögum og lögum Bandalagsins. 
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1. vi bætir 

SAFA-sk rsla um sko un á hla i 

 
   

 

   

Flugmálayfirvöld a ildarríkis (heiti) 

(Ríki) 

Öryggissko un erlendra loftfara (SAFA) 

Sk rsla um sko un á hla i 

Nr. _._._._-_._._._-_._._._ 
Heimild:  Sko un á hla i   
Dagsetning:  ___.___.____ Sta ur:  __________ 
Sta artími:  ___.___   
Flugrekandi:  ___ Númer flugrekandaskírteinis  __________ 
Ríki:  ___ Tegund starfrækslu:  __________ 
Fluglei  frá:  _____________ Flugnúmer:  __________ 
Fluglei  til:  _____________ Flugnúmer:  __________ 
Leigt af flugrekanda*: 

*( ar sem vi  á) 
__________ Ríki leigutaka*:  __________ 

    
Tegund loftfars: :  __________ Skrásetningarmerki: __________ 
Útfærsla loftfars:  __________ Smí anúmer:  __________ 
Flugáhöfn: Ríki sem gefur út 

skírteini:  
 

__________ 

  

anna  ríki sem gefur út 
skírteini*: 

*( ar sem vi  á) 

 

__________ 

  

    
Ni urstö ur:    
Kó i/sta all/tilvísun/flokkur/ni ursta a Nákvæm l sing: 

_._._    _     _._._   _     ............................................................. ....................................................................................................... 

_._._    _     _._._   _     ............................................................. ....................................................................................................... 

_._._    _     _._._   _     ............................................................. ....................................................................................................... 

_._._    _     _._._   _     ............................................................. ....................................................................................................... 

_._._    _     _._._   _     ............................................................. ....................................................................................................... 

  
Flokkar a ger a sem gripi  er til:  Nákvæm l sing: 

 3d — Tafarlaust flugrekstrarbann  

 3c Loftfar sett í flugbann af hálfu flugmálayfirvalda a ildarríkisins   sem 

annast sko unina ....................................................................................................... 

 3b A ger ir til úrbóta á ur en brottför flugs er leyf : ....................................................................................................... 

 3a Takmörkun á starfrækslu loftfars: ....................................................................................................... 

 2 Uppl singar fyrir flugmálayfirvöld og flugrekanda  

 1 Uppl singar fyrir flugstjóra  

Vi bótaruppl singar (ef einhverjar eru) 

  

 

Nöfn e a númer sko unarmanna: .............................................................................................................................................................................. 

— Í essari sk rslu er tilgreint a  sem í ljós kom vi  sko unina og skal a  ekki túlka  sem sta festing á ví a  loftfari  sé hæft fyrir 
fyrirhuga  flug.  

— Gögn, sem lög  eru fram í essari sk rslu, geta breyst vegna lagfæringar á or alagi egar au eru fær  inn í SAFA-gagnagrunninn.  
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Flugmálayfirvöld a ildarríkis (heiti) 
 

(Ríki) 
 

Kó i atri is Sko a  Athugasemd 

A. Stjórnklefi   

Almennt   
1. Almennt ástand ........................................................................................................................... 1   1   
2. Ney arútgangur .......................................................................................................................... 2   2   
3. Búna ur ....................................................................................................................................... 3   3   

Skjöl   
4. Handbækur .................................................................................................................................. 4   4   
5. Gátlistar ....................................................................................................................................... 5   5   
6. Kort yfir fjarlei sögu .................................................................................................................. 6   6   
7. Listi yfir lágmarksbúna  ............................................................................................................. 7   7   
8. Skráningarvottor  ....................................................................................................................... 8   8   
9. Hljó stigsvottor  (ef vi  á) ......................................................................................................... 9   9   
10. Flugrekandaskírteini e a sambærilegt ........................................................................................ 10   10   
11. Talstö varskírteini ...................................................................................................................... 11   11   
12. Lofthæfivottor  ........................................................................................................................... 12   12   

Fluggögn   
13. Undirbúningur flugs .................................................................................................................... 13   13   
14. Hle slu- og jafnvægisskrá .......................................................................................................... 14   14   

Öryggisbúna ur   
15. Handslökkvitæki ......................................................................................................................... 15   15   
16. Björgunarvesti/flotbúna ur ......................................................................................................... 16   16   
17. Tygi ............................................................................................................................................. 17   17   
18. Súrefnistæki ................................................................................................................................ 18   18   
19. Vasaljós ....................................................................................................................................... 19   19   

Flugáhöfn   
20. Flugli askírteini .......................................................................................................................... 20   20   

Lei arflugbók/tækniflugbók e a sambærilegt   
21. Lei arflugbók e a sambærilegt .................................................................................................. 21   21   
22. Vi haldsvottor  .......................................................................................................................... 22   22   
23. Tilkynning og vi ger  bilana ( .m.t. tækniflugbók) .................................................................. 23   23   
24. Fyrirflugssko un ......................................................................................................................... 24   24   

   
B. Öryggi/far egar mi   

1. Almennt innra ástand .................................................................................................................. 1   1   
2. Sæti öryggis- og jónustuli a og hvíldarsvæ i áhafnar .............................................................. 2   2   
3. Sjúkrakassi/læknataska ............................................................................................................... 3   3   
4. Handslökkvitæki ......................................................................................................................... 4   4   
5. Björgunarvesti/flotbúna ur ......................................................................................................... 5   5   
6. Öryggisbelti og ástand sæta ........................................................................................................  6   6   
7. Ney arútgangur, ljósabúna ur og merkingar, handluktir ........................................................... 7   7   
8. Rennibrautir/björgunarbátar (eftir örfum), ney arsendir (ELT) ............................................... 8   8   
9. Súrefnisbirg ir (öryggis- og jónustuli ar og far egar) ............................................................. 9   9   
10. Öryggislei beiningar .................................................................................................................. 10   10   
11. Öryggis- og jónustuli ar ........................................................................................................... 11   11   
12. A gangur a  ney arútgöngum .................................................................................................... 12   12   
13. Öryggi farangurs far ega ............................................................................................................ 13   13   
14. Sætaframbo  ............................................................................................................................... 14   14   
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Kó i atri is Sko a  Athugasemd 

C.  Ástand loftfars   

Almennt   
1. Almennt ástand ........................................................................................................................... 1   1   
2. Hur ir og lúgur ........................................................................................................................... 2   2   
3. St ri ............................................................................................................................................. 3   3   
4. Hjól, hjólbar ar og hemlar .......................................................................................................... 4   4   
5. Lendingarbúna ur, mei ar/flotholt ............................................................................................. 5   5   
6. Hjólahólf ..................................................................................................................................... 6   6   
7. Fullbúinn hreyfill og stöpull ....................................................................................................... 7   7   
8. Blásarablö  ................................................................................................................................. 8   8   
9. Loftskrúfur, yrlar (a al og stél) ................................................................................................. 9   9   
10. Augljósar vi ger ir ..................................................................................................................... 10   10   
11. Augljósar óvi ger ar skemmdir ................................................................................................. 11   11   
12. Leki ............................................................................................................................................. 12   12   

   

D.  Farmur   

   
1. Almennt ástand farmr mis .......................................................................................................... 1   1   
2. Hættulegur varningur .................................................................................................................. 2   2   
3. Öryggi farms um bor  ................................................................................................................. 3   3   
   

E.  Almennt   

   
1.  Almennt ...................................................................................................................................... 1   1   
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2. vi bætir 

Ey ubla  fyrir sta festingu á sko un 

Sta festing á sko un 

Dagsetning: Tími Sta ur: 
Flugrekandi: Ríki: Númer 

flugrekandaskírteinis 
Fluglei  frá: Flugnr.: Fluglei anr.: Flugnr.: 
Tegund flugs:  Leigt af flugrekanda: Tegund loftfars:  Útfærsla loftfars:  

Ríki leigutaka:  
 

Skrásetningarmerki:  Smí anr.:  

Sta festing á móttöku (*) 
Nafn 

Ríki sem gefur/gefa út 
flugli askírteini:  

Starfsheiti: ......................................... 
Undirskrift: ........................................  

Uppl singar á valfrjálsu 
sni i um flumálayfirvöld 

a ildarríkis sem 
framkvæma sko unina 

(kennimerki, uppl singar 
um hvernig hægt er a  ná 

sambandi 
símanúmer/bréfasímanúm

er/netfang) 

                

  Sko a  Athugasemd  Sko a  Athugasemd  Sko a  Athugasemd  

 A Stjórnklefi  Flugáhöfn   Ástand loftfars  

 1 Almennt ástand   20 Flugli askírteini    Almennt ytra ástand  

 2 Ney arútgangur   Lei arflugbók/tækniflugbók e a 
sambærilegt 

  Hur ir og lúgur  

 3 Búna ur   21 Lei arflugbók e a 
sambærilegt 

   St ri  

  Skjöl  22 Vi haldsvottor     Hjól, hjólbar ar og hemlar  

 4 Handbækur   23 Tilkynning og vi ger  bilana 
( .m.t. tækniflugbók) 

   Lendingarbúna ur 
mei ar/flotholt 

 

 5 Gátlistar   24 Fyrirflugssko un    Hjólahólf  

 6 Kort yfir fjarlei sögu        Fullbúinn hreyfill og stöpull  

 7 Listi yfir lágmarksbúna    B Öryggi/far egar mi  Blásarablö   

 8 Skráningarvottor    1 Almennt innra ástand    Loftskrúfur, yrlar (a al/stél)  

 9 Hljó stigsvottor  (ef vi  á)   2 Sæti öryggis- og jónustuli a 
og hvíldarsvæ i áhafnar 

   Augljósar vi ger ir  

 10 Flugrekandaskírteini e a 
sambærilegt 

  3 Sjúkrakassi/læknataska    Augljósar óvi ger ar 
skemmdir 

 

 11 Talstö varskírteini    4 Handslökkvitæki    Leki  

 12 Lofthæfivottor     5 Björgunarvesti/flotbúna ur        

  Fluggögn  6 Öryggisbelti og ástand sæta    Farmur  

 13 Flugundirbúningur    7 Ney arútgangur, 
ljósabúna ur og merkingar, 
handluktir 

   Almennt ástand farmr mis  

 14 Hle slu- og jafnvægisskrá    8 Rennibrautir/björgunarbátar 
(eftir örfum), ney arsendir 

   Hættulegur varningur  

  Öryggisbúna ur 
 

 9 Súrefnisbirg ir (öryggis- og 
jónustuli ar og far egar) 

   Öryggi farms um bor   

 15 Handslökkvitæki    10 Öryggislei beiningar        

 16 Björgunarvesti/flotbúna ur    11 Öryggis- og jónustuli ar    Almennt  

 17 Tygi    12 A gangur a  
ney arútgöngum 

   Almennt  

 18 Súrefnistæki    13 Öryggi farangurs far ega        

 19 Vasaljós    14 Sætaframbo         

                
 A ger  sem er gripi  til    Atri i Athugasemdir         

  3c) Loftfar sett í flugbann af hálfu 
flugmálayfirvalda a ildarríkisins sem 
annast sko unina 

   

  3b) A ger ir til úrbóta á ur en brottför 
flugs er leyf  

   

  3a) Takmörkun á starfrækslu loftfars    

  2) Uppl singar fyrir flugmálayfirvöld og 
flugrekanda 

   

  1) Uppl singar fyrir flugstjóra    

  0) Engar athugasemdir    

 Merki e a númer sko unarmanns e a 
sko unarmanna 

   

    

    

      
   

 (*) Undirskrift flugverja e a annars fulltrúa flugrekandans, sem sætir sko un, felur ekki á neinn hátt í sér vi urkenningu á eim ni urstö um sem tilgreindar 
eru heldur er hún einfaldlega sta festing á ví a  loftfari  hafi veri  sko a  á eim tíma og sta  sem tilgreindur er í skjalinu. 
Í essari sk rslu er tilgreint a  sem í ljós kom vi  sko unina og skal a  ekki túlka  sem sta festing á ví a  loftfari  sé hæft fyrir fyrirhuga  flug. 
Gögn, sem lög  eru fram í essari sk rslu, geta breyst vegna lagfæringar á or alagi egar au eru fær  inn í SAFA-gagnagrunninn.“ 
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                       REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 393/2008                  2009/EES/54/07 

frá 30. apríl 2008 

um leyfi fyrir astaxantíndímet ldísúksínati sem aukefni í fó ri (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (1), 
einkum 2. mgr. 9. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í regluger  (EB) nr. 1831/2003 er kve i  á um veitingu 
leyfa til a  nota aukefni í fó ur ásamt forsendum og 
málsme fer  vi  slíka leyfisveitingu. 

2) Í samræmi vi  7. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003 var 
lög  fram umsókn um leyfi fyrir efnablöndunni sem 
tilgreind er í vi aukanum vi  essa regluger . 
Umsókninni fylgdu uppl singar og skjöl sem krafist er 
skv. 3. mgr. 7. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin var ar leyfi fyrir efnablöndunni 
astaxantíndímet ldísúksínati, í aukefnaflokknum 
„skynræn aukefni“, sem aukefni í fó ri fyrir lax og 
silung. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
„stofnunin“) komst a  eirri ni urstö u í áliti sínu frá 
17. október 2007 a  astaxantíndímet ldísúksínat hafi 
ekki ska leg áhrif á heilsu d ra, manna e a 
umhverfi  (2). Hún komst enn fremur a  eirri ni ur-
stö u a  astaxantíndímet ldísúksínat feli ekki í sér a ra 

áhættu sem kemur í veg fyrir leyfisveitingu í samræmi 
vi  2. mgr. 5. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003. 
Stofnunin telur a  ekki sé örf á sértækum kröfum um 
eftirlit a  lokinni setningu á marka . Í álitinu er einnig 
sta fest sk rsla um a fer ir til a  greina aukefni í fó ri 
sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins, sem sett var 
á stofn me  regluger  (EB) nr. 1831/2003, lag i fram. 

5) Mat á efnablöndunni s nir a  skilyr in fyrir leyfinu, sem 
kve i  er á um í 5. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003, 
eru uppfyllt. Til samræmis vi  a  ber a  leyfa notkun 

essarar efnablöndu eins og tilgreint er í vi aukanum vi  
essa regluger . 

6) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli  og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Efnablandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn 
aukefni“ og virka hópnum „a) ii) litarefni: efni sem gefa 
matvælum úr d raríkinu lit hafi au veri  gefin d runum“ og er 
tilgreind í vi aukanum, er leyf  sem aukefni í fó ri me  eim 
skilyr um sem mælt er fyrir um í eim vi auka. 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 

 
 
 
 
(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 117, 1.5.2008, bls. 20. Hennar var 

geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2009 frá 17. mars 
2009 um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins  
nr. 28, 28.5.2009, bls. 9. 

(1) Stjtí . ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Álit vísindanefndar um aukefni og afur ir e a efni sem eru notu  í fó ur 
sem fjallar um öryggi og verkun Carophyll® Stay-Pink 
(astaxantíndímet ldísúksínat) sem aukefni í fó ri fyrir lax og silung. 
Sam ykkt 17. október 2007. Tí indi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 
(2007) 574, bls. 1-25. 

 



    

 
VI AUKI 

Lágmarksi
nnihald 

Hámarks-
innihald Kenninúmer 

aukefnis Nafn leyfishafa Aukefni Samsetning, efnaformúla, l sing, greiningara fer  Tegund e a 
flokkur d ra 

Hámarksa
ldur 

mg/kg heilfó urs me  12% 
rakainnihald 

Önnur ákvæ i Leyfi rennur út 

Flokkur: skynræn aukefni: Virkur hópur: a) ii) litarefni: efni sem gefa matvælum úr d raríkinu lit hafi au veri  gefin d runum 

2a(ii) 165 — astaxantíndímet ldísúksí
nat 

Virkt efni: 

astaxantíndímet ldísúksínat 

(C50H64O10, CAS-nr. 578006-46-9) 
Astaxantíndímet ldísúksínat > 96% 

Önnur karótenóí  < 4% 

Samsetning aukefnis: 

Samsett úr lífrænum uppistö uefnum 

Hreinleikaskilyr i: 

Trífen lfosfínoxí   100 mg/kg af 
aukefni 

Díklórmetan:  600 mg/kg af aukefni 
Greiningara fer ir 

Há r stivökvaskiljun ásamt greiningu ar 
sem er notast er vi  útfjólublátt ljós (1) 

Lax og 
silungur 

— — 138 1. Má gefa d rum sem hafa ná  
sex mána a aldri e a d rum 
sem hafa ná  50 g yngd. 

2. Ef nota á í fiskafó ur skal 
aukefni  vera í samsettu formi, 
gert stö ugt me  leyfilegu 

ráavarnarefni. Ef etox kvín 
er nota  í samsetningunni skal 
tilgreina a  á merkimi anum. 

3. Ef astaxantíndímet ldísúksínat 
er blanda  me  kantaxantíni 
og ö rum astaxantíngjöfum 
skal heildarstyrkur blöndunnar 
ekki fara yfir 100 mg 
astaxantínjafngildis (2)/kg í 
heilfó ri fyrir fiska. 

21. maí 2018 

(1) Frekari uppl singar um greiningara fer irnar eru fáanlegar á eftirfarandi sló  tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives 
(2) 1,38 mg astaxantíndímet ldísúksínat jafngildir 1 mg af astaxantíni. 
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                      REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 505/2008                   2009/EES/54/08 

frá 6. júní 2008 

um leyfi fyrir n rri notkun 3-f tasa (Natuphos) sem aukefnis í fó ri (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (1), 
einkum 2. mgr. 9. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í regluger  (EB) nr. 1831/2003 er kve i  á um veitingu 
leyfa til a  nota aukefni í fó ur ásamt forsendum og 
málsme fer  vi  slíka leyfisveitingu. 

2) Í samræmi vi  7. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003 var 
lög  fram umsókn um leyfi fyrir efnablöndunni sem 
tilgreind er í vi aukanum vi  essa regluger . 
Umsókninni fylgdu uppl singar og skjöl sem krafist er 
skv. 3. mgr. 7. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin var ar leyfi fyrir n rri notkun 
ensímblöndunnar 3-f tasa (Natuphos 5000, Natuphos 
5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G og 
Natuphos 10000 L), framleiddur me  Aspergillus niger 
(CBS 101.672), í aukefnaflokknum „d raræktaraukefni“, 
sem aukefnis í fó ri fyrir gyltur. 

4) Notkun eirrar efnablöndu var leyf  fyrir smágrísi 
(vanda undan), eldissvín og eldiskjúklinga me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 243/ 
2007 (2), fyrir varphænur og eldiskalkúna me  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1142/2007 (3) og fyrir 
endur me  regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
165/2008 (4). 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 149, 7.6.2008, bls. 33. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2009 frá 17. mars 2009 
um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-samninginn, 
sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, 
bls. 10. 

(1) Stjtí . ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Stjtí . ESB L 73, 13.3.2007, bls. 4. 
(3) Stjtí . ESB L 256, 2.10.2007, bls. 20. 
(4) Stjtí . ESB L 50, 23.2.2008, bls. 8. 

5) Lög  voru fram n  gögn til stu nings umsókn um leyfi 
fyrir gyltur. Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir 
nefnd „stofnunin“) komst a  eirri ni urstö u í áliti sínu 
frá 15. júní 2006 (5) a  ensímblandan Natuphos (3-
f tasi), framleiddur me  Aspergillus niger (CBS 
101.672), hafi ekki ska leg áhrif á neytendur, notendur 
e a umhverfi  og a  hún sé áhrifarík til a  bæta 
meltanleika fó urs. Í áliti sínu frá 12. desember 2007 (6) 
komst stofnunin a  eirri ni urstö u a  notkun 
efnablöndunnar sé örugg fyrir gyltur. Stofnunin telur a  
ekki sé örf á sértækum kröfum um eftirlit a  lokinni 
setningu á marka . Í álitinu er einnig sta fest sk rsla um 
a fer ir til a  greina aukefni í fó ri sem 
tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins, sem sett var á 
stofn me  regluger  (EB) nr. 1831/2003, lag i fram. 

6) Mat á efnablöndunni s nir a  skilyr in fyrir leyfinu, sem 
kve i  er á um í 5. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003, 
eru uppfyllt. Til samræmis vi  a  ber a  leyfa notkun 

essarar efnablöndu eins og tilgreint er í vi aukanum vi  
essa regluger . 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli  og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Efnablandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum 
„d raræktaraukefni“ og virka hópnum „meltingarbætandi efni“ 
og er tilgreind í vi aukanum, er leyf  sem aukefni í fó ri me  

eim skilyr um sem mælt er fyrir um í eim vi auka. 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

________________  

(5) Álit vísindanefndar um aukefni og afur ir e a efni sem notu  eru í fó ur og 
álit vísindanefndar um erf abreyttar lífverur um öryggi og verkun 
ensímblöndunnar Natuphos (3-f tasi), framleiddur me  Aspergillus niger. 
Tí indi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 369, 1-19. 

(6) Álit vísindanefndar um aukefni og afur ir e a efni sem notu  eru í fó ur um 
öryggi ensímblöndunnar Natuphos (3-f tasi) fyrir gyltur. Tí indi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2007) 614, 1-5. 
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Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 6. júní 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 



 

 

  

VI AUKI 

Lágmarks-
innihald 

Hámarks-
innihald Kenninúmer 

aukefnisins 
Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

(vi skiptaheiti) Samsetning, efnaformúla, l sing, greiningara fer  Tegund e a 
flokkur d ra 

Hámarks-
aldur 

Virknieiningar/kg heilfó urs 
me  12% rakainnihaldi 

Önnur ákvæ i Leyfi rennur út 

Flokkur d raræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni. 

4a1600 BASF SE 3-f tasi 

EB 3.1.3.8 

(Natuphos 5000 
Natuphos 5000 G 
Natuphos 5000 L 
Natuphos 10000 G 
Natuphos 10000 L) 

Samsetning aukefnis 

3-f tasi, framleiddur me  Aspergillus 

niger (CBS 101.672), me  virkni a  
lágmarki: 

Fast form: 5000 FTU°(1)/g 
Vökvaform: 5000 FTU/ml 
L sing á eiginleikum virka efnisins 

3-f tasi framleiddur me  Aspergillus niger 
(CBS 101.672) 

Greiningara fer  (2) 

Litmæling sem mælir ólífrænt fosfat sem 
ensími  leysir úr f tathvarfefni. 

Gyltur — 500 FTU — 1. Í notkunarlei beiningum me  
aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslu ol 
og ol vi  kögglun. 

2. Rá lag ur skammtur á hvert 
kílógramm heilfó urs: 500 FTU. 

3. Til nota í fó ur sem inniheldur yfir 
0,36% f tínbundinn fosfór. 

27.júní 2018 

(1) 1 FTU er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrómól ólífræns fosfats á mínútu úr natríumf tati vi  pH-gildi  5,5 og 37 °C. 
(2) Uppl singar um greiningara fer irnar eru fáanlegar á eftirfarandi sló  tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives 
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                         REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 516/2008                2009/EES/54/09 

frá 10. júní 2008 

um breytingu á regluger um (EB) nr. 1200/2005, (EB) nr. 184/2007, (EB) nr. 243/2007, (EB)  
nr. 1142/2007, (EB) nr. 1380/2007 og (EB) nr. 165/2008 ví er var ar skilmála leyfa fyrir 

tilteknum aukefnum í fó ri (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (1), 
einkum 3. mgr. 13. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) BASF Aktiengesellschaft hefur lagt fram umsókn, skv. 
3. mgr. 13. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003, ar sem 
lög  er til breyting á nafni handhafa leyfisins a  ví er 
var ar regluger ir framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1200/2005 (2), (EB) nr. 184/2007 (3), (EB) 
nr. 243/2007 (4), (EB) nr. 1142/2007 (5), (EB) 
nr. 1380/2007 (6) og regluger  framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 165/2008 (7). 

2) Me  essum regluger um er notkun tiltekinna aukefna 
leyf . Leyfi  er bundi  handhafa ess. Handhafi 
leyfisins er í öllum tilvikum BASF Aktiengesellschaft. 

3) Umsækjandi fullyr ir a  BASF Aktiengesellschaft hafi 
veri  breytt í BASF SE frá og me  14. janúar 2008 og a  
BASF SE sé sama fyrirtæki  og eigi nú marka s-
setningarrétt fyrir essi aukefni. Umsækjandinn hefur 
lagt fram vi eigandi skjöl ví til stu nings. 

4) Fyrirhugu  breyting á skilmálum leyfanna er eingöngu 
stjórns slulegs e lis og felur ekki í sér n tt mat á 
vi komandi aukefnum. Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
var uppl st um umsóknina. 

5) Til a  gera umsækjanda kleift a  n ta 
marka ssetningarrétt sinn undir heitinu BASF SE frá og 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 151, 11.6.2008, bls. 3. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2009 frá 17. mars 2009 
um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-samninginn, 
sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, 
bls. 10. 

(1) Stjtí . ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Stjtí . ESB L 195, 27.7.2005, bls. 6. Regluger inni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 1445/2006 (Stjtí . ESB L 271, 30.9.2006, bls. 22). 

(3) Stjtí . ESB L 63, 1.3.2007, bls. 1. 
(4) Stjtí . ESB L 73, 13.3.2007, bls. 4. 
(5) Stjtí . ESB L 256, 2.10.2007, bls. 20. 
(6) Stjtí . ESB L 309, 27.11.2007, bls. 21. 
(7) Stjtí . ESB L 50, 23.2.2008, bls. 8. 

me  14. janúar 2008, er nau synlegt a  breyta 
skilmálum leyfanna frá og me  eim degi. 

6) ví ber a  breyta regluger um (EB) nr. 1200/2005, (EB) 
nr. 184/2007, (EB) nr. 243/2007, (EB) nr. 1142/2007, 
(EB) nr. 1380/2007 og (EB) nr. 165/2008 til samræmis 
vi  a . 

7) Rétt er a  kve a á um a lögunartímabil svo a  unnt sé a  
n ta fyrirliggjandi birg ir. 

8) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli  og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

1. Í 2. dálki færslunnar fyrir 1, í I. vi auka vi  regluger  (EB) 
nr. 1200/2005, komi „BASF SE“ í sta  „BASF 
Aktiengesellschaft“. 

2. Í 2. dálki færslunnar fyrir 4d800, í vi aukanum vi  
regluger  (EB) nr. 184/2007, komi „BASF SE“ í sta  „BASF 
Aktiengesellschaft“. 

3. Í 2. dálki færslunnar fyrir 4a1600, í vi aukanum vi  
regluger  (EB) nr. 243/2007, komi „BASF SE“ í sta  „BASF 
Aktiengesellschaft“. 

4. Í 2. dálki færslunnar fyrir 4a1600, í vi aukanum vi  
regluger  (EB) nr. 1142/2007, komi „BASF SE“ í sta  „BASF 
Aktiengesellschaft“. 

5. Í 2. dálki færslunnar fyrir 4a62, í vi aukanum vi  regluger  
(EB) nr. 1380/2007, komi „BASF SE“ í sta  „BASF 
Aktiengesellschaft“. 

6. Í 2. dálki færslunnar fyrir 4a1600, í vi aukanum vi  
regluger  (EB) nr. 165/2008, komi „BASF SE“ í sta  „BASF 
Aktiengesellschaft“. 
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2. gr. 

Fyrirliggjandi birg ir, sem eru í samræmi vi  ákvæ in sem giltu fyrir gildistökudag essarar regluger ar, má 
setja á marka  og nota til 31. október 2008. 

3. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og me  14. janúar 2008. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. júní 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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                         REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 552/2008                2009/EES/54/10 

frá 17. júní 2008 

um breytingu á regluger um (EB) nr. 2430/1999, (EB) nr. 2380/2001 og (EB) nr. 1289/2004 a  ví 
er var ar skilmála leyfa fyrir tilteknum aukefnum í fó ri (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (1), 
einkum 3. mgr. 13. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Alpharma (Belgía) BVBA hefur lagt fram umsókn, skv. 
3. mgr. 13. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003, ar sem 
lög  er til breyting á nafni handhafa leyfisins a  ví er 
var ar regluger ir framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 2430/1999 (2), (EB) nr. 2380/2001 (3) og (EB) 
nr. 1289/2004 (4). Me  essum regluger um er notkun 
tiltekinna aukefna leyf . Leyfin eru bundin handhafa 

eirra.  

2) A  ví er var ar aukefnin róbenidính dróklórí  66 g/kg 
(Cycostat 66G) og alfamadúramísínammóníum 1 g/100g 
(Cygro 1%), sem eru skrá  í I. vi auka vi  regluger  
(EB) nr. 2430/1999, er Roche Vitamins Europe Ltd. 
handhafi leyfisins. 

3) A  ví er var ar aukefnin alfamadúramísínammóníum 
1 g/100 g (Cygro 1%) sem er skrá  í vi aukann vi  
regluger  (EB) nr. 2380/2001 og dekókínat 60,6 g/kg 
(Deccox) sem er skrá  í vi aukann vi  regluger  (EB) 
nr. 1289/2004, er Alpharma AS. handhafi leyfisins. 

4) Umsækjandinn fullyr ir a  Alpharma (Belgía) BVBA sé 
löglegur sí ari handhafi leyfanna sem um getur í 
forsendum 2 og 3. Me  umsókninni hefur Alpharma 
(Belgía) BVBA lagt fram vi eigandi skjöl, ar sem fram  
 
 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 158, 18.6.2008, bls. 3. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2009 frá 17. mars 2009 
um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-samninginn, 
sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, 
bls. 10. 

(1) Stjtí . ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Stjtí . EB L 296, 17.11.1999, bls. 3. Regluger inni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 1519/2007 (Stjtí . ESB L 335, 20.12.2007, bls. 15). 

(3) Stjtí . EB L 321, 6.12.2001, bls. 18. 
(4) Stjtí . ESB L 243, 15.7.2004, bls. 15. 

kemur a  marka ssetningarréttur essara aukefna hefur 
flust til Alpharma (Belgía) BVBA, ásamt vi bótar-
fylgiskjölum frá upprunalegum handhöfum sem nefndir 
eru í eim leyfum. 

5) Fyrirhugu  breyting á skilmálum leyfanna er eingöngu 
stjórns slulegs e lis og felur ekki í sér n tt mat á 
vi komandi aukefnum. Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
var uppl st um umsóknina. 

6) Til a  gera umsækjanda kleift a  n ta 
marka ssetningarrétt sinn undir heitinu Alpharma 
(Belgía) BVBA er nau synlegt a  breyta skilmálum 
leyfanna. 

7) ví ber a  breyta regluger um (EB) nr. 2430/1999, (EB) 
nr. 2380/2001 og (EB) nr. 1289/2004 til samræmis vi  

a . 

8) Rétt er a  kve a á um a lögunartímabil svo hægt sé a  
n ta fyrirliggjandi birg ir. 

9) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli  og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

1. Í 2. dálki færslunnar fyrir E 758 og E 770, í I. vi auka vi  
regluger  (EB) nr. 2430/1999, komi „ Alpharma (Belgía) 
BVBA “ í sta  „Roche Vitamins Europe Ltd “ . 

2. Í 2. dálki færslunnar fyrir E 770, í vi aukanum vi  
regluger  (EB) nr. 2380/2001, komi „ Alpharma (Belgía) 
BVBA“ í sta  „Alpharma AS“ 
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3. Í 2. dálki færslunnar fyrir E 756, í vi aukanum vi  regluger  (EB) nr. 1289/2004, komi „Alpharma 
(Belgía) BVBA“ í sta  „Alpharma AS“. 

2. gr. 

Fyrirliggjandi birg ir, sem eru í samræmi vi  ákvæ in sem giltu fyrir gildistökudag essarar regluger ar, má 
setja á marka  og nota til 30. september 2008. 

3. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. júní 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU  

framkvæmdastjóri. 

 

 
 

 

 

 

 



15.10.2009  Nr. 54/43 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
                       REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 554/2008                 2009/EES/54/11 

frá 17. júní 2008 

um leyfi fyrir 6-f tasa (Quantum Phytase) sem aukefni í fó ri (*)  

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (1), 
einkum 2. mgr. 9. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í regluger  (EB) nr. 1831/2003 er kve i  á um veitingu 
leyfa til a  nota aukefni í fó ur ásamt forsendum og 
málsme fer  vi  slíka leyfisveitingu. 

2) Í samræmi vi  7. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003 var 
lög  fram umsókn um leyfi fyrir efnablöndunni sem 
tilgreind er í vi aukanum vi  essa regluger . 
Umsókninni fylgdu uppl singar og skjöl sem krafist er 
skv. 3. mgr. 7. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin var ar leyfi fyrir ensímblöndu 6-f tasa 
(Quantum Phytase), framleiddur me  Pichia pastoris 
(DSM 15927), í aukefnaflokknum „d raræktaraukefni“, 
sem aukefni í fó ri fyrir eldiskjúklinga, varphænur, 
eldiskalkúna, aliendur og smágrísi (sem búi  er a  venja 
undan). 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
„stofnunin“) komst a  eirri ni urstö u í áliti sínu frá  
1. febrúar 2007 og 30 janúar 2008 (2) a  ensímblandan 6-
f tasi (Quantum Phytase), framleiddur me  Pichia 

pastoris (DSM 15927), hafi ekki ska leg áhrif á d r, 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 158, 18.6.2008, bls. 14. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2009 frá 17. mars 
2009 um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 28, 
28.5.2009, bls. 10. 

(1) Stjtí . ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

(2) Álit vísindanefndar um aukefni og afur ir e a efni sem notu  eru í fó ur 
(FEEDAP) og álit vísindanefndar um erf abreyttar lífverur um öryggi og 
verkun afur anna Quantum Phytase 5000 L og Quantum Phytase 2500 D (6-
f tasa) sem aukaefni í fó ri fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldiskalkúna, 
aligæsir og smágrísi (sem búi  er a  venja undan).Tí indi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 627, bls. 1-27. 

 

neytendur e a umhverfi  og er áhrifarík til a  bæta 
meltanleika fó urs, samkvæmt gögnum sem umsækjandi 
leggur fram. Hún komst enn fremur a  eirri ni urstö u 
a  afur in veldur vægri ertingu og a  hún getur valdi  
hú næmingu og hugsanlega næmingu í öndunar-
vegi.Stofnunin telur a  ekki sé örf á sértækum kröfum 
um eftirlit a  lokinni setningu á marka . Í álitinu er 
einnig sta fest sk rsla um a fer ir til a  greina aukefni í 
fó ri sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins, sem 
sett var á stofn me  regluger  (EB) nr. 1831/2003, lag i 
fram. 

5) Mat á efnablöndunni s nir a  skilyr in fyrir leyfinu, sem 
kve i  er á um í 5. gr. regluger ar (EB) nr. 1831/2003, 
eru uppfyllt. Til samræmis vi  a  ber a  leyfa notkun 

essarar efnablöndu sem meltingarbætandi efni, eins og 
tilgreint er í vi aukanum vi  essa regluger . Gera skal 
rá stafanir til a  verja notendur gegn eirri áhættu sem 
tilgreind er í áliti stofnunarinnar.  

6) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli  og heilbrig i d ra. 

 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

 

1. gr. 

Efnablandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „d raræktarau-
kefni“ og virka hópnum „meltingarbætandi efni“ og er tilgreind 
í vi aukanum, er leyf  sem aukefni í fó ri me  eim skilyr um 
sem mælt er fyrir um í eim vi auka. 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 
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] 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. júní 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 



 

 

  

VI AUKI 

Lágmarksinn
ihald 

Hámarks-
innihald Kenni-

númer 
aukefnis 

Nafn leyfishafa Aukefni 
(Vi skiptaheiti) 

Samsetning, efnaformúla, l sing, 
greiningara fer  

Tegund e a 
flokkur d ra Hámarksaldur 

Virknieiningar/kg heilfó urs 
me  12% rakainnihaldi 

Önnur ákvæ i Leyfi rennur 
út 

Flokkur d raræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni. 

Eldis-
kjúklingar 

— 500 FTU — 

Varphænur — 2000 FTU — 

Aliendur — 250 FTU — 

Eldiskalkú
nar 

— 1000 FTU — 

4a5 AB Enzymes 
GmbH 

6-f tasi 

EC 3.1.3.26 

(Quantum Phytase 
2500 D 

Quantum Phytase 
5000 L) 

Samsetning aukefnis 

6-f tasi, framleiddur me  Pichia pastoris 
(DSM 15927), me  virkni a  lágmarki: 

Fast form: 2500 FTU/g (1) 
Vökvaform: 5000 FTU/ml 
L sing á eiginleikum virka efnisins 

6-f tasi, framleiddur me  Pichia pastoris 
(DSM 15927) 

Greiningara fer  (2) 

Litmæling sem byggist á efnahvarfi 
vanadómól bdats vi  lífrænt fosfat sem 
fæst me  verkun á hvarfefni sem í er f tat 
(natríumfosfat) vi  pH 5,5 og 37°C. 

Smágrísir 
(sem búi  
er a  venja 

undan) 

— 100 FTU — 

1. Í notkunarlei beiningum me  
aukefninu og forblöndunni skal 
tilgreina geymsluhita, geymslu ol 
og ol vi  kögglun. 

2. Rá lag ur skammtur á hvert 
kílógramm heilfó urs: 

— eldiskjúklingar:  
500-2500 FTU 

— varphænur: 2000 FTU 

— aliendur: 
250-2000 FTU 

— eldiskalkúnar: 
1000-2700 FTU 

— smágrísir  
(sem búi  er a  venja undan) 
100-2500 FTU 

3. Til nota í fó urblöndur sem 
innihalda yfir 0,25% f tínbundinn 
fosfór. 

4. Handa smágrísum, sem búi  er a  
venja undan, anga  til eir eru 
u. .b. 35 kg. 

5. Til öryggis: vi  me höndlun skal 
nota andlitsgrímu, öryggisgleraugu 
og hlíf arhanska. 

8.7.2018 

(1) 1 FTU er magn ess ensíms sem leysir 1 míkrómól ólífræns fosfats á mínútu úr natríumf tati vi  pH 5,5 og 37 °C. 
(2) Uppl singar um greiningara fer irnar eru fáanlegar á eftirfarandi sló  tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives 
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                                                  REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1056/2008             2009/EES/54/12 

frá 27. október 2008 

um breytingu á regluger  (EB) nr. 2042/2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra 
framlei sluvara, hluta og búna ar til flugs og um sam ykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á 
 essu svi i (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu 
og ni urfellingu tilskipunar rá sins 91/670/EBE, regluger ar 
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 
5. mgr. 5. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi vi  6. mgr. 7. gr. regluger ar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 frá 
20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara 
og annarra framlei sluvara, hluta og búna ar til flugs og 
um sam ykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á essu 
svi i (2), hefur Flugöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir 
nefnd „Flugöryggisstofnunin“) meti  áhrifin af ákvæ um 
I. vi auka (M-hluta) vi  á regluger . 

2) Flugöryggisstofnunin hefur komist a  eirri ni urstö u 
a  núverandi ákvæ i I. vi auka (M-hluta) vi  regluger  
(EB) nr. 2042/2003 séu of ströng fyrir loftför sem eru 
ekki notu  í flutningaflugi, einkum loftför sem flokkast 
ekki sem „flókin, vélknúin loftför“. 

3) Nema breytingar séu sam ykktar í tæka tí  skal 
ákvæ um I. vi auka (M-hluta) beitt a  fullu í öllum 
a ildarríkjum frá 28. september 2008 sökum ess a  a  
tímabil sem a ildarríkin gátu beitt undan águ fyrir 
loftför sem eru ekki notu  í flutningaflugi, eins og 
kve i  er á um í a-li  3. mgr. 7. gr. regluger ar (EB) 
nr. 2042/2003, sem flest a ildarríki hafa beitt í reynd, er 
útrunni . 

4) Flugöryggisstofnunin hefur lagt til a  umtalsver ar 
breytingar ver i ger ar á regluger  (EB) nr. 2042/2003, 
einkum á I. vi auka (M-hluta), til a  a laga gildandi 
kröfur a  ví hve flóknir mismunandi flokkar loftfara og 
tegundir starfrækslu eru án ess a  öryggisstigi  
sker ist. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 283, 28.10.2008, bls. 5. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2009 frá 29. maí 
2009 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 47, 
3.9.2009, bls. 29. 

(1) Stjtí . ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1. 
(2) Stjtí . ESB L 315, 28.11.2003, bls. 1. 

5) Til a  gera lögbærum yfirvöldum í a ildarríkjunum og 
hagsmunaa ilum tíma til a  kynna sér nægilega vel n ju 
kröfurnar í M-hluta og til a  a lagast eim, skulu 
a ildarríkin eiga ess kost a  fresta beitingu ákvæ a M-
hluta fyrir loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, 
um eitt til tvö ár til vi bótar, allt eftir ví hva a ákvæ i 
eiga í hlut. 

6) ví ber a  breyta regluger  (EB) nr. 2042/2003 til 
samræms vi  a . 

7) Í ákvæ um essarar regluger ar er teki  tillit til 
or sendingar frá framkvæmdastjórninni frá 11. janúar 
2008, „Áætlun um sjálfbæra framtí  í almannaflugi og 
fyrirtækjaflugi“ (3). 

8) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
byggjast á áliti sem Flugöryggisstofnunin gaf út í 
samræmi vi  b-li  2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 19. gr. 
regluger ar (EB) nr. 216/2008. 

9) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót 
me  65. gr. regluger ar (EB) nr. 216/2008. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Regluger  (EB) nr. 2042/2003 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi k- og l-li ur bætist vi  2. gr.: 

„k) „ELA1-loftfar“: eftirfarandi létt evrópsk loftför: 

i. flugvél, sviffluga e a vélfluga me  
hámarksflugtaksmassa (MTOM) sem er minni en 
1000 kg og flokkast ekki sem flóki , vélknúi  
loftfar, 

________________  

(3) COM(2007) 869, lokager . 
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ii. loftbelgur sem er hanna ur annig a  
hámarksrúmmál bur argass e a hitalofts er ekki 
meira en 3400 m3 í hitaloftbelg, 1050 m3 í gasbelg 
og 300 m3 í tjó ru um gasbelg, 

iii. loftskip sem er ætla  tveimur e a færri og er 
hanna  annig a  hámarksrúmmál bur argass e a 
hitalofts er ekki meira en 2500 m3 fyrir hitaloftskip 
og 1000 m3 fyrir gasloftskip, 

l) „LSA-loftfar“: léttar sportflugvélar sem hafa alla 
eftirfarandi eiginleika: 

i. hámarksflugtaksmassi er í mesta lagi 600 kg, 

ii. mesti ofrishra i í lendingarham (VSO) er a  
hámarki 45 hnúta lei réttur hra i (CAS) vi  
skrá an hámarksflugtaksmassa loftfarsins og 
vi kvæmustu yngdarmi juna, 

iii. hámarkssætar mi er fyrir tvo, .m.t. flugma urinn, 

iv. einn hreyfil sem er ekki hverfihreyfill og búinn 
skrúfu, 

v. far egar mi sem er án jafn r stibúna ar.“ 

2. Eftirfarandi 4. mgr. bætist vi  3. gr.: 

„4. A  ví er var ar loftför, sem eru ekki notu  í 
flutningaflugi, skulu öll lofthæfista festingarvottor  e a 
sambærileg skjöl, sem gefin eru út í samræmi vi  kröfur 
a ildarríkjanna og voru í gildi 28. september 2008, vera í 
gildi uns gildistími eirra er útrunnin e a til 28. september 
2009, hvort sem gerist fyrst. egar gildistími 
lofthæfista festingarvottor s er útrunninn geta lögbær 
yfirvöld gefi  a  aftur út, e a sambærilegt skjal, e a 
framlengt a  um eitt ár, ef slíkt er leyfilegt samkvæmt 
kröfum a ildarríkisins. egar gildistími 
lofthæfista festingarvottor s rennur aftur út geta lögbær 
yfirvöld gefi  a  aftur út einu sinni, e a sambærilegt 
skjal, e a framlengt a  um eitt ár, ef slíkt er leyfilegt 
samkvæmt kröfum a ildarríkisins. Frekari endurútgáfa e a 
framlenging er ekki leyfileg. Hafi veri  stu st vi  ákvæ i 

essarar málsgreinar egar yfirfærsla á skráningu loftfars 
innan ESB fór fram skal n tt lofthæfista festingarvottor  
gefi  út í samræmi vi  M.A.904.“ 

3. Eftirfarandi 4. mgr. bætist vi  í 4. gr.: 

„4. Afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) og opinber 
afhendingarvottor  (vi haldsvottor ), sem vi halds-
fyrirtæki, sem hefur hloti  sam ykki samkvæmt kröfum 
a ildarríkisins, gefur út fyrir gildistökudag essarar 
regluger ar, skulu teljast jafngild eim sem krafist er 
samkvæmt M.A.801 annars vegar og M.A.802 hins vegar í 
I. vi auka (M-hluta).“ 

4. Í sta  1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Afhendingarvottar skulu hafa starfsréttindi í samræmi 
vi  ákvæ i III. vi auka nema í eim tilvikum sem kve i  
er á um í h-li  M.A.606, b-li  M.A.607, d-li  M.A.901 og í 
M.A.803 í I. vi auka og í j-li  145.A.30 í II. vi auka (145. 
hluta) og IV. vi bæti vi  II. vi auka (145. hluta).“ 

5. Ákvæ um 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í sta  2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. rátt fyrir ákvæ i 1. mgr.: 

a) gilda ákvæ i I. vi auka, nema a  ví er var ar 
2. li  h-li ar M.A.201 og c-li  M.A.708, frá 
28. september 2005., 

b) gildir f-li ur M.A.201 í I. vi auka fyrir loftför, sem 
eru ekki notu  í flutningaflugi, starfrækt af 
flugrekanda í ri ja landi, frá 28. september 2009.“ 

b) Ákvæ um 3. mgr. breytist sem hér segir: 

i. Í sta  a-li ar komi eftirfarandi: 

„a) ákvæ um I. vi auka, a  ví er var ar loftför 
sem eru ekki notu  í flutningaflugi, fyrr en 
28. september 2009,“ 

ii. Eftirfarandi g-li ur bætist vi : 

„g) a  ví er var ar loftför, sem eru ekki notu  i 
flutningaflugi, a  undanskildum stórum 
loftförum, kröfum um a  fara eigi a  
III. vi auka (66. hluta) í eftirfarandi ákvæ um, 
fyrr en 28. september 2010: 

— g-li  M.A.606 og 2. li  b-li ar M.A.801 vi  
I. vi auka (M-hluta), 

— g- og h-li  145.A.30 vi  II. vi auka (145. 
hluta).“ 

6. Ákvæ um I. og II. vi auka er breytt í samræmi vi  
vi aukann vi  essa regluger . 
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2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi daginn eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 27. október 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 
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VI AUKI 

1. Ákvæ um I. vi auka (M-hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi iii. li ur bætist vi  í 4. mgr. M.1 

„iii) rátt fyrir i-li  4. mgr. í eim tilvikum er áframhaldandi lofthæfi loftfars, sem ekki er nota  í flutningaflugi, er 
undir stjórn fyrirtækis sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, sem sam ykkt er í samræmi vi  G-kafla A-

áttar essa vi auka (M-hluta) og er ekki há  eftirliti skráningara ildarríkisins og a eins ef 
skráningara ildarríki  hefur gefi  sam ykki á ur en vi haldsáætlunin er sam ykkt: 

a) yfirvald, sem er tilnefnt af a ildarríkinu sem ber ábyrg  á eftirliti me  fyrirtækinu sem annast stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi, e a 

b) Flugöryggisstofnunin ef fyrirtæki , sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, er sta sett í ri ja landi.“ 

2) Í sta  e-li ar í M.A.201 komi eftirfarandi: 

„e) Til a  uppfylla skyldur sínar samkvæmt a-li  

i. getur eigandi loftfars gert samning vi  fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, sem hefur 
hloti  sam ykki samkvæmt G-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta). Í slíkum tilvikum tekur fyrirtæki , 
sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, á sig ábyrg  á ví a  ljúka essum verkefnum á réttan hátt. 

ii. eigandi, sem ákve ur a  annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi á eigin ábyrg  án samnings í samræmi 
vi  I. vi bæti, getur samt sem á ur gert takmarka an samning vi  fyrirtæki, sem annast stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi, sem hefur sam ykki samkvæmt G-hluta A- áttar essa vi auka (M-hluta) um a  
útbúa vi haldsáætlun og sam ykki hennar í samræmi vi  M.A.302. Í ví tilviki færist ábyrg in á róun 
vi haldsáætlunarinnar og sam ykki hennar yfir á fyrirtæki  sem sami  var vi  um a  annast stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi.“ 

3) Í sta  inngangssetningarinnar í i. li  M.A.201 komi eftirfarandi: „Fari a ildarríki fram á a  flugrekandi hafi skírteini 
fyrir annan atvinnurekstur en flutningaflug skal flugrekandi:“ 

4) Í sta  a-li ar í M.A.202 komi eftirfarandi: 

„a) Sérhver a ili e a fyrirtæki, sem ber ábyrg  samkvæmt M.A.201, skal tilkynna lögbæra yfirvaldinu, sem 
skráningarríki  tilnefnir, fyrirtækinu, sem ber ábyrg  á tegundarhönnun e a vi bótartegundarhönnun, og, ef vi  
á, a ildarríki flugrekandans um sérhvert ástand loftfars e a íhlutar sem vi komandi ver ur áskynja um og 
stofnar flugöryggi í hættu.“ 

5) Í sta  M.A.302 komi eftirfarandi:  

„M.A.302 Vi haldsáætlun fyrir loftför 

a) Skipuleggja skal vi hald allra loftfara í samræmi vi  vi haldsáætlun fyrir loftför. 

b) Vi haldsáætlunin fyrir loftför og sí ari breytingar á henni ver a a  hljóta sam ykki lögbærs yfirvalds. 

c) egar fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur hloti  sam ykki samkvæmt G-kafla A-
áttar essa vi auka (M-hluta), sér um áframhaldandi lofthæfi loftfarsins er heimilt a  sam ykkja 

vi haldsáætlunina fyrir loftför og breytingar á henni me  málsme fer  vi  óbeint sam ykki. 

i. Í ví tilviki skal fyrirtæki , sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, taka málsme fer  vi  óbeint 
sam ykki upp sem hluta af starfsemisl singu fyrir stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og skal a  sam ykkt 
af ví lögbæra yfirvaldi sem ber ábyrg  á fyrirtækinu sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi. 
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ii. Fyrirtæki , sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, skal ekki nota málsme fer ina vi  óbeint 
sam ykki egar etta fyrirtæki er ekki undir eftirliti skráningara ildarríkisins nema samkomulag sé til 
sta ar skv. ii. e a iii. li  4. li ar M.1, eftir ví sem vi  á, ar sem ábyrg in á sam ykki 
vi haldsáætlunarinnar fyrir loftför færist til lögbæra yfirvaldsins sem ber ábyrg  á fyrirtækinu sem annast 
stjórnun á áframhaldandi lofthæfi. 

d) Vi haldsáætlunin fyrir loftför skal vera í samræmi vi : 

i. lei beiningar sem lögbært yfirvald gefur út, 

ii. lei beiningar um áframhaldandi lofthæfi, sem gefnar eru út af handhöfum tegundarvottor s, takmarka s 
tegundarvottor s, vi bótartegundarvottor s, sam ykkis fyrir hönnun meiri háttar vi ger ar, evrópskrar 
tækniforskriftarheimildar e a hvers konar annarra vi eigandi sam ykkja sem eru gefin út samkvæmt 
regluger  (EB) nr. 1702/2003 og vi auka hennar (21. hluta), 

iii. vi bótarlei beiningar e a a rar lei beiningar, sem eru lag ar fram af eigandanum e a fyrirtækinu sem 
annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, eftir a  a  hefur hloti  sam ykki í samræmi vi  M.A.302, a  
undanskildum tímabilum milli öryggistengdra verkefna, eins og um getur í e-li , sem gætu aukist, a  ví 
tilskildu a  endursko anir séu framkvæmdar me  fullnægjandi hætti í samræmi vi  g-li  og a eins egar 
hlotist hefur beint sam ykki í samræmi vi  b-li  M.A.302. 

e) Í vi haldsáætluninni fyrir loftför skulu koma fram uppl singar um allt vi hald sem framkvæma skal og hversu 
oft a  skal framkvæmt, .m.t. öll verkefni sem tengjast tegund og sérhæfni rekstrarins. 

f) egar um er a  ræ a stór loftför skal árei anleikaáætlun vera innifalin í vi haldsáætluninni fyrir loftför egar 
hún byggist á reglum vi haldsst rihóps e a vöktun ásigkomulags. 

g) Vi haldsáætlunin fyrir loftför skal há  reglubundinni endursko un og skal henni breytt til samræmis vi  a , 
egar örf krefur. essar endursko anir skulu tryggja a  áætlunin haldi gildi sínu í ljósi reynslu af starfrækslu 

og lei beiningum frá lögbæru yfirvaldi á sama tíma og tillit er teki  til n rra og/e a breyttra 
vi haldslei beininga sem handhafar tegundarvottor a og vi bótartegundarvottor a koma á framfæri og allra 
annarra fyrirtækja sem birta slíkar uppl singar í samræmi vi  vi aukann (21. hluta) vi  regluger  (EB) nr. 
1702/2003.“ 

6) Í sta  b-li ar í M.A.305 komi eftirfarandi: 

„b) Í skrá loftfara yfir áframhaldandi lofthæfi skal vera: 

1. vi haldsskrá loftfars, vi haldsskrá e a vi haldsskrár hreyfils e a spjaldskrár yfir notkunartíma hreyfilhluta, 
vi haldsskrá e a vi haldsskrár loftskrúfu, spjaldskrár fyrir alla íhluti me  tiltekinn endingartíma og 

2. tækniflugbók flugrekandans egar ess er krafist samkvæmt M.A.306 fyrir flutningaflug e a egar 
a ildarríki  krefst ess vegna annars atvinnureksturs en flutningaflugs.“ 

7) Í sta  or anna „skv. 1. e a 2. li  b-li ar M.A.801 e a skv. 145. hluta“ í b-li  M.A.403 komi or in „skv. 1. li  b-li ar 
M.A.801, 2. li  b-li ar M.A.801, c-li  M.A.801, d-li  M.A.801 e a II. vi auka (145. hluta)“. 

8) Í sta  or anna „tilgreint í 145. hluta og F-kafla“ í a-li  M.A.501 komi or in „tilgreint í vi auka (21. hluta) vi  
regluger  (EB) nr. 1702/2003, II. vi auka (145. hluta) e a F-kafla í A- ætti vi  I. vi auka essarar regluger ar.“ 

9) Í sta  M.A.502 komi eftirfarandi: 

„M.A.502 Vi hald íhluta 

a) Tilhl ilega sam ykkt vi haldsfyrirtæki skulu framkvæma vi hald íhluta í samræmi vi  F-kafla A- áttar essa 
vi auka (M-hluta) e a í samræmi vi  II. vi auka (145. hluta).  
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b) rátt fyrir a-li  er fyrirtækjum me  heimildir í A-flokki samkvæmt F-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta) 
e a í samræmi vi  II. vi auka (145. hluta), svo og afhendingarvottum, sem um getur í 2. li  b-li ar M.A.801, 
heimilt a  framkvæma vi hald á íhlut samkvæmt vi haldsgögnum loftfars e a samkvæmt vi haldsgögnum 
íhlutar, ef lögbært yfirvald hefur sam ykkt a , en einungis egar íhlutirnir eru fastir á loftfarinu. Engu a  sí ur 
er slíkum fyrirtækjum e a afhendingarvottum heimilt a  fjarlægja íhlutinn tímabundi  til vi halds til a  bæta 
a gengi a  honum nema egar slíkt hefur í för me  sér örf á vi bótarvi haldi sem fellur ekki undir ákvæ i 

essa li s. A  ví er var ar vi hald íhluta sem fram fer í samræmi vi  ennan li  er ekki heimilt a  gefa út 
EASA-ey ubla  nr. 1 og skal a  falla undir kröfur M.A.801 um afhendingarvottor  (vi haldsvottor ). 

c) rátt fyrir a-li  er fyrirtæki me  heimildir í B-flokki sem hefur hloti  sam ykki samkvæmt F-kafla A- áttar 
essa vi auka (M-hluta) e a II. vi auka (145. hluta) heimilt a  framkvæma vi hald á íhlut í hreyfli/aukaaflstö  

(APU) í samræmi vi  vi haldsgögn hreyfils/aukaaflstö var e a, ef lögbært yfirvald hefur sam ykkt a , í 
samræmi vi  vi haldsgögn íhlutar en einungis egar íhlutirnir eru fastir á hreyflinum/aukaaflstö inni. Engu a  
sí ur getur fyrirtæki me  heimildir í B-flokki fjarlægt íhlutinn tímabundi  til vi halds til a  bæta a gengi a  
honum nema egar slíkt hefur í för me  sér örf á vi bótarvi haldi sem fellur ekki undir ákvæ i essa li ar. 

d) rátt fyrir a-li  og 2. li  b-li ar M.A.801 er afhendingarvottum, sem um getur í 2. li  b-li ar M.A.801, heimilt 
a  framkvæma vi hald á íhlut, hvort sem hann er fastur á ELA1-loftfari, sem ekki er nota  í flutningaflugi, e a 
fjarlæg ur a an tímabundi  samkvæmt vi haldsgögnum íhlutar, nema egar um er a  ræ a: 

1. grannsko un á íhlutum ö rum en hreyflum og skrúfum og 

2. grannsko un á hreyflum og skrúfum loftfara sem ekki teljast til CS-VLA-, CS-22- og LSA-loftfara. 

A  ví er var ar vi hald íhluta, sem fram fer í samræmi vi  d-li , er ekki heimilt a  gefa út EASA-ey ubla  nr. 
1 og skal a  falla undir kröfur M.A.801 um afhendingarvottor  (vi haldsvottor ).“ 

10) Í sta  M.A.503 komi eftirfarandi: 

„M.A.503 Íhlutir me  tiltekinn endingartíma 

Ísettir íhlutir me  tiltekinn endingartíma skulu ekki fara yfir sam ykkt endingartímamörk sem tilgreind eru í 
sam ykktu vi haldsáætluninni og lofthæfitilskipunum, nema í eim tilvikum sem kve i  er á um í c-li  M.A.504.“ 

11) Í sta  b-li ar í M.A.504 komi eftirfarandi: 

„b) Au kenna skal ónothæfa íhluti og skulu eir geymdir á öruggum sta  undir eftirliti sam ykkts fyrirtækis ar til 
ákvör un hefur veri  tekin um framtí  vi komandi íhlutar. A  ví er var ar loftför, sem eru ekki notu  í 
flutningaflugi, a  stórum loftförum undanskildum, er eim a ila e a ví fyrirtæki sem l sti íhlutinn ónothæfan 
engu a  sí ur heimilt a  flytja forræ i íhlutarins yfir til eiganda loftfars eftir a  hafa l st hann ónothæfan, a  ví 
tilskildu a  slík tilfærsla komi fram í vi haldsskrá loftfarsins, hreyfilsins e a íhlutarins.“ 

12) Í sta  M.A.601 komi eftirfarandi: 

„M.A.601 Gildissvi  

Í essum kafla eru tilgreindar ær kröfur sem fyrirtæki á a  uppfylla til a  teljast hæft til a  hljóta sam ykki e a 
framlengingu á sam ykki til a  annast vi hald á loftförum og íhlutum sem eru ekki skrá  í g-li  M.A.201.“ 

13) Í sta  5. og 6. li ar a-li ar M.A.604 komi eftirfarandi: 

„5. skrá yfir afhendingarvotta og gildissvi  sam ykkis eirra og 

6. skrá yfir sta setningar ar sem vi hald fer fram ásamt almennri l singu á a stö unni,“. 
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14) Í M.A.606 bætist eftirfarandi h-li ur vi : 

„h) rátt fyrir g-li  er fyrirtækinu heimilt a  notast vi  afhendingarvotta, sem hloti  hafa starfsréttindi í samræmi 
vi  eftirfarandi ákvæ i, egar um er a  ræ a stu ningsvi hald til flugrekenda í atvinnurekstri a  ví tilskildu a  
vi eigandi ákvæ i hafi veri  vi urkennd sem hluti af handbók fyrirtækisins: 

1. Ef um er a  ræ a lofthæfitilskipanir sem gera rá  fyrir a  au séu endurtekin í fyrirflugssko unum og 
kve a sérstaklega á um a  flugli ar megi framkvæma slík lofthæfifyrirmæli getur fyrirtæki  gefi  út 
takmarka a heimild fyrir afhendingarvotta til handa flugstjóranum á grundvelli ess flugli askírteinis sem 
fyrir hendi er, a  ví tilskildu a  fyrirtæki  hafi fullvissu fyrir ví a  flugstjóri loftfarsins hafi fengi  næga 
verklega jálfun til a  geta framkvæmt lofthæfifyrirmælin samkvæmt eim stö lum sem krafist er. 

2. egar um er a  ræ a loftfar, sem er starfrækt fjarri sta  me  vi haldsa stö u, getur fyrirtæki  gefi  út 
takmarka a heimild fyrir afhendingarvotta til handa flugstjóranum á grundvelli ess flugli askírteinis sem 
fyrir hendi er, a  ví tilskildu a  fyrirtæki  hafi fullvissu fyrir ví a  sá einstaklingur hafi fengi  næga 
verklega jálfun til a  geta framkvæmt verki  samkvæmt eim stö lum sem krafist er.“ 

15) Í sta  M.A.607 komi eftirfarandi: 

„M.A.607 Afhendingarvottar 

a) Til vi bótar g-li  M.A.606 geta afhendingarvottar einungis neytt réttinda sinna ef vi haldsfyrirtæki  hefur sé  
til ess: 

1. a  afhendingarvottar geti s nt fram á a  eir uppfylli kröfur í b-li  66.A.20 í III. vi auka (66. hluta) nema 
egar III. vi auki (66. hluti) vísar til reglna a ildarríkis en á skulu eir uppfylla kröfur slíkra reglna og 

2. a  afhendingarvottar hafi næga ekkingu á vi komandi loftfari, sem kemur til vi halds og/e a íhlutum 
ess, ásamt tilheyrandi verklagsreglum fyrirtækisins. 

b) Ef eftirfarandi ófyrirsé  atvik valda ví a  loftfar er kyrrsett á ö rum sta  en í höfu stö vunum og engir 
vi eigandi afhendingarvottar eru á eim sta  getur vi haldsfyrirtæki , sem sami  var vi  um stu ningsvi hald, 
gefi  út staka vottunarheimild til handa: 

1. einum starfsmanni sínum sem hefur tegundarréttindi fyrir loftför me  svipa an tæknibúna , byggingu og 
kerfi e a 

2. sérhverjum einstaklingi me  minnst riggja ára reynslu af vi haldi og me  gilt ICAO-vi haldsskírteini 
(skírteini Al jó aflugmálastofnunarinnar) me  tegundaráritun fyrir loftfari  sem arf a  fá vottun, a  ví 
tilskildu a  á eim sta  sé ekkert fyrirtæki me  tilhl ilegt sam ykki samkvæmt essum hluta og 
fyrirtæki , sem sami  hefur veri  vi , hafi fengi  og geymi skrá ar hjá sér sta festar uppl singar um 
reynslu og skírteini hluta eigandi einstaklings. 

Öll slík tilvik ber a  tilkynna til lögbæra yfirvaldsins innan sjö daga frá ví a  slík vottunarheimild er veitt. 
Sam ykkt vi haldsfyrirtæki, sem gefur út staka vottunarheimild, skal tryggja a  allt slíkt vi hald, sem getur 
haft áhrif á flugöryggi, sé yfirfari  aftur. 

c) Sam ykkta vi haldsfyrirtæki  skal skrá allar uppl singar um afhendingarvotta og halda uppfær a skrá yfir alla 
afhendingarvotta ásamt gildissvi i sam ykkis eirra sem hluti af handbók fyrirtækisins skv. 5. li  a-li ar 
M.A.604.“ 

16) Í sta  1. li ar a-li ar M.A.608 komi eftirfarandi: 

„1. hafa yfir a  rá a eim búna i og verkfærum, sem eru tilgreind í vi haldsgögnunum sem l st er í M.A.609, e a 
sannprófu um og jafngildum búna i og verkfærum sem eru skrá  í handbók vi haldsfyrirtækisins sem eru 
nau synleg til daglegs vi halds innan gildissvi s sam ykkisins og“.. 

17) Í sta  M.A.610 komi eftirfarandi: 

„M.A.610 Verkbei nir um vi hald 

Á ur en vi hald hefst skulu fyrirtæki  og fyrirtæki  sem óskar eftir vi haldi semja um skriflega verkbei ni ar sem 
fyrirhuga  vi hald er sk rt sett fram.  



15.10.2009  Nr. 54/53 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 

 

18) Í sta  a-li ar í M.A.613 komi eftirfarandi: 

„a) egar öllu nau synlegu vi haldi á íhlutum er loki  í samræmi vi  ennan kafla skal afhendingarvottor  
(vi haldsvottor ) fyrir íhluti gefi  út í samræmi vi  M.A.802. Gefa skal út EASA-ey ubla  nr. 1 nema egar 
um er a  ræ a íhluti sem er haldi  vi  samkvæmt b- og d-li  M.A.502 e a egar um er a  ræ a íhluti sem eru 
framleiddir í samræmi vi  b-li  M.A.603.“ 

19) Í sta  M.A.615 komi eftirfarandi: 

„M.A.615 Réttindi fyrirtækisins 

Vi haldsfyrirtækinu, sem hefur hloti  sam ykki í samræmi vi  F-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta), er heimilt: 

a) a  annast vi hald á sérhverju loftfari og/e a íhlut, sem a  hefur hloti  sam ykki til a  annast vi hald á, á eim 
stö um sem tilgreindir eru í sam ykkisvottor inu og í handbók vi haldsfyrirtækisins, 

b) a  sjá til ess a  framkvæmd sérhæf ra verkefna fari fram hjá ö ru fyrirtæki, sem hefur tilskilin starfsréttindi og 
er undir eftirliti vi haldsfyrirtækisins, a  ví tilskildu a  settar ver i tilteknar verklagsreglur sem hluta af 
handbók vi haldsfyrirtækisins, sem lögbæra yfirvaldi  hefur sam ykkt beint, 

c) a  vi halda sérhverju loftfari og/e a íhlut, sem a  hefur hloti  sam ykki til a  annast vi hald á, hvar sem er, 
a  ví tilskildu a  örf sé á vi haldinu, anna hvort vegna ess a  loftfari  er óflugfært e a a  tilfallandi vi hald 
er nau synlegt, sbr. ó skilyr i sem tilgreind eru í handbók vi haldsfyrirtækisins, 

d) a  gefa út afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) a  loknu vi haldi, í samræmi vi  M.A.612 e a M.A.613.“ 

20) Eftirfarandi breytingar eru ger ar á M.A.703: 

i. í sta  a-li ar komi eftirfarandi: 

„a) Lögbæra yfirvaldi  sta festir sam ykki  me  útgáfu vottor s sem er a  finna í VI. vi bæti.“, 

ii. eftirfarandi c-li ur bætist vi : 

„c) Í starfsemisl singu fyrir stjórnun á áframhaldandi lofthæfi skal umfang eirra verka sem sam ykki  tekur 
til tilgreint í samræmi vi  M.A.704.“ 

21) Eftirfarandi breytingar eru ger ar á M.A.704: 

i. í sta  3. li ar a-li ar komi eftirfarandi: 

„3. starfsheiti og nafn e a nöfn einstaklinganna sem um getur í a-, c-, d- og i-li  M.A.706,“. 

ii. Eftirfarandi 9. li ur bætist vi  a-li : 

„9. skrá yfir sam ykktar vi haldsáætlanir loftfara e a, a  ví er var ar loftför sem eru ekki notu  í 
flutningaflugi, skrá yfir „almennar vi haldsáætlanir“ og „grunnvi haldsáætlanir.“, 

iii. í sta  c-li ar komi eftirfarandi: 

„c) rátt fyrir b-li  er heimilt a  sam ykkja minni háttar breytingar á starfsemisl singunni me  málsme fer  
vi  óbeint sam ykki. Í málsme fer inni vi  óbeint sam ykki skulu skilgreindar ær minni háttar breytingar 
sem eru heimila ar og skal fyrirtæki , sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, taka ær upp sem 
hluta af starfsemisl singunni og skulu ær sam ykktar af lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrg  á ví 
fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi.“  
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22) Eftirfarandi i- og j-li ur bætist vi  M.A.706: 

„i) A  ví er var ar fyrirtæki sem framlengja lofthæfista festingarvottor , í samræmi vi  4. li  a-li ar M.A.711 og 
f-li  M.A.901, skal fyrirtæki  tilnefna einstaklinga, sem hafa til ess heimild, me  sam ykki lögbæra 
yfirvaldsins. 

j) Fyrirtæki  skal sundurli a starfsheiti og nafn einstaklingsins e a einstaklinganna, sem um getur í a-, c-, d- og i-
li  M.A.706, og uppfæra uppl singarnar í starfsemisl singunni fyrir stjórnun á áframhaldandi lofthæfi.“ 

23) Í sta  a-li ar í M.A.707 komi eftirfarandi: 

„a) Til ess a  hljóta sam ykki fyrir ví a  annast sta festingu á lofthæfi skal sam ykkt fyrirtæki, sem annast 
stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, hafa á a  skipa vi eigandi starfsfólki sem annast sta festingu á lofthæfi og 
gefur út lofthæfista festingarvottor  e a tilmæli sem um getur í I-kafla A- áttar. 

1. A  ví er var ar öll loftför, sem notu  eru í flutningaflugi, og loftför me  hámarksflugtaksmassa yfir 2730 
kg, a  loftbelgjum undanskildum, skal etta starfsfólk hafa: 

a) a.m.k. fimm ára reynslu af áframhaldandi lofthæfi og 

b) vi eigandi skírteini í samræmi vi  III. vi auka (66. hluta) e a starfsréttindi sem starfsma ur í vi haldi 
sem eru vi urkennd á landsvísu og eiga vi  um ger  loftfarsins ( egar III. vi auki (66. hluti) vísar til  
innlendra reglna), e a prófgrá u á svi i flugs e a jafngildi essa og 

c) formlega jálfun í vi haldi loftfara og 

d) stö u me  vi eigandi ábyrg  innan sam ykkta fyrirtækisins. 

e) rátt fyrir a- til d-li  hér a  framan getur fimm ára reynsla af áframhaldandi lofthæfi komi  í sta  
eirra krafna, sem mælt er fyrir um í b-li  1. li ar a-li ar í M.A.707, til vi bótar vi  a  sem egar er 

krafist samkvæmt a-li  1. li ar a-li ar í M.A.707. 

2. A  ví er var ar loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, me  2730 kg hámarksflugtaksmassa, e a ar 
undir, og loftbelgi, skal etta starfsfólk hafa: 

a) a.m.k. riggja ára reynslu af áframhaldandi lofthæfi og 

b) vi eigandi skírteini í samræmi vi  III. vi auka (66. hluta) e a starfsréttindi sem starfsma ur í vi haldi, 
sem eru vi urkennd á landsvísu og eiga vi  um ger  loftfarsins ( egar III. vi auki (66. hluti) vísar til 
innlendra reglna), e a prófgrá u á svi i flugs e a jafngildi essa og 

c) vi eigandi jálfun í vi haldi loftfara og 

d) stö u me  vi eigandi ábyrg  innan sam ykkta fyrirtækisins, 

e) rátt fyrir a- til d-li  hér a  framan getur fjögurra ára reynsla af áframhaldandi lofthæfi komi  í sta  
eirra krafna, sem mælt er fyrir um í b-li  2. li ar a-li ar í M.A.707, til vi bótar vi  a  sem egar er 

krafist samkvæmt a-li  2. li ar a-li ar í M.A.707.“ 

24) Í sta  2. li ar b-li ar M.A.708 komi eftirfarandi: 

„2. láta lögbæra yfirvaldinu í té vi haldsáætlun og breytingar á henni til sam ykkis, nema áætlunin falli undir 
málsme fer  vi  óbeint sam ykki í samræmi vi  c-li  M.A.302 og fá eiganda loftfars, sem er ekki nota  í 
flutningaflugi, afrit af áætluninni,“. 
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25) Í sta  M.A.709 komi eftirfarandi: 

„M.A.709 Skjöl 

a) Sam ykkt fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, skal hafa og nota vi eigandi, gildandi 
vi haldsgögn í samræmi vi  M.A.401 vi  framkvæmd verkefna er lúta a  áframhaldandi lofthæfi sem um getur 
í M.A.708. Eigandinn e a flugrekandinn getur lagt essi gögn fram a  ví tilskildu a  vi eigandi samningur 
hafi veri  ger ur vi  ennan eiganda e a flugrekanda. Í slíku tilviki arf fyrirtæki , sem annast stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi, a  geyma slík gögn me an samningurinn er í gildi nema egar eirra er krafist 
samkvæmt M.A.714. 

b) Fyrirtæki  sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi getur róa  „grunnvi haldsáætlanir“ og/e a „almennar 
vi haldsáætlanir“ fyrir loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, til a  gera fyrsta sam ykki og/e a r mkun 
gildissvi s sam ykkis kleift án ess a  samningarnir, sem um getur í I. vi bæti vi  ennan vi auka (M-hluta), 
séu fyrir hendi. essar „grunnvi haldsáætlanir“ og/e a „almennu vi haldsáætlanir“ koma ó ekki í veg fyrir 
nau syn ess a  koma á fullnægjandi vi haldsáætlun fyrir loftför í samræmi vi  M.A.302 í tæka tí  á ur en 
réttindanna sem um getur í M.A.711 er neytt.“ 

26) Í sta  M.A.711 komi eftirfarandi: 

„M.A.711 Réttindi fyrirtækisins 

a) Vi haldsfyrirtækinu, sem hefur sam ykki í samræmi vi  G-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta), er heimilt: 

1. a  annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi loftfara, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, og eru skrá  á 
sam ykkisvottor i , 

2. a  annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi loftfara, sem eru notu  í flutningaflugi, ef a  er skrá  bæ i á 
sam ykkisvottor  ess og flugrekandaskírteini (AOC), 

3. a  sjá til ess a  verktakafyrirtæki sjái um takmörku  verkefni sem tengjast áframhaldandi lofthæfi egar 
a  starfar samkvæmt gæ akerfi fyrirtækisins eins og tilgreint er á sam ykkisvottor inu, 

4. framlengja, samkvæmt skilyr um f-li ar M.A.901, lofthæfista festingarvottor , sem lögbært yfirvald e a 
anna  fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, hefur gefi  út og hefur sam ykki í samræmi 
vi  G-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta). 

b) ar a  auki getur sam ykkt fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og er skrá  í a ildarríki, 
hloti  sam ykki til a  annast sta festingu á lofthæfi, sem um getur í M.A.710, og: 

1. gefa út lofthæfista festingarvottor  og framlengja a  í tæka tí  me  eim skilyr um sem um getur í 2. li  
c-li ar e a 2. li  e-li ar M.A.901 og 

2. gefa út tilmæli um sta festingu á lofthæfi loftfars til lögbærra yfirvalda skráningara ildarríkisins.“ 

27) Í sta  f-li ar í M.A.712 komi eftirfarandi: 

„f) egar um er a  ræ a líti  fyrirtæki sem annast áframhaldandi lofthæfi loftfars, sem nota  er í flutningaflugi, 
geta reglubundnar úttektir innan fyrirtækisins komi  í sta  gæ akerfisins, a  ví tilskildu a  lögbært yfirvald 
sam ykki a , nema egar fyrirtæki  gefur út lofthæfista festingarvottor  fyrir loftför me  
hámarksflugtaksmassa yfir 2730 kg, a  loftbelgjum undanskildum. egar ekkert gæ akerfi er til sta ar skal 
fyrirtæki  ekki gera samning vi  a ra a ila um verkefni sem tengjast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi.“ 

28) Í sta  b-li ar í M.A.714 komi eftirfarandi: 

„b) Ef fyrirtæki , sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, neytir eirra réttinda sem um getur í b-li  M.A.711 
skal a  var veita afrit af öllum lofthæfista festingarvottor um og tilmælum, sem gefin eru út, ásamt öllum 
fylgiskjölum. ar a  auki skal fyrirtæki  var veita afrit af öllum lofthæfista festingarvottor um sem a  hefur 
framlengt samkvæmt eim réttindum sem um getur í 4. li  a-li ar M.A.711.“ 
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29) Í sta  M.A.801 komi eftirfarandi: 

„M.A.801 Afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir loftför 

a) Gefa skal út afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) í samræmi vi  ennan kafla, a  undanskildum 
afhendingarvottor um (vi haldsvottor um) loftfara sem vi haldsfyrirtæki, sem hefur sam ykki í samræmi vi  
II. vi auka (145. hluta), gefur út. 

b) Ekki má afhenda loftfar nema eftirfarandi a ilar gefi út afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) í lok hvers konar 
vi halds egar gengi  hefur veri  úr skugga um a  allt nau synlegt vi hald hafi veri  framkvæmt á réttan hátt: 

1. vi eigandi afhendingarvottar fyrir hönd sam ykkts vi haldsfyrirtækis samkvæmt F-kafla A- áttar essa 
vi auka (M-hluta) e a 

2. afhendingarvottar sem fullnægja kröfunum sem mælt er fyrir um í III. vi auka (66. hluta), nema um sé a  
ræ a flókin vi haldsverkefni sem tilgreind eru í VII. vi auka vi  ennan vi auka en á á 1. li ur vi , e a 

3. flugma ur sem er jafnframt eigandi loftfars í samræmi vi  M.A.803. 

c) rátt fyrir 2. li  b-li ar M.A.801, gildir fyrir ELA1-loftför sem eru ekki notu  í flutningaflugi a  
afhendingarvottar, sem um getur í 2. li  b-li ar M.A.801, mega afhenda flókin vi haldsverkefni fyrir loftför, 
sem tilgreind eru í VII. vi bæti. 

d) rátt fyrir b-li  M.A.801, getur eigandinn heimila  sérhverjum einstaklingi, sem hefur a.m.k. riggja ára 
vi eigandi vi haldsreynslu og hefur vi eigandi starfsréttindi, a  sjá um vi hald í samræmi vi  sta lana, sem 
settir eru fram í D-kafla essa vi auka, og afhenda loftfari  egar um er a  ræ a ófyrirsjáanleg atvik, egar 
loftfar er kyrrsett á sta  ar sem ekki er til sta ar vi haldsfyrirtæki, sem hefur sam ykki samkvæmt essum 
vi auka e a II. vi auka (145. hluta) og ekki heldur eru fyrir hendi neinir afhendingarvottar me  vi eigandi 
starfsréttindi. Í ví tilviki skal eigandinn: 

1. fá í hendur og var veita í skrá loftfarsins uppl singar um alla á vinnu sem fer fram og starfsréttindi 
einstaklingsins sem gefur vottor i  út og 

2. sjá til ess a  allt slíkt vi hald sé athuga  aftur og afhent af hálfu einstaklings me  tilskilin réttindi, sem um 
getur í b-li  M.A.801 e a af hálfu stofnunar, sem hefur sam ykki samkvæmt F-kafla A- áttar essa 
vi auka (M-hluta) e a skv. II. vi auka (145. hluta), vi  fyrsta hentugleika en ó innan sjö daga, og 

3. innan sjö daga frá ví a  slík vottunarheimild er veitt, tilkynna fyrirtækinu, sem ber ábyrg  á stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi loftfarsins, egar sami  hefur veri  vi  fyrirtæki  í samræmi vi  e-li  M.A.201 e a 
lögbæra yfirvaldinu ef slíkur samningur er ekki fyrir hendi. 

e) egar afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) er gefi  út skv. 2. li  b-li ar M.A.801 e a c-li  M.A.801 er 
afhendingarvotti heimilt a  njóta a sto ar eins e a fleiri einstaklinga, sem eru undir beinu og stö ugu eftirliti 
hans, vi  framkvæmd vi haldsverkefnanna. 

f) Í afhendingarvottor i (vi haldsvottor i) skal a.m.k. koma fram: 

1. grundvallaratri i í vi haldinu sem fór fram og 

2. hvenær vi haldinu var loki  og 

3. heiti fyrirtækisins og/e a nafn einstaklingsins sem gaf út afhendingarvottor i  (vi haldsvottor i ), .m.t. 
eftirfarandi: 

i. tilvísunarnúmer sam ykkis vi haldsfyrirtækisins, sem hefur sam ykki samkvæmt F-kafla A- áttar 
essa vi auka (M-hluta), svo og nafn afhendingarvottsins sem gaf slíkt vottor  út e a 

ii. egar um er a  ræ a afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) skv. 2. li  b-li ar og c-li  M.A.801, nafn og, 
ef vi  á, skírteinisnúmer ess afhendingarvotts sem gefur út vottor i , 

4. takmarkanir á lofthæfi e a starfrækslu, ef einhverjar eru.  
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g) rátt fyrir b-li  og ákvæ i h-li ar má gefa út afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) innan ramma sam ykktra 
takmarkana loftfarsins egar ekki er hægt a  ljúka vi  vi haldi  sem mælt er fyrir um. etta skal koma fram í 
afhendingarvottor i (vi haldsvottor i) loftfarsins svo og allar vi eigandi lofthæfitakmarkanir e a takmarkanir á 
starfrækslu á ur en a  er gefi  út, sem hluti af uppl singunum sem krafist er í 4. li  f-li ar. 

h) Ekki skal gefa út afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) ef vita  er um frávik frá stö lum sem stofnar flugöryggi 
í hættu.“ 

30) Í sta  M.A.802 komi eftirfarandi: 

„M.A.802 Afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir íhluti 

a) Afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) skal gefi  út í lok vi halds á loftfarsíhlut sem framkvæmt er samkvæmt 
M.A.502. 

b) Opinbert afhendingarvottor  (vi haldsvottor ), sem er EASA-ey ubla  nr. 1, telst vera afhendingarvottor  
(vi haldsvottor ) fyrir íhluti nema egar vi hald á íhlutum loftfars hefur fari  fram samkvæmt b- e a d-li  
M.A.502 en á er vi haldi  há  verklagsreglum fyrir afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) loftfars samkvæmt 
M.A.801.“  

31) Í sta  M.A.803 komi eftirfarandi: 

„M.A.803 Heimild flugmanns sem er jafnframt eigandi loftfars 

a) Til a  teljast flugma ur sem er jafnframt eigandi loftfars ver ur einstaklingurinn: 

1. a  vera handhafi flugmannsskírteinis (e a jafngildi ess) sem a ildarríki gefur út e a sta festir fyrir 
tegundar- e a flokksáritun loftfarsins og 

2. a  eiga loftfari , anna hvort sem einkaeigandi e a me eigandi, og skal sá eigandi vera: 

i. einn eirra einstaklinga sem fram koma á skráningarey ubla inu e a 

ii. einn af me limum í samtökum sem eru löga ili og eru ekki rekin í hagna arskyni ef löga ili er 
tilgreindur sem eigandi í skráningarskjölum og vi komandi einstaklingur tekur beinan átt í 
ákvar anatöku löga ila og hefur veri  fali  af löga ila a  framkvæma vi hald flugmanns sem er 
jafnframt eigandi loftfarsins. 

b) A  ví er var ar einföld, vélknúin loftför í einkaeign me  2730 kg hámarksflugtaksmassa, e a ar undir, 
svifflugur, vélflugur e a loftbelgi er flugmanni, sem er jafnframt eigandi loftfars, heimilt a  gefa út 
afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir loftfari  a  loknu takmörku u vi haldi flugmannsins sem er 
jafnframt eigandi loftfarsins eins og tilgreint er í VIII. vi bæti. 

c) Skilgreina skal umfang takmarka s vi halds flugmannsins sem er jafnframt eigandi loftfarsins í vi haldsáætlun 
loftfarsins sem um getur í M.A.302. 

d) Færa skal afhendingarvottor i  (vi haldsvottor i ) inn í vi haldsskrár og skulu ar koma fram grundvallaratri i 
í vi haldinu, sem fór fram, hva a vi haldsgögn voru notu , hvenær vi haldinu var loki  og nafn og undirskrift 
flugmannsins sem er jafnframt eigandi loftfarsins og gefur vottor i  út, svo og númer flugmannsskírteinis 
hans.“ 

32) Í sta  M.A.901 komi eftirfarandi: 

„M.A.901 Sta festing á lofthæfi loftfara 

Til a  tryggja a  lofthæfivottor i  sé í gildi skal reglulega láta sta festa lofthæfi loftfara og endursko a skrár eirra 
yfir áframhaldandi lofthæfi. 

a) Lofthæfista festingarvottor  er gefi  út í samræmi vi  III. vi bæti (EASA-ey ubla  nr. 15a e a 15b), a  
lokinni fullnægjandi sta festingu á lofthæfi. Lofthæfista festingarvottor i  gildir í eitt ár. 
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b) Loftfar undir vi urkenndri vi haldsstjórn er loftfar sem: i. hefur veri  næstli na 12 mánu i a  sta aldri undir 
stjórn sama fyrirtækis, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur hloti  sam ykki samkvæmt G-
kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta), og ii. hefur veri  vi haldi  næstli na 12 mánu i af vi haldsfyrirtæki 
sem hefur sam ykki samkvæmt F-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta) e a II. vi auka (145. hluta). etta 
felur í sér vi haldsverkefni sem um getur í b-li  M.A.803 og afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) skv. 2. e a 3. 
li  b-li ar M.A.801. 

c) A  ví er var ar öll loftför, sem notu  eru í flutningaflugi, og loftför me  hámarksflugtaksmassa yfir 2730 kg, 
a  loftbelgjum undanskildum, undir vi urkenndri vi haldsstjórn, getur fyrirtæki  sem um getur í b-li  og annast 
stjórnun á áframhaldandi lofthæfi loftfarsins, ef a  hefur hloti  tilhl ilegt sam ykki og svo framarlega sem 
skilyr i í k-li  eru uppfyllt: 

1. gefi  út lofthæfista festingarvottor  í samræmi vi  M.A.710 og 

2. framlengt tvisvar gildistíma lofthæfista festingarvottor a, sem a  hefur gefi  út, um eitt ár í hvort skipti ef 
loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn, 

d) A  ví er var ar öll loftför, sem notu  eru í flutningaflugi, og loftför me  hámarksflugtaksmassa yfir 2730 kg, 
a  loftbelgjum undanskildum, sem eru: i. ekki undir vi urkenndri vi haldsstjórn e a ii. áframhaldandi lofthæfi 

eirra er undir stjórn fyrirtækis, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, en hefur ekki réttindi til a  annast 
sta festingu á lofthæfi, skal lögbæra yfirvaldi  gefa út lofthæfista festingarvottor  a  loknu fullnægjandi mati, 
sem byggist á tilmælum frá fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur hloti  tilhl ilegt 
sam ykki samkvæmt G-kafla A- áttar essa vi auka (M-hluta), sem fylgir umsókninni frá eigandanum e a 
flugrekandanum. essi tilmæli skulu byggjast á sta festingu á lofthæfi sem fer fram í samræmi vi  M.A.710, 

e) A  ví er var ar loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, me  2730 kg hámarksflugtaksmassa, e a ar undir, 
og loftbelgi getur fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi me  sam ykki samkvæmt G-kafla A-

áttar essa vi auka (M-hluta) og er skipa  af eiganda e a flugrekanda, ef a  hefur hloti  tilhl ilegt 
sam ykki og svo framarlega sem skilyr in í k-li  eru uppfyllt: 

1. gefi  út lofthæfista festingarvottor  í samræmi vi  M.A.710 og 

2. framlengja tvisvar um eitt ár í senn au lofthæfista festingarvottor  sem a  hefur gefi  út ef loftfari  
hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn undir stjórn fyrirtækisins. 

f) rátt fyrir 2. li  c-li ar e a 2. li  e-li ar M.A.901, a  ví er var ar loftför sem eru undir vi urkenndri 
vi haldsstjórn, getur fyrirtæki , sem um getur í b-li  og annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi loftfarsins, 
framlengt tvisvar um eitt ár í senn lofthæfista festingarvottor in, sem gefin eru út af lögbæru yfirvaldi e a ö ru 
fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, sem hefur hloti  sam ykki samkvæmt G-kafla A- áttar 

essa vi auka (M-hluta), svo framarlega sem skilyr in í k-li  eru uppfyllt, 

g) egar um er a  ræ a ELA1-loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, og falla ekki undir i-li  M.A.201, er 
lögbæra yfirvaldinu einnig heimilt a  gefa út lofthæfista festingarvottor  a  loknu fullnægjandi mati, sem 
byggist á tilmælum afhendingarvotta sem eru formlega sam ykktir af lögbæra yfirvaldinu og fara a  ákvæ um 
III. vi auka (66. hluta) sem og eim kröfum sem mælt er fyrir um í a-li  2. li ar a-li ar M.A.707, sem fylgir 
umsókninni frá eigandanum e a flugrekandanum, rátt fyrir e-li  M.A.901 og 2. li  i-li ar M.A.901. essi 
tilmæli skulu byggjast á sta festingu á lofthæfi sem fer fram í samræmi vi  M.A.710 og skulu ekki gefin út í 
meira en tvö ár í rö . 

h) Ef a stæ ur lei a í ljós a  öryggi sé hugsanlega ógna  skal lögbæra yfirvaldi  annast sta festingu á lofthæfi og 
gefa út lofthæfista festingarvottor . 

i) Til vi bótar vi  h-li  getur lögbæra yfirvaldi  einnig annast sta festingu á lofthæfi og gefi  út 
lofthæfista festingarvottor  í eftirfarandi tilvikum: 

1. fyrir loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, egar loftfari  er undir stjórn fyrirtækis, sem annast 
stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur hloti  sam ykki samkvæmt G-kafla A- áttar essa vi auka (M-
hluta), og loftfari  er sta sett í ri ja landi, 

2. fyrir alla loftbelgi og öll önnur loftför me  2730 kg hámarksflugtaksmassa, e a ar undir, óski eigandinn 
eftir ví. 
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j) egar lögbæra yfirvaldi  annast sta festingu á lofthæfi og/e a gefur út lofthæfista festingarvottor  skal 
eigandinn e a flugrekandinn útvega lögbæra yfirvaldinu: 

1. au skjöl sem lögbæra yfirvaldi  krefst og 

2. hentugt húsnæ i á vi eigandi sta  fyrir starfsfólk ess og 

3. egar örf krefur, a sto  starfsfólks me  tilskilin starfsréttindi í samræmi vi  III. vi auka (66. hluta) e a 
sambærilegar kröfur sem ger ar eru til starfsfólks, eins og mælt er fyrir um í 1. og 2. li  j-li ar 145.A.30 í 
II. vi auka (145. hluta). 

k) Hvorki er hægt a  gefa út lofthæfista festingarvottor  né heldur framlengja a  ef eitthva  bendir til ess e a 
ástæ a er til a  ætla a  loftfari  sé ekki lofthæft.“ 

33) Í sta  a- og b-li ar M.A.904 komi eftirfarandi: 

„a) egar loftfar er flutt inn frá ri ja landi til skráningar í loftfaraskrá a ildarríkis skal umsækjandinn: 

1. sækja um a  skráningara ildarríki  gefi út n tt lofthæfivottor  í samræmi vi  vi aukann (21. hluta) vi  
regluger  (EB) nr. 1702/2003 og 

2. láta framkvæma sta festingu á lofthæfi me  fullnægjandi hætti samkvæmt M.A.901 fyrir loftför sem ekki 
eru n  og 

3. láta framkvæma allt vi hald samkvæmt sam ykktu vi haldsáætluninni í samræmi vi  M.A.302. 

b) egar fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, hefur gengi  úr skugga um a  loftfari  sé í 
samræmi vi  vi eigandi kröfur, ef vi  á, skal a  senda skráningara ildarríkinu skjalfest tilmæli um a  gefa út 
lofthæfista festingarvottor . 

34) Eftirfarandi breytingar eru ger ar á M.B.301: 

i. Í b-li  komi „c-li  M.A.302“ í sta  „e-li  M.A.302“, 

ii. Í d-li  komi „d-, e- og f-li  M.A.302“ í sta  „c- og d-li  M.A.302“. 

35) Í M.B.302 komi „4. mgr. 14. gr.“ í sta  „3. mgr. 10. gr.“ 

36) Í sta  a-li ar í M.B.613 komi eftirfarandi: 

„a) Lögbæra yfirvaldi  skal móta könnunaráætlun til a  vakta lofthæfistö u loftfaraflotans sem er á skrá hjá ví.“ 

37) Í M.B.303 bætist eftirfarandi i-li ur vi : 

„i) Til a  au velda vi eigandi framfylgdara ger ir skulu lögbær yfirvöld skiptast á uppl singum um au frávik 
sem eru tilgreind í samræmi vi  h-li .“ 

38) Í sta  M.B.606 komi eftirfarandi: 

„M.B.606 Breytingar 

a) Lögbæra yfirvaldi  skal fara a  öllum vi eigandi áttum fyrsta sam ykkisins vi  allar breytingar á fyrirtækinu 
sem tilkynna skal í samræmi vi  M.A.617. 
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b) Lögbæra yfirvaldinu er heimilt a  ákve a me  hva a skilyr um sam ykkta vi haldsfyrirtækinu er heimilt a  
starfa á me an slíkar breytingar standa yfir nema a  ákve i a  sam ykki  skuli ógilt tímabundi  sökum ess 
hvers e lis breytingarnar eru e a sökum umfangs eirra. 

c) A  ví er var ar allar breytingar á handbók vi haldsfyrirtækisins gildir eftirfarandi: 

1. egar um er a  ræ a beint sam ykki fyrir breytingum í samræmi vi  b-li  M.A.604 skal lögbæra yfirvaldi  
fullvissa sig um a  verklagsreglurnar, sem tilgreindar eru í handbókinni, séu í samræmi vi  kröfur 
samkvæmt essum vi auka (M-hluta) á ur en a  tilkynnir sam ykkta fyrirtækinu formlega um 
sam ykki . 

2. Í eim tilvikum egar málsme fer  vi  óbeint sam ykki er notu  vi  sam ykki á breytingunum í samræmi 
vi  c-li  M.A.604 skal lögbæra yfirvaldi  tryggja: i. a  breytingarnar ver i minni háttar og ii. a  a  hafi 
nægilegt eftirlit me  sam ykki fyrir breytingunum til a  tryggja a  ær haldist í samræmi vi  kröfur essa 
vi auka (M-hluta).“ 

39) Í sta  M.B.706 komi eftirfarandi: 

„M.B.706 Breytingar 

a) Lögbæra yfirvaldi  skal fara a  öllum vi eigandi áttum fyrsta sam ykkisins vi  allar breytingar á fyrirtækinu 
sem tilkynntar eru í samræmi vi  M.A.713. 

b) Lögbæra yfirvaldinu er heimilt a  ákve a me  hva a skilyr um sam ykkta fyrirtæki , sem annast stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi, er heimilt a  starfa á me an slíkar breytingar standa yfir nema a  ákve i a  
sam ykki  skuli ógilt tímabundi  sökum ess hvers e lis breytingarnar eru e a sökum umfangs eirra. 

c) A  ví er var ar allar breytingar á starfsemisl singu fyrir stjórnun á áframhaldandi lofthæfi gildir eftirfarandi: 

1. egar um er a  ræ a beint sam ykki fyrir breytingum í samræmi vi  b-li  M.A.704 skal lögbæra yfirvaldi  
fullvissa sig um a  verklagsreglurnar, sem tilgreindar eru í starfsemisl singunni, séu í samræmi vi  ennan 
vi auka (M-hluta) á ur en a  tilkynnir sam ykkta fyrirtækinu formlega um sam ykki . 

2. Í eim tilvikum egar málsme fer  vi  óbeint sam ykki er notu  fyrir sam ykki á breytingunum í 
samræmi vi  c-li  M.A.704 skal lögbæra yfirvaldi  tryggja: i. a  breytingarnar ver i minni háttar og ii. a  

a  hafi nægilegt eftirlit me  sam ykki fyrir breytingunum til a  tryggja a  ær haldist í samræmi vi  
kröfur essa vi auka (M-hluta).“ 

40) Í M.B.901 komi „M.A.901“ í sta  „d-li  M.A.902“. 

41) Í sta  M.B.902 komi eftirfarandi: 

„M.B.902 Sta festing lögbæra yfirvaldsins á lofthæfi 

a) egar lögbæra yfirvaldi  sta festir lofthæfi og gefur út lofthæfista festingarvottor  á EASA-ey ubla i nr. 15a 
(III. vi bæti) skal a  sta festa lofthæfi í samræmi vi  M.A.710. 

b) Lögbæra yfirvaldi  skal hafa á a  skipa vi eigandi starfsfólki til a  annast sta festingu á lofthæfi. 

1. A  ví er var ar öll loftför, sem notu  eru í flutningaflugi, og loftför me  hámarksflugtaksmassa yfir 2730 
kg, a  loftbelgjum undanskildum, skal etta starfsfólk hafa: 

a) a.m.k. fimm ára reynslu af áframhaldandi lofthæfi og 

b) vi eigandi skírteini í samræmi vi  III. vi auka (66. hluta) e a starfsréttindi sem starfsma ur í vi haldi, 
sem eru vi urkennd á landsvísu og eiga vi  um ger  loftfarsins ( egar III. vi auki (66. hluti) vísar til 
innlendra reglna), e a prófgrá u á svi i flugs e a jafngildi essa og 
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c) formlega jálfun í vi haldi loftfara og 

d) stö u me  vi eigandi ábyrg . 

rátt fyrir a- til d-li  hér a  framan getur fimm ára reynsla af áframhaldandi lofthæfi komi  í sta  eirra 
krafna sem mælt er fyrir um í b-li  1. li ar b-li ar í M.B.902, til vi bótar vi  a  sem egar er krafist 
samkvæmt a-li  1. li ar b-li ar í M.B.902. 

2. A  ví er var ar loftför, sem eru ekki notu  í flutningaflugi, me  allt a  2730 kg hámarksflugtaksmassa 
skal etta starfsfólk hafa: 

a) a.m.k. riggja ára reynslu af áframhaldandi lofthæfi og 

b) vi eigandi skírteini í samræmi vi  III. vi auka (66. hluta) e a starfsréttindi sem starfsma ur í vi haldi, 
sem eru vi urkennd í öllum a ildarríkjum og eiga vi  um ger  loftfarsins ( egar III. vi auki (66. hluti) 
vísar til innlendra reglna), e a prófgrá u á svi i flugs e a jafngildi essa og 

c) vi eigandi jálfun í vi haldi loftfara og 

d) stö u me  vi eigandi ábyrg . 

rátt fyrir a- til d-li  hér a  framan getur fjögurra ára reynsla af áframhaldandi lofthæfi komi  í sta  eirra 
krafna sem fram koma í b-li  2. li ar b-li ar í M.B.902, til vi bótar vi  a  sem egar er krafist samkvæmt 
a-li  2. li ar b-li ar í M.B.902. 

c) Lögbæra yfirvaldi  skal halda skrá yfir allt starfsfólk, sem annast sta festingu á lofthæfi, me  
uppl singum um öll vi eigandi starfsréttindi ásamt samantekt á vi eigandi reynslu og jálfun vi  
stjórnun á áframhaldandi lofthæfi. 

d) Lögbæra yfirvaldi  skal hafa a gang a  vi eigandi gögnum, eins og tilgreint er í M.A.305, M.A.306 
og M.A.401, vi  sta festingu á lofthæfi. 

e) egar sta festingu á lofthæfi hefur veri  loki  á fullnægjandi hátt skal starfsfólki  sem annast 
sta festingu á lofthæfi gefa út ey ubla  nr. 15a.“ 

42) Í sta  li ar 5.1 og 5.2 í I. vi bæti „Verksamningur um áframhaldandi lofthæfi“ komi eftirfarandi: 

„5.1. Skyldur sam ykkta fyrirtækisins eru: 

1. Fyrirtæki  skal sjá til ess a  gildissvi  sam ykkis ess nái yfir vi komandi tegund loftfars. 

2. Fyrirtæki  skal uppfylla skilyr in fyrir ví a  vi halda áframhaldandi lofthæfi loftfarsins en au eru: 

a) a  semja vi haldsáætlun fyrir loftfari , .m.t. allar árei anleikaáætlanir sem eru samdar, ef vi  á, 

b) a  gefa upp au vi haldsverkefni (í vi haldsáætluninni) sem flugmanninum sem er jafnframt eigandi 
loftfarsins er heimilt a  framkvæma í samræmi vi  c-li  M.A.803, 

c) a  sjá til ess a  vi haldsáætlun loftfarsins hljóti sam ykki, 

d) a  láta eigandanum í té afrit af vi haldsáætlun loftfarsins egar hún hefur hloti  sam ykki, 
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e) a  sjá til ess a  fram fari tengisko un vi  fyrri vi haldsáætlun á loftfarinu til a  brúa bili  yfir í kröfur 
samkvæmt n ju vi haldsáætluninni, 

f) a  sjá til ess a  sam ykkt vi haldsfyrirtæki annist allt vi hald, 

g) a  sjá til ess a  öllum gildandi lofthæfitilskipunum sé beitt, 

h) a  sjá til ess a  sam ykkt vi haldsfyrirtæki lagfæri allar bilanir sem í ljós koma vi  reglubundi  
vi hald, sta festingu á lofthæfi e a sem eigandinn tilkynnir um, 

i) a  samræma reglubundi  vi hald, beitingu lofthæfitilskipana, útskipti hluta me  tiltekinn endingartíma 
og kröfur um sko un íhluta, 

j) a  láta eigandann vita í hvert skipti sem fari  skal me  loftfari  til sam ykkts vi haldsfyrirtækis, 

k) a  hafa umsjón me  öllum tæknilegum gögnum, 

l) a  setja öll tæknileg gögn í geymslu. 

3. Fyrirtæki  skal sjá til ess a  allar breytingar á loftfarinu samkvæmt vi aukanum (21. hluta) vi  regluger  
(EB) nr. 1702/2003 hljóti sam ykki á ur en ær eru framkvæmdar. 

4. Fyrirtæki  skal sjá til ess a  allar vi ger ir á loftfarinu samkvæmt vi aukanum (21. hluta) vi  regluger  
(EB) nr. 1702/2003 hljóti sam ykki á ur en ær eru framkvæmdar. 

5. Fyrirtæki  skal tilkynna a  lögbærum yfirvöldum skráningara ildarríkisins ef eigandinn kemur ekki me  
loftfari  til sam ykkta vi haldsfyrirtækisins eins og sam ykkta fyrirtæki  hefur krafist. 

6. Fyrirtæki  skal tilkynna a  lögbærum yfirvöldum skráningara ildarríkisins ef essi samningur er ekki 
virtur. 

7. Fyrirtæki  skal sta festa lofthæfi loftfarsins, egar örf krefur, og gefa út lofthæfista festingarvottor  e a 
tilmælin til skráningara ildarríkisins. 

8. Fyrirtæki  skal senda afrit innan 10 daga af öllum lofthæfista festingarvottor um, sem gefin eru út e a 
framlengd, til lögbærra yfirvalda skráningara ildarríkisins. 

9. Fyrirtæki  skal tilkynna um öll atvik eins og fyrirmæli eru gefin um í gildandi reglum. 

10. Fyrirtæki  skal tilkynna a  lögbærum yfirvöldum skráningara ildarríkisins ef annar hvor samningsa ilinn 
segir essum samningi upp. 

5.2. Skyldur eiganda eru: 

1. Eigandinn skal ekkja grundvallaratri i vi haldsáætlunarinnar. 

2. Eigandinn skal ekkja grundvallaratri i essa vi auka (M-hluta). 

3. Eigandinn skal fara me  loftfari  til sam ykkta vi haldsfyrirtækisins, sem sami  var um vi  sam ykkta 
fyrirtæki , á eim tíma sem sam ykkta fyrirtæki  krefst. 

4. Eigandinn skal ekki breyta loftfarinu án samrá s vi  sam ykkta fyrirtæki . 

5. Eigandinn skal tilkynna sam ykkta fyrirtækinu um allt aukavi hald sem er framkvæmt án vitneskju og 
eftirlits sam ykkta fyrirtækisins. 
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6. Eigandinn skal tilkynna sam ykkta fyrirtækinu um allar bilanir, sem finnast vi  starfrækslu loftfarsins, me  
ví a  færa ær inn í vi haldsskrána. 

7. Eigandinn skal tilkynna a  lögbærum yfirvöldum skráningara ildarríkisins ef annar hvor samningsa ilinn 
segir essum samningi upp. 

8. Eigandinn skal tilkynna a  lögbærum yfirvöldum skráningara ildarríkisins og sam ykkta fyrirtækinu ef 
loftfari  er selt. 

9. Eigandinn skal tilkynna um öll atvik eins og fyrirmæli eru gefin um í gildandi reglum. 

10. Eigandinn skal reglubundi  gefa sam ykkta fyrirtækinu uppl singar um flugtíma loftfarsins og öll önnur 
notkunargögn samkvæmt samkomulagi vi  sam ykkta fyrirtæki . 

11. Eigandinn skal færa afhendingarvottor i  (vi haldsvottor i ) inn í vi haldsskrárnar, eins og um getur í d-
li  M.A.803, egar flugma ur sem er jafnframt eigandi loftfars framkvæmir vi hald án ess a  fari  sé yfir 
mörk listans yfir vi haldsverkefni líkt og tilgreint var í sam ykktu vi haldsáætluninni, sem mælt er fyrir 
um í c-li  M.A.803. 

12. Eigi sí ar en 30 dögum eftir a  flugma ur sem er jafnframt eigandi loftfars l kur vi  vi haldsverkefni í 
samræmi vi  a-li  M.A.305 ver ur eigandinn a  tilkynna sam ykkta fyrirtækinu, sem annast stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi og ber ábyrg  á áframhaldandi lofthæfi loftfarsins, um a .“ 

43) Eftirfarandi breytingar eru ger ar á 2. li  í II. vi bæti „HVERNIG EIM SEM ÚTB R 
AFHENDINGARVOTTOR I  (VI HALDSVOTTOR I ) BER A  FYLLA A  ÚT“: 

a) Í sta  áttunda undirli ar fjór u undirgreinar í 13. reit komi eftirfarandi: 

„— Yfirl singar var andi afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir íhluti sem um getur í M.A.613.“ 

b) Í sta  19. reitar komi eftirfarandi: 

„19. reitur A  ví er var ar allt vi hald hjá vi haldsfyrirtæki, sem hefur hloti  sam ykki samkvæmt F-kafla A-
áttar í I. vi auka (M-hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003, skal haka í rammann „a rar reglur sem tilteknar 

eru í 13. reit“ og yfirl singar um afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) skulu koma fram í 13. reit. Eftirfarandi 
yfirl singar um afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir íhluti, sem um getur í M.A.613, skulu koma fram í 
13. reit: 

„Hér me  vottast a  verki , sem tilgreint er í 12. reit og l st í essum reit, hefur veri  framkvæmt í samræmi 
vi  kröfur F-kafla A- áttar í I. vi auka (M-hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003 og a  hægt er a  gefa út 
afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir einingarnar, a  ví er var ar a  verk, nema anna  sé teki  fram í 

essum reit. ETTA ER EKKI AFHENDINGARVOTTOR  (VI HALDSVOTTOR ) SKV. II. VI AUKA 
(145. HLUTA) VI  REGLUGER  (EB) NR. 2042/2003.“ 

Vottunaryfirl singin: „nema anna  sé teki  fram í essum reit“, er ætlu  til a  ná yfir eftirfarandi a stæ ur: 

i. Ekki var hægt a  ljúka vi haldi. 

ii. Viki  var frá eim stö lum sem ger ar eru kröfur um í essum vi auka (M-hluta). 

iii. Vi hald var framkvæmt í samræmi vi  kröfu sem ekki er tiltekin í essum vi auka (M-hluta). Í ví tilviki 
skal tilgreina í 13. reit vi komandi innlendar reglur. 

Taka skal fram í 13. reit hva a tilvik e a samsetning tilvika á vi .“  

44) Í sta  III. vi bætis komi eftirfarandi:  
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„III. vi bætir 

Lofthæfista festingarvottor  

 

[A ILDARRÍKI] 

A ili a  Flugöryggisstofnun Evrópu 

LOFTHÆFISTA FESTINGARVOTTOR  

Tilvísunarnúmer vottor s: ........................  

Samkvæmt gildandi regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) hefur eftirfarandi fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur 
hloti  sam ykki samkvæmt G-kafla A- áttar í I. vi auka (M-hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003 

[HEITI OG HEIMILISFANG SAM YKKTA FYRIRTÆKISINS] 

Tilvísunarnúmer sam ykkis: [KÓ I A ILDARRÍKIS].MG.NNNN. 

sta fest lofthæfi eftirfarandi loftfars samkvæmt M.A.710 í I. vi auka vi  regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003:  

Framlei andi loftfars: ......................................................................................................  

Einkenni framlei anda fyrir loftfari : .............................................................................  

Skráning loftfars: .............................................................................................................  

Ra númer loftfars: ..........................................................................................................  

og etta loftfar telst lofthæft vi  sta festinguna.  

Útgáfudagur: ............................................  

Undirskrift: ...............................................  

Sí asti gildisdagur: .............................................  

Númer heimildar: ...............................................  

Fyrsta framlenging: Loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn sí astli i  ár í samræmi vi  M.A.901 í I. vi auka vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfari  telst lofthæft á útgáfudegi. 

Útgáfudagur: ............................................  

Undirskrift: ...............................................  

Heiti fyrirtækis: ........................................  

Sí asti gildisdagur: .............................................  

Númer heimildar: ...............................................  

Tilvísunarnúmer sam ykkis: ..............................  

Önnur framlenging: Loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn sí astli i  ár í samræmi vi  M.A.901 í I. vi auka vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfari  telst lofthæft á útgáfudegi.  

Útgáfudagur: ............................................  

Undirskrift: ...............................................  

Heiti fyrirtækis: ........................................  

Sí asti gildisdagur: .............................................  

Númer heimildar: ...............................................  

Tilvísunarnúmer sam ykkis: ..............................  

 
EASA-ey ubla  nr. 15b 
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[A ILDARRÍKI] 

A ili a  Flugöryggisstofnun Evrópu 

LOFTHÆFISTA FESTINGARVOTTOR  

Tilvísunarnúmer vottor s: ........................  

Samkvæmt gildandi regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 216/2008 vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD A ILDARRÍKISINS] hér me  a  
eftirfarandi loftfar: 

 

Framlei andi loftfars: ......................................................................................................  

Einkenni framlei anda fyrir loftfari : .............................................................................  

Skráning loftfars: .............................................................................................................  

Ra númer loftfars: ..........................................................................................................  

telst lofthæft vi  sta festinguna. 

Útgáfudagur: ............................................  

Undirskrift: ...............................................  

Sí asti gildisdagur: .............................................  

Númer heimildar: ...............................................  

Fyrsta framlenging: Loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn sí astli i  ár í samræmi vi  M.A.901 í I. vi auka vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfari  telst lofthæft á útgáfudegi.  

Útgáfudagur: ............................................  

Undirskrift: ...............................................  

Heiti fyrirtækis: ........................................  

Sí asti gildisdagur: .............................................  

Númer heimildar: ...............................................  

Tilvísunarnúmer sam ykkis: ..............................  

Önnur framlenging: Loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn sí astli i  ár í samræmi vi  M.A.901 í I. vi auka vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfari  telst lofthæft á útgáfudegi.  

Útgáfudagur: ............................................  

Undirskrift: ...............................................  

Heiti fyrirtækis: ........................................  

Sí asti gildisdagur: .............................................  

Númer heimildar: ...............................................  

Tilvísunarnúmer sam ykkis: ..............................  

 
EASA-ey ubla  nr. 15a“ 
 
 



Nr. 54/66  15.10.2009 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 

 

45) Í sta  4. og 5. li ar í IV. vi bæti komi eftirfarandi: 

„4. Heimildir í A-flokki merkja a  vi haldsfyrirtæki me  sam ykki samkvæmt F-kafla A- áttar í essum vi auka 
(M-hluta) er heimilt a  annast vi hald á loftfari og íhlutum ess ( .m.t. hreyflar og/e a aukaaflstö var (APU)) í 
samræmi vi  vi haldsgögn loftfars e a, ef lögbært yfirvald sam ykkir a , í samræmi vi  vi haldsgögn íhlutar, 
en einungis egar íhlutirnir eru fastir á loftfarinu. Engu a  sí ur getur sam ykkt vi haldsfyrirtæki me  heimildir 
í A-flokki fjarlægt íhlut tímabundi  til vi halds til a  bæta a gengi a  íhlutnum nema egar slíkt hefur í för me  
sér örf á vi bótarvi haldi sem fellur ekki undir ákvæ i essa li ar. Vi haldi  ver ur há  ví a  í 
starfsemisl singu vi haldsfyrirtækisins sé verklagsregla um eftirlit essu vi víkjandi sem a ildarríki  getur 
fallist á. Í ættinum um takmarkanir er tilgreint umfang slíks vi halds og ar me  umfang sam ykkis. 

5. Réttindi í flokki B merkja a  vi haldsfyrirtæki me  sam ykki samkvæmt F-kafla A- áttar í essum vi auka 
(M-hluta) er heimilt a  annast vi hald á óísettum hreyfli og/e a aukaaflstö  og íhlutum hreyfils og/e a 
aukaaflstö var í samræmi vi  vi haldsgögn hreyfils og/e a aukaaflstö var e a, ef lögbært yfirvald sam ykkir 

a , í samræmi vi  vi haldsgögn íhlutar, en einungis egar íhlutirnir eru fastir á hreyflinum og/e a 
aukaaflstö inni. Engu a  sí ur getur sam ykkt vi haldsfyrirtæki me  heimildir í B-flokki fjarlægt íhlut 
tímabundi  til vi halds til a  bæta a gengi a  íhlutnum nema egar slíkt hefur í för me  sér örf á 
vi bótarvi haldi sem fellur ekki undir ákvæ i essarar málsgreinar. Í ættinum um takmarkanir er tilgreint 
umfang slíks vi halds og ar me  umfang sam ykkis. Vi haldsfyrirtæki me  sam ykki samkvæmt F-kafla A-

áttar í essum vi auka (M-hluta) og réttindi í flokki B er einnig heimilt a  annast vi hald á ísettum hreyfli vi  
a al- og lei arvi hald, a  ví tilskildu a  í starfsemisl singu vi haldsfyrirtækisins sé verklagsregla um eftirlit 

essu vi víkjandi. Ef a ildarríki  leyfir essa starfsemi skal hún tiltekin undir verksvi i vi haldsfyrirtækisins í 
starfsemisl singu ess.“ 

46) Í sta  VI. vi bætis komi eftirfarandi: 
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„VI. vi bætir 

 
Sam ykkisvottor  fyrir fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, sem um getur í G-kafla í I. vi auka 

(M-hluta) 
 

 

[A ILDARRÍKI] 

A ili a  Flugöryggisstofnun Evrópu 

FYRIRTÆKI SEM ANNAST STJÓRNUN Á ÁFRAMHALDANDI LOFTHÆFI 

SAM YKKISVOTTOR  

Tilvísun: XX.MG.XXXX (tilvísunarnr. AOC XX.XXXX) 

 

Samkvæmt gildandi regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 216/2008 og regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 og me  
fyrirvara um skilyr in, sem tilgreind eru hér a  ne an, vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD A ILDARRÍKISINS] hér me  a : 

[HEITI OG HEIMILISFANG FYRIRTÆKISINS] 

er fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur hloti  sam ykki samkvæmt C-kafla A- áttar I. vi auka (M-hluta) í regluger  
(EB) nr. 2042/2003 til a  annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi loftfaranna sem tilgreind eru í me fylgjandi sam ykkisskrá og til a  gefa út 
tilmæli e a lofthæfista festingarvottor  a  lokinni sta festingu á lofthæfi samkvæmt M.A.710 í I. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003 me  
eftirfarandi skilyr um:  

SKILYR I 

1. etta sam ykki takmarkast vi  a  sam ykki, sem tilgreint er í ættinum um gildissvi  sam ykkis í sam ykktri starfsemisl singu fyrir stjórnun á 
áframhaldandi lofthæfi samkvæmt G-kafla A- áttar í I. vi auka (M-hluta) í regluger  (EB) nr. 2042/2003. 

2. etta sam ykki krefst ess a  fari  sé a  eim verklagsreglum sem tilgreindar eru í sam ykktri starfsemisl singu fyrir stjórnun á áframhaldandi 
lofthæfi í I. vi auka (M-hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003.  

3. etta sam ykki gildir á me an sam ykkta fyrirtæki , sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, uppfyllir kröfur samkvæmt I. vi auka (M-
hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003. 

4. Svo fremi skilyr i 1 til 3 hér a  framan séu uppfyllt heldur etta sam ykki gildi sínu í ótakmarka an tíma nema a  hafi egar veri  lagt inn, 
anna  sam ykki komi  í ess sta , a  ógilt tímabundi  e a afturkalla .  

Sé ey ubla  etta einnig nota  fyrir handhafa flugrekandaskírteinis skal númer flugrekandaskírteinis bætt vi  tilvísunarnúmeri , til vi bótar vi  
sta la a númeri , og skulu eftirfarandi vi bótarskilyr i koma í sta inn fyrir skilyr i 4:  

5. etta sam ykki er ekki heimild til a  starfrækja ær tegundir loftfara sem um getur í 1. mgr. Flugrekandaskírteini  veitir heimildina til a  
starfrækja loftfar.  

6. egar fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, semur vi  eitt e a fleiri fyrirtæki innan ramma eigin gæ akerfis, gildir etta 
sam ykki áfram a  ví tilskildu a  fyrirtæki  e a fyrirtækin haldi áfram a  uppfylla vi eigandi samningsskyldur.  

7. Lok á gildistíma flugrekandaskírteinis e a tímabundin ógilding e a afturköllun ess ógildir sjálfkrafa etta sam ykki í tengslum vi  skráningar 
eirra loftfara sem tilgreindar eru í flugrekandaskírteininu nema anna  sé teki  afdráttarlaust fram af hálfu lögbærra yfirvalda.  

8. Svo fremi framangreind skilyr i séu uppfyllt heldur etta sam ykki gildi sínu í ótakmarka an tíma nema a  hafi egar veri  lagt inn, anna  
sam ykki komi  í ess sta , a  ógilt tímabundi  e a afturkalla .  

Upphaflegur útgáfudagur: ........................  

Undirskrift: ...............................................  

Dagsetning endursko unar: ......................  

Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: ...................  

Bla sí a ...af ...  

 

 

Númer endursko unar: .......................................  
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FYRIRTÆKI SEM ANNAST STJÓRNUN Á ÁFRAMHALDANDI LOFTHÆFI 

SAM YKKISSKRÁ 

Tilvísun: XX.MG.XXXX (tilvísunarnr. AOC XX.XXXX) 

Fyrirtæki: [HEITI OG HEIMILISFANG FYRIRTÆKISINS] 

 

Tegund/rö /hópur loftfars Sta festing á lofthæfi heimilu  Fyrirtæki sem starfa samkvæmt gæ akerfi 

 [JÁ/NEI]  

   

   

   

 

essi sam ykkisskrá takmarkast vi  gildissvi  sam ykkisins sem tilgreint er í G-kafla A- áttar í I. vi auka (M-hluta) í regluger  (EB) 
nr. 2042/2003 í ættinum um sam ykkta starfsemisl singu fyrir stjórnun á áframhaldandi lofthæfi ..............................................................................  

Tilvísun fyrir starfsemisl singu um stjórnun á áframhaldandi lofthæfi: ........................................  

Upphaflegur útgáfudagur: ...............................................................................................................  

Undirskrift: ......................................................................................................................................  

Dagsetning endursko unar: ......................  Númer endursko unar: ......................................  

Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: ..........................................................................................................  

Bla sí a ...af ...  

 
EASA-ey ubla  nr. 14“ 

 
 

47) Ákvæ um VII. vi bætis er breytt sem hér segir:  
 

a) í sta  fyrstu setningar komi eftirfarandi: „Eftirfarandi vi haldsvinna fellur undir au flóknu vi haldsverkefni 
sem um getur í 3. li  d-li ar M.A.502, 2. li  b-li ar M.A.801 og c-li  M.A.801:“  

 
b) eftirfarandi 3., 4. og 5. li ur bætist vi :  

 
„3. Framkvæmd eftirfarandi vi halds á stimpilhreyfli:  

 
a) a  taka í sundur stimpilhreyfil og setja hann sí an aftur saman í ö rum tilgangi en i. a  fá a gengi a  

stimpli/strokksamstæ u e a ii. a  fjarlægja aftari hlíf (rear accessory cover) til a  sko a og/e a skipta 
um olíudælusamstæ ur, egar slík vinna felur ekki í sér a  fjarlægja innri gíra og setja á aftur í, 

 
b) a  taka í sundur hra aminnkunargír og setja hann aftur saman, 

 
c) a  logsjó a og háhitaló a samskeyti, nema egar um er a  ræ a minni háttar logsu uvi ger ir á 

útblásturskerfi, sem vi urkenndur logsu uma ur e a logsu uma ur me  tilskilin réttindi framkvæmir, 
en sem fela ekki í sér skipti á íhlutum, 

 
d) a  raska stökum hlutum eininga, sem eru seldar sem einingar sem hafa veri  prófa ar á prófunarbekk, 

nema egar um er a  ræ a skipti e a stillingu hluta sem yfirleitt er hægt a  skipta út e a stilla me an á 
notkun stendur.  
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4. Jafnvægisstilling á skrúfu, nema: 

a) fyrir vottun um kyrrujafnvægisstillingu, egar ess er krafist samkvæmt vi haldshandbókinni, 

b) fyrir hreyfijafnvægisstillingu á skrúfum, sem eru í loftfari, me  ví a  nota rafrænan 
jafnvægisstillingarbúna  egar vi haldshandbók e a önnur sam ykkt lofthæfigögn heimila a . 

5. Öll vi bótarverkefni sem krefjast: 

a) sérstakra verkfæra, sérstaks búna ar e a sérstakrar a stö u e a 

b) umtalsver rar samræmingarmálsme fer ar vegna ess hve langan tíma verkefnin taka og vegna ess 
hve margir einstaklingar koma a  verkefnunum.“ 

48) Í sta  VIII. vi bætis komi eftirfarandi: 

„VIII. vi bætir 

Takmarka  vi hald af hálfu flugmannsins sem er jafnframt eigandi loftfarsins 

Til vi bótar vi  kröfurnar, sem mælt er fyrir um í M-hluta I. vi auka, skulu eftirfarandi grundvallarreglur uppfylltar 
á ur en vi haldsverkefni er framkvæmt samkvæmt skilmálum um vi hald af hálfu flugmannsins sem er jafnframt 
eigandi loftfarsins: 

a) Hæfni og ábyrg  

1. Flugma urinn sem er jafnframt eigandi loftfarsins ber alltaf ábyrg  á hvers konar vi haldi sem hann 
framkvæmir. 

2. Á ur en flugma urinn sem er jafnframt eigandi loftfarsins framkvæmir vi haldsverkefni flugmanns, skal 
hann fullvissa sig um a  hann sé hæfur til a  framkvæma verkefni . a  er á ábyrg  flugmanna, sem eru 
jafnframt eigendur loftfara, a  kynna sér sjálfir sta la  verklag vi  vi hald á loftfari sínu og vi haldsáætlun 
loftfarsins. Ef flugma urinn sem er jafnframt eigandi loftfarsins er ekki hæfur til a  sinna verkefninu sem á 
a  framkvæma getur flugma urinn, sem er jafnframt eigandi loftfarsins, ekki afhent verkefni . 

3. Flugma urinn, sem er jafnframt eigandi loftfars (e a fyrirtæki  sem hann hefur sami  vi  um a  annast 
stjórnun á áframhaldandi lofthæfi sem um getur í G-kafla A- áttar í essum vi auka), ber ábyrg  á a  
tilgreina verkefni flugmanns, sem er jafnframt eigandi loftfars, í samræmi vi  essar grundvallarreglur í 
vi haldsáætluninni og a  tryggja a  skjali  sé uppfært tímanlega. 

4. Sam ykki á vi haldsáætluninni ver ur a  fara fram í samræmi vi  M.A.302. 

b) Verkefni 

Flugmanninum, sem er jafnframt eigandi loftfars, er heimilt a  framkvæma einfaldar sjónrænar sko anir e a 
a ger ir til a  athuga almennt ástand og augljósar skemmdir og hvort flugskrokkurinn, hreyflar, kerfi og íhlutar 
starfi me  e lilegum hætti. 

Flugma urinn, sem er jafnframt eigandi loftfars, skal ekki framkvæma vi haldsverkefni ef verkefni : 

1. er mikilvægt a  ví er var ar öryggi og hefur veruleg áhrif á lofhæfi loftfarsins ef a  er framkvæmt á 
rangan hátt, e a er vi haldsverkefni sem tengist flugöryggi eins og tilgreint er í a-li  M.A.402 og/e a 

2. krefst ess a  mikilvægir íhlutir e a samstæ ur séu fjarlæg ar og/e a 

3. fer fram í samræmi vi  lofthæfitilskipun e a li  um lofthæfitakmarkanir nema a  sé sérstaklega leyft í 
lofthæfitilskipuninni e a í li  um lofthæfitakmarkanir og/e a 

4. krefst ess a  notu  séu sérstök verkfæri, kvör u  verkfæri (nema skrúflyklar me  átaksmæli og verkfæri 
til kreistitenginga) og/e a 

5. krefst notkunar prófunarbúna ar e a sérstakra prófana (t.d. prófana án ey ileggingar (NDT), kerfisprófana 
e a virkniprófana á rafeindabúna i loftfara) og/e a 
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6. samanstendur af hvers konar ófyrirsé um sérsko unum (t.d. sko un á loftfari eftir harkalega lendingu) 

og/e a 

7. hefur áhrif á kerfi sem eru mikilvæg fyrir blindflug og/e a 

8. er skrá  í VIII. vi bæti e a er vi haldsverkefni á íhlut í samræmi vi  M.A.502. 

Lei beiningar sem eru ekki eins takmarkandi og eru gefnar út í samræmi vi  „d-li  M.A.302 Vi haldsáætlun“ 
geta ekki ógilt vi mi anir 1 til 8 sem taldar eru upp hér a  framan.  

Öll verkefni sem l st er í flughandbók loftfarsins sem undirbúningi fyrir flug (Dæmi: samsetning á vængjum 
svifflugu e a fyrirflugsverkefni) teljast verkefni flugmanns og teljast ekki vi haldsverkefni flugmanns, sem er 
jafnframt eigandi loftfars og ví er afhendingarvottor s (vi haldsvottor s) ekki krafist. 

c) Framkvæmd vi haldsverkefna flugmanns, sem er jafnframt eigandi loftfars, og skrár 

au vi haldsgögn sem tilgreind eru í li  M.A.401 skulu alltaf vera tiltæk me an vi hald flugmanns, sem er 
jafnframt eigandi loftfars, fer fram og skal fari  eftir eim. Uppl singar um gögnin sem stu st er vi  egar 
vi hald flugmanns, sem er jafnframt eigandi loftfarsins, fer fram skal vera a  finna í afhendingarvottor i 
(vi haldsvottor i) í samræmi vi  d-li  M.A.803. 

Eigi sí ar en 30 dögum eftir a  flugma urinn, sem er jafnframt eigandi loftfarsins, l kur vi  vi haldsverkefni í 
samræmi vi  a-li  M.A.305 ver ur flugma urinn, sem er jafnframt eigandi loftfarsins, a  tilkynna sam ykktu 
fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og ber ábyrg  á áframhaldandi lofthæfi loftfarsins (ef 
vi  á), um a .“ 

2. Eftirfarandi breytingar eru ger ar á II. vi auka (145. hluta) vi  regluger  (EB) nr. 2042/2003: 

1) Í sta  a-li ar í M.A.202 komi eftirfarandi: 

„a) Afhendingarvottar me  vi eigandi vottunarheimild skulu gefa út afhendingarvottor  (vi haldsvottor ) fyrir 
hönd fyrirtækisins egar eir hafa gengi  úr skugga um a  fyrirtæki  hafi framkvæmt allt vi hald, sem 
be i  hefur veri  um, í samræmi vi  verklagsreglur sem tilgreindar eru í li  145.A.70, me  hli sjón af 
a gengi a  og notkun vi haldsgagnanna, sem tilgreind eru í li  145.A.45, og ví a  engin atri i séu kunn 
sem eru ekki í samræmi vi  kröfur og gætu stofna  flugöryggi í hættu.“ 

2) Í sta  4. og 5. li ar í II. vi bæti „Flokka- og réttindakerfi fyrir sam ykki fyrirtækja“ komi eftirfarandi: 

„4. Réttindi í flokki A merkja a  vi haldsfyrirtæki me  sam ykki skv. II. vi auka (145. hluta) er heimilt a  
annast vi hald á loftfari og íhlutum ess ( .m.t. hreyflar og/e a aukaaflstö var (APU)) í samræmi vi  
vi haldsgögn loftfars e a, ef lögbært yfirvald sam ykkir a , í samræmi vi  vi haldsgögn íhlutar, en 
einungis egar íhlutirnir eru fastir á loftfarinu. Engu a  sí ur getur vi haldsfyrirtæki me  heimildir í A-
flokki, sem hefur sam ykki skv. II. vi auka (145. hluta) fjarlægt íhlut tímabundi  til vi halds til a  bæta 
a gengi a  íhlutnum nema egar slíkt hefur í för me  sér örf á vi bótarvi haldi sem fellur ekki undir 
ákvæ i essa li ar. Vi haldi  ver ur há  ví a  í starfsemisl singu vi haldsfyrirtækisins sé verklagsregla 
um eftirlit essu vi víkjandi sem a ildarríki  getur fallist á. Í ættinum um takmarkanir er tilgreint umfang 
slíks vi halds og ar me  umfang sam ykkis. 

5. Réttindi í flokki B merkja a  vi haldsfyrirtæki me  sam ykki skv. 145. hluta er heimilt a  annast vi hald á 
óísettum hreyfli og/e a aukaaflstö  og íhlutum hreyfils og/e a aukaaflstö var í samræmi vi  vi haldsgögn 
hreyfils og/e a aukaaflstö var e a, ef lögbært yfirvald sam ykkir a , í samræmi vi  vi haldsgögn íhlutar, 
en einungis egar íhlutirnir eru fastir á hreyflinum og/e a aukaaflstö inni. Engu a  sí ur getur 
vi haldsfyrirtæki me  heimildir í B-flokki, sem hefur hloti  sam ykki skv. II. vi auka (145. hluta) fjarlægt 
íhlut tímabundi  til vi halds til a  bæta a gengi a  íhlutnum nema egar slíkt hefur í för me  sér örf á 
vi bótarvi haldi sem fellur ekki undir ákvæ i essarar málsgreinar. Í ættinum um takmarkanir er tilgreint 
umfang slíks vi halds og ar me  umfang sam ykkis. Vi haldsfyrirtæki me  sam ykki skv. II. vi auka 
(145. hluta) og me  réttindi í flokki B er einnig heimilt a  annast vi hald á ísettum hreyfli vi  a al- og 
lei arvi hald, a  ví tilskildu a  í starfsemisl singu vi haldsfyrirtækisins sé verklagsregla um eftirlit essu 
vi víkjandi. Ef a ildarríki  leyfir essa starfsemi skal hún tiltekin undir verksvi i vi haldsfyrirtækisins í 
starfsemisl singu ess.“  
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                                                  REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1057/2008             2009/EES/54/13 

frá 27. október 2008 

um breytingu á II. vi bæti vi  vi aukann vi  regluger  (EB) nr. 1702/2003 var andi 
lofthæfista festingarvottor i  (EASA-ey ubla  nr. 15a) (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

Me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu 
og ni urfellingu tilskipunar rá sins 91/670/EBE, regluger ar 
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 
5. mgr. 5. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 
frá 20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi 
loftfara og annarra framlei sluvara, hluta og búna ar til 
flugs og um sam ykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á 

essu svi i (2) hefur veri  breytt me  regluger  (EB) nr. 
1056/2008 (3). 

2) Skipta skal út lofthæfista festingarvottor inu, sem sett er 
fram í II. vi bæti vi  vi aukann í regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003 frá 
24. september 2003 um framkvæmdarreglur var andi 
lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi

framlei sluvara, hluta og búna ar og var andi vottun 
hönnunar- og framlei slufyrirtækja (4), til a  endurspegla 
breytingarnar sem ger ar hafa veri  á regluger  (EB) 
nr. 2042/2003. 

3) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
byggjast á áliti sem Flugöryggisstofnunin (5) gaf út í 
samræmi vi  b-li  2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 19. gr. 
regluger ar (EB) nr. 216/2008. 

4) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót 
me  65. gr. regluger ar (EB) nr. 216/2008. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Í sta  II. vi bætis (Lofthæfista festingarvottor  (Airworthiness 
Review Certificate), EASA-ey ubla  nr. 15a) í vi aukanum 
(21. hluta) vi  regluger  (EB) nr. 1702/2003 komi textinn sem 
settur er fram í vi aukanum vi  essa regluger . 

2. gr. 

Regluger  essi ö last gildi daginn eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

 
 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 27. október 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 283, 28.10.2008, bls. 30. Hennar var 

geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2009 frá 29. maí 
2009 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 
47, 3.9.2009, bls. 29. 

(1) Stjtí . ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1. 
(2) Stjtí . ESB L 315, 28.11.2003, bls. 1. 
(3) Stjtí . ESB L 283, bls. 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Stjtí . ESB L 243, 27.9.2003, bls. 6. 
(5) Álit nr. 02/2008. 
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VI AUKI 

„II. vi bætir

 

 
[A ILDARRÍKI] 

 
A ili a  Flugöryggisstofnun Evrópu 

 
 

LOFTHÆFISTA FESTINGARVOTTOR  
 
 

Tilvísunarnúmer vottor s: .............................. 
 
 
Samkvæmt gildandi regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 216/2008 vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD A ILDARRÍKISINS] hér me  a  
eftirfarandi loftfar: 
 
 
 
Framlei andi loftfars: ....................................................................................................................  
 
Einkenni framlei anda fyrir loftfari : ...........................................................................................  
 
Skráning loftfars: ...........................................................................................................................  
 
Ra númer loftfars: ........................................................................................................................  
 
 
telst lofthæft á útgáfudegi. 
 
 
 

Útgáfudagur: .......................................................  
 
Undirskrift: ..........................................................  
 

Sí asti gildisdagur: .............................................. 
 
Númer heimildar: ................................................. 
 

Fyrsta framlenging: Loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn sí astli i  ár í samræmi vi  M.A.901 í I. vi auka vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfari  telst lofthæft á útgáfudegi. 

Útgáfudagur: .......................................................  
 
Undirskrift: ..........................................................  
 
Heiti fyrirtækis: ...................................................  
 

Sí asti gildisdagur: .............................................. 
 
Númer heimildar: ................................................. 
 
Tilvísunarnúmer sam ykkis: ............................... 
 

Önnur framlenging: Loftfari  hefur veri  undir vi urkenndri vi haldsstjórn sí astli i  ár í samræmi vi  M.A.901 í I. vi auka vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar nr. 2042/2003. Loftfari  telst lofthæft á útgáfudegi. 

Útgáfudagur: .......................................................  
 
Undirskrift: ..........................................................  
 
Heiti fyrirtækis: ...................................................  
 

Sí asti gildisdagur: .............................................. 
 
Númer heimildar: ................................................. 
 
Tilvísunarnúmer sam ykkis: ............................... 
 

 
EASA-ey ubla  nr. 15a” 
 
 




