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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/317

2020/EES/29/01

frá 11. febrúar 2019
um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið og um niðurfellingu á
framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða um að
koma á samevrópsku loftrými (rammareglugerðin) (1), einkum 6. mgr. 11. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 550/2004 frá 10. mars 2004 um að veita þjónustu á sviði
flugleiðsögu í samevrópska loftrýminu (2), einkum 4. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Frammistöðukerfið, sem um getur í 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004, ætti að bæta frammistöðu flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta í samevrópska loftrýminu.

2)

Gjaldtökukerfi flugleiðsöguþjónustunnar, sem um getur í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004, er afgerandi þáttur í
árangursríkri framkvæmd frammistöðukerfisins og ætti því að vera því til fyllingar. Með gjaldtökukerfinu ætti að stuðla að
meira gagnsæi, að því er varðar ákvörðun, álagningu og innheimtu gjalda af loftrýmisnotendum, og að kostnaðarhagkvæmni við veitingu flugleiðsöguþjónustu og skilvirkni flugs en samtímis að viðhalda hámarksöryggisstigi.
Gjaldtökukerfið ætti að vera í samræmi við gjaldtökukerfi fyrir leiðarflug innan Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu og
15. gr. Chicago-samningsins um alþjóðlegt almenningsflug frá 1944 („Chicago-samningurinn“).

3)

Fyrir skýrleika sakir og í því skyni að kveða á um aðlagaðan regluramma fyrir þriðja viðmiðunartímabil frammistöðukerfisins er nauðsynlegt að endurskoða reglurnar um framkvæmd frammistöðu- og gjaldtökukerfisins í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 (3) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 391/2013 (4), og steypa gerðunum saman í eina framkvæmdarreglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 25.2.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 318/2019 frá
13. desember 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 81.
(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10.
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 frá 3. maí 2013 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og
starfsemi neta (Stjtíð. ESB L 128, 9.5.2013, bls. 1).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013 frá 3. maí 2013 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu (Stjtíð ESB L 128, 9.5.2013, bls. 31).
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4)

Í samræmi við 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004 ætti frammistöðukerfið að ná yfir flugleiðsöguþjónustu og
starfsemi neta sem um getur í 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 551/2004 (5). Þessi reglugerð ætti
því að gilda um netstjórnandann sem tilnefndur er í samræmi við 3. mgr. 4. gr framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123 (6).

5)

Frammistöðu- og gjaldtökukerfin ættu að bæta frammistöðu flugleiðsöguþjónustu út frá nálguninni „frá hliði að hliði“
(e. gate-to-gate) sem nær bæði yfir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði. Kerfin ættu að efla úrbætur til
langs tíma á frammistöðu flugleiðsöguþjónustu, í samræmi við evrópsku mynsturáætlunina um rekstrarstjórnun flugumferðar (7), að teknu tilhlýðilegu tilliti til forgangsmarkmiða um öryggi. Frammistöðukerfið ætti að stuðla að því að draga
úr losun gróðurhúsalofttegunda frá flugstarfsemi og ætti að leyfa hámarksnýtingu loftrýmisins, að teknu tilliti til flæðis
flugumferðar í evrópska loftrýminu.

6)

Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar ætti frammistöðumatsnefnd að veita framkvæmdastjórninni óháða ráðgjöf á öllum
sviðum sem hafa áhrif á frammistöðu flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta í Sambandinu.

7)

Landsbundin eftirlitsyfirvöld ættu að geta fengið frá öllum viðkomandi aðilum, þ.m.t. veitendum flugleiðsöguþjónustu
sem eru háðir eftirliti yfirvalda, viðeigandi gögn sem eru nauðsynleg til að tryggja tilhlýðilega framkvæmd og eftirlit
með þessari reglugerð á staðarvísu. Veitendur flugleiðsöguþjónustu ættu að tryggja að landsbundin eftirlitsyfirvöld geti
framkvæmt skoðanir sínar og rannsóknir án hindrana í þeim tilgangi að vakta framkvæmd frammistöðu- og gjaldtökukerfanna.

8)

Netstjórnandinn ætti að leggja fram viðeigandi framlag við setningu markmiða á vettvangi Sambandsins, á landsbundnum
vettvangi og á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma og stuðla að því að frammistöðumarkmiðum verði náð með því að
beita ráðstöfunum og ferlunum sem fjallað er um í aðgerðaráætlun netanna.

9)

Við framkvæmd frammistöðukerfisins ættu framkvæmdastjórnin og aðildarríkin að hafa samráð við Flugöryggisstofnun
Evrópusambandsins til að tryggja að tekið sé tilhlýðilegt tillit til öryggisþátta í samræmi við öryggismarkmið og -kröfur
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1139 (8).

10)

Lengd viðmiðunartímabils frammistöðukerfisins ætti að tryggja að mögulegt sé að framkvæma áætlanir til margra ára
varðandi fjárfestingarútgjöld í því skyni að ná áætlaðri fjárfestingaávöxtun í formi úrbóta á frammistöðu, samtímis því
að gera kleift að framkvæma nákvæma spá.

11)

Skilgreina ætti meginframmistöðuvísa á meginsviði frammistöðu að því er varðar flugöryggi, umhverfi, afkastagetu og
kostnaðarhagkvæmni. Nota ætti þessa meginframmistöðuvísa til að ákvarða framkvæmanleg, sjálfbær, raunsæ og tímasett
frammistöðumarkmið á vettvangi Sambandsins, á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma. Í
því skyni að bæta heildarframmistöðu netsins ættu meginframmistöðuvísarnir að taka bæði til flugleiðsöguþjónustu í
leiðarflugi og á aðflugssvæði sem og til starfsemi neta.

12)

Framkvæmdastjórnin ætti að ákvarða frammistöðumarkmið, sem ná til alls Sambandsins, með tilliti til þess frammistöðustigs sem náðist á næstliðnu eða næstliðnum viðmiðunartímabilum og viðeigandi framlags frammistöðumatsnefndarinnar, netstjórnandans og landsbundinna eftirlitsyfirvalda. Framlag landsbundinna eftirlitsyfirvalda ætti einkum að fela í sér
upplýsingar um tiltekinn upphafskostnað og umferðarspár fyrir viðkomandi viðmiðunartímabil. Framkvæmdastjórnin ætti
að færa rök fyrir frammistöðumarkmiðunum sem ná til alls Sambandsins með lýsingu á forsendum og röksemdum sem
liggja þar að baki. Gerð draga að frammistöðumarkmiðum innan alls Sambandsins ætti að vera í samráði við hagsmunaaðila.

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 551/2004 frá 10. mars 2004 um skipulag og notkun loftrýmis í samevrópska loftrýminu
(loftrýmisreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 20).
(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123 frá 24. janúar 2019 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við
starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 677/2011 (Stjtíð.
ESB L 28, 31.1.2019, bls. 1).
(7) Eins og skilgreint er í 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 409/2013 frá 3. maí 2013 um skilgreiningu
sameiginlegra verkefna, um ákvörðun stjórnunarhátta og um tilgreiningu hvata sem styðja við framkvæmd evrópsku mynsturáætlunarinnar
um rekstrarstjórnun flugumferðar (Stjtíð. ESB L 123, 4.5.2013, bls. 1).
(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1139 frá 4. júlí 2018 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun
Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2111/2005, (EB) nr. 1008/2008, (ESB) nr. 996/2010,
(ESB) nr. 376/2014 og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB og 2014/53/ESB og um niðurfellingu á reglugerðum
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 552/2004 og (EB) nr. 216/2008 og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 (Stjtíð. ESB L 212, 22.8.2018,
bls. 1).
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13)

Aðildarríki ættu að geta valið hvort eigi að ákvarða frammistöðuáætlanir þeirra á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi
starfrænu loftrýmisumdæmanna, með tilliti til staðbundinna aðstæðna.

14)

Landsbundin eftirlitsyfirvöld ættu að bera ábyrgð á þróun frammistöðuáætlana landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma, þ.m.t. bindandi frammistöðumarkmið sem byggjast á meginframmistöðuvísum og beitt er á landsbundnum
vettvangi eða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma. Frammistöðuáætlanir landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma ættu að fela í sér framtaksverkefni til að styðja við samstarf yfir landamæri á milli veitenda flugleiðsöguþjónustu,
óháð landfræðilegu gildissviði þeirra.

15)

Frammistöðuáætlanir ættu að vera fullkomlega gagnsæjar þegar kemur að því að ákvarða kostnað vegna nýrra og
fyrirliggjandi fjárfestinga í tengslum við kaup, þróun eða leigu fastafjármuna. Lýsa ætti ítarlega meiri háttar fjárfestingum
og rökstyðja þær vel og þar að auki ættu þær að vera í samræmi við útfærslu verkefnis innan rannsókna og þróunar á sviði
rekstrarstjórnunar flugumferðar í samevrópska loftrýminu (hér á eftir nefnt SESAR-verkefnið) og áætlaðan frammistöðuávinning.

16)

Hafa ætti samráð á vettvangi landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma í því skyni að tryggja að tekið sé mið af
sjónarmiðum hagsmunaaðila við gerð frammistöðuáætlana og -markmiða.

17)

Þar eð sterk tengsl eru á milli mismunandi meginsviða frammistöðu ætti að taka tilhlýðilegt tillit til víxltengsla á milli
frammistöðumarkmiða að því er varðar setningu markmiða, með hliðsjón af forgangsmarkmiðum um flugöryggi.

18)

Frammistöðumarkmið ættu að vera háð hvatningu með það fyrir augum að hvetja til betri frammistöðu, þ.m.t. beiting
fyrirkomulags við áhættuskiptingu vegna umferðar í tengslum við meginsvið frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni. Hvatakerfi ættu að vera árangursrík og fela í sér breytur, sem eru ákvarðaðar án mismununar og á gagnsæjan
hátt, til að umbuna eða beita viðurlögum vegna raunverulegar frammistöðu í tengslum við samþykkt frammistöðumarkmiða. Þar sem meginsvið frammistöðu að því er varðar flugöryggi er algjört forgangsmál ætti það ekki að vera háð
hvatningu. Aðildarríki ættu að tryggja að framkvæmd hvatakerfa hafi ekki neikvæð áhrif á fyrirhugaðar og áframhaldandi
fjárfestingar sem miða að því að koma til skila fullnægjandi afkastagetu og skilvirkni flugs til notenda.

19)

Aðildarríki ættu að samþykkja drög að frammistöðuáætlunum og leggja þær fyrir framkvæmdastjórnina svo hún geti metið
þær og endurskoðað. Í þessu tilliti ætti framkvæmdastjórnin fyrst að sannprófa hvort frammistöðuáætlanirnar séu fullfrágengnar. Ef áætlanirnar eru fullfrágengnar ætti framkvæmdastjórnin að meta hvort frammistöðumarkmiðin, sem eru lögð til
og er að finna í frammistöðuáætlunum, samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins. Ef ekki er mögulegt
að skapa tilskilið samræmi ætti framkvæmdastjórnin að fara fram á það við aðildarríkin að þau endurskoði frammistöðuáætlanir og -markmið sín eða að þau grípi til ráðstafana til úrbóta.

20)

Aðildarríki ættu ekki að samþykkja og birta lokaútgáfur viðeigandi frammistöðuáætlana sinna fyrr en framkvæmdastjórnin
hefur komist að þeirri niðurstöðu að landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið sem sett eru á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma, sem er að finna í frammistöðuáætlunum, samrýmist markmiðunum innan alls Sambandsins.

21)

Markmiðin, sem eru sett fram í drögum að frammistöðuáætlununum, ættu að gilda meðan á matinu stendur frá upphafi
viðmiðunartímabilsins og, eftir því sem við á, meðan á endurskoðun frammistöðumarkmiðanna, sem sett eru á vettvangi
landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma, stendur. Við samþykkt endanlegu frammistöðuáætlananna ættu frammistöðumarkmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni að gilda afturvirkt með leiðréttingu
einingarverðs til að tryggja að notendur loftrýmis njóti ávinnings af úrbótum á frammistöðu frá upphafi viðmiðunartímabilsins.

22)

Aðildarríki ættu að óska eftir leyfi hjá framkvæmdastjórninni ef þau vilja endurskoða eitt eða fleiri frammistöðumarkmið á
tilteknu viðmiðunartímabili. Slíka beiðni má leggja fram þegar viðvörunarmörkum er náð eða þegar aðildarríki sýnir fram á
að upphaflegu gögnin, forsendurnar og rökstuðningurinn, þ.m.t. varðandi fjárfestingar, sem liggja til grundvallar frammistöðumarkmiðunum eru að miklu leyti og til frambúðar ekki lengur nákvæm sökum ófyrirsjáanlegra aðstæðna á þeim tíma
sem frammistöðuáætlunin var samþykkt. Framkvæmdastjórnin ætti eingöngu að heimila hlutaðeigandi aðildarríki að halda
áfram fyrirhugaðri endurskoðun ef hún reynist nauðsynleg og sanngjörn í ljósi framangreindra aðstæðna og ef endurskoðuð
frammistöðumarkmið tryggja viðvarandi samræmi við frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins.

23)

Innleiðing nýrrar tækni og viðskiptalíkana til að örva samþætta þjónustustarfsemi ætti að leiða til umtalsverðrar kostnaðarlækkunar til hagsbóta fyrir notendur þegar til lengri tíma er litið en hún gæti haft í för með sér upphafskostnað vegna
endurskipulagningar. Ef aðildarríki sýnir fram á að ráðstafanir vegna endurskipulagningar hafi í för með sér heildarávinning
fyrir notendur ætti það einnig að geta óskað eftir endurskoðun á staðbundnum markmiðum um kostnaðarhagkvæmni til að
fá endurgreiddan tengdan kostnað vegna endurskipulagningar fyrir tilstuðlan endurskoðunar á ákvörðuðum kostnaði, sem er
að finna í frammistöðuáætlunum, sbr. þó heimild framkvæmdastjórnarinnar.
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24)

Framkvæmdastjórnin ætti að endurskoða frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins á viðmiðunartímabilinu til að
ákvarða hvort þau séu að staðaldri fullnægjandi. Framkvæmdastjórnin ætti að hugleiða að endurskoða frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins ef sýnt er fram á á tilteknu viðmiðunartímabili að þessi markmið séu ekki lengur
fullnægjandi í ljósi breyttra aðstæðna, og að endurskoðunin sé nauðsynleg og sanngjörn. Endurskoðun frammistöðumarkmiða á viðmiðunartímabili innan alls Sambandsins ætti að marka upphaf nýs viðmiðunartímabils, þ.m.t. innleiðingu tengdra frammistöðuáætlana og -markmiða sem sett eru á vettvangi landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma.

25)

Einnig ætti að setja frammistöðumarkmið fyrir starfsemi neta og þau ættu að stuðla að því að frammistöðumarkmiðin
náist innan alls Sambandsins. Í þessu skyni ætti netstjórnandinn að undirbúa frammistöðuáætlun netanna sem framkvæmdastjórnin ætti að sannprófa og samþykkja.

26)

Skilvirkt rekstrarlegt samstarf og sameiginleg ákvarðanataka með þátttöku helstu hagsmunaaðila, s.s. veitenda flugleiðsöguþjónustu, starfrænna loftrýmisumdæma, flugvalla, borgaralegra og hernaðarlegra notenda loftrýmis og netstjórnandans, skiptir höfuðmáli til að frammistöðumarkmiðum starfsemi neta verði náð.

27)

Fjármagna ætti ákvarðaðan kostnað flugleiðsöguþjónustu með gjöldum sem lögð eru á loftrýmisnotendur. Innheimta
ætti þessi gjöld á gjaldtökusvæðum og skulu þau ákvörðuð fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði.
Aðildarríki ættu að tryggja að landfræðilegt gildissvið þessara gjaldtökusvæða sé skýrt skilgreint og að það samrýmist
veitingu flugleiðsöguþjónustu. Nauðsynlegt gæti verið að breyta aðflugsgjaldsvæði á tilteknu viðmiðunartímabili sökum
breytinga á rekstri flugvalla.

28)

Fyrir hvert gjaldtökusvæði skal ákvarða kostnaðargrunn gjalda, sem tekur til ákvarðaðs kostnaðar við flugleiðsöguþjónustu og -aðstöðu, sem unnt er að færa í reiknigrunninn. Aðildarríkjum ætti einnig að vera heimilt að færa í þennan
kostnaðargrunn ákvarðaðan kostnað sem eftirlitsyfirvöld þeirra stofna til og einnig annan ríkiskostnað í tengslum við
veitingu flugleiðsöguþjónustu.

29)

Ákvarða ætti kostnað vegna leiðarflugs- og aðflugssvæðagjalda áður en hvert viðmiðunartímabil hefst sem hluta af frammistöðuáætlunum. Þessi ákvarðaði kostnaður skal tilgreindur fyrir hvert almanaksár viðkomandi viðmiðunartímabils.
Landsbundin eftirlitsyfirvöld ættu að sannprófa hvort ákvarðaður kostnaður feli eingöngu í sér kostnaðarliði sem eru
aðstoðarhæfir samkvæmt frammistöðu- og gjaldtökukerfinu.

30)

Ákvarðaður kostnaður í kostnaðargrunni flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi eða á aðflugssvæði ætti að fela í sér starfsmannakostnað, rekstrarkostnað annan en starfsmannakostnað, kostnað vegna afskrifta, fjármagnskostnað og sérstakan
kostnað. Gera ætti árlega grein fyrir raunkostnaði, sem stofnað er til, í samræmi við sömu flokkun, í því skyni að tryggja
samræmi og gagnsæi.

31)

Fyrir upphaf hvers viðmiðunartímabils ættu landsbundin eftirlitsyfirvöld að skilgreina þær viðmiðanir sem notaðar eru við
kostnaðarskiptingu á milli flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði og tilkynna það framkvæmdastjórninni.
Þessar viðmiðanir ættu að tryggja að ákvarðaður kostnaður verði fastsettur með gagnsæjum hætti og að engar víxlniðurgreiðslur eigi sé stað á milli flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði.

32)

Aðildarríki ættu árlega að reikna út einingarverð fyrir eigin leiðarflugs- og aðflugsgjaldsvæði. Við útreikning á einingarverði ættu aðildarríki að tryggja að gjald fyrir þjónustu eða aðstöðu, sem er fjármagnað af opinberum sjóðum, þ.m.t.
með aðstoð frá aðstoðaráætlunum Sambandsins, t.d. samevrópska flutninganetinu, Sjóði fyrir samtengda Evrópu og
Samheldnisjóðnum, sé ekki innheimt af loftrýmisnotendum. Við útreikning á einingarverði ætti aðildarríkjum að vera
heimilt að leiðrétta ákvarðaðan kostnað sinn með tilliti til verðbólgu.

33)

Í frammistöðu- og gjaldtökukerfinu ætti að kveða á um fyrirkomulag við áhættuskiptingu vegna umferðar til að hvetja til
veitingar þjónustu. Landsbundnum eftirlitsyfirvöldum ætti að vera heimilt að leiðrétta gildi breytna fyrir áhættuskiptingu
vegna umferðar, eins og skilgreint er í þessari reglugerð, í því skyni að taka tillit til staðbundinna aðstæðna og hvetja enn
frekar til veitingar flugleiðsöguþjónustu. Gera ætti þessa leiðréttingu að höfðu samráði við veitendur flugleiðsöguþjónustu
og loftrýmisnotendur. Þessar leiðréttingar ættu þó ekki að draga úr áhættu hlutaðeigandi veitanda eða veitenda
flugleiðsöguþjónustu í samanburði við sjálfgefna fyrirkomulagið sem er sett fram í þessari reglugerð.

34)

Veitendur flugleiðsöguþjónustu ættu að taka á sig kostnaðaráhættuna að því er varðar muninn á ákvörðuðum kostnaði
og raunkostnaði, að undanskildum takmörkuðum fjölda kostnaðarliða sem falla undir sértækar kröfur.
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35)

Veitendur flugleiðsöguþjónustu ættu ekki að hafa heimild til að afla umframtekna vegna niðurfellingar eða frestunar
nýrra eða fyrirliggjandi fjárfestinga á tilteknu viðmiðunartímabili. Veitendur flugleiðsöguþjónustu ættu árlega að geta
leiðrétt fyrirhugaðar, meiri háttar fjárfestingar á viðmiðunartímabili, með fyrirvara um ítarlegan rökstuðning og að því
tilskildu að viðkomandi landsbundið eftirlitsyfirvald samþykki breytingarnar. Ef raunkostnaður nýrra og fyrirliggjandi
fjárfestinga er umfram samsvarandi ákvarðaðan kostnað á viðmiðunartímabili ætti landsbundið eftirlitsyfirvald að bera
ábyrgð á því að sannprófa ítarlegan rökstuðning frá veitendum flugleiðsöguþjónustu og að heimila í kjölfarið hvers
konar síðari innheimtu viðbótarkostnaðar frá loftrýmisnotendum. Notendur ættu ekki að greiða efnislegan mun á þessum
kostnaði, nema landsbundin eftirlitsyfirvöld hafi komist að raun um að viðbótarkostnaðurinn sé eingöngu tilkominn
vegna nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga sem eru nauðsynlegar vegna rekstrarbreytinga í samræmi við framkvæmd
evrópsku mynsturáætlunarinnar um rekstrarstjórnun flugumferðar og einkum sameiginlegu SESAR-verkefnin.

36)

Ófyrirsjáanlegar breytingar á gildandi lagaákvæðum eða fjárhagslegum skilyrðum á viðmiðunartímabili geta haft í för
með sér veruleg frábrigði raunverulegs lífeyriskostnaðar frá ákvörðuðum lífeyriskostnaði sem tilgreindur er í frammistöðuáætlunum. Með fyrirvara um grannskoðun landsbundins eftirlitsyfirvalds ætti þessi kostnaðarmunur að færast yfir
á loftrýmisnotendur með leiðréttingu á einingarverði.

37)

Aðildarríki ættu árlega að ákvarða einingarverð fyrir hvert gjaldtökusvæði. Aðildarríki ættu að geta ákvarðað
einingarverð sín í sameiningu, einkum þar sem gjaldtökusvæði ná yfir loftrými sem tilheyra fleiri en einu aðildarríki eða
þegar þau eru aðilar að sameiginlegu leiðargjaldakerfi. Framkvæmdastjórnin ætti að sannprófa að einingarverðið, sem
aðildarríki leggja fram, uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar um útreikning á einingarverði.

38)

Gjaldtökukerfið ætti að tryggja fullnægjandi og gagnsæjar upplýsingar um kostnaðargrunn gjalda, raunkostnað og
einingarverð. Áður en viðmiðunartímabil hefst ættu aðildarríki að hafa samráð við veitendur flugleiðsöguþjónustu,
fulltrúa loftrýmisnotenda og, ef við á, rekstraraðila flugvalla og samræmingarstjóra flugvalla um áætlaðan ákvarðaðan
kostnað, fyrirhugaðar fjárfestingar, spár um þjónustueiningar og gjaldtökustefnu fyrir viðkomandi viðmiðunartímabil.
Á viðmiðunartímabilinu ættu aðildarríki að tryggja að haft sé árlegt samráð við þessa hagsmunaaðila um áætluð
einingarverð og um raunkostnað sem stofnað er til í tengslum við veitingu flugleiðsöguþjónustu. Að því er samráðið
varðar ættu aðildarríki að gera heildstæðar og fullnægjandi upplýsingar aðgengilegar öllum samráðsaðilum.

39)

Aðildarríkin ættu sjálf að geta ákveðið að aðlaga flugleiðsögugjöldin til að hvetja til þess að loftför verði búin kerfum
sem eru hluti af sameiginlegu SESAR-verkefnunum. Til að auka skilvirkni flugleiðsöguþjónustu og stuðla að hámarksnýtingu hennar ættu aðildarríki að geta aðlagað gjöldin enn frekar miðað við umferðarteppu netsins á tilteknu svæði eða
á tiltekinni flugleið á tilteknum tímum.

40)

Til þess að bæta skilvirkni gjaldtökukerfisins og draga úr vinnuálagi í stjórnsýslu og reikningsskilum ættu aðildarríkin
að geta innheimt í sameiningu leiðarflugsgjöld með sameiginlegu leiðargjaldakerfi þar sem eitt gjald er fyrir hvert flug.

41)

Kveða ætti á um framfylgdarráðstafanir til að tryggja að loftrýmisnotendur greiði tafarlaust og að fullu gjöld fyrir
flugleiðsögu.

42)

Reikna ætti út flugleiðsögugjöld fyrir hvert tiltekið flug, að því er varðar hvert gjaldtökusvæði, sem margfeldi af
viðeigandi einingarverði og fjölda þjónustueininga. Gjöldin, sem einkum eru lögð á léttari loftför, ættu ekki að virka
letjandi á notkun aðstöðu og þjónustu sem er nauðsynleg fyrir öryggi eða innleiðingu nýrrar tækni og nýs verklags.
Aðildarríki ættu að standa straum af kostnaði fyrir þá þjónustu sem veitendur flugleiðsöguþjónustu hafa veitt í tengslum
við flug sem er undanþegið flugleiðsögugjöldum.

43)

Ef eldri gögn benda ekki til rekstrarvanda ættu aðildarríki að eiga kost á því að beita einfölduðu gjaldtökukerfi til
hvatningar fyrir veitendur flugleiðsöguþjónustu og til að draga úr stjórnsýsluálagi á veitendur flugleiðsöguþjónustu og
hlutaðeigandi landsbundin eftirlitsyfirvöld.

44)

Ef flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði eða fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónusta, veðurþjónusta fyrir flugleiðsögu
og upplýsingaþjónusta flugmála (CNS-, MET- og AIS-þjónusta) eða gagnaþjónusta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
er veitt í samræmi við markaðsskilyrði ættu aðildarríki að hafa heimild til að undanskilja þessa þjónustu tilteknum
ákvæðum sem varða gjaldtökukerfið og setningu markmiða í tengslum við kostnaðarhagkvæmni. Aðildarríki ættu að
geta ákvarðað slík markaðsskilyrði á viðmiðunartímabili.
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45)

Með hliðsjón af setningu frammistöðumarkmiða og vöktunar á vettvangi Sambandsins og á vettvangi landsbundinna eða
starfrænna loftrýmisumdæma skiptir höfuðmáli að landsbundin eftirlitsyfirvöld, veitendur flugleiðsöguþjónustu,
rekstraraðilar flugvalla, samræmingarstjórar flugvalla, loftrýmisnotendur og netstjórnandinn veiti aðgang að
fullnægjandi gögnum og upplýsingum.

46)

Landsbundin eftirlitsyfirvöld ættu reglulega að vakta framfarir með hliðsjón af því að frammistöðumarkmiðunum, sem
er að finna í frammistöðuáætlunum, verði náð. Ef markmiðunum er ekki náð ætti hlutaðeigandi aðildarríki eða eftirlitsyfirvald þess að grípa til viðeigandi skilgreindra ráðstafana til að bregðast við aðstæðunum.

47)

Framkvæmdastjórnin ætti að vakta flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta og meta reglulega hvort frammistöðumarkmið
hafi náðst. Framkvæmdastjórnin ætti árlega að leggja niðurstöður þessarar vöktunar fyrir nefndina um samevrópskt
loftrými.

48)

Með fyrirvara um trúnaðarkvaðir sem varða markaðsskilyrði ættu mikilvægar upplýsingar og lokaskýrslur, sem krafist
er samkvæmt þessari reglugerð, að vera aðgengilegar öllum í því skyni að tryggja fullnægjandi gagnsæi og gera samráð
við hagsmunaaðila mögulegt.

49)

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 390/2013 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 391/2013 ættu að falla úr gildi frá og
með 1. janúar 2020, en ættu að gilda áfram fram yfir þá dagsetningu að því er varðar skuldbindingar sem tengjast öðru
viðmiðunartímabilinu.

50)

Þessi reglugerð ætti að gilda að því er varðar þriðja viðmiðunartímabilið og síðari viðmiðunartímabil. Til að mögulegt sé
að samþykkja markmiðin innan alls Sambandsins og að undirbúa og samþykkja frammistöðuáætlanir áður en þriðja
viðmiðunartímabilið hefst ætti þessi reglugerð að koma til framkvæmda þegar í stað frá og með gildistökudegi hennar.

51)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um samevrópskt loftrými.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.
Efni og gildissvið
1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ráðstafanir um starfsemi frammistöðu- og gjaldtökukerfisins fyrir flugleiðsöguþjónustu
og starfsemi neta.
2. Þessi reglugerð gildir um veitingu flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta fyrir almenna flugumferð innan Evrópusvæðis
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO EUR), þar sem aðildarríki bera ábyrgð á veitingu flugleiðsöguþjónustu.
Þessi reglugerð gildir um:
a) veitendur flugleiðsöguþjónustu sem um getur í 5. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004,
b) aðila sem framkvæmdastjórnin tilnefnir til að framkvæma verkefni, sem eru nauðsynleg í tengslum við starfsemi neta
(„netstjórnandinn“) í samræmi við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 551/2004, og skipar í samræmi við 4. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123.
Að því er varðar setningu markmiða og vöktun frammistöðu í tengslum við kostnaðarhagkvæmni gildir þessi reglugerð einnig
um yfirvöld eða aðila, sem hafa stofnað til aðstoðarhæfs kostnaðar sem verður endurgreiddur með notendagjöldum, eins og
tilgreint er í b-lið 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004 og í þriðju undirgrein 1. mgr. 22. gr. þessarar reglugerðar.
3. Þessi reglugerð gildir um flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði sem veitt er á flugvöllum á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna,
með minnst 80 000 flughreyfingar samkvæmt blindflugsreglum á ári.
4. Aðildarríki geta ákveðið að láta ákvæði þessarar reglugerðar einnig gilda um flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði sem
veitt er á öðrum flugvöllum, sem eru staðsettir innan yfirráðasvæða þeirra, en þeim sem um getur í 3. mgr.

7.5.2020

5.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 29/7

Aðildarríki geta einnig ákveðið að beita ákvæðum þessarar reglugerðar gagnvart:

a) flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta, sem veitt er í loftrými á þeirra ábyrgð, innan annarra svæða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en Evrópusvæðis Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, án þess að það hafi áhrif á réttindi og skyldur
aðildarríkja samkvæmt Chicago-samningnum,
b) veitendum flugleiðsöguþjónustu, sem hafa leyfi til að veita flugleiðsöguþjónustu án vottunar, í samræmi við 5. mgr. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 550/2004.
6.

Aðildarríki skulu tafarlaust upplýsa framkvæmdastjórnina um hvers konar ákvarðanir sem eru teknar skv. 4. og 5. mgr.

Aðildarríki skulu tryggja að gildistími þessara ákvarðana samsvari gildistíma viðmiðunartímabils. Þau skulu hvorki breyta
þessum ákvörðunum né afturkalla þær á viðmiðunartímabili.
7.

Þessi reglugerð skal gilda um þriðja viðmiðunartímabilið, eins og það er sett fram í 7. gr., og um síðari viðmiðunartímabil.
2. gr.
Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „raunkostnaður“: kostnaður sem raunverulega er stofnað til á almanaksári vegna veitingar flugleiðsöguþjónustu sem fellur
undir vottaða reikninga eða, ef slíkir vottaðir reikningar eru ekki fyrir hendi, sem er háð lokaúttekt,
2) „flugumferðarþjónustudeild“: deild sem er ábyrg fyrir að veita flugumferðarþjónustu fyrir almenningsflug eða herflug í
tilteknu loftrými,
3) „samræmingarstjóri flugvallar“: einstaklingur eða lögaðili, sem aðildarríki tilnefnir til að sinna skyldustörfum sem tengjast
samræmingarverkefnum á flugvöllum með skammtaðan afgreiðslutíma, eins og sett er fram í 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 95/93 (9),
4) „rekstraraðili flugvallar“: lögaðili eða einstaklingur sem starfrækir einn eða fleiri flugvelli,
5) „loftrýmisnotandi“: flugrekandi loftfarsins á þeim tíma þegar flugið á sér stað eða, ef ekki er vitað hver flugrekandinn er,
eigandi loftfarins, nema unnt sé að sanna að annar einstaklingur hafi verið flugrekandinn á þeim tíma,
6) „fulltrúi loftrýmisnotenda“: sérhver lögaðili eða aðili sem stendur vörð um hagsmuni hóps eða nokkurra hópa loftrýmisnotenda,
7) „flugstjórnarmiðstöð“: deild sem veitir flugi, sem er undir stjórn og sem er á svæði sem hún ber ábyrgð á, flugstjórnarþjónustu,
8) „leiðarflugsgjaldsvæði“: loftrými sem nær frá jörðu, til og með efra loftrými, þar sem flugleiðsöguþjónusta í leiðarflugi er
veitt og þar sem einn kostnaðargrunnur og eitt einingarverð hafa verið ákvörðuð,
9) „sérstakar aðstæður“: aðstæður þar sem afkastageta rekstrarstjórnunar flugumferðar er óvenju lítil sem veldur óvenju
miklum töfum á flæðisstjórnun flugumferðar vegna fyrirhugaðrar takmörkunar af völdum rekstrarlegra eða tæknilegra
breytinga, afar slæmra veðurskilyrða, þar sem stórir hlutar loftrýmisins eru ekki tiltækir, annaðhvort af náttúrulegum eða
stjórnmálalegum ástæðum, eða af völdum verkfalls og að netstjórnandinn hefur virkjað evrópska samráðshópinn vegna
hættuástands í flugi (EACCC),
10) „flughreyfingar samkvæmt blindflugsreglum á ári“: summa flugtaka og lendinga sem fara fram samkvæmt blindflugsreglum,
reiknuð út sem árlegt meðaltal síðustu þriggja almanaksára áður en drög að frammistöðuáætlun eru lögð fram í samræmi við
12. gr.,
11) „áætluð verðbólguvísitala“: árleg verðbólguvísitala, sem tekur mið af stöðunni þremur árum áður en viðmiðunartímabil hefst,
reiknuð út með því að nota nýjustu fyrirliggjandi verðbólguspá fyrir meðaltal hlutfallslegrar breytingar á neysluverðsvísitölu
sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gefur út fyrir hlutaðeigandi aðildarríki þegar drög að frammistöðuáætluninni eru samin; ef
hlutfallsleg breyting, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gefur út fyrir tiltekið ár, er neikvæð skal nota núllgildi,
(9) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 frá 18. janúar 1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun afgreiðslutíma á Bandalagsflugvöllum (Stjtíð.
EB L 14, 22.1.1993, bls. 1).
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12) „raunveruleg verðbólguvísitala“: árleg raunveruleg verðbólguvísitala, sem tekur mið af stöðunni þremur árum áður en
viðmiðunartímabil hefst, reiknuð út með því að nota raunverulega verðbólguvísitölu, sem framkvæmdastjórnin gefur út,
samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs hjá Hagstofu Evrópusambandsins, fyrir hlutaðeigandi aðildarríki í apríl árið
n+1; ef hlutfallsleg breyting, sem framkvæmdastjórnin gefur út fyrir tiltekið ár er neikvæð, skal nota núllgildi,
13) „meiri háttar fjárfesting“: kaup, þróun, útskipti, uppfærsla eða leiga fastafjármuna þar sem heildarverðmæti þeirra á líftíma
sínum nemur meira en 5 milljónum evra á raunvirði,
14) „landsbundið yfirvald“: reglusetningaryfirvald eða eftirlitsyfirvald sem eitt eða fleiri aðildarríki koma á fót á vettvangi
landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma,
15) „nýjar og fyrirliggjandi fjárfestingar“: kaup, þróun, útskipti, uppfærsla eða leiga fastafjármuna þar sem í tengslum við
fjárfestinguna er stofnað til kostnaðar vegna afskrifta, fjármagnskostnaðar, eða í tilviki leigu, rekstrarkostnaðar á
viðmiðunartímabilinu sem frammistöðuáætlunin tekur til,
16) „viðmiðunartímabil“: tímabilið sem frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, eins og sett er fram í d-lið 3. mgr.
11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004 og 7. gr. þessarar reglugerðar, eru í gildi og þeim er beitt,
17) „viðmiðunargildi“: gildi seinkunar á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar, sem netstjórnandinn reiknar út fyrir sérhvert
aðildarríki og sérhvert starfrænt loftrýmisumdæmi, til að tryggja að markmið um seinkanir á leiðarflugi í flæðisstjórnun
flugumferðar innan alls Sambandsins verði náð,
18) „kostnaður vegna endurskipulagningar“: verulegur kostnaður, sem veitendur flugleiðsöguþjónustu stofna til í eitt skipti, í
tengslum við endurskipulagningu í því skyni að innleiða nýja tækni, verklag eða viðskiptalíkön til að örva samþætta
þjónustustarfsemi, greiða starfsmönnum bætur, loka stjórnstöðvum flugumferðarstjórnar, flytja starfsemi á nýjan stað,
afskrifa eignir eða afla stefnumótandi hlutdeildar í starfsemi annarra veitenda flugleiðsöguþjónustu,
19) „brautarátroðningur“: hvers konar atvik á flugvelli, sem tengist rangri staðsetningu loftfars, ökutækis eða einstaklings á
vörðum hluta svæðis sem er tilgreint fyrir lendingar og flugtak loftfara,
20) „brot á reglum um lágmarksaðskilnað“: aðstæður þar sem tilgreindum lágmarksaðskilnaði var ekki viðhaldið á milli
loftfara,
21) „aðflugsgjaldsvæði“: flugvöllur eða flokkur flugvalla, staðsettir innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, þar sem flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði er veitt og þar sem einn kostnaðargrunnur og eitt einingarverð hafa verið ákveðin.
II. KAFLI
VERKEFNI OG ÁBYRGÐIR

3. gr.
Aðstoð frá frammistöðumatsnefndinni
Ef nauðsyn krefur, til að geta framkvæmt verkefni framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við að ákvarða á hvaða hátt
frammistöðukerfið skuli starfa í smáatriðum, er framkvæmdastjórninni heimilt að fara fram á aðstoð frá frammistöðumatsnefndinni að því er varðar eftirfarandi atriði:
a)

söfnun, rannsókn, fullgilding og miðlun viðeigandi gagna sem tengjast frammistöðu flugleiðsöguþjónustu og starfsemi
neta,

b)

val á eða aðlögun meginsviða frammistöðu,

c)

skilgreiningu á meginframmistöðuvísum og vísum fyrir vöktun,

d)

ákvörðun núgildandi frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins og ákvörðun og endurskoðun núgildandi frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins,

e)

ákvörðun viðmiðunargilda, viðvörunarmarka og viðmiðunarhópa sem um getur í 4. mgr. 9. gr.,

f)

mat á samræmi draga að landsbundnum frammistöðumarkmiðum eða frammistöðumarkmiðum, sem sett eru á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma, við frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, í samræmi við 14. og 15. gr., og endurskoðun draga að frammistöðuáætlunum í samræmi við 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 15. gr.,

g)

sannprófun á heildstæðni draga að frammistöðuáætlunum í samræmi við 13. gr.,
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h)

sannprófun, í samræmi við 19. gr., á drögum að frammistöðuáætlun netanna eins og um getur í 5. mgr. 10. gr. þessarar
reglugerðar,

i)

mat á endurskoðuðum frammistöðumarkmiðum og ráðstöfunum til úrbóta sem aðildarríki hafa samþykkt skv. 5. mgr.
15. gr.,

j)

vöktun frammistöðu flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. fjárfestingar og fjárfestingarútgjöld, á vettvangi Sambandsins, á
landsbundnum vettvangi og á vettvangi starfrænu loftrýmisumdæmanna,

k)

vöktun frammistöðu í tengslum við starfsemi neta, í samræmi við 2. mgr. 37. gr.,

l)

mat, í samræmi við 3. mgr. 37. gr., á upplýsingum sem berast frá landsbundnum eftirlitsyfirvöldum í tengslum við frammistöðuáætlanirnar, í því skyni að hafa eftirlit með frammistöðu evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar,

m) mat á því hvort frammistöðumarkmiðunum hafi verið náð á viðmiðunartímabilinu,
n)

viðhald og stuðning í tengslum við að samræma tímaáætlun samráðsfunda með hagsmunaaðilum að því er varðar frammistöðuáætlanirnar og samráðskröfurnar sem um getur í 2. og 3. mgr. 24. gr. og í 30. gr.
4. gr.
Veiting upplýsinga og óhindruð vöktun sem veitendur flugleiðsöguþjónustu framkvæma

1. Ef nauðsyn krefur, til að geta framkvæmt verkefni framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við að ákvarða á hvaða hátt
frammistöðukerfið skuli starfa í smáatriðum, skulu veitendur flugleiðsöguþjónustu, að fenginni beiðni og tafarlaust, láta þessum
yfirvöldum í té eftirfarandi:
a) upplýsingar um staðbundin skilyrði sem skipta máli við setningu landsbundinna frammistöðumarkmiða eða frammistöðumarkmiða sem eru sett á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma,
b) gögn til að ákvarða arðsemi eigin fjár af flugleiðsögugjöldum,
c) upplýsingar um fyrirhugaðar fjárfestingar á næstu fimm árum, frá því beiðnin var lögð fram, sem sýna tilhögun áætlaðra
útgjalda fyrir nýjar og fyrirliggjandi fjárfestingar á viðmiðunartímabilinu og þar á eftir og hvernig meiri háttar fjárfestingar
leggja sitt af mörkum til frammistöðu á hverju meginsviði frammistöðu,
d) viðskiptaáætlun sína sem um getur í lið ATM/ANS.OR.D.005 í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/373 (10),
e) upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að beita 3. mgr. 28. gr.,
f)

gögn um kostnaðargrunna og upplýsingar um skiptingu kostnaðar á milli flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á
aðflugssvæði, auk gagna um tekjur af viðskiptastarfsemi og gagna um móttekið opinbert fjármagn.

2. Veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu greiða fyrir þeirri starfsemi sem er nauðsynleg vegna vöktunarinnar, sem um getur í
1. mgr. 37. gr., sem lögbært landsbundið eftirlitsyfirvald framkvæmir eða sem framkvæmt er fyrir hönd þess í samræmi við lög
aðildarríkis viðkomandi yfirvalds, einkum með því að leggja fram, að fenginni beiðni, viðeigandi skjöl, gögn, upplýsingar og
munnlega útskýringu og, ef lög þess aðildarríkis heimila það og í samræmi við þau lög, með því að veita aðgang að viðkomandi
athafnasvæði, landi eða farartækjum.
5. gr.
Aðstoð frá netstjórnanda
Netstjórnandinn skal framkvæma eftirfarandi verkefni í tengslum við ítarlega starfsemi frammistöðukerfisins:
a) styðja við framkvæmdastjórnina með því að veita viðeigandi framlag til að undirbúa frammistöðumarkmið innan alls
Sambandsins áður en viðmiðunartímabilið hefst og til að vakta hvort þau frammistöðumarkmið náist á viðmiðunartímabilinu,
þ.m.t. með því að vekja athygli framkvæmdastjórnarinnar, án ótilhlýðilegrar tafar, á öllum aðstæðum þar sem frammistöðumarkmiðum verður ekki náð eða ef hætta er á að þeim verði ekki náð eða ef vart verður við að rekstrarframmistaðan versni
með marktækum og viðvarandi hætti,
(10) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/373 frá 1. mars 2017 um sameiginlegar kröfur fyrir veitendur þjónustu á
sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar/flugleiðsöguþjónustu og á sviði starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og eftirlit með
þeim, um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 482/2008, framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 1034/2011, (ESB) nr. 1035/2011 og (ESB)
2016/1377 og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 677/2011 (Stjtíð. ESB L 62, 8.3.2017, bls. 1).
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b) að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, styðja við landsbundin eftirlitsyfirvöld með því að veita viðeigandi framlag til að
undirbúa frammistöðumarkmiðin og með því að tilkynna viðkomandi landsbundnum eftirlitsyfirvöldum, án ótilhlýðilegrar
tafar, um allar aðstæður þar sem landsbundnum frammistöðumarkmiðum eða frammistöðumarkmiðum á vettvangi starfrænna
loftrýmisumdæma verður ekki náð eða ef hætta er á að þeim verði ekki náð eða ef vart verður við að rekstrarframmistaðan
versni með marktækum og viðvarandi hætti,
c) styðja við veitendur flugleiðsöguþjónustu við að ná landsbundnum frammistöðumarkmiðum eða frammistöðumarkmiðum á
vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, einkum með því að þróa og hrinda í framkvæmd aðgerðaráætlun netanna sem um
getur í 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123.
6. gr.
Samræming við Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins
Samkvæmt 13. gr. a í reglugerð (EB) nr. 549/2004 og í samræmi við h-lið 2. mgr. 75. gr. og b-lið 93. gr. reglugerðar (ESB)
2018/1139 skulu framkvæmdastjórnin og aðildarríkin samræma framlög sín við starfsemi Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins til að tryggja:
a) að tekið sé tilhlýðilegt tillit til öryggisþátta, þ.m.t. setningar, endurskoðunar og framkvæmdar meginframmistöðuvísa og
meginframmistöðumarkmiða innan alls Sambandsins á meginsviði frammistöðu að því er varðar öryggi,
b) að meginframmistöðuvísarnir og frammistöðumarkmiðin á meginsviði frammistöðu að því er varðar öryggi séu í samræmi
við aðgerðaáætlun um flugöryggi í Evrópu sem um getur í 6. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1139.
III. KAFLI
SETNING FRAMMISTÖÐUMARKMIÐA

7. gr.
Lengd viðmiðunartímabila
1.

Þriðja viðmiðunartímabilið skal taka til almanaksársins 2020–2024, að báðum árum meðtöldum.

2.

Næstu viðmiðunartímabil skulu taka til fimm almanaksára.

3.

Lengd viðmiðunartímabilanna, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., skal ekki hafa áhrif á 6. mgr. 10. gr.
8. gr.
Meginframmistöðuvísar og vísar fyrir vöktun

1. Meginframmistöðuvísarnir og vísarnir fyrir vöktun á frammistöðu flugleiðsöguþjónustu á vettvangi Sambandsins fyrir
hvert meginsvið frammistöðu skulu vera þeir sem eru ákvarðaðir í 1. þætti I. viðauka.
2. Meginframmistöðuvísar og vísarnir fyrir vöktun á frammistöðu flugleiðsöguþjónusta á landsbundnum vettvangi eða á
vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma skulu vera þeir sem eru ákvarðaðir í 2. þætti I. viðauka.
3. Meginframmistöðuvísarnir og vísarnir fyrir vöktun á frammistöðu í tengslum við starfsemi neta skulu vera þeir sem eru
ákvarðaðir í 3. þætti I. viðauka.
4. Aðildarríki geta ákvarðað meginframmistöðuvísa og vísa fyrir vöktun til viðbótar við þá sem um getur í 2. mgr., einkum
að því er varðar borgaralega, hernaðarlega eða veðurfræðilega þætti.
9. gr.
Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins
1. Sem framlag við setningu frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld, eigi síðar en
19 mánuðum áður en viðmiðunartímabil hefst, veita framkvæmdastjórninni upphafleg kostnaðargögnin og upplýsingar um
umferðarspárnar, sem um getur í f-lið 2. mgr. 10. gr., í tengslum við komandi viðmiðunartímabil.
2. Eigi síðar en 15 mánuðum áður en viðmiðunartímabil hefst skal framkvæmdastjórnin birta leiðbeinandi markbil fyrir
frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins sem fela í sér árleg lágmarks- og hámarksgildi en innan þeirra hyggst framkvæmdastjórnin ákvarða frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins.
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Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við hagsmunaaðilana, sem um getur í 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004, aðra
viðeigandi einstaklinga og stofnanir og, að því er varðar öryggissjónarmið, Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins um þessi
leiðbeinandi markbil.
3. Eigi síðar en sjö mánuðum áður en viðmiðunartímabil hefst skal framkvæmdastjórnin samþykkja, í samræmi við a-lið
3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004, frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins fyrir meginframmistöðuvísana
sem um getur í 1. mgr. 8. gr.
Í þessu skyni skal framkvæmdastjórnin:
a) taka til greina viðeigandi framlag frá frammistöðumatsnefndinni, netstjórnandanum og landsbundnum eftirlitsyfirvöldum,
b) nota umferðarspár fyrir leiðarflug, gefnar upp sem flughreyfingar, samkvæmt blindflugsreglum, og þjónustueiningar, á
grundvelli nýjustu, tiltækrar grunnspár frá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu
(e. Eurocontrol's Statistics and Forecast Service (STATFOR)),
c) rökstyðja hvert frammistöðumarkmið sem nær til alls Sambandsins með lýsingu á forsendum og röksemdum, sem liggja að
baki þessu markmiði, þ.m.t. hvernig tillit er tekið til framlaganna, sem um getur í a-lið þessarar málsgreinar, niðurstaðna
samráðsins, sem um getur í 2. mgr., og annarra viðkomandi gagna sem byggjast á staðreyndum.
4.

Auk þess að samþykkja frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins skal framkvæmdastjórnin ákvarða:

a) „viðmiðunargildi fyrir ákvarðaðan kostnað“ innan alls Sambandsins og „viðmiðunargildi fyrir ákvarðaðan einingarkostnað“
innan alls Sambandsins, í þeim tilgangi að setja markmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni
fyrir meginframmistöðuvísinn sem um getur í lið 4.1 í 1. þætti I. viðauka: þessi viðmiðunargildi skulu reiknuð út fyrir árið
sem er næst á undan upphafi viðmiðunartímabilsins;
viðmiðunargildið fyrir ákvarðaðan kostnað skal reiknað út með því að nota raunkostnaðinn, sem veitir upplýsingar um
næstliðið viðmiðunartímabil, og leiðrétta skal gildið með hliðsjón af síðasta kostnaðarmati, sem liggur fyrir, breytileika í
umferð og þýðingu þeirra í tengslum við kostnað;
viðmiðunargildið fyrir ákvarðaðan einingarkostnað skal reiknað út með því að deila í viðmiðunargildið fyrir ákvarðaðan
einingarkostnað með umferðarspánni sem er gefin upp í þjónustueiningum ársins sem er næst á undan upphafi viðmiðunartímabilsins,
b) viðvörunarmörk, en sé farið yfir þau geta aðildarríki óskað eftir endurskoðun á frammistöðumarkmiðunum, sem er að finna
í frammistöðuáætlunum, í samræmi við i. lið a-liðar 1. mgr. 18. gr.; viðvörunarmörkin skulu byggjast á eftirfarandi
breytum:
i.

frábrigði raunverulegrar umferðar frá umferðarspá á tilteknu almanaksári, gefið upp sem hundraðshluti flughreyfinga
samkvæmt blindflugsreglum,

ii.

frábrigði raunverulegrar umferðar frá umferðarspá á tilteknu almanaksári, gefið upp sem hundraðshluti þjónustueininga,

iii. breytingu á viðmiðunargildum sem afleiðing af árstíðabundinni uppfærslu aðgerðaráætlunar netanna, samkvæmt a-lið
4. mgr. 9. gr. og 8. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123, í samanburði við viðmiðunargildi nýjustu
útgáfu af aðgerðaráætlun netanna sem er tiltæk þegar frammistöðuáætlunin er unnin; þessi breytileiki skal tilgreindur
sem hundraðshluti breytileika eða sem mínútubrot seinkunar á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar, með hliðsjón
af stærð viðmiðunargildanna,
c) viðmiðunarhópa veitenda flugleiðsöguþjónustu í svipuðu rekstrar- og efnahagsumhverfi, í þeim tilgangi að meta frammistöðumarkmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni.
10. gr.
Frammistöðuáætlanir
1. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu gera frammistöðuáætlanir, annaðhvort á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma.
2. Gera skal frammistöðuáætlanirnar í samræmi við fyrirmyndina, sem er sett fram í II. viðauka við þessa reglugerð, og
skulu þær innihalda:
a) bindandi landsbundin frammistöðumarkmið eða bindandi frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma,
sett fram á grundvelli meginframmistöðuvísanna sem um getur í 2. mgr. 8. gr., þ.m.t. „viðmiðunargildi fyrir ákvarðaðan
kostnað“ og „viðmiðunargildi fyrir ákvarðaðan einingarkostnað“ fyrir hvert gjaldtökusvæði, í því skyni að setja markmið á
meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni; þessi viðmiðunargildi skulu reiknuð út fyrir árið sem er
næst á undan upphafi viðmiðunartímabilsins;
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viðmiðunargildið fyrir ákvarðaðan kostnað skal reiknað út með því að nota raunkostnaðinn, sem veitir upplýsingar um
næstliðið viðmiðunartímabil, og leiðrétta skal gildið með hliðsjón af nýjasta kostnaðarmati, sem liggur fyrir, breytileika í
umferð og þýðingu þeirra í tengslum við kostnað;
reikna skal út viðmiðunargildið fyrir ákvarðaðan einingarkostnað með því að deila í viðmiðunargildið fyrir ákvarðaðan
kostnað með síðustu, tiltæku umferðarspánni, sem er gefin upp í þjónustueiningum ársins sem er næst á undan upphafi
viðmiðunartímabilsins,
b) ákvarðaðan kostnað fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði sem er settur fram í samræmi við a- og b-lið
2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004 og ákvæði þessarar reglugerðar,
c) hvatakerfi, sem komið er á fót í samræmi við 11. gr., þar sem tilgreindar eru breytur hvatakerfanna, aðlögunarfyrirkomulag
veltigildanna (e. pivot values), sem um getur í 3. mgr. 11. gr., ef við á, auk ráðstafana sem miða að því að markmiðum
þeirra hvatakerfa verði náð,
d) lýsingu á helstu ráðstöfunum sem miða að því að frammistöðumarkmiðum verði náð,
e) staðfestingu á að þær samrýmist gildissviði þessarar reglugerðar skv. 1. gr. þessarar reglugerðar og 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 549/2004,
f)

umferðarspár fyrir leiðarflug, gefnar upp sem flughreyfingar samkvæmt blindflugsreglum og þjónustueiningar, á grundvelli
grunnspár frá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu,

g) umferðarspár fyrir aðflug, gefnar upp sem flughreyfingar samkvæmt blindflugsreglum og þjónustueiningar, á grundvelli
grunnspár frá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu,
h) lýsingu á framtaksverkefnum til að styðja við samstarf yfir landamæri og veitingu þjónustu yfir landamæri sem kemur
rekstrarlegri frammistöðu eða kostnaðarhagkvæmni til góða, eða hvort tveggja,
i)

upplýsingar um:
i.

meiri háttar fjárfestingar,

ii. breytingastjórnunaráætlanir til að hrinda í framkvæmd umfangsmiklum breytingum á loftrými eða kerfi rekstrarstjórnunar flugumferða sem miða að því að lágmarka neikvæð áhrif á frammistöðu netsins;
að því er varðar f- og g-lið geta landsbundin eftirlitsyfirvöld þó ákveðið að nota aðrar umferðarspár fyrir leiðarflug og aðflug en
þær sem byggjast á grunnspá frá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu; í því tilviki skulu þau
hafa samráð við fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu og gefa ástæður fyrir því að kjósa að
nota aðrar spár í frammistöðuáætluninni; allur mismunur, með tilliti til grunnspár frá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu, skal tengjast sértækum staðbundum þáttum sem ekki er fjallað um á fullnægjandi hátt í
grunnspá frá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu; sömu spár skulu notaðar á öllum
meginsviðum frammistöðu.
3. Heimilt er að frammistöðuáætlanirnar innihaldi viðbótarframmistöðumarkmið sem eru sett fram á grundvelli meginframmistöðuvísanna sem um getur í 4. mgr. 8. gr. Þau markmið skulu stuðla að því að frammistöðumarkmiðunum, sem um
getur í 3. mgr. 9. gr. og í a-lið 2. mgr. þessarar greinar, verði náð.
4. Í samræmi við 1. mgr. 10. gr. og b-lið 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004 skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld
hafa samráð við veitendur flugleiðsöguþjónustu, fulltrúa loftrýmisnotenda og, ef við á, rekstraraðila og samræmingarstjóra
flugvalla um drög að frammistöðuáætlunum, þ.m.t. um frammistöðumarkmið og hvatakerfi sem þar er að finna.
5. Netstjórnandinn skal gera frammistöðuáætlun netanna. Frammistöðuáætlun netanna skal gerð í samræmi við fyrirmyndina, sem er sett fram í III. viðauka, og skal taka til:
a) virðisauka vegna stuðnings netstjórnandans við aðgerðir aðildarríkja, starfrænna loftrýmisumdæma, veitenda flugleiðsöguþjónustu og borgaralegra og hernaðarlegra loftrýmisnotenda í þá átt að ná afkasta- og umhverfismarkmiðum auk
lýsingar á því hvernig starfsemi neta stuðlar að því að ná frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins,
b) frammistöðumarkmiða og markmiða netstjórnandans og að því er varðar hvers konar starfsemi neta og þeirra ráðstafana
sem miða að því að þessum markmiðum verði náð.
6. Þegar framkvæmdastjórnin hefur endurskoðað frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins, eins og kveðið er á um í
fjórðu undirgrein c-liðar 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004, skulu aðildarríki endurskoða frammistöðuáætlanir sínar
og leggja fram endurskoðuð frammistöðumarkmið í samræmi við þessa reglugerð.
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11. gr.
Hvatakerfi
1.

Hvatakerfin, sem er að finna í frammistöðuáætlunum sem aðildarríkin samþykkja, skulu:

a) fela í sér hvata af fjárhagslegum toga til að ná frammistöðumarkmiðunum á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni og afkastagetu á árangursríkan og sanngjarnan hátt,
b) gilda á öllu tímabilinu sem tekur til frammistöðuáætlunarinnar,
c) vera án mismununar, gagnsæ og skilvirk,
d) gilda um flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði.
2. Hvatakerfin sem varða frammistöðumarkmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni skulu vera í
samræmi við 27. og 28. gr.
3. Hvatakerfin, sem varða frammistöðumarkmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar afkastagetu, skulu, til viðbótar
við meginreglurnar sem settar eru fram í 1. mgr., uppfylla eftirfarandi meginreglur:
a) þau skulu vera í réttu hlutfalli við seinkun í flæðisstjórnun flugumferðar og fela í sér fjárhagslegan ávinning og fjárhagslegt
óhagræði sem hefur veruleg áhrif á tekjuliði sem eru í hættu,
b) þau skulu ákvörðuð þannig að hámark fjárhagslega óhagræðisins jafngildi a.m.k. hámarki fjárhagslega ávinningsins;
við útreikning á fjárhagslega ávinningnum og fjárhagslega óhagræðinu skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld skilgreina föstu
hámarkshundraðshlutana, sem um getur í lið 2.1 (annarri undirgrein a-liðar) og lið 2.2 (annarri undirgrein a-liðar) í XIII.
viðauka og í lið 2.1 (annarri undirgrein b-liðar) og lið 2.2 (annarri undirgrein b-liðar) í XIII. viðauka, að höfðu samráði við
fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu,
að því er varðar föstu hámarkshundraðshlutana, sem um getur í annarri undirgrein a-liðar í lið 2.1 og annarri undirgrein
a-liðar í lið 2.2 í XIII viðauka, vegna útreiknings á fjárhagslega ávinningnum, skulu þessir hundraðshlutar ekki fara yfir 2%,
c) veltigildi skulu notuð við útreikning á fjárhagslega ávinningnum eða fjárhagslega óhagræðinu.
Fyrir upphaf viðmiðunartímabilsins skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld ákveða hvort þessi veltigildi eigi að byggjast á:
i.

frammistöðumarkmiðunum á landsbundnum vettvangi, sundurliðuð fyrir hvern einstakan veitanda flugleiðsöguþjónustu, eða

ii. aðlöguðum frammistöðumarkmiðum á landsbundnum vettvangi, sundurliðuð fyrir hvern einstakan veitanda flugleiðsöguþjónustu, sem landsbundið yfirvald ákvarðar árlega fyrir næstkomandi ár í samræmi við 1. lið XIII. viðauka og að
höfðu samráði við fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu; fyrirkomulag aðlögunarinnar skal skilgreint í frammistöðuáætluninni og skal gilda fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins og ekki taka
breytingum á viðmiðunartímabilinu;
landsbundna eftirlitsyfirvaldið skal árlega upplýsa framkvæmdastjórnina um veltigildin;
d) að höfðu samráði við fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu skal landsbundna eftirlitsyfirvaldið ákvarða samhverft bil umhverfis veltigildið til að tryggja að smávægilegur breytileiki seinkana í flæðisstjórnun
flugumferðar leiði ekki til fjárhagslegs ávinnings eða fjárhagslegs óhagræðis,
e) ef raunveruleg meðalseinkun hvers flugs í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir árið n er minni en veltigildið, sem er ákvarðað
fyrir árið n, og umfram bilið, sem um getur í d-lið, skal það leiða til fjárhagslegs ávinnings með hækkun á einingarverðinu
árið n+2 í samræmi við 2. lið XIII. viðauka,
f)

ef raunveruleg meðalseinkun hvers flugs í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir árið n er meiri en veltigildið, sem er ákvarðað
fyrir árið n, og umfram bilið sem um getur í d-lið, getur það leitt til fjárhagslegs óhagræðis með lækkun á einingarverðinu
árið n+2 í samræmi við 2. lið XIII. viðauka,
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g) að því er varðar markmið leiðarflugs á meginsviði frammistöðu að því er varðar afkastagetu og ef frammistöðuáætluninni
hefur verið komið á fót á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma skulu eftirfarandi ákvæði gilda, til viðbótar við meginreglurnar sem um getur í a- til f-lið:
i.

hlutaðeigandi landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu sundurliða frammistöðumarkmið starfræna loftrýmisumdæmisins,
sem um getur í a-lið liðar 3.1. í 2. þætti I. viðauka að því er varðar hvern einstakan veitanda flugleiðsöguþjónustu, til
að skapa hvata á landsbundnum vettvangi; niðurstöðugildin skulu mynda grunn fyrir veltigildin sem um getur í c-lið,

ii.

hlutaðeigandi landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu beita sama hvatakerfinu á sama hátt gagnvart öllum hlutaðeigandi
veitendum flugleiðsöguþjónustu,

iii. veltigildi fyrir starfrænt loftrýmisumdæmi skulu einnig notuð til viðbótar við veltigildi hvers einstaks veitanda
flugleiðsöguþjónustu, sem um getur í i. lið, og skulu annaðhvort byggjast á:
— frammistöðumarkmiðum á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma eða
— aðlöguðum frammistöðumarkmiðum á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, í samræmi við 1. lið XIII.
viðauka, og að höfðu samráði við fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu,
iv. þrátt fyrir ákvæði c-liðar skulu öll hlutaðeigandi landsbundin eftirlitsyfirvöld í sameiningu ákveða hvort aðlaga eigi
veltigildi hvers einstaks veitenda flugleiðsöguþjónustu og á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma eða ekki; þessi
ákvörðun gildir með samræmdum hætti um öll veltigildi hvers einstaks veitanda flugleiðsöguþjónustu og á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma, á viðmiðunartímabilinu í heild sinni;
v.

ef aðlaga á frammistöðumarkmið á vettvangi landsbundinna og starfrænna loftrýmisumdæma skal sama aðlögunarfyrirkomulagið gilda um frammistöðumarkmið á landsbundnum vettvangi og á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma,

vi. ef heildarseinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug árið n á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma er meiri en veltigildið fyrir árið n, sem um getur í iii. lið og umfram gildið sem um getur í d-lið 3. mgr., skal
e-liður 3. mgr. ekki gilda og f-liður 3. mgr. skal eingöngu gilda um þá veitendur flugleiðsöguþjónustu þar sem
raunveruleg seinkun hvers flugs í flæðisstjórnun flugumferðar á ári n er meiri en veltigildið, sem er ákvarðað fyrir árið
n, og umfram gildið sem um getur í d-lið,
vii. ef heildarseinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug árið n á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma er minni en veltigildið fyrir árið n, sem um getur í iii. lið og umfram gildið sem um getur í d-lið 3. mgr., skal
f-liður 3. mgr. ekki gilda og e-liður 3. mgr. eingöngu gilda um þá veitendur flugleiðsöguþjónustu þar sem raunveruleg
seinkun hvers flugs í flæðisstjórnun flugumferðar á ári n er minni en veltigildið sem er ákvarðað fyrir árið n og
umfram bilið sem um getur í d-lið.
4. Einnig er heimilt að hvatakerfin, sem er að finna í frammistöðuáætlunum sem aðildarríkin hafa samþykkt, feli í sér hvata
af fjárhagslegum toga til að ná frammistöðumarkmiðum á meginsviði frammistöðu að því er varðar umhverfi eða til að ná
viðbótarframmistöðumarkmiðunum, sem um getur í 3. mgr. 10. gr., í samræmi við b- og c-lið 1. mgr., að því tilskildu að þau
séu skilvirk og sanngjörn. Beita ætti þessum hvatakerfum til viðbótar við og óháð hvatakerfunum sem um getur í 2. og 3. mgr.
Samanlagður fjárhagslegur ávinningur eða fjárhagslegt óhagræði þessara hvatakerfa skal ekki fara yfir 2% og 4% af
ákvörðuðum kostnaði fyrir árið n, eftir því sem við á.
IV. KAFLI
SAMÞYKKT, MAT OG ENDURSKOÐUN Á FRAMMISTÖÐUÁÆTLUNUM

12. gr.
Samþykkt frammistöðuáætlana og drög að frammistöðuáætlunum lögð fram
Hvert aðildarríki skal samþykkja drög að frammistöðuáætlun, eins og viðkomandi eftirlitsyfirvald eða -yfirvöld setja þau fram á
landsbundnum vettvangi eða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, og leggja þau fyrir framkvæmdastjórnina, eigi síðar en
þremur mánuðum áður en viðmiðunartímabilið, sem hún tengist, hefst. Ef drög að frammistöðuáætlun eru samin á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma skulu þau lögð fyrir framkvæmdastjórnina, að því tilskildu að öll hlutaðeigandi aðildarríki hafi
samþykkt áætlunina.
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13. gr.
Sannprófun á heildstæðni draga að frammistöðuáætlunum
1. Framkvæmdastjórnin skal sannprófa hvort drög að frammistöðuáætlununum, sem aðildarríki leggja fram í samræmi við
12. gr., innihaldi alla nauðsynlega þætti til að meta hvort farið sé að kröfunum, sem tilgreindar eru í 2. og 4. mgr. 10. gr. og,
eftir atvikum, 3. og 5. mgr. 10. gr.
2. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, að lokinni sannprófuninni sem um getur í 1. mgr., að einn eða fleiri þætti
vantar skal hún, innan eins mánaðar frá móttöku draga að frammistöðuáætluninni, óska eftir því að hlutaðeigandi eitt eða fleiri
aðildarríki leggi fram uppfærð drög að frammistöðuáætluninni sem inniheldur þáttinn eða þættina sem vantar.
Í því tilviki skulu eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki, án ástæðulausrar tafar, leggja fyrir framkvæmdastjórnina uppfærð drög
að frammistöðuáætluninni og í öllu falli eigi síðar en þremur vikum frá því að framkvæmdastjórnin óskaði eftir þeim.
3. Þegar framkvæmdastjórnin hefur komist að því, að lokinni sannprófuninni sem um getur í 1. mgr., að drögin að frammistöðuáætluninni innihaldi alla nauðsynlega þætti skal hún hefja matið, sem um getur í 14. gr., á drögum að frammistöðuáætluninni, eða þegar hún móttekur uppfærðu drögin að frammistöðuáætluninni sem um getur í 2. mgr., eftir því sem við á.
14. gr.
Mat og endurskoðun á drögum að frammistöðuáætlunum og -markmiðum
1. Framkvæmdastjórnin skal meta samræmi landsbundnu frammistöðumarkmiðanna eða frammistöðumarkmiðanna á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma, sem er að finna í drögum að frammistöðuáætlununum, við frammistöðumarkmiðin innan alls
Sambandsins á grundvelli viðmiðanna sem sett eru fram í 1. lið IV. viðauka og að teknu tilliti staðbundinna aðstæðna. Til viðbótar
við matið getur framkvæmdastjórnin endurskoðað drögin að frammistöðuáætlununum að því er varðar þá þætti sem eru tilgreindir í
2. lið IV. viðauka.
2. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, á grundvelli matsins sem um getur í 1. mgr., að frammistöðumarkmiðin, sem er að
finna í drögum að frammistöðuáætluninni, samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins skal hún, innan fimm
mánaða frá móttöku draga að frammistöðuáætluninni eða, eftir atvikum, uppfærðra draga að frammistöðuáætluninni, sem um getur
í 2. mgr. 13. gr., samþykkja ákvörðun um að tilkynna hlutaðeigandi einu eða fleiri aðildarríkjum þar um.
3. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, á grundvelli matsins sem um getur í 1. mgr., að eitt eða fleiri frammistöðumarkmið, sem er að finna í drögum að frammistöðuáætlun, samrýmist ekki frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins,
skal hún, innan fimm mánaða frá móttöku draga að frammistöðuáætluninni, eða, eftir atvikum, uppfærðra draga að frammistöðuáætluninni, sem um getur í 2. mgr. 13. gr., samþykkja ákvörðun um ráðleggingarnar sem um getur í annarri undirgrein c-liðar
3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004.
Í því tilviki skal eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki, innan þriggja mánaða frá því ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar var
samþykkt, endurskoða frammistöðumarkmiðin og grípa til viðeigandi ráðstafana til að endurskoða drög að frammistöðuáætluninni
í samræmi við það, með hliðsjón af ráðleggingum framkvæmdastjórnarinnar, sem og leggja endurskoðuð drög að frammistöðuáætluninni fyrir framkvæmdastjórnina.
15. gr.
Mat á endurskoðuðum drögum að frammistöðuáætlunum og -markmiðum og samþykkt ráðstafana til úrbóta
1. Þegar framkvæmdastjórnin hefur móttekið endurskoðuð drög að frammistöðuáætluninni, sem voru lögð fyrir hana í
samræmi við 3. mgr. 14. gr., skal hún meta endurskoðuðu drögin og samræmi endurskoðuðu frammistöðumarkmiðanna, sem
þar er að finna, við frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins á grundvelli viðmiðanna, sem mælt er fyrir um í 1. lið
IV. viðauka, og að teknu tilliti staðbundinna aðstæðna. Til viðbótar við matið getur framkvæmdastjórnin endurskoðað drögin að
frammistöðuáætlunum að því er varðar þá þætti sem eru tilgreindir í 2. lið IV. viðauka.
2. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, á grundvelli matsins sem um getur í 1. mgr., að frammistöðumarkmiðin, sem
er að finna í endurskoðuðum drögum að frammistöðuáætluninni, samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins
skal hún, innan fimm mánaða frá móttöku endurskoðaðra draga að frammistöðuáætluninni, samþykkja ákvörðun um að tilkynna
einu eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríkjum þar um.
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3. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, á grundvelli matsins sem um getur í 1. mgr., að vafi leiki á því hvort endurskoðuðu frammistöðumarkmiðin, sem er að finna í endurskoðuðum drögum að frammistöðuáætluninni, samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins skal hún, innan fimm mánaða frá móttöku endurskoðaðra draga að frammistöðuáætluninni, hefja ítarlega rannsókn á þessum frammistöðumarkmiðum og viðeigandi staðbundnum aðstæðum, óska eftir
viðbótarupplýsingum frá landsbundnum eftirlitsyfirvöldum, ef þörf krefur, og upplýsa eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki
þar um.
4. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, að lokinni ítarlegu rannsókninni sem um getur í 3. mgr., að endurskoðuðu
frammistöðumarkmiðin, sem er að finna í endurskoðuðum drögum að frammistöðuáætluninni, samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins skal hún, innan fimm mánaða frá því að ítarlegu rannsóknin hófst, samþykkja ákvörðun um að
upplýsa eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki þar um.
5. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, að lokinni ítarlegu rannsókninni sem um getur í 3. mgr., að endurskoðuðu
frammistöðumarkmiðin, sem er að finna í endurskoðuðum drögum að frammistöðuáætluninni, samrýmist ekki frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins skal hún, innan fimm mánaða frá því að ítarlega rannsóknin hófst, samþykkja ákvörðun um
ráðstafanir til úrbóta sem hlutaðeigandi eitt eða fleiri aðildarríki eiga að grípa til í samræmi við þriðju undirgrein c-liðar 3. mgr.
11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004.
6. Ef framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðunina, sem um getur í 5. mgr., skulu hlutaðeigandi eitt eða fleiri
aðildarríki, innan þriggja mánaða frá samþykkt þeirrar ákvörðunar, tilkynna framkvæmdastjórninni um ráðstafanirnar, sem þau
hafa gripið til samkvæmt þessari ákvörðun, og senda henni upplýsingar sem sýna að þær ráðstafanir samrýmast þeirri ákvörðun.
7. Á grundvelli upplýsinganna, sem framkvæmdastjórnin móttekur í samræmi við 6. mgr., skal framkvæmdastjórnin meta
hvort ráðstafanirnar, sem hlutaðeigandi eitt eða fleiri aðildarríki grípa til, séu fullnægjandi til að tryggja að farið sé að
ákvörðuninni, sem um getur í 5. mgr., í samræmi við kröfur reglugerðar (EB) nr. 549/2004 og þessarar reglugerðar.
Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að þær ráðstafanir séu fullnægjandi til að tryggja að farið sé að ákvörðuninni,
sem um getur í 5. mgr., skal hún tilkynna hlutaðeigandi einu eða fleiri aðildarríkjum þar um.
Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að þær ráðstafanir séu ekki fullnægjandi til að tryggja að farið sé að
ákvörðuninni, sem um getur í 5. mgr., skal hún tilkynna hlutaðeigandi aðildarríki eða aðildarríkjum þar um og, eftir því sem við
á, gera ráðstafanir til að ráða bót á því ósamræmi, þ.m.t. með ráðstöfunum sem kveðið er á um í 258. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins.
16. gr.
Samþykkt frammistöðuáætlana
Hvert aðildarríki skal samþykkja og birta frammistöðuáætlun sína ef eitt eftirfarandi tilvika á sér stað, eftir því sem við á:
a) eftir að framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðun um beitingu 14. gr. (2. mgr.), 15. gr. (2. mgr.) eða 15. gr. (4. mgr.),
b) eftir að framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðun samkvæmt annarri undirgrein 7. mgr. 15. gr.,
c) eftir að framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ákvörðun, að fenginni beiðni hlutaðeigandi aðildarríkis eða aðildarríkja um
endurskoðun frammistöðumarkmiðanna á viðmiðunartímabilinu, skv. 1. mgr. 18. gr., að því tilskildu að hlutaðeigandi eitt
eða fleiri aðildarríki lagi frammistöðuáætlunina að endurskoðuðu frammistöðumarkmiðunum.
17. gr.
Frammistöðumarkmið eða ráðstafanir til úrbóta sem samþykktar eru eftir að viðmiðunartímabil hefst
1. Ef aðildarríki hafa ekki getað samþykkt frammistöðuáætlanir áður en viðmiðunartímabilið hefst, í samræmi við 16. gr.,
vegna þess tíma sem þarf til að ljúka málsmeðferðinni, sem um getur í 14. og 15. gr., skulu frammistöðumarkmiðin, sem er að
finna í nýjustu útgáfu af drögum að frammistöðuáætlununum, gilda til bráðabirgða, þar til frammistöðuáætlanirnar hafa verið
samþykktar.
2. Að því er varðar tilvikin, sem um getur í 1. mgr., og eftir að frammistöðuáætlanirnar hafa verið samþykktar skulu
markmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni gilda afturvirkt með leiðréttingu á einingarverði í
samræmi við 5. mgr. 29. gr.
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18. gr.
Endurskoðun frammistöðumarkmiða á viðmiðunartímabili
1. Á viðmiðunartímabilinu geta aðildarríki endurskoðað eitt eða fleiri frammistöðumarkmið, sem er að finna í frammistöðuáætlununum, og samþykkt frammistöðuáætlanir sem hefur verið breytt til samræmis við það, eingöngu þegar bæði eftirfarandi
skilyrði hafa verið uppfyllt:
a) hlutaðeigandi eitt eða fleiri aðildarríki telja að fyrirhuguð breyting sé nauðsynleg og sanngjörn í ljósi þess ef eitt eða fleiri
eftirfarandi tilvik koma upp:
i.

a.m.k. einu af viðvörunarmörkunum, sem um getur í b-lið 4. mgr. 9. gr., hefur verið náð og hlutaðeigandi landsbundið
eftirlitsyfirvald eða -yfirvöld hafa metið aðstæðurnar og sýnt fram á að ekki sé hægt að draga nægilega úr þeim áhrifum
sem verða þegar viðmiðunarmörkum er náð án þess að endurskoða frammistöðumarkmiðin,

ii. upphafleg gögnin, forsendurnar og rökstuðningurinn sem liggja til grundvallar viðkomandi frammistöðumarkmiðum,
þ.m.t. varðandi fjárfestingar, eru að miklu leyti og til frambúðar ekki lengur nákvæm vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna á
þeim tíma sem frammistöðuáætlunin var samþykkt og hlutaðeigandi landsbundið eftirlitsyfirvald eða -yfirvöld hafa
metið aðstæður og sýnt fram á að ekki sé hægt að draga nægilega úr þeim áhrifum sem verða án þess að endurskoða
frammistöðumarkmiðin,
b) framkvæmdastjórn hefur, á grundvelli rökstuddrar beiðni eins eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríkja, ákveðið:
i.

að samþykkja að fyrirhuguð endurskoðun sé nauðsynleg og sanngjörn í ljósi eins eða fleiri eftirfarandi tilvika sem um
getur í a-lið,

ii. að fyrirhuguð endurskoðuð frammistöðumarkmið samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins, eftir
að hafa metið þessi markmið á grundvelli viðmiðananna sem mælt er fyrir um í 1. lið IV. viðauka.
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ákvörðunina, sem um getur í b-lið, innan sjö mánaða frá því að eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki hafa lagt fram fullfrágengna beiðni.
2. Hvers konar endurskoðanir frammistöðumarkmiða, sem eru samþykktar við beitingu þessarar greinar, skulu ekki vera
afturvirkar.
19. gr.
Samþykkt frammistöðuáætlunar netanna
1. Netstjórnandinn skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina drög að frammistöðuáætlun netanna, eftir að stjórnarnefnd netanna
hefur staðfest þau, eins og um getur í o-lið 1. mgr. 18. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123, eigi síðar en þremur
mánuðum frá því að viðmiðunartímabilið hefst.
2. Framkvæmdastjórnin skal meta hvort drögin að frammistöðuáætlun netanna uppfylli viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í
V. viðauka.
Framkvæmdastjórnin getur óskað eftir því að netstjórnandinn leggi fram endurskoðuð drög að frammistöðuáætlun netanna,
þegar það er nauðsynlegt til að tryggja að farið sé að viðmiðununum sem mælt er fyrir um í V. viðauka.
3. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að drögin að frammistöðuáætlun netanna uppfylli viðmiðanirnar, sem
mælt er fyrir um í V. viðauka, skal hún samþykkja frammistöðuáætlun netanna.
4. Netstjórnandinn skal birta og hrinda í framkvæmd frammistöðuáætlun netanna eftir að framkvæmdastjórnin hefur
samþykkt hana skv. 3. mgr.
5. Ef framkvæmdastjórnin hefur ekki samþykkt frammistöðuáætlun netanna áður en viðmiðunartímabilið hefst, vegna þess
tíma sem þarf til að ljúka málsmeðferðinni sem um getur í 2. og 3. mgr., skal nýjasta útgáfa af drögum að frammistöðuáætlun
netanna, sem stjórnarnefnd netanna hefur staðfest, gilda til bráðabirgða, þar til framkvæmdastjórnin hefur samþykkt frammistöðuáætlun netanna.
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V. KAFLI
FJÁRMÖGNUN FLUGLEIÐSÖGUÞJÓNUSTU, GJALDTÖKUSVÆÐUM KOMIÐ Á FÓT, ÁKVÖRÐUN KOSTNAÐARGRUNNA
FYRIR GJÖLD OG GAGNSÆI

20. gr.
Meginreglur um fjármögnun flugleiðsöguþjónustu
1. Ákvarðaður kostnaður af flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi skal fjármagnaður með leiðarflugsgjöldum, sem lögð eru á
loftrýmisnotendur, og, ef ákvæði 3. mgr. 25. gr. gilda, með öðrum tekjum eins og um getur í þeirri grein.
2. Ákvarðaður kostnaður af flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði skal fjármagnaður með aðflugssvæðagjöldum, sem lögð eru
á loftrýmisnotendur, og, ef ákvæði 3. mgr. 25. gr. gilda, með öðrum tekjum eins og um getur í þeirri grein.
3. Ekki skal nota tekjur af leiðarflugsgjöldum eða aðflugssvæðagjöldum til að fjármagna viðskiptastarfsemi á vegum
veitenda flugleiðsöguþjónustu.
21. gr.
Gjaldtökusvæðum komið á fót
1. Aðildarríki skulu koma á fót, í loftrými sem er á þeirra ábyrgð þar sem flugleiðsöguþjónusta er veitt loftrýmisnotendum,
einu eða fleiri gjaldtökusvæðum í þeim tilgangi að innheimta leiðarflugsgjöld („leiðarflugsgjaldsvæði“) og einu eða fleiri
gjaldtökusvæðum í þeim tilgangi að innheimta aðflugssvæðagjöld („aðflugsgjaldsvæði“).
Aðildarríki skulu hafa samráð við hlutaðeigandi fulltrúa loftrýmisnotenda áður en þessum svæðum er komið á fót eða þeim
breytt.
Aðildarríki skulu, eigi síðar en sjö mánuðum áður en viðmiðunartímabilið hefst, tilkynna framkvæmdastjórninni og, eftir
atvikum, aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu, sem sér um að innheimta leiðargjöld, að komið hafi verið á
fót gjaldtökusvæðum eða breytingar gerðar á þeim,
2. Aðildarríki skulu tryggja að landfræðilegt gildissvið gjaldtökusvæðanna sé skýrt skilgreint. Gjaldtökusvæðin skulu
skilgreind þannig að þau samrýmist veitingu flugleiðsöguþjónustu og geta tekið til þjónustu sem veitandi flugleiðsöguþjónustu,
sem hefur staðfestu í öðru aðildarríki, veitir að því er varðar loftrými yfir landamæri.
3. Ef flugumferðarþjónusta, sem tengist aðflugi og brottflugi loftfars, er veitt í sameiningu fyrir flokk flugvalla geta
aðildarríki komið á fót tilteknu aðflugsgjaldsvæði innan viðkomandi aðflugssvæðis.
4. Ef aðildarríki ákveða að stofna leiðarflugsgjaldsvæði eða aðflugsgjaldsvæði, sem taka til loftrýmis sem er á ábyrgð fleiri
en eins aðildarríkis, eða ef aðildarríki ákveða að koma á fót sameiginlegu gjaldtökusvæði skulu hlutaðeigandi aðildarríki tryggja
að þessari reglugerð sé beitt á samræmdan og einsleitan hátt að því er varðar veitingu flugleiðsöguþjónustu í viðkomandi
loftrými.
Aðildarríki skulu tafarlaust upplýsa framkvæmdastjórnina og aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu um allar
slíkar ákvarðanir.
5.

Aðildarríki geta breytt eða komið á fót nýju aðflugsgjaldsvæði á viðmiðunartímabili, að því tilskildu að þau:

a) hafi samráð við fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu áður en breytingin er gerð,
b) tilkynni framkvæmdastjórninni og aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu um breytinguna, án ótilhlýðilegrar tafar,
c) leggi fyrir framkvæmdastjórnina, án ótilhlýðilegrar tafar, eftirfarandi:
i.

viðeigandi gögn um kostnað og umferð sem endurspegla nægilega vel stöðuna fyrir og eftir breytinguna,

ii.

athugasemdir frá fulltrúum loftrýmisnotenda og veitendum flugleiðsöguþjónustu sem haft er samráð við í samræmi við
a-lið,
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iii. mat á áætluðum áhrifum breytinganna á framvindu þess að ná landbundnum frammistöðumarkmiðum eða frammistöðumarkmiðum á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni og á vöktun á frammistöðu,
iv. uppfærða frammistöðuáætlun ásamt viðeigandi gögnum.
6.

Aðildarríki skulu ekki breyta leiðarflugsgjaldsvæði á viðmiðunartímabili.
22. gr.
Ákvörðun kostnaðargrunns fyrir gjöld

1. Kostnaðargrunnur fyrir leiðarflugs- og aðflugssvæðagjöld samanstendur af ákvörðuðum kostnaði í tengslum við veitingu
flugleiðsöguþjónustu á viðkomandi gjaldtökusvæði.
Ákvarðaður kostnaður, sem stafar af nýjum kerfum fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og meiri háttar endurbótum á núverandi
kerfum rekstrarstjórnunar flugumferðar, skal eingöngu teljast með í kostnaðargrunninum ef þau kerfi samrýmast framkvæmd
evrópsku mynsturáætlunarinnar um rekstrarstjórnun flugumferðar og einkum sameiginlegu verkefnunum sem um getur í 3. mgr.
15. gr. a í reglugerð (EB) nr. 550/2004.
Aðildarríkjum er heimilt að ákveða að færa eftirfarandi ákvarðaðan kostnað, sem stofnað er til vegna veitingar flugleiðsöguþjónustu, í kostnaðargrunninn í samræmi við annan málslið b-liðar 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004:
a) ákvarðaðan kostnað sem lögbær yfirvöld stofna til,
b) ákvarðaðan kostnað sem stofnað er til hjá þeim hæfu aðilum sem um getur í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004,
c) ákvarðaðan kostnað sem stafar af alþjóðasamningi Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu varðandi samvinnu um öryggi
flugleiðsögu frá 13. desember 1960, eins og honum var síðast breytt.
2. Með fyrirvara um 18. gr. skal ákvarðaður kostnaður, sem telst með í kostnaðargrunninum fyrir leiðarflugs- og aðflugssvæðagjöld, settur fram á raunvirði áður en hvert viðmiðunartímabil hefst sem hluti af frammistöðuáætlun og tilgreindur fyrir hvert
almanaksár þess tímabils á raunvirði og nafnvirði, að undanskildum ákvarðaða kostnaðinum, sem um getur í þriðju undirgrein
1. mgr., og ákvarðaða kostnaðinum, sem um getur í c- og d-lið 4. mgr., sem skal settur fram á nafnvirði ef reikningsskilaaðferð,
sem byggist á upphaflegu kostnaðarverði, er beitt.
3. Ákvarðaður kostnaður, sem telst með í kostnaðargrunni fyrir leiðarflugs- og aðflugssvæðagjöld, skal reiknaður út í gjaldmiðli
hvers ríkis. Þar sem sameiginlegu gjaldtökusvæði með einu einingarverði hefur verið komið á fót skulu hlutaðeigandi aðildarríki sjá
til þess að ákvarðaður kostnaður hvers ríkis fyrir sig sé umreiknaður yfir í einn gjaldmiðil, sem gæti verið evra eða annar
gjaldmiðill eins af hlutaðeigandi aðildarríkjum til að tryggja gagnsæjan útreikning á þessu eina einingarverði við beitingu 4. mgr.
25. gr.
4.

Ákvarðaður kostnaður, sem telst með í kostnaðargrunni fyrir leiðarflugs- og aðflugssvæðagjöld, skal samanstanda af:

a) starfsmannakostnaði,
b) öðrum rekstrarkostnaði en starfsmannakostnaði,
c) kostnaði vegna afskrifta,
d) fjármagnskostnaði,
e) sérstökum kostnaði.
Að því er varðar a-lið felur starfsmannakostnaður í sér brúttólaun, greiðslur vegna yfirvinnu, framlag vinnuveitenda til
almannatryggingakerfa auk kostnaðar vegna lífeyris og annarra bóta. Kostnaður vegna lífeyris skal reiknaður út frá varfærnum
forsendum, á grundvelli stjórnunarhátta almannatryggingakerfisins eða samkvæmt landslögum, eins og við á. Þessar forsendur
skulu tilgreindar í frammistöðuáætluninni.
Að því er varðar b-lið skal rekstrarkostnaður annar en starfsmannakostnaður fela í sér kostnað, sem stofnað er til við kaup á
vörum og þjónustu sem notuð eru til að veita flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. útvistuð þjónusta, efni, orka, birgðir, leiga á
byggingum, búnaður og aðstaða, viðhald, kostnaður við tryggingar og ferðakostnaður.
Að því er varðar c-lið skal kostnaður vegna afskrifta fela í sér samanlagða fastafjármuni sem notaðir eru við veitingu
flugleiðsöguþjónustu. Virði fastafjármuna skal afskrifað í samræmi við áætlaðan rekstrartíma þeirra, með beinlínuaðferðinni
sem beitt er gagnvart kostnaðarverði eigna sem eru afskrifaðar. Við útreikninga á afskriftum skal beita reikningsskilaaðferð sem
byggist á upphaflegu kostnaðarverði eða gangverði. Ekki skal víkja frá aðferðinni, sem beitt er við útreikning kostnaðar vegna
afskrifta , þann tíma sem afskriftir standa yfir og skal hún vera í samræmi við aðferðina sem beitt er við útreikninga á
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fjármagnskostnaði, þ.e. fjármagnskostnaður á nafnvirði fyrir kostnaðarverðsreikningsskil og fjármagnskostnaður á raunvirði
fyrir gangverðsreikningsskil. Þegar beitt er gangverðsreikningsskilum skal fjármagnskostnaður ekki fela í sér verðbólgu og
einnig skal tilgreina samsvarandi tölur úr kostnaðarverðsreikningsskilum svo samanburður og mat sé mögulegt.
Að því er varðar d-lið skal fjármagnskostnaðurinn reiknaður út sem margfeldi eftirfarandi þátta:
i.

summu meðaltals hreins bókfærðs virðis fastafjármuna, sem notaðir eru í rekstur eða til uppbyggingar, og mögulegra
leiðréttinga á heildareignum, sem eftirlitsyfirvald í hverju ríki fyrir sig ákvarðar og veitandi flugleiðsöguþjónustu notar, og
meðaltals hreins virðis veltufjármuna, að undanskildum vaxtaberandi reikningum, sem krafist er fyrir veitingu flugleiðsöguþjónustu,

ii. vegins meðaltals skuldavaxta og arðsemi eigin fjár. Að því er varðar veitendur flugleiðsöguþjónustu án eigin fjár skal
reikna út vegið meðaltal á grundvelli hagnaðar, sem er jafnað á móti mismun heildareignanna, sem um getur í i. lið, og
skulda.
Að því er varðar ákvörðun fjármagnskostnaðar skal vægisstuðullinn byggjast á hlutfalli fjármögnunar, annaðhvort með skuldum
eða eigin fé. Skuldavextir skulu vera jafnir vegnu meðaltali skuldavaxta veitanda flugleiðsöguþjónustu. Arðsemi eigin fjár skal
koma fram í frammistöðuáætluninni fyrir viðmiðunartímabilið og skal reiknuð út á grundvelli raunverulegrar fjárhagsáhættu
sem veitandi flugleiðsöguþjónustu tekur.
Ef veitendur flugleiðsöguþjónustu stofna til kostnaðar vegna leigu fastafjármuna skal þessi kostnaður ekki talinn með í
útreikningi á fjármagnskostnaði.
Að því er varðar e-lið skal sérstakur kostnaður samanstanda af einstökum kostnaði í tengslum við veitingu flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. skattar og tollar sem ekki fást endurgreiddir.
5. Ákvörðuðum kostnaði skal skipt á gagnsæjan hátt á milli þeirra gjaldtökusvæða þar sem stofnað var til hans. Ákvörðuðum
kostnaði, sem stofnað er til á mörgum gjaldtökusvæðum, skal skipt hluthlutfallslega á grundvelli gagnsærra aðferða.
Í þessu skyni skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld, áður en hvert viðmiðunartímabil hefst, mæla fyrir um þær viðmiðanir sem
notaðar eru til að skipta ákvörðuðum kostnaði á milli gjaldtökusvæða, þ.m.t. með hliðsjón af b- og c-lið þessarar málsgreinar,
og viðmiðanir til að skipta ákvörðuðum kostnaði á milli flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði, og skulu
eftirlitsyfirvöldin hafa þessar upplýsingar með í frammistöðuáætluninni í samræmi við d-lið liðar 3.3 í II. viðauka.
Ákvarðaður kostnaður, sem telst með í kostnaðargrunni fyrir aðflugsgjaldsvæði, skal fela í sér kostnað við eftirfarandi þjónustu:
a) flugturnsþjónustu eða flugupplýsingaþjónustu flugvalla sem felur í sér ráðgjafarþjónustu fyrir flugumferð og viðbúnaðarþjónustu,
b) flugumferðarþjónustu, sem tengist aðflugi og brottflugi loftfars innan ákveðinnar vegalengdar frá flugvelli, og skal hún
skilgreind á grunni krafna um starfrækslu,
c) það hlutfall flugleiðsöguþjónustu sem er sameiginlegt flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði.
6.

Ákvarðaður kostnaður við flug, sem er undanþegið í samræmi við 3.–5. mgr. 31. gr., skal samanstanda af:

a) ákvörðuðum kostnaði við undanþegið sjónflug sem er reiknaður út með því að nota aðferðafræði jaðarkostnaðar,
b) ákvörðuðum kostnaði við undanþegið blindflug sem er reiknaður út sem margfeldi af eftirfarandi þáttum:
i.

ákvörðuðum kostnaði við blindflug sem skal fela í sér samanlagðan ákvarðaðan kostnað, að frádregnum kostnaði við
sjónflug,

ii. hlutfallinu á milli fjölda undanþeginna þjónustueininga og heildarfjölda þjónustueininga fyrir blindflug og, ef þær eru
ekki undanþegnar, fyrir sjónflug.
Að því er varðar útreikning á einingarverði skal ákvarðaður kostnaður við undanþegið sjónflug aðgreindur frá ákvörðuðum
kostnaði sem fellur til vegna blindflugs.
7. Að því er varðar hvert gjaldtökusvæði skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld sannprófa hvort kostnaðargrunnur fyrir
leiðarflugsgjöld og aðflugssvæðagjöld samrýmist kröfum 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004 og þessari grein.
Í þessu skyni skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld skoða viðeigandi bókhaldsgögn, þ.m.t. upplýsingar um eignir, sem og annað
efni sem skiptir máli við ákvörðun kostnaðargrunns fyrir flugleiðsögugjöld.
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23. gr.
Raunkostnaður
Ákvæði 22. gr. skulu gilda, að breyttu breytanda, um ákvörðun raunkostnaðar.
24. gr.
Gagnsæi kostnaðar
1.

Aðildarríki skulu ákvarða á gagnsæjan hátt kostnaðargrunn gjalda fyrir hvert gjaldtökusvæði.

2. Aðildarríki skulu með samræmdum hætti og eigi síðar en fjórum mánuðum áður en hvert viðmiðunartímabil hefst hafa
samráð við veitendur flugleiðsöguþjónustu, fulltrúa loftrýmisnotenda og, ef við á, rekstraraðila og samræmingarstjóra flugvalla
um fyrirhugaðan ákvarðaðan kostnað, sem telst með í kostnaðargrunni fyrir leiðarflugsgjöld og aðflugssvæðagjöld, nýjar og
fyrirliggjandi fjárfestingar, spár um þjónustueiningar og gjaldtökustefnu viðkomandi viðmiðunartímabils.
Þetta skulu aðildarríki einnig gera á viðmiðunartímabili ef þau hyggjast óska eftir endurskoðun frammistöðumarkmiða á
meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni í samræmi við 1. mgr. 18. gr.
Eigi síðar en þremur vikum fyrir samráðið skulu aðildarríki leggja fyrir aðilana, sem boðið er til samráðsins, upplýsingatöflurnar og
upplýsingarnar sem krafist er í VII. og IX. viðauka.
3. Ár hvert á viðmiðunartímabilinu skulu aðildarríki, með samræmdum hætti og í samræmi við 1. lið XII. viðauka, hafa
samráð við veitendur flugleiðsöguþjónustu, fulltrúa loftrýmisnotenda og, ef við á, rekstraraðila og samræmingarstjóra flugvalla
um raunkostnað, sem stofnað var til á næstliðnu ári, sem og muninn á raunkostnaði og ákvörðuðum kostnaðar sem er að finna í
frammistöðuáætluninni.
Eigi síðar en þremur vikum fyrir samráðið skulu aðildarríki leggja fyrir aðilana, sem boðið er til samráðsins, upplýsingatöfluna
og upplýsingarnar sem krafist er í VII. viðauka.
4. Aðildarríki skulu leggja fyrir framkvæmdastjórnina upplýsingarnar, sem um getur í síðustu undirgrein 2. og 3. mgr., þann
dag sem þær eru lagðar fyrir aðilana sem haft er samráð við. Aðildarríki skulu einnig tilkynna framkvæmdastjórninni um
niðurstöður samráðsins.
VI. KAFLI
ÚTREIKNINGUR Á EININGARVERÐI OG GJÖLDUM

25. gr.
Útreikningur á einingarverði
1. Aðildarríki skulu, áður en hvert ár viðmiðunartímabilsins hefst, reikna út einingarverð fyrir flugleiðsöguþjónustu í
leiðarflugi og á aðflugssvæði.
2. Þessi einingarverð skulu reiknuð út með því að deila áætluðum heildarfjölda leiðarflugsþjónustueininga eða aðflugsþjónustueininga fyrir viðkomandi ár, sem er reiknað út í samræmi við 1. og 2. lið VIII. viðauka, eftir því sem við á, í summuna
af eftirfarandi þáttum:
a) ákvörðuðum kostnaði, gefinn upp á nafnvirði fyrir viðkomandi ár, eins og sett er fram í frammistöðuáætluninni,
b) leiðréttingum með tilliti til verðbólgu í samræmi við 26. gr.,
c) leiðréttingum sökum beitingar fyrirkomulags við áhættuskiptingu vegna umferðar í samræmi við 2.–5. mgr. 27. gr.,
d) leiðréttingum sökum beitingar fyrirkomulags um áhættuskiptingu vegna kostnaðar í samræmi við 4.–6. mgr. 28. gr.,
e) leiðréttingum sökum beitingar fjárhagslegu hvatakerfanna í samræmi við 3. og 4. mgr. 11. gr.,
f)

leiðréttingum sökum aðlögunar flugleiðsögugjaldanna í samræmi við 32. gr.,
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g) leiðréttingum sökum breytileika í umferð í samræmi við 8. mgr. 27. gr.,
h) leiðréttingum sökum breytileika í umferð í samræmi við 9. mgr. 27. gr.,
i)

frádrætti annarra tekjuliða í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar,

j)

víxlfjármögnun milli leiðarflugsgjaldsvæða eða aðflugsgjaldsvæða í samræmi við e-lið 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 550/2004,

k) leiðréttingum vegna tekjumunar sem stafar af tímabundinni beitingu einingarverðs í samræmi við 5. mgr. 29. gr.,
l)

leiðréttingum í tengslum við fyrri viðmiðunartímabil.

3. Að því er varðar i-lið 2. mgr. skulu eftirfarandi tekjuliðir, sem veitendur flugleiðsöguþjónustu hafa aflað fyrir árið n,
dregnir frá ákvörðuðum kostnaði sem „aðrir tekjuliðir“:
a) opinbert fjármagn frá opinberum yfirvöldum, þ.m.t. tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins,
b) tekjur af viðskiptastarfsemi, ef eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki hafa ákveðið að þær tekur eigi að koma til frádráttar,
c) að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði, tekjur af samningum eða samkomulagi milli veitenda flugleiðsöguþjónustu og rekstraraðila flugvalla, ef eitt eða fleiri hlutaðeigandi aðildarríki hafa ákveðið að þær tekjur eigi að koma til
frádráttar.
Að því er varðar a-lið skal opinbert fjármagn, sem stendur straum af starfsmannakostnaði og öðrum rekstrarkostnaði, dregið frá
ákvörðuðum kostnaði eigi síðar en á árinu n+2. Opinbert fjármagn, sem stendur straum af kostnaði vegna afskrifta, skal dregið
frá ákvörðuðum kostnaði í samræmi við áætlun um afskriftir fjármagnaðra eigna (tímalengd og lífeyrir). Aðildarríki getur
ákveðið að draga ekki frá ákvörðuðum kostnaði fjárhæð sem tengist stjórnsýslukostnaði, sem stofnað er til vegna skýrslugjafar
um fjármögnunarsamning, ef þessi stjórnsýslukostnaður er ekki hluti af kostnaðargrunni gjalda. Aðildarríki geta að sama skapi
ákveðið að draga ekki frá ákvörðuðum kostnaði opinbert fjármagn, sem fæst til að standa straum af kostnaði sem ekki er vitað
um þegar drög að frammistöðuáætluninni eru gerð, og sem er því ekki hluti af kostnaðargrunni gjalda. Ekki skal innheimta
gjöld af loftrýmisnotendum vegna kostnaðar sem greiddur er úr opinberum sjóðum.
Að því er varðar b- og c-lið skulu tekjurnar, sem um getur í þessum liðum, dregnar frá ákvörðuðum kostnaði eigi sínar en á
árinu n+2.
4.

Einingarverðin skulu reiknuð út í gjaldmiðli hvers ríkis.

Kjósi aðildarríki að koma á fót sameiginlegu gjaldtökusvæði, í samræmi við 4. mgr. 21. gr., skal einingarverðið reiknað út í
einum gjaldmiðli sem getur verið evra eða annar gjaldmiðill eins af hlutaðeigandi aðildarríkjum. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu
tilkynna framkvæmdastjórninni og aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu um viðeigandi gjaldmiðil.
26. gr.
Leiðrétting miðað við verðbólgu
Fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins skal ákvarðaður kostnaður í kostnaðargrunni fyrir leiðarflugsgjöld og aðflugssvæðagjöld
fyrir árið n, sem er settur fram á raunvirði, leiðréttur á grundvelli mismunar á raunverulegri verðbólguvísitölu og áætlaðri
verðbólguvísitölu fyrir árið n og talinn með sem leiðrétting fyrir útreikning á einingarverðinu fyrir árið n+2.
Ákvarðaði kostnaðurinn, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 22. gr., og ákvarðaði kostnaðurinn, sem um getur í c- og d-lið
4. mgr. 22. gr., skulu ekki leiðréttir miðað við verðbólgu ef reikningsskilaaðferð, sem byggist á upphaflegu kostnaðarverði, er
beitt.
27. gr.
Fyrirkomulag áhættuskiptingar vegna umferðar
1. Að því er varðar hvatakerfin, sem um getur í 2. mgr. 11. gr., skal beita fyrirkomulaginu við áhættuskiptingu vegna
umferðar. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi skal áhættu af tekjubreytingum vegna frábrigða frá spám um þjónustueiningar, sem
eru settar fram í frammistöðuáætluninni, skipt á milli veitenda flugleiðsöguþjónustu og loftrýmisnotenda í samræmi við ákvæði
þessarar greinar.
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2. Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á ári n fer meira en 2% yfir spána, sem er að finna í frammistöðuáætluninni fyrir
árið n, skulu viðbótartekjur koma í hlut hlutaðeigandi veitanda eða veitenda flugleiðsöguþjónustu og að sama skapi skulu þeir
bera tekjutapið.
3. Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á ári n fer meira en 2% yfir spána um þjónustueiningar, sem er að finna í
frammistöðuáætluninni fyrir þetta ár n, skulu 70% af viðbótartekjum, sem hlutaðeigandi veitandi eða veitendur flugleiðsöguþjónustu hafa aflað og fara yfir 2% af mismuninum á raunverulegum þjónustueiningum og þeirri spá, færast yfir á lofrýmisnotendur með leiðréttingu einingarverðs árið n+2.
Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á ári n fer meira en 2% undir spána í frammistöðuáætluninni, sem er að finna fyrir þetta
ár n, skulu 70% af því tekjutapi sem hlutaðeigandi veitandi eða veitendur flugleiðsöguþjónustu verða fyrir og fer yfir 2% af
mismuninum á raunverulegum þjónustueiningum og þeirri spá, endurgreidd af hálfu loftrýmisnotenda með leiðréttingu
einingarverðs árið n+2.
4. Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á ári n er undir 90% af spánni um þjónustueiningar, sem er að finna í
frammistöðuáætluninni fyrir þetta ár n, skal fjárhæð tekjutapsins, sem hlutaðeigandi veitandi eða veitendur flugleiðsöguþjónustu verða fyrir og fer yfir 10% af mismuninum á raunverulegum þjónustueiningum og þeirri spá, endurgreidd að öllu leyti
af hálfu loftrýmisnotenda með leiðréttingu einingarverðs árið n+2.
Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á ári n fer meira en 110% yfir spána um þjónustueiningar, sem er að finna í
frammistöðuáætluninni fyrir þetta ár n, skulu viðbótartekjur, sem hlutaðeigandi veitandi eða veitendur flugleiðsöguþjónustu
hafa aflað og fara yfir 10% af mismuninum á raunverulegum þjónustueiningum og þeirri spá, færast að öllu leyti yfir á
loftrýmisnotendur með leiðréttingu á einingarverði á árinu n+2.
5. Landsbundin eftirlitsyfirvöld geta aðlagað gildi breytna í fyrirkomulaginu við áhættuskiptingu vegna umferðar sem mælt
er fyrir um í 2. og 3. mgr. Við aðlögun þeirra gilda skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld:
a) hafa samráð við hlutaðeigandi fulltrúa loftrýmisnotenda og veitendur flugleiðsöguþjónustu um fyrirhuguð gildi,
b) tryggja að áhætta veitenda flugleiðsöguþjónustu sé ekki lægri en hámark þeirra tekna sem eru í hættu samkvæmt
fyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr.,
c) huga að breytilegum kostnaði að því er varðar afkastagetu hlutaðeigandi veitanda flugleiðsöguþjónustu vegna breytileika í
umferð.
6.

Eftirfarandi ákvarðaður kostnaður skal ekki falla undir ákvæði 2.–5. mgr.:

a) ákvarðaður kostnaður sem er ákvarðaður í samræmi við þriðju undirgrein 1. mgr. 22. gr.,
b) ákvarðaður kostnaður vegna veðurþjónustu.
7. Aðildarríki geta undanþegið frá beitingu 2.–5. mgr. ákvarðaðan kostnað veitenda flugleiðsöguþjónustu, sem hafa fengið
leyfi til að veita flugleiðsöguþjónustu án vottunar, í samræmi við 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004.
8. Að því er varðar ákvarðaða kostnaðinn, sem um getur í 6. mgr., og, ef við á, í 7. mgr., skulu allar viðbótartekjur á árinu n
vegna mismunar á raunverulegum þjónustueiningum og spánni um þjónustueiningar, sem er að finna í frammistöðuáætluninni
fyrir það ár, færast yfir á loftrýmisnotendur, og allt tekjutap skal endurgreitt af hálfu loftrýmisnotenda með leiðréttingu á
einingarverði árið n+2.
9. Leiðréttingar á einingarverðunum, sem um getur í b-, c-, d-, e-, f-, g-, h-, i-, j-, k- og l-lið 2. mgr. 25. gr., skulu ekki falla
undir ákvæði 2.–5. mgr. Að því er varðar leiðréttingarnar, sem um getur í b-, c-, d-, e-, f-, g-, i-, j- og k-lið 2. mgr. 25. gr., skulu
allar viðbótartekjur á árinu n vegna mismunar á raunverulegum þjónustueiningum og spánni um þjónustueiningar, sem er að
finna í frammistöðuáætluninni fyrir það ár, færast yfir á loftrýmisnotendur og allt tekjutap skal endurgreitt af hálfu loftrýmisnotenda með leiðréttingu á einingarverði árið n+2.
28. gr.
Fyrirkomulag við áhættuskiptingu vegna kostnaðar
1. Að því er varðar hvatakerfin, sem um getur í 2. mgr. 11. gr., skal beita fyrirkomulaginu við áhættuskiptingu vegna
kostnaðar. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi skal mismuninum á ákvörðuðum kostnaði, sem er að finna í frammistöðuáætluninni,
og raunkostnaði skipt á milli veitenda flugleiðsöguþjónustu og loftrýmisnotenda í samræmi við ákvæði þessarar greinar.
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Mismuninum, sem um getur í 1. mgr., skal skipt á eftirfarandi hátt:

a) ef raunkostnaður á öllu viðmiðunartímabilinu er minni en ákvarðaður kostnaður skal veitandi flugleiðsöguþjónustu eða
hlutaðeigandi aðildarríki halda eftir öllum mismuninum sem af hlýst,
b) ef raunkostnaður á öllu viðmiðunartímabilinu er meiri en ákvarðaður kostnaður skal veitandi flugleiðsöguþjónustu eða
hlutaðeigandi aðildarríki standa straum af mismuninum sem af hlýst.
3. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki ef mismunurinn á ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði stafar a.m.k. af einni af eftirfarandi
breytingum:
a) ófyrirsjáanlegum breytingum á kostnaði nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga,
b) ófyrirsjáanlegum breytingum á kostnaðinum sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 22. gr.,
c) ófyrirsjáanlegum og umtalsverðum breytingum á lífeyriskostnaði, sem stofnað er til í samræmi við 4. mgr. 22. gr., vegna
ófyrirsjáanlegra breytinga á landsbundnum lögum um lífeyri, lögum um reikningsskil lífeyris eða ófyrirsjáanlegra breytinga
á fjárhagslegum markaðsaðstæðum, með því skilyrði að veitendur flugleiðsöguþjónustu hafi ekki stjórn á slíkum
breytingum á lífeyriskostnaði og, sé um að ræða kostnaðarhækkanir, að veitandi flugleiðsöguþjónustu hafi gripið til
réttmætra ráðstafana til að hafa stjórn á kostnaðarhækkunum á viðmiðunartímabilinu,
d) ófyrirsjáanlegum og umtalsverðum breytingum á kostnaði vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á vöxtum á lánum sem
fjármagna kostnað sem stofnað er til vegna veitingar flugleiðsöguþjónustu, með því skilyrði að veitandi flugleiðsöguþjónustu hafi ekki stjórn á slíkum breytingum á kostnaði og, sé um að ræða kostnaðarhækkanir, að veitandi flugleiðsöguþjónustu hafi gripið til réttmætra ráðstafana til að hafa stjórn á kostnaðarhækkunum á viðmiðunartímabilinu,
e) ófyrirsjáanlegum og umtalsverðum breytingum á kostnaði vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á landsbundnum skattalögum
eða annarra ófyrirsjáanlegra nýrra kostnaðarliða sem frammistöðuáætlunin tekur ekki til en krafist er samkvæmt lögum.
Ákvarðaður kostnaður í tengslum við kostnaðinn, sem um getur í þessari málsgrein, skal tilgreindur og flokkaður í frammistöðuáætluninni í samræmi við h-lið liðar 3.3 í II. viðauka.
Árlega skal tilgreina og útskýra mismuninn á ákvarðaða kostnaðinum og raunkostnaðinum, sem um getur í þessari málsgrein, í
samræmi við VII. og IX. viðauka.
4. Að því er varðar ófyrirsjáanlegar breytingar á kostnaðinum, sem um getur í a-lið 3. mgr., skiptist mismunurinn á
ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði á eftirfarandi hátt:
a) ef raunkostnaður á almanaksári eða öllu viðmiðunartímabilinu er minni en ákvarðaður kostnaður skal veitandi flugleiðsöguþjónustu eða hlutaðeigandi aðildarríki endurgreiða loftrýmisnotendum mismuninn sem af hlýst með lækkun á einingarverði
á árinu n+2 eða á næsta viðmiðunartímabili, nema landsbundin eftirlitsyfirvöld ákveði, að höfðu samráði við fulltrúa
loftrýmisnotenda og á grundvelli ítarlegs rökstuðnings frá veitanda flugleiðsöguþjónustu, að veitandi flugleiðsöguþjónustu
skuli ekki endurgreiða hluta af þessum mismun,
b) ef raunkostnaður á almanaksári eða öllu viðmiðunartímabilinu fer ekki meira en 5% yfir ákvarðaðan kostnað geta
aðildarríki ákveðið að veitandi flugleiðsöguþjónustu eða hlutaðeigandi aðildarríki innheimti mismuninn sem af hlýst frá
loftrýmisnotendum með hækkun á einingarverði á árinu n+2 eða á næsta viðmiðunartímabili, með fyrirvara um að
landsbundið eftirlitsyfirvald samþykki ítarlegan rökstuðning frá veitanda flugleiðsöguþjónustu, einkum að því er varðar
þörfina fyrir að auka afköst og að höfðu samráði við fulltrúa loftrýmisnotenda.
Ef veitendur flugleiðsöguþjónustu hyggjast á viðmiðunartímabilinu bæta við, afturkalla eða skipta út meiri háttar fjárfestingum að
því er varðar upplýsingar um meiri háttar fjárfestingar, sem tilgreindar eru í frammistöðuáætluninni í samræmi við b-lið liðar 2.2 í
II. viðauka, skal landsbundna eftirlitsyfirvaldið samþykkja þessar breytingar að höfðu samráði við fulltrúa loftrýmisnotenda.
5. Að því er varðar ófyrirsjáanlegar breytingar á kostnaðinum, sem um getur í b-lið 3. mgr., skiptist mismunurinn á
ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði á eftirfarandi hátt:
a) ef raunkostnaður á almanaksári er minni en ákvarðaður kostnaður á því almanaksári skulu aðildarríki endurgreiða
loftrýmisnotendum mismuninn sem af hlýst með lækkun á einingarverðinu árið n+2,
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b) ef raunkostnaður á almanaksári er meiri en ákvarðaður kostnaður á því almanaksári skulu aðildarríki innheimta mismuninn
sem af hlýst frá loftrýmisnotendum með hækkun á einingarverðinu árið n+2.
6. Að því er varðar ófyrirsjáanlegar breytingar á kostnaðinum, sem um getur í c-, d- og e-lið 3. mgr., skiptist mismunurinn á
ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði á eftirfarandi hátt:
a) ef raunkostnaður á almanaksári eða öllu viðmiðunartímabilinu er minni en ákvarðaður kostnaður skal veitandi
flugleiðsöguþjónustu eða hlutaðeigandi aðildarríki endurgreiða loftrýmisnotendum mismuninn sem af hlýst með lækkun á
einingarverðinu árið n+2 á næsta viðmiðunartímabili eða næstu tveimur viðmiðunartímabilum ef þær fjárhæðir sem skulu
innheimtar hafa óhófleg áhrif á einingarverðið,
b) ef raunkostnaður á almanaksári eða öllu viðmiðunartímabilinu er meiri en ákvarðaður kostnaður geta aðildarríki ákveðið að
veitandi flugleiðsöguþjónustu eða hlutaðeigandi aðildarríki innheimti mismuninn sem af hlýst frá loftrýmisnotendum með
hækkun á einingarverðinu á árinu n+2 á næsta viðmiðunartímabili eða næstu tveimur viðmiðunartímabilum ef þær
fjárhæðir sem skulu innheimtar hafa óhófleg áhrif á einingarverðið.
7. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu árlega sannprófa hvort veitendur flugleiðsöguþjónustu beiti ákvæðum þessarar greinar
rétt. Eigi síðar en 1. september árið n+1 skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld taka saman skýrslu um kostnaðarbreytingarnar sem
um getur í 3. mgr. og gerðar voru árið n. Skýrslan skal samin að höfðu samráði við fulltrúa loftrýmisnotenda.
Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu einnig tilgreina í skýrslunni, sem leggja skal fram eigi síðar en 1. september næsta ár á eftir
lokaári viðmiðunartímabilsins, niðurstöður fyrir allt viðmiðunartímabilið að því er varðar ófyrirsjáanlegar breytingar á
kostnaðinum sem um getur í a-, c-, d- og e-lið 3. mgr.
29. gr.
Ákvörðun einingarverðs fyrir gjaldtökusvæði
1. Aðildarríki skulu árlega ákvarða einingarverð fyrir hvert gjaldtökusvæði í samræmi við 25. gr. Með fyrirvara um 3. mgr.
skal einingarverði ekki breytt síðar á árinu.
2.

Aðildarríki skulu ákvarða einingarverð fyrir árið n fyrir hvert gjaldtökusvæði í samræmi við eftirfarandi kröfur:

a) eigi síðar en 1. júní árið n-1 skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld, fyrir hönd aðildarríkja sinna, leggja reiknað einingarverð
fyrir framkvæmdastjórnina og aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu; með þessari framlagningu skulu
fylgja upplýsingatöflurnar og viðbótarupplýsingarnar sem settar eru fram í VII. og IX. viðauka,
b) ef þörf er á skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld, eigi síðar en 1. nóvember árið n-1, uppfæra reiknaða einingarverðið, sem um
getur í a-lið, að höfðu samráði við loftrýmisnotendur; eigi síðar en 1. nóvember árið n-1 skulu þau, fyrir hönd aðildarríkja
sinna, leggja þetta uppfærða reiknaða einingarverð fyrir framkvæmdastjórnina og aðalskrifstofu Evrópustofnunar um
öryggi flugleiðsögu,
c) eigi síðar en 20. desember árið n-1 skulu aðildarríki ákvarða einingarverð fyrir árið n og upplýsa framkvæmdastjórnina og
aðalskrifstofu Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu um það.
3. Framkvæmdastjórnin skal sannprófa að einingarverðin, sem um getur í 2. mgr., séu reiknuð út í samræmi við kröfurnar
sem settar eru fram í 2. mgr. 25. gr.
Komist framkvæmdastjórnin að því að einingarverð samrýmist ekki kröfunum, sem settar eru fram í 2. mgr. 25. gr., skal hún
tilkynna það hlutaðeigandi aðildarríki og bjóða því að leggja fram endurskoðað einingarverð.
Komist framkvæmdastjórnin að því að endurskoðaða einingarverðið sé reiknað út í samræmi við kröfurnar, sem settar eru fram
í 2. mgr. 25. gr., skal hún tilkynna það hlutaðeigandi aðildarríki.
4. Ef einingarverð fyrir árið n er endurskoðað vegna þess tíma sem þarf til að ljúka málsmeðferðinni, sem um getur í 3. mgr.,
eftir að árið sem það tengist er hafið og slík endurskoðun leiðir til mismunar á tekjum, skal einingarverðið leiðrétt með
eftirfarandi hætti:
a) fyrsta leiðrétting er gerð á einingarverðinu árið eftir að endurskoðunin á einingarverðinu fór fram og
b) endanleg leiðrétting er gerð á einingarverðinu tveimur árum eftir það ár.
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5. Ef aðildarríki hafa ekki samþykkt frammistöðuáætlun áður en viðmiðunartímabilið hefst eða ef frammistöðuáætlunin er
endurskoðuð í samræmi við 18. gr. á viðmiðunartímabilinu skulu einingarverðin endurreiknuð, ef nauðsyn krefur, og þeim beitt
eins fljótt og auðið er á grundvelli samþykktrar frammistöðuáætlunar eða samþykktrar endurskoðaðrar frammistöðuáætlunar.
Ef frammistöðuáætlun er samþykkt áður en viðmiðunartímabilið hefst skal mögulegur tekjumunur vegna beitingar
einingarverðs eða einingarverða, sem eru reiknuð út á grundvelli draga að frammistöðuáætluninni, í stað einingarverðs eða
einingarverða sem eru reiknuð út á grundvelli samþykktra frammistöðuáætlana, leiða til fyrstu leiðréttingar einingarverðsins
árið næst á eftir samþykkt frammistöðuáætlunarinnar og endanlegrar leiðréttingar tveimur árum eftir það ár. Ákvæðum 27. og
28. gr. skal beitt á grundvelli samþykktrar frammistöðuáætlunar og skulu þau gilda afturvirkt frá og með fyrsta degi
viðmiðunartímabilsins.
Ef frammistöðuáætlun er endurskoðuð á viðmiðunartímabilinu, í samræmi við 18. gr., skal mögulegur tekjumunur vegna
beitingar einingarverðs eða einingarverða, sem eru reiknuð út á grundvelli samþykktrar frammistöðuáætlunar, í stað
einingarverðs eða einingarverða sem eru reiknuð á grundvelli samþykktra, endurskoðaðra frammistöðuáætlana, leiða til fyrstu
leiðréttingar einingarverðsins árið næst á eftir samþykkt endurskoðaðrar frammistöðuáætlunar og endanlegrar leiðréttingar
tveimur árum eftir það ár. Ákvæðum 27. og 28. gr. skal beitt á grundvelli samþykktra endurskoðaðra frammistöðuáætlunar og
skulu þau gilda afturvirkt frá og með fyrsta degi ársins sem endurskoðuð frammistöðuáætlun gildir.
6. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 25. gr. geta aðildarríki ákvarðað einingarverðið, sem um getur í 1. mgr., einu stigi lægra en
einingarverðið sem er reiknað út í samræmi við 2. mgr. 25. gr. Í slíku tilviki skulu þau tilgreina lægra einingarverðið í
upplýsingatöflunni um útreikning á einingarverði í samræmi við sniðmátið í töflu 2 í IX. viðauka. Tekjumunurinn sem af hlýst
skal ekki innheimtur frá loftrýmisnotendum.
30. gr.
Gagnsæi einingarverðs
1. Eigi síðar en 1. ágúst ár hvert skulu aðildarríki, með samræmdum hætti, hafa samráð við veitendur flugleiðsöguþjónustu,
fulltrúa loftrýmisnotenda og, ef við á, rekstraraðila og samræmingarstjóra flugvalla að því er varðar veigamikla þætti í tengslum
við framkvæmd þessarar reglugerðar, eins og sett er fram í 2. lið XII. viðauka. Þetta samráð getur farið fram ásamt samráðinu
sem um getur í 3. mgr. 24. gr.
Aðildarríki skulu, a.m.k. þremur vikum fyrir samráðið, leggja fyrir samráðsaðila upplýsingatöflurnar og upplýsingarnar sem
krafist er í IX. viðauka.
2. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni í té upplýsingarnar, sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr., sama dag og
þær eru lagðar fyrir samráðsaðilana. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um niðurstöður samráðsins.
31. gr.
Útreikningur á gjöldum
1. Leiðarflugsgjaldið fyrir tiltekið flug á tilteknu leiðarflugsgjaldsvæði skal vera jafnt margfeldi einingarverðsins, sem var
ákvarðað fyrir það leiðarflugsgjaldsvæði, og leiðarflugsþjónustueiningarnar fyrir það flug.
2. Aðflugssvæðagjald fyrir tiltekið flug á tilteknu aðflugsgjaldsvæði skal vera jafnt margfeldi einingarverðsins, sem var
ákvarðað fyrir það aðflugsgjaldsvæði, og aðflugsþjónustueininganna fyrir þetta flug.
Við útreikning á aðflugssvæðagjaldi skulu aðflug og brottflug teljast sem eitt flug. Einingin, sem á að reikna út, telst annaðhvort
vera aðflugið eða brottflugið.
3.

Aðildarríki skulu veita eftirfarandi flugi undanþágur frá leiðarflugsgjöldum:

a) flugi loftfara þar sem leyfileg hámarksflugtaksþyngd er undir tveimur tonnum,
b) blönduðu sjónflugi/blindflugi á gjaldtökusvæðum þar sem þau eru eingöngu framkvæmd samkvæmt sjónflugi og þar sem
ekki er krafist leiðarflugsgjalds fyrir sjónflug,
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c) flugi sem eingöngu er í þeim tilgangi að flytja ríkjandi þjóðhöfðingja konungsríkis og nánustu vandamenn þeirra,
þjóðhöfðingja, ríkisstjórnarleiðtoga og ráðherra ríkisstjórnar í opinberri sendiför og þar sem undanþágan er rökstudd með
viðeigandi stöðuvísi eða athugasemd sett í flugáætlunina þess efnis að flugið fari eingöngu fram í þeim tilgangi,
d) leitar- og björgunarflugi sem eru heimiluð af viðeigandi, þar til bærum aðila.
4.

Aðildarríki geta veitt eftirfarandi flugi undanþágur frá leiðarflugsgjöldum:

a) flugi herloftfars aðildarríkis eða frá hvaða þriðja landi sem er,
b) þjálfunarflugi sem fer eingöngu fram innan loftrýmis hlutaðeigandi aðildarríkis og eingöngu í þeim tilgangi að öðlast
skírteini eða áritun, ef um er að ræða flugliða í stjórnklefa, þar sem þetta er rökstutt með viðeigandi athugasemd í flugáætluninni þess efnis að flugið fari eingöngu fram í þeim tilgangi,
c) flugi, sem er eingöngu til eftirlits eða prófunar á búnaði sem er notaður eða ætlaður til notkunar sem leiðsögutæki á jörðu
niðri fyrir flugleiðsöguþjónustu, að undanskildu staðsetningarflugi loftfarsins sem um er að ræða,
d) flugi sem lýkur á flugvellinum þar sem brottför loftfarsins hófst og þar sem engin lending hefur átt sér stað í millitíðinni,
e) sjónflugi,
f)

flugi í mannúðarskyni, viðurkennt af viðeigandi, þar til bærum aðila,

g) toll- og lögregluflugi.
5.

Aðildarríki mega veita fluginu, sem um getur í 3. og 4. mgr., undanþágu frá aðflugssvæðagjöldum.

6. Aðildarríki skulu standa straum af kostnaði fyrir þá þjónustu sem veitendur flugleiðsöguþjónustu hafa veitt flugi sem eru
undanþegin leiðarflugsgjöldum eða aðflugssvæðagjöldum í samræmi við 3., 4. og 5. mgr.
32. gr.
Aðlögun flugleiðsögugjalda
1.

Aðildarríki geta aðlagað flugleiðsögugjöld, sem eru lögð á loftrýmisnotendur, á gagnsæjan hátt og án mismununar til að:

a) hámarka nýtingu flugleiðsöguþjónustu,
b) draga úr umhverfisáhrifum vegna flugumferðar,
c) draga úr umferðarteppu netsins á tilteknu svæði eða á tiltekinni flugleið á tilteknum tímum,
d) hraða útfærslu á getu rekstrarstjórnunar flugumferðar, sem er skilgreind innan ramma SESAR-verkefnisins, í samræmi við
tímaramman sem er settur fram í sameiginlegu verkefnunum, sem um getur í 3. mgr. 15. gr. a í reglugerð (EB) nr. 550/2004,
einkum með það í huga að hvetja til þess að loftför verði búin kerfum sem eru hluti af sameiginlegu verkefnum.
Aðildarríki skulu tryggja að aðlögun gjalda, að því er varðar a- til c-lið þessarar málsgreinar, leiði ekki til heildarbreytinga á
árlegum tekjum veitanda flugleiðsöguþjónustu í samanburði við aðstæður þar sem gjöld myndu ekki hafa verið aðlöguð. Endurgreiðslur, sem eru of háar eða of lágar, leiða til leiðréttingar einingarverðs fyrir árið n+2.
2.

Aðlögun flugleiðsögugjalda skal taka til leiðarflugsgjalda eða aðflugssvæðagjalda eða hvort tveggja.

Áður en gripið er til aðlögunar gjalda skulu aðildarríki hafa samráð við fulltrúa loftrýmisnotenda og hlutaðeigandi veitendur
flugleiðsöguþjónustu um slíka fyrirhugaða aðlögun.
3. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu vakta hvort aðlögun veitenda flugleiðsöguþjónustu á flugleiðsögugjöldum fari fram
með viðeigandi hætti og leggja fram skýrslu í samræmi við 1. mgr. 37. gr.
33. gr.
Innheimta gjalda
1. Aðildarríki geta innheimt gjöld með einu gjaldi fyrir hvert flug. Ef reikningagerð og innheimta gjalda fer fram á svæðisbundnum grundvelli má reikningurinn vera í evrum og bæta má stjórnsýslulegu einingarverði, vegna kostnaðar við reikningagerð og innheimtu, við viðkomandi einingarverð.
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2. Aðildarríki skulu sjá til þess að fjárhæðirnar, sem eru innheimtar fyrir þeirra hönd, séu notaðar til að fjármagna ákvarðaðan kostnað í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.
3. Loftrýmisnotendur skulu greiða, án tafar og að fullu, öll flugleiðsögugjöld sem ákvörðuð eru í samræmi við þessa
reglugerð.
4. Aðildarríki skulu tryggja að skilvirkum og hóflegum framfylgdarráðstöfunum sé beitt við innheimtu flugleiðsögugjalda, ef
nauðsyn krefur. Til þeirra ráðstafana má telja synjun á þjónustu, farbann á loftfar eða aðrar framfylgdarráðstafanir í samræmi
við lög hlutaðeigandi aðildarríkis.
VII. KAFLI
SÉRÁKVÆÐI

34. gr.
Einfaldað gjaldtökukerfi
1. Að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru fram í 2. mgr. geta aðildarríki ákveðið að koma á fót og beita einfölduðu
gjaldtökukerfi á öllu viðmiðunartímabilinu að því er varðar:
a) eitt eða fleiri leiðarflugsgjaldsvæði og eitt eða fleiri aðflugsgjaldsvæði,
b) einn eða fleiri veitendur flugleiðsöguþjónustu á gjaldtökusvæðinu eða -svæðunum sem um getur í a-lið.
2. Aðildarríki mega eingöngu ákveða að koma á fót og beita einfaldaða gjaldtökukerfinu, sem um getur í 1. mgr., ef öll
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar, sem samþykkt er skv. 14. gr. (2. mgr.), 15. gr. (2. mgr.) eða 15. gr. (4. mgr.), staðfestir
að frammistöðumarkmiðin, sem aðildarríkin setja fram í drögum að frammistöðuáætluninni, sem um getur í 12. gr.,
samrýmist frammistöðumarkmiðunum innan alls Sambandsins,
b) frammistöðumarkmiðunum á meginsviðum frammistöðu að því er varðar öryggi, afkastagetu og umhverfi hafi verið náð á
þremur næstliðnum árum áður en drög að frammistöðuáætluninni, sem um getur í 12. gr., hafa verið samþykkt,
c) frammistöðuáætlunin hafi að geyma hvatakerfi sem varða afkastamarkmið eins og krafist er í 11. gr.,
d) hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu og loftrýmisnotendur, sem haft hefur verið samráð við um fyrirhugaða
ákvörðun, og loftrýmisnotendur, sem standa fyrir a.m.k. 65% blindflugs sem starfrækt er í loftrýminu þar sem hlutaðeigandi
eitt eða fleiri aðildarríki bera ábyrgð á veitingu flugleiðsöguþjónustu, séu sammála fyrirhugaðri ákvörðun.
3.

Ef aðildarríki ákveða að koma á fót og beita einfölduðu gjaldtökukerfi skv. 2. mgr. skulu þau ekki beita:

a) fyrirkomulaginu við áhættuskiptingu vegna umferðar sem um getur í 2. mgr. 11. gr. og 27. gr.; með því að beita ekki
fyrirkomulaginu við áhættuskiptingu vegna umferðar ber veitandi flugleiðsöguþjónustu því fulla ábyrgð á áhættu vegna
umferðar,
b) ákvæðum 4.–6. mgr. 28. gr. í tengslum við fyrirkomulagið við áhættuskiptingu vegna kostnaðar,
c) endurgreiðslum, sem eru of háar eða of lágar, sem stafa af aðlögun flugleiðsögugjalda skv. 32. gr.
Við útreikning á einingarverði skal áfram tekið tillit til allra yfirfærslna frá næstliðnum árum viðmiðunartímabilsins þar sem
einfaldaða gjaldtökukerfinu var beitt.
4. Ef aðildarríki ákveða að koma á fót og beita einfölduðu gjaldtökukerfi, skv. 2. mgr., skulu þau tilgreina og færa rök fyrir
ákvörðun sinni í frammistöðuáætluninni í samræmi við lið 1.7 í II. viðauka.
35. gr.
Flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði og CNS-, MET- og AIS-þjónusta og gagnaþjónusta fyrir rekstrarstjórnun
flugumferðar sem er háð markaðsskilyrðum
1. Með fyrirvara um ákvæði þessarar greinar geta aðildarríki ákveðið, annaðhvort áður en viðmiðunartímabil hefst eða á
viðmiðunartímabili, að sum eða öll flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði, CNS-, MET- og AIS-þjónusta eða gagnaþjónusta fyrir
rekstrarstjórnun flugumferðar, sem er veitt á gjaldtökusvæðum þeirra sem komið er á fót í samræmi við 21. gr., sé háð
markaðsskilyrðum.
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2. Ef eitt eða fleiri aðildarríki ákveða að beita ákvæðum 1. mgr. á komandi viðmiðunartímabili eða, eftir því sem við á, það
sem eftir er af viðmiðunartímabilinu og í tengslum við viðkomandi þjónustu, skulu þau ekki:
a) beita markmiðum um kostnaðarhagkvæmni, þ.m.t. að fastsetja ákvarðaðan kostnað vegna meginframmistöðuvísanna sem
um getur í lið 4.1 í 2. þætti I. viðauka,
b) beita fyrirkomulagi við áhættuskiptingu vegna umferðar og kostnaðar í samræmi við 27. og 28. gr.,
c) ákvarða fjárhagslega hvata á meginsviðum frammistöðu að því er varðar afkastagetu og umhverfi í samræmi við 11. gr.,
d) reikna út aðflugssvæðagjöld í samræmi við 2. mgr. 31. gr.,
e) ákvarða einingarverð fyrir aðflugssvæði í samræmi við 29. gr.,
f)

vera háð kröfunum um samráð sem eru tilgreindar í 3. mgr. 24. gr.

Ákvæði d- til f-liðar gilda eingöngu um flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði.
Ef aðildarríki ákveða á viðmiðunartímabili að beita ákvæðum 1. mgr. skal það einnig endurskoða frammistöðuáætlun sína, í
samræmi við 1. mgr. 18. gr., að því er varðar viðkomandi þjónustu.
3.

Aðildarríki skal eingöngu ákveða að beita ákvæðum 1. mgr. eftir að hafa lokið eftirfarandi skrefum:

a) eftirlitsstofnun þess hefur komist að raun um, á grundvelli ítarlegs mats í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í
X. viðauka, að veiting viðkomandi þjónustu sé háð markaðsskilyrðum,
b) það hefur haft samráð við hlutaðeigandi fulltrúa loftrýmisnotenda um fyrirhugaða ákvörðun um þetta mat og hefur tekið
athugasemdir þeirra til greina, eftir því sem við á,
c) það hefur gert fyrirhugaða ákvörðun sína og það mat aðgengilegt öllum,
d) það hefur lagt fyrirhugaða ákvörðun sína og það mat fyrir framkvæmdastjórnina og fengið samþykki hennar.
Að því er varðar d-lið skal aðildarríki leggja matið fram, eigi síðar en 12 mánuðum áður en viðmiðunartímabilið hefst, eða, ef
mat fer fram á viðmiðunartímabilinu, um leið og það hefur lokið matinu. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna hlutaðeigandi
aðildarríki hvort hún samþykki að matið hafi verið framkvæmt í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í X. viðauka.
Framkvæmdastjórnin skal gera það án ótilhlýðilegrar tafar. Ef nauðsyn krefur skal framkvæmdastjórnin óska eftir viðbótarupplýsingum frá hlutaðeigandi aðildarríki sem skal leggja þær fram án ótilhlýðilegrar tafar.
4. Ef aðildarríki ákveður að beita ákvæðum 1. mgr. skal eftirlitsyfirvald þess reglulega meta hvort skilyrðin, sem mælt er
fyrir um í X. viðauka, séu áfram uppfyllt.
Komist landsbundið eftirlitsyfirvald að þeirri niðurstöðu að þessi skilyrði séu ekki lengur uppfyllt skal aðildarríkið, án ótilhlýðilegrar tafar, afturkalla ákvörðun sína eftir að það hefur lokið við að fara í gegnum skrefin sem sett eru fram í b- til d-lið
3. mgr.
Við þessa afturköllun skal aðildarríkið á komandi viðmiðunartímabili eða, eftir atvikum, það sem eftir er af viðmiðunartímabilinu ekki beita undanþágunum, sem eru tilgreindar í fyrstu undirgrein 2. mgr., að því er varðar viðkomandi þjónustu. Ef
afturköllunin á sér stað á viðmiðunartímabilinu skal hlutaðeigandi aðildarríki einnig endurskoða frammistöðuáætlun sína í
samræmi við 1. mgr. 18. gr.
5. Ef þjónusta, sem er háð beitingu ákvæða 1. mgr., er veitt á sameiginlegu gjaldtökusvæði, sem komið er á fót í samræmi við
4. mgr. 21. gr., geta hlutaðeigandi aðildarríki ákvarðað að veiting sumrar eða allrar þessarar þjónustu skuli háð markaðsskilyrðum en einungis í sameiningu. Í því tilviki skulu þau í sameiningu tryggja að kröfur þessarar greinar séu virtar.
6. Ákveði aðildarríki að beita 1. mgr. skal það, á fyrsta ári hvers viðmiðunartímabils, senda framkvæmdastjórninni upplýsingarnar sem eru tilgreindar í XI. viðauka. Framkvæmdastjórnin skal ekki gera þessar upplýsingar aðgengilegar öllum.
VIII. KAFLI
VEITING UPPLÝSINGA, VÖKTUN OG BIRTING UPPLÝSINGA

36. gr.
Framlagning upplýsinga
1. Að því er varðar vöktun í samræmi við 37. gr. skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld, veitendur flugleiðsöguþjónustu,
rekstraraðilar og samræmingarstjórar flugvalla, loftrýmisnotendur og netstjórnandi veita framkvæmdastjórninni gögnin, sem um
getur í VI. viðauka, í samræmi við sértæku kröfurnar, sem gilda um sérhvern aðila, sem eru settar fram í þeim viðauka. Gögnin
skulu veitt án endurgjalds á rafrænu formi.

Nr. 29/30

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7.5.2020

Að því er varðar loftrýmisnotendur skulu ákvæði þessarar greinar eingöngu gilda um þá notendur sem starfrækja yfir
35 000 flug á ári í evrópsku loftrými sem er reiknað út sem meðaltal síðustu þriggja ára.
2. Ef aðilarnir, sem um getur í 1. mgr., hafa nú þegar afhent Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu eða Flugöryggisstofnun
Evrópusambandsins sum eða öll þessi gögn þurfa þeir ekki að afhenda framkvæmdastjórninni viðkomandi gögn, að því tilskildu
að þeir upplýsi framkvæmdastjórnina um gögnin sem þeir hafa þegar afhent, hvenær þau voru afhent og hvort þau voru afhent
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu eða Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins.
3. Aðilarnir, sem um getur í 1. mgr., skulu grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja gæði, fullgildingu og tímalega
yfirfærslu gagnanna sem þeir eiga að veita í samræmi við 1. mgr. Þeir skulu, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, veita upplýsingar um gæðakannanir sínar og fullgildingarferli í tengslum við þau gögn.
37. gr.
Vöktun og skýrslugjöf
1. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu vakta frammistöðu flugleiðsöguþjónustu, sem er veitt í loftrýminu á þeirra ábyrgð,
með það fyrir augum að meta hvort frammistöðumarkmiðunum, sem er að finna í frammistöðuáætlunum, séð náð.
Komist landsbundið eftirlitsyfirvald að þeirri niðurstöðu að þessum markmiðum sé ekki náð, eða að hætta sé á að þeim verði
ekki náð, skal það tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Hlutaðeigandi aðildarríki eða landsbundin eftirlitsyfirvöld
skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, í því skyni að ráða bót á vandanum og ná markmiðum frammistöðuáætlunarinnar, beita
viðeigandi ráðstöfunum, sem þau hafa skilgreint, að teknu tilliti til ráðstafana til úrbóta sem um getur í 2. mgr. 10. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123. Þau skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, tilkynna framkvæmdastjórninni um þessar viðeigandi
ráðstafanir.
Eigi síðar en 1. júní ár hvert skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld tilkynna framkvæmdastjórninni um niðurstöður vöktunarinnar,
sem um getur í fyrstu undirgrein, fyrir næstliðið ár.
2. Framkvæmdastjórnin skal vakta frammistöðuna í tengslum við starfsemi neta og meta hvort frammistöðumarkmiðunum,
sem er að finna í frammistöðuáætlunum netanna, sé náð.
Komist framkvæmdastjórnin að því að frammistöðumarkmiðunum, sem er að finna í frammistöðuáætlun netanna, sé ekki náð,
eða að hætta sé á að þeim verði ekki náð, skal hún krefjast þess að netstjórnandinn skilgreini viðeigandi ráðstafanir í því skyni
að ráða bót vandanum og ná þessum markmiðum. Netstjórnandinn skal, án ótilhlýðilegrar tafar, tilkynna framkvæmdastjórninni
um þær ráðstafanir.
3. Á grundvelli skýrslnanna, sem um getur í síðustu undirgrein 1. mgr., eigin vöktunar, sem um getur í 2. mgr., og greiningar
gagnanna, sem eru fengin í samræmi við 1. mgr. 36. gr., skal framkvæmdastjórnin vakta frammistöðu í tengslum við veitingu
flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta og meta reglulega hvernig gengur að ná frammistöðumarkmiðunum. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin um vöktunarstarfsemi sína a.m.k. einu sinni á ári.
38. gr.
Birting
1.

Aðildarríki skulu gera eftirfarandi upplýsingar aðgengilegar öllum, einkum með rafrænum hætti:

a) allar ákvarðanir sem þau hafa tekið skv. 4. og 5. mgr. 1. gr.,
b) allar ákvarðanir sem þau hafa tekið samkvæmt c-lið 3. mgr. 35. gr.,
c) drög sín að frammistöðuáætlunum sem um getur í 12. gr.,
d) samþykktar frammistöðuáætlanir sínar sem um getur í 16. gr.
e) upplýsingatöflurnar sínar sem um getur í 24., 29. og 30. gr.
2.

Netstjórnandinn skal gera eftirfarandi upplýsingar aðgengilegar öllum, einkum með rafrænum hætti:

a) drög að frammistöðuáætlun netanna sem um getur í 1. mgr. 19. gr.,
b) samþykkta frammistöðuáætlun netanna sem um getur í 3. mgr. 19. gr.
3. Framkvæmdastjórnin skal gera skýrslur og stuðningsefni, sem frammistöðumatsnefndin semur að því er varðar aðstoðina
sem þessi nefnd veitir í samræmi við 3. gr., aðgengileg öllum, einkum með rafrænum hætti.
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IX. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI

39. gr.
Rökstuðningur og kæra vegna landsbundinna ákvarðana
Aðildarríki skulu tryggja að ákvarðanir, sem lögbær landsyfirvöld þeirra taka samkvæmt þessari reglugerð, séu tilhlýðilega
rökstuddar og háðar skilvirkri kærumeðferð í samræmi við landslög.
40. gr.
Niðurfelling
Framkvæmdarreglugerðir (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 falla úr gildi frá og með 1. janúar 2020. Þær reglugerðir
skulu þó gilda áfram að því er varðar framkvæmd frammistöðu- og gjaldtökukerfanna sem varða annað viðmiðunartímabilið.
41. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 11. febrúar 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

MEGINFRAMMISTÖÐUVÍSAR FYRIR SETNINGU MARKMIÐA OG VÍSAR FYRIR VÖKTUN
1. ÞÁTTUR

Meginframmistöðuvísar fyrir setningu markmiða innan alls Sambandsins og vísar fyrir vöktun á vettvangi
Sambandsins
1.

ÖRYGGI

1.1. Meginframmistöðuvísar
Lágmarksstig skilvirkni öryggisstjórnunar sem veitendur flugleiðsöguþjónustu, sem hafa fengið vottun til að veita flugumferðarþjónustu, skulu ná. Þessi meginframmistöðuvísir mælir að hve miklu leyti eftirfarandi markmiðum öryggisstjórnunar hefur verið komið í framkvæmd:
a) öryggisstefnu og -markmiðum,
b) stjórnun öryggisáhættu,
c) fullvissu um öryggi,
d) eflingu öryggis,
e) öryggismenningu.
1.2. Vísar fyrir vöktun
a) Það hlutfall brautarátroðnings á vettvangi Sambandsins sem hefur áhrif á öryggi er reiknað út í samræmi við lið 1.2 a í
2. þætti.
b) Það hlutfall brota á reglum um lágmarksaðskilnað á vettvangi Sambandsins sem hefur áhrif á öryggi, reiknað út í
samræmi við lið 1.2 b í 2. þætti.
2.

UMHVERFI

2.1. Meginframmistöðuvísar
Þessi meginframmistöðuvísir mælir meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir raunverulega flugleið og er
reiknaður út á eftirfarandi hátt:
a) vísirinn er munurinn á lengd leiðarflugshluta raunverulegrar flugleiðar, samkvæmt kögunargögnum og áorkaðri
vegalengd (e. achieved distance), sem er mæld fyrir blindflug sem fer fram innan eða um loftrými, eins og það er
skilgreint í 1. gr., hér á eftir nefnt „evrópskt loftrými“,
b) „leiðarflugshluti“ vísar til fjarlægðarinnar þar sem flogið er utan boga sem er 40 sjómílur umhverfis flugvöllinn,
c) ef brottflug eða aðflug á sér stað utan evrópska loftrýmisins eru notaðir inn- og útflugspunktar evrópska loftrýmisins
við útreikning á þessum vísi sem annaðhvort upprunastaður eða ákvörðunarstaður, eftir því sem við á, frekar en
brottfarar- eða ákvörðunarflugvöllur,
d) ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli innan evrópska loftrýmisins og flogið er um loftrými utan Evrópu skal
eingöngu nota þann hluta sem er innan evrópska loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
e) „áorkuð vegalengd“ er fundin út frá staðsetningu inn- og útflugspunkta flugs inn í og út úr hverjum hluta loftrýmis
fyrir alla hluta flugleiðarinnar; áorkuð vegalengd er framlag þessara punkta til stórbaugsbogans milli upprunastaðar og
ákvörðunarstaðar flugsins,
f)

vísirinn er reiknaður út sem meðaltal fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins. Við útreikning á
þessu meðaltali eru tíu hæstu daglegu gildin og tíu lægstu daglegu gildin undanskilin.

2.2. Vísar fyrir vöktun
a) Meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir flugleiðina í þeirri flugáætlun sem var síðast lögð fram er reiknuð út
á eftirfarandi hátt:
i.

munurinn á lengd leiðarflugshluta fyrir flugleiðina, sem er að finna í þeirri flugáætlun sem var síðast lögð fram,
og samsvarandi hluta stórbaugsleiðarinn er lögð saman fyrir allt blindflug sem fer fram innan eða um evrópskt
loftrými,
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„leiðarflughluti“ vísar til fjarlægðarinnar þar sem flogið er utan boga sem er 40 sjómílur umhverfis flugvellina,

iii. ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan evrópska loftrýmisins eru notaðir inn- og útflugspunktar
evrópska loftrýmisins við útreikning á þessum vísi sem annaðhvort upprunastaður eða ákvörðunarstaður, eftir því
sem við á, frekar en brottfarar- eða ákvörðunarflugvöllur,
iv. ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan evrópska loftrýmisins og flogið er um loftrými utan Evrópu skal
eingöngu nota þann hluta sem er innan evrópska loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
v.

vísirinn er reiknaður út sem meðaltal fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins. Við
útreikning á þessu meðaltali eru tíu hæstu daglegu gildin og tíu lægstu daglegu gildin undanskilin.

b) Meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir stystu, takmörkuðu flugleiðina, er reiknuð á eftirfarandi hátt:
i.

vísirinn er munurinn á lengd leiðarflugshluta stystu, takmörkuðu flugleiðarinnar sem er aðgengileg í tengslum
við gerð flugáætlana, reiknuð út með aðstoð reiknirita netstjórnandans til að ákvarða flugslóð og kerfa til að
fullgilda flugáætlanir, mæld milli inn- og útflugspunkta tveggja aðflugssvæða, og samsvarandi hluta stórbaugsbogans sem er mældur fyrir allt blindflug sem fer fram innan eða um evrópska loftrýmið,

ii.

með þessum vísi er tekið tillit til hafta í loftrými, á dögum með eða án herstarfsemi, sem eru birt í skjali um
tiltækileika flugleiðar (e. Route Availability Document) sem netstjórnandinn gefur út, og til raunverulegs ástands
skilyrtra flugleiða þegar síðasta flugáætlun var lögð fram,

iii. „leiðarflugshluti“ vísar til hlutans sem er utan boga sem er 40 sjómílur umhverfis flugvöllinn,
iv. ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan evrópska loftrýmisins eru notaðir inn- og útflugspunktar
evrópska loftrýmisins við útreikning á þessum vísi sem annaðhvort upprunastaður eða ákvörðunarstaður, eftir því
sem við á, frekar en brottfarar- eða ákvörðunarflugvöllur,
v.

ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan evrópska loftrýmisins og flogið er um loftrými utan Evrópu skal
eingöngu notaður sá hluti sem er innan evrópska loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,

vi. vísirinn er reiknaður út sem meðaltal fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins. Við
útreikning á þessu meðaltali eru tíu hæstu daglegu gildin og tíu lægstu daglegu gildin undanskilin.
c) Skilvirk notkun á fráteknu eða aðskildu loftrými er reiknuð út sem hlutfallið á milli upphaflegs úthlutaðs tíma til að
taka frá eða aðskilja loftrými frá almennri flugumferð og endanlegs úthlutaðs tíma sem er notaður við starfsemi sem
krefst þess að taka frá eða aðskilja loftrými. Vísirinn er reiknaður út fyrir allar úthlutanir loftrýmis sem netstjórnandanum hefur verið tilkynnt um.
d) Hlutfall áætlana fyrir tilstuðlan tiltæks loftrýmisskipulags, þ.m.t. frátekin eða aðskilin loftrými og skilyrtar flugleiðir,
fyrir almenna flugumferð er reiknað út sem hlutfall loftfara, þar sem flugáætlanir eru lagðar fram fyrir tilstuðlan slíks
loftrýmisskipulags og fjölda loftfara sem unnt hefði verið að áætla fyrir tilstuðlan þess loftrýmisskipulags.
e) Hlutfall notkunar á tiltæku loftrýmiskipulagi, þ.m.t. frátekin eða aðskilin loftrými og skilyrtar flugleiðir, fyrir almenna
flugumferð er reiknað út sem hlutfall loftfara, sem flýgur um slíkt loftrýmisskipulag, og fjölda loftfara sem unnt hefði
verið að áætla fyrir tilstuðlan þess loftrýmisskipulags.
3.

AFKASTAGETA

3.1. Meginframmistöðuvísir
Meðalseinkun í mínútum á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug, sem rekja má til flugleiðsöguþjónustu, er reiknuð út á eftirfarandi hátt:
a) Seinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar er sú seinkun sem netstjórnandinn reiknar út, gefin upp sem
munurinn á áætluðum flugtakstíma og reiknuðum flugtakstíma sem netstjórnandinn hefur úthlutað.
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b) Að því er varðar þennan vísi gilda eftirfarandi skilgreiningar:
„áætlaður flugtakstími“: spá um hvenær loftfarið er komið á loft, sem netstjórnandinn reiknar út á grundvelli síðasta
áætlaðs hlaðfarartíma eða markhlaðfarartíma þeirra flugvalla sem falla undir verklag um sameiginlega ákvarðanatöku
á flugvöllum, að viðbættum áætluðum tíma í akstursfasa við brottför sem netstjórnandinn reiknar út,
„reiknaður flugtakstími“: sú tímasetning sem netstjórnandinn úthlutar á starfræksludegi flugsins, sem afleiðing af
úrvinnslu við úthlutun afgreiðslutíma, þegar gert er ráð fyrir flugtaki;
„áætlaður tími í akstursfasa við brottför“: áætlaður tími milli hlaðfarartíma og flugtakstíma. Þessi áætlaði tími felur í
sér jöfnunartíma (e. buffer time) vegna seinkunar á biðstað eða vegna afísingar fyrir flugtak.
c) Þessi vísir tekur til alls blindflugs og allra orsaka seinkana í flæðisstjórnun flugumferðar, að undanskildum sérstökum
aðstæðum.
d) Vísirinn er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
3.2. Vísar fyrir vöktun
a) Meðalseinkun í mínútum á komu í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug, sem rekja má til flugleiðsöguþjónustu
á aðflugssvæði og flugvelli, sem stafar af takmörkunum á lendingu á ákvörðunarflugvelli, er reiknuð út á eftirfarandi
hátt:
i.

þessi vísir er meðaltal seinkana við komu í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert blindflug á innleið,

ii.

þessi vísir tekur til alls blindflugs, sem lendir á ákvörðunarflugvelli, og allra orsaka seinkana í flæðisstjórnun
flugumferðar, að undanskildum sérstökum aðstæðum,

iii. þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
b) Hlutfall flugs þar sem seinkun í flæðisstjórnun flugumferðar er meiri en 15 mínútur, er reiknað út sem hér segir:
i.

seinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar er reiknuð út í samræmi við a-lið liðar 3.1,

ii.

þessi vísir tekur til alls blindflugs og allra orsaka seinkana í flæðisstjórnun flugumferðar, að undanskildum
sérstökum aðstæðum,

iii. vísirinn er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
c) Meðalseinkun í mínútum á brottför hvers flugs, af hvaða orsök sem er, er reiknuð út á eftirfarandi hátt:
i.

ii.

4.

þessi vísir er meðalseinkunin sem rekja má til:
—

seinkana sem eru af völdum flugrekenda,

—

seinkana á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar sem loftrýmisnotendur tilkynna,

—

keðjuverkandi (e. knock-on) seinkana,

—

rekstrarseinkana á flugvöllum, þ.m.t. seinkanir í flæðisstjórnun flugumferðar á flugvöllum sem loftrýmisnotendur tilkynna og eru af völdum stýringar vegna umferðarþunga með viðmiðunarstaðsetningu sem er
flokkuð sem „flugvallarsvæði“ eða „flugvöllur“,

þessi vísir tekur til allra blindfluga og er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.

KOSTNAÐARHAGKVÆMNI

4.1. Meginframmistöðuvísar
Árleg breyting á meðaltali ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi innan alls
Sambandsins er reiknuð út á eftirfarandi hátt:
a) þessi vísir, gefinn upp sem hundraðshluti, endurspeglar árlegan breytileika á meðaltali ákvarðaðs kostnaðar á hverja
einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi innan alls Sambandsins þar sem útgangspunkturinn er viðmiðunargildið
sem um getur í a-lið 4. mgr. 9. gr.,
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b) þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
c) meðaltal ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi innan alls Sambandsins er
hlutfallið á milli ákvarðaðs kostnaðar fyrir leiðarflug og umferðarspár fyrir leiðarflug, gefið upp í leiðarflugsþjónustueiningum, sem gert er ráð fyrir á hverju ári viðmiðunartímabilsins á vettvangi Sambandsins, eins og fram kemur
í forsendum framkvæmdastjórnarinnar um setningu markmiða innan alls Sambandsins í samræmi við 3. mgr. 9. gr.,
d) meðaltal ákvarðaðs kostnaðar á hverja fyrir einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi innan alls Sambandsins er
reiknað út í evrum og á raunvirði.
4.2. Vísar fyrir vöktun
Raunverulegur einingarkostnaður, sem notendur stofna til, aðskilinn fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði á vettvangi Sambandsins, er reiknaður út á eftirfarandi hátt:
a) þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins sem vegið meðaltal summu
ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í hverju aðildarríki og leiðréttinganna sem eru gerðar
á því ári í samræmi við 2. mgr. 25. gr.
b) vísirinn er gefinn upp í evrum og á nafnvirði.
2. ÞÁTTUR

Meginframmistöðuvísar við setningu markmiða á staðbundnum vettvangi og vísar fyrir vöktun á staðbundnum
vettvangi
1.

ÖRYGGI

1.1. Meginframmistöðuvísir
Skilvirknistig öryggisstjórnunar í samræmi við lið 1.1 í 1. þætti.
Að því er varðar þennan vísi merkir „staðbundinn“ á vettvangi veitenda flugleiðsöguþjónustu.
1.2. Vísar fyrir vöktun
a) Hlutfall brautarátroðnings á flugvöllum í tilteknu aðildarríki er reiknað út sem heildarfjöldi þeirra tilvika sem
brautarátroðningur, sem hefur áhrif á öryggi, átti sér stað á þeim flugvöllum, deilt með heildarfjölda flughreyfinga
samkvæmt blindflugs- og sjónflugsreglum á þessum flugvöllum.
b) Hlutfall brota á reglum um lágmarksaðskilnað innan loftrýmisins, sem er undir stjórn flugumferðarþjónustudeilda í
aðildarríki, er reiknað út sem heildarfjöldi brota á reglum um lágmarksaðskilnað, sem hefur áhrif á öryggi í
loftrýminu, deilt með heildarfjölda fartíma flugs sem er undir stjórn í viðkomandi loftrými.
c) Hlutfall brautarátroðnings á flugvelli er reiknað út sem heildarfjöldi þeirra tilvika sem brautarátroðningur, með hvers
konar framlagi frá flugumferðarþjónustu eða CNS-þjónustu, sem hefur áhrif á öryggi, á sér stað á þeim flugvelli, deilt
með heildarfjölda flughreyfinga samkvæmt blindflugs- og sjónflugsreglum á þeim flugvelli.
d) Hlutfall brota á reglum um lágmarksaðskilnað innan loftrýmisins þar sem veitandi flugleiðsöguþjónustu veitir flugumferðarþjónustu, er reiknað sem heildarfjöldi brota á reglum um lágmarksaðskilnað, með hvers konar framlagi frá
flugumferðarþjónustu eða CNS-þjónustu, sem hefur áhrif á öryggi, deilt með heildafjölda fartíma flugs undir stjórn
innan þess loftrýmis.
e) Ef komið er á fót kerfi fyrir sjálfvirka skráningu öryggisgagna er notkun veitenda flugleiðsöguþjónustu á þessum
kerfum hluti af áhættustýringu þeirra í tengslum við flugöryggi, að því er varðar söfnun, geymslu og því sem næst
rauntímagreiningu gagna, sem tengjast, að lágmarki, brotum á reglum um lágmarksaðskilnað og brautarátroðning.
Vísar fyrir vöktun, sem um getur í þessum lið, skulu reiknaðir út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
Að því er varðar vísana, sem eru settir fram í a- og c-lið, merkir „staðbundinn“ á vettvangi flugvalla. Að því er varðar
vísinn, sem settur er fram í b-lið, merkir „staðbundinn“ á landsbundnum vettvangi. Að því er varðar vísinn, sem settur er
fram í d-lið, merkir „staðbundinn“ á vettvangi veitenda flugleiðsöguþjónustu.

Nr. 29/36

2.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7.5.2020

UMHVERFI

2.1. Meginframmistöðuvísir
Meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir raunverulega flugleið er reiknuð út á eftirfarandi hátt:
a) þessi vísir er munurinn á lengd leiðarflugshluta raunverulegrar flugleiðar, samkvæmt kögunargögnum, og áorkaðri
vegalengd (e. achieved distance) sem er mæld fyrir blindflug sem fer fram innan eða um staðbundið loftrými,
b) „leiðarflugshluti“ vísar til fjarlægðarinnar þar sem flogið er utan boga sem er 40 sjómílur umhverfis uppruna- og
ákvörðunarflugvöll,
c) ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan staðbundins loftrýmis eru notaðir inn- og útflugspunktar staðbundna
loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
d) ef brottflug og aðflug á sér stað á flugvelli innan staðbundins loftrýmis og flogið er um loftrými sem er ekki
staðbundið er einungis notaður sá hluti sem er innan staðbundna loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
e) „áorkuð vegalengd“ er fundin út frá staðsetningu inn- og útflugspunkta flugs inn í staðbundið loftrými og út úr því;
áorkuð vegalengd er framlag þessara punkta til stórbaugsbogans á milli uppruna- og ákvörðunarstaðar flugsins,
f)

að því er varðar þennan vísi merkir „staðbundinn“ á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, með hliðsjón af þeim vettvangi þar sem frammistöðuáætluninni er komið á fót,

g) vísirinn er reiknaður út sem meðaltal fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins. Við útreikning á
þessu meðaltali eru tíu hæstu daglegu gildin og tíu lægstu daglegu gildin undanskilin.
2.2. Vísar fyrir vöktun
a) Meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir flugleiðina, sem er að finna í þeirri flugáætlun sem var síðast lögð
fram, er reiknuð út á staðbundnum vettvangi á eftirfarandi hátt:
i.

munurinn á lengd leiðarflugshluta fyrir flugleiðina, sem er að finna í þeirri flugáætlun sem var síðast lögð fram,
og samsvarandi stórbaugsleið, sem er mælt fyrir allt blindflug sem fer fram innan eða um staðbundið loftrými,

ii.

„leiðarflugshluti“ vísar til fjarlægðarinnar þar sem flogið er utan boga sem er 40 sjómílur umhverfis flugvöllinn,

iii. ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan staðbundins loftrýmis eru notaðir inn- og útflugspunktar
staðbundna loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
iv. ef brottflug og aðflug á sér stað á flugvelli innan staðbundins loftrýmis og flogið er um loftrými sem er ekki
staðbundið skal eingöngu notaður sá hluti sem er innan staðbundna loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
v.

vísirinn er reiknaður út sem meðaltal fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins. Við
útreikning á þessu meðaltali eru tíu hæstu daglegu gildin og tíu lægstu daglegu gildin undanskilin.

b) Meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir stystu, takmörkuðu flugleiðina er reiknuð út á staðbundnum
vettvangi á eftirfarandi hátt:
i.

vísirinn er munurinn á lengd leiðarflugshluta stystu, takmörkuðu flugleiðarinnar sem er aðgengileg í tengslum
við gerð flugáætlana, reiknaður út með aðstoð reiknirita netstjórnandans til að ákvarða flugslóð og kerfa til að
fullgilda flugáætlanir, og áorkaðri vegalengd sem er mæld fyrir allt blindflug sem fer fram innan eða um
staðbundið loftrými,

ii.

með þessum vísi er tekið tillit til hafta í loftrými, sem eru birt í skjali um tiltækileika flugleiðar sem netstjórnandinn gefur út, og til raunverulegs ástands skilyrtra flugleiða þegar flugáætlun var síðast lögð fram,

iii. „leiðarflugshluti“ vísar til hlutans sem er utan boga sem er 40 sjómílur umhverfis uppruna- og ákvörðunarflugvöll,
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iv. ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli utan staðbundins loftrýmis eru notaðir inn- og útflugspunktar
staðbundna loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,
v.

ef brottflug eða aðflug á sér stað á flugvelli innan staðbundins loftrýmis og flogið er um loftrými sem er ekki
staðbundið er einungis notaður sá hluti sem er innan staðbundna loftrýmisins við útreikning á þessum vísi,

vi. „áorkuð vegalengd“ er ákvörðuð út frá staðsetningu inn- og útflugspunkta flugs inn í staðbundið loftrými og út úr
því; áorkuð vegalengd er framlag þessara punkta til stórbaugsbogans á milli uppruna- og ákvörðunarstaðar
flugsins,
vii. vísirinn er reiknaður út sem meðaltal fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins. Við
útreikning á þessu meðaltali eru tíu hæstu daglegu gildin og tíu lægstu daglegu gildin undanskilin.
c) Viðbótartími í akstursfasa við brottför er reiknaður út á staðbundnum vettvangi á eftirfarandi hátt:
i.

þessi vísir er munurinn á raunverulegum tíma í akstursfasa við brottför og tíma án tafa í akstursfasa við brottför,

ii.

tími án tafa í akstursfasa við brottför er tími í akstursfasa við brottför á tímabili þegar álag er óverulegt og umferð
á flugvelli lítil,

iii. þessi vísir er gefinn upp í mínútum fyrir hverja brottför og reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár
viðmiðunartímabilsins.
d) Viðbótartími í tengiloftrými er reiknaður út á staðbundnum vettvangi á eftirfarandi hátt:
i.

þessi vísir er munurinn á flutningstíma á röðunarsvæði komuflugs (e. Arrival Sequencing and Metering Area
(ASMA)) og tíma án tafa á grundvelli flutningstíma á röðunarsvæði komuflugs,

ii.

tími án tafa á grundvelli flutningstíma á röðunarsvæði komuflugs er ákvarðaður fyrir hvern flokk flugs með sömu
breytur, þ.e. flokkur loftfars, aðgangsgeiri röðunarsvæðis komuflugs og lendingarbraut, og endurspeglar hann
flutningstímann á því tímabili þegar álag er óverulegt og umferð lítil,

iii. þessi vísir er gefinn upp í mínútum fyrir hvert komuflug og reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár
viðmiðunartímabilsins,
iv. röðunarsvæði komuflugs er skilgreint sem sívalningslagað svæði með radíus sem er 40 sjómílur umhverfis
komuflugvöllinn.
e) Hluti komuflugs, þar sem framkvæmd er samfelld lækkun (e. Continuous Descent Operation), er reiknaður út á
staðbundnum vettvangi á eftirfarandi hátt:

f)

i.

þessi vísir er hlutfallið á milli heildarfjölda komufluga þar sem framkvæmd er samfelld lækkun frá viðmiðunarpunkti í hæð yfir jörðu, sem landsbundna eftirlitsyfirvaldið skilgreinir, og heildarfjölda allra komufluga,

ii.

þessi vísir er gefinn upp sem hundraðhluti og er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.

Skilvirk notkun staðbundinna loftrýma, sem eru frátekin eða aðskilin, er reiknuð út í samræmi við c-lið liðar 2.2 í
1. þætti.

g) Hlutfall áætlana, fyrir milligöngu tiltæks, staðbundins loftrýmisskipulags, er reiknað út í samræmi við d-lið liðar 2.2 í
1. þætti.
h) Hlutfall notkunar á tiltæku, staðbundnu loftrýmisskipulagi er reiknað út í samræmi við e-lið liðar 2.2 í 1. þætti.
i.

Að því er varðar vísana, sem eru settir fram í a- og b-lið, merkir „staðbundinn“ á landsbundnum vettvangi eða á
vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, með hliðsjón af þeim vettvangi þar sem frammistöðuáætluninni er komið á
fót, þ.m.t. deiling ábyrgðar við veitingu flugumferðarþjónustu vegna fyrirkomulags um samstarf yfir landamæri. Að
því er varðar vísana, sem eru settir fram í c- og d-lið, merkir „staðbundinn“ á vettvangi flugvalla með að lágmarki
80 000 flughreyfingar samkvæmt blindflugsreglum á ári. Að því er varðar vísinn, sem er settur fram í e-lið, merkir
„staðbundinn“ á vettvangi flugvalla. Að því er varðar vísana, sem eru settir fram í f- til h-lið, merkir „staðbundinn“ á
landsbundnum vettvangi með sundurliðun á ábyrgðarsviði flugstjórnarmiðstöðva, þ.m.t. deiling ábyrgðar við veitingu
flugumferðarþjónustu vegna fyrirkomulags um samstarf yfir landamæri.
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3.1. Meginframmistöðuvísar
a) Meðalseinkun í mínútum á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug, sem rekja má til flugleiðsöguþjónustu, er reiknuð út á eftirfarandi hátt:
i.

seinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar er reiknuð út í samræmi við a-lið liðar 3.1 í 1. þætti,

ii.

þessi vísir tekur til alls blindflugs, sem fer um staðbundið loftrými, og allra orsaka seinkana í flæðisstjórnun
flugumferðar, að undanskildum sérstökum aðstæðum; vísirinn nær einnig yfir blindflug, sem fer um annað loftrými,
þegar leiðréttingar eru gerðar af völdum aðlögunarferlis vegna seinkunar í lok flugs, sem netstjórnandinn samræmir,
en fyrir milligöngu þessa ferlis tilkynna hagsmunaaðilar í flugrekstri netstjórnandanum um málefni sem varða
mælingu, flokkun og eignun seinkunar innan flæðisstjórnunar flugumferðar,

iii. þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
iv. að því er varðar þennan vísi merkir „staðbundinn“ á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi starfrænna
loftrýmisumdæma, með hliðsjón af þeim vettvangi þar sem frammistöðuáætluninni er komið á fót,
v.

við vöktun eru gildin, sem eru reiknuð út fyrir þennan vísi, sundurliðuð á landsbundnum vettvangi ef frammistöðuáætluninni er komið á fót á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, þ.m.t. deiling ábyrgðar við veitingu
flugumferðarþjónustu vegna fyrirkomulags um samstarf yfir landamæri.

b) Meðalseinkun í mínútum á komu í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug, sem rekja má til flugleiðsöguþjónustu
á aðflugssvæði og flugvelli, er reiknuð út á staðbundnum vettvangi á eftirfarandi hátt:
i.

þessi vísir er meðalseinkun við komu á ákvörðunarflugvelli vegna reglna um flæðisstjórnun flugumferðar fyrir
hvert blindflug á innleið,

ii.

þessi vísir tekur til alls blindflugs, sem lendir á ákvörðunarflugvellinum, og allra orsaka seinkana í flæðisstjórnun
flugumferðar, að undanskildum sérstökum aðstæðum,

iii. þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
iv. að því er varðar þennan vísi merkir „staðbundinn“ á landsbundnum vettvangi,
v.

við vöktun eru gildin, sem eru reiknuð út fyrir þennan vísi, sundurliðuð á vettvangi flugvalla.

3.2. Vísar fyrir vöktun
a) Það hlutfall blindflugs sem fylgir afgreiðslutíma brottflugs, sem flæðisstjórnun flugumferðar úthlutar þeim á staðbundnum vettvangi, er reiknað út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
b) Meðalseinkun í mínútum á brottför í flugumferðarstjórn fyrir hvert flug, sem stafar af takmörkunum á flugtaki á
brottfararflugvelli, er reiknuð út á staðbundnum vettvangi á eftirfarandi hátt:
i.

þessi vísir er meðaltal seinkana fyrir brottför í flugumferðarstjórn á hvert blindflug á útleið,

ii.

þessi vísir tekur til alls blindflugs, sem leggur af stað frá brottfararflugvelli, sem og til seinkana á flugtaki af
völdum takmarkana af hálfu flugumferðarstjórnar þegar loftfarið er tilbúið til að yfirgefa brottfararstæðið,

iii. þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
c) Meðalseinkun í mínútum á brottför fyrir hvert flug, af hvaða orsök sem er, er reiknuð út á staðbundnum vettvangi í
samræmi við c-lið liðar 3.2 í 1. þætti.
d) Að því er varðar vísinn, sem er settur fram í a-lið, merkir „staðbundinn“ á landsbundnum vettvangi, með sundurliðun
á vettvangi flugvalla. Að því er varðar vísana, sem eru settir fram í b- og c-lið, merkir „staðbundinn“ á vettvangi
flugvalla með 80 000 flughreyfingar, samkvæmt blindflugsreglum, eða fleiri á ári.
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KOSTNAÐARHAGKVÆMNI

4.1. Meginframmistöðuvísar
a) Ákvarðaður kostnaður á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi er reiknaður út á eftirfarandi hátt:
i.

þessi vísir er hlutfallið á milli ákvarðaðs kostnaðar fyrir leiðarflug og umferðarspár innan gjaldtökusvæðisins,
gefinn upp í leiðarflugsþjónustueiningum, sem gert er ráð fyrir á hverju ári viðmiðunartímabilsins á staðbundnum vettvangi og sem er að finna í frammistöðuáætlununum,

ii.

þessi vísir er gefinn upp á raunvirði og í gjaldmiðli hvers ríkis,

iii. þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
b) Ákvarðaður kostnaður á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði er reiknaður út á eftirfarandi hátt:
i.

þessi vísir er hlutfallið á milli ákvarðaðs kostnaðar og umferðarspár, gefinn upp í aðflugsþjónustueiningum, sem
gert er ráð fyrir á hverju ári viðmiðunartímabilsins á staðbundnum vettvangi og sem er að finna í frammistöðuáætlununum,

ii.

þessi vísir er gefinn upp á raunvirði og í gjaldmiðli hvers ríkis,

iii. þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
c) Að því er varðar vísana, sem eru settir fram í a- og b-lið, merkir „staðbundinn“ á vettvangi gjaldtökusvæðis.
4.2. Vísar fyrir vöktun
Raunverulegur einingarkostnaður, sem notendur stofna til, aðskilinn fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á
aðflugssvæði, er reiknaður út á eftirfarandi hátt:
a) þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins sem summa ákvarðaðs
kostnaðar á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu og leiðréttinganna sem eru gerðar á því ári í samræmi við
2. mgr. 25. gr.,
b) þessi vísir er gefinn upp á nafnvirði og í gjaldmiðli hvers ríkis.
3. ÞÁTTUR

Meginframmistöðuvísar við setningu markmiða og vísar fyrir vöktun starfsemi neta
1.

Allir vísarnir, sem eru settir fram í þessum þætti, skulu gilda á landsvæðinu sem gildissvið þessarar reglugerðar tekur til.

2.

ÖRYGGI

2.1. Meginframmistöðuvísar
Skilvirknisstig öryggisstjórnunar netstjórnanda í samræmi við lið 1.1 í 1. þætti.
2.2. Vísar fyrir vöktun
Ofurálag frá flæðisstjórnun flugumferðar sem er umfram afkastamörk undirsvæðis, sem veitandi flugleiðsöguþjónustu
gefur upp, þar sem reglur um flæðisstjórnun flugumferðar gilda, er reiknað út á eftirfarandi hátt:
a) hlutfallið á milli þess tíma þar sem fjöldi flugferða nemur meira en 10% af afkastamörkum undirsvæðis, sem veitendi
flugleiðsöguþjónustu gefur upp, þar sem reglur um flæðisstjórnun flugumferðar gilda, og heildartímans þar sem reglur
um flæðisstjórnun flugumferðar gilda, reiknað út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
b) að því er varðar þennan vísi er tímanum, þar sem reglur um flæðisstjórnun flugumferðar gilda, skipt niður í einnar
klukkustundar lotur sem skarast með 20 mínútna millibili.
3.

UMHVERFI

3.1. Meginframmistöðuvísar
Endurbætur á skilvirkni leiðarflugs fyrir tilstuðlan starfsemi við hönnun Evrópunets flugleiða í tengslum við þá flugleið í
þeirri flugáætlun sem var síðast lögð fram, gefnar upp sem prósentustig árlegrar breytingar á skilvirkni leiðarflugs fyrir þá
flugleið í þeirri flugáætlun sem var síðast lögð fram og reiknaðar út í samræmi við a-lið liðar 2.2. í 1. þætti.
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4.1. Meginframmistöðuvísar
a) Hlutfall seinkunar á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar, sem dregið er úr fyrir tilstuðlan verklags netstjórnandans
um sameiginlega ákvarðanatöku og aðgerða á vegum aðgerðamiðstöðvar netstjórnandans, af heildarseinkuninni sem
dregið er úr frá einu ári til annars, þar sem seinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar er reiknuð út í samræmi við
lið 3.1 í 1. þætti.
b) Hlutfall seinkunar á komuflugi í flæðisstjórnun flugumferðar, sem dregið er úr fyrir tilstuðlan verklags netstjórnandans
um sameiginlega ákvarðanatöku og aðgerða á vegum aðgerðamiðstöðvar netstjórnandans, af heildarseinkuninni sem
dregið er úr, þar sem seinkun á komuflugi í flæðisstjórnun flugumferðar er reiknuð út í samræmi við a-lið liðar 3.2 í
1. þætti.
4.2. Vísar fyrir vöktun
a) Árlegt hlutfall blindflugs þar sem seinkun í flæðisstjórnun flugumferðar nemur meira en 15 mínútum.
b) Meðalfjöldi reglna, á hverju almanaksári, sem gildir um flæðistjórnun flugumferðar dag hvern, hefur í för með sér að
hámarki 200 mínútna seinkun.
c) Meðalseinkun í mínútum á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar, á hverju almanaksári, fyrir hvert flug um helgar.
d) Árlegt hlutfall seinkunar í fyrsta snúningi loftfars (e. first rotation) vegna afkastagetu og mannafla við forval á
flugstjórnarmiðstöðvum/flugvöllum með mestu möguleikana til að draga úr seinkun, eins og netstjórnandinn tilgreinir
árlega.
e) Skilvirk notkun frátekinna eða aðskilinna loftrýma er reiknuð út í samræmi við c-lið liðar 2.2 í 1. þætti.
f)

Hlutfall áætlana, fyrir milligöngu tiltæks loftrýmisskipulags, er reiknað út í samræmi við d-lið liðar 2.2 í 1. þætti.

g) Hlutfall notkunar á tiltæku loftrýmisskipulagi er reiknað út í samræmi við e-lið liðar 2.2 í 1. þætti.
5.

KOSTNAÐARHAGKVÆMNI

5.1. Vísar fyrir vöktun
Einingarkostnaður við útfærslu verkefna netstjórnandans er reiknaður út á eftirfarandi hátt:
a) þessi vísir er hlutfallið á milli raunkostnaðar við útfærslu verkefna netstjórnandans og leiðarflugsumferð, gefinn upp
sem leiðarflugsþjónustueiningar á viðmiðunartímabilinu, á vettvangi landsvæðisins þar sem netstjórnandinn framkvæmir þau verkefni sem nauðsynleg í tengslum við starfsemi neta,
b) þessi vísir er gefinn upp í evrum og á raunvirði,
c) þessi vísir er reiknaður út fyrir allt almanaksárið og fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins.
_____

7.5.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 29/41

II. VIÐAUKI

FYRIRMYND AÐ FRAMMISTÖÐUÁÆTLUNUM Á VETTVANGI LANDSBUNDINNA EÐA STARFRÆNNA
LOFTRÝMISUMDÆMA SEM UM GETUR Í 1. MGR. 10. GR.

1.

INNGANGUR

1.1. Lýsing á stöðunni, þ.m.t. gildissvið áætlunarinnar að því er varðar landfræðilegt umfang og þjónustu, skrá yfir hlutaðeigandi veitendur flugleiðsöguþjónustu og aðrar almennar upplýsingar sem varða frammistöðuáætlunina.
1.2. Umferðarspár, sem um getur í f- og g-lið 2. mgr. 10. gr., gefnar upp sem flughreyfingar samkvæmt blindflugsreglum, og
þjónustueiningar, sem liggja til grundvallar frammistöðuáætluninni og byggjast á grunnspá tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu. Ef spár víkja frá grunnspám tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um
öryggi flugleiðsögu skal tilgreina ástæðurnar sem réttlæta notkun á annarri spá en þeirri sem um getur í f- og g-lið 2. mgr.
10. gr, og rökstyðja og skjalfesta notkun þessara spáa.
1.3. Lýsing á niðurstöðum samráðs hagsmunaaðila um drög að frammistöðuáætluninni, þ.m.t. samkomulags- og ágreiningsatriði
og ástæður slíks ágreinings.
1.4. Skrá yfir flugvelli, sem falla undir frammistöðu- og gjaldtökukerfið, ásamt meðalfjölda flughreyfinga samkvæmt blindflugsreglum fyrir hvern flugvöll á ári.
1.5. Eftir atvikum, skrá yfir þjónustu þar sem starfsemi hennar er háð markaðsskilyrðum í samræmi við 35. gr.
1.6. Að því er varðar frammistöðuáætlanir, sem eru samþykktar á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, lýsing á ferlinu sem
fylgt er við þróun og samþykkt frammistöðuáætlananna.
1.7. Vísbending um hvort einfaldaða gjaldtökukerfið, sem um getur í 34. gr., gildi eða ekki og, ef það gildir, sönnun þess efnis
að skilyrðin, sem sett eru fram í þeirri grein, hafi verið uppfyllt sem og lýsing á því hvernig gjaldtökukerfið er notað og
gildissviði þess, með tilliti til gjaldtökusvæða sem kerfið tekur til.
2.

FJÁRFESTINGAR

2.1. Lýsing á og rökstuðningur fyrir kostnaði, eðli og ávinningi nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga í fastafjármunum sem eru
fyrirhugaðar á viðmiðunartímabilinu.
2.2. Upplýsingarnar, sem um getur í lið 2.1, skulu einkum fela í sér:
a) ákvarðaðan kostnað nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga að því er varðar afskriftir, fjármagnskostnað og leigukostnað á
öllu viðmiðunartímabilinu og að því er varðar hvert almanaksár þess viðmiðunartímabils, eins og krafist er í
VII. viðauka,
b) lýsingu á og rökstuðning fyrir meiri háttar fjárfestingum, þ.m.t. að því er varðar eftirfarandi þætti:
i.

heildarvirði hverrar meiri háttar fjárfestingar,

ii.

eign eða eignir hafa verið keyptar eða þróaðar,

iii. upplýsingar um ávinning loftrýmisnotenda af fjárfestingunni og um niðurstöður samráðsins við fulltrúa
loftrýmisnotenda,
iv. að því er varðar meiri háttar fjárfestingar í kerfum fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar:
—

greinarmunur á fjárfestingum í nýjum kerfum, endurbótum á núverandi kerfum og endurnýjunarfjárfestingum,

—

rökstuðningur fyrir mikilvægi hverrar fjárfestingar með vísun í evrópsku mynsturáætlunina um rekstrarstjórnun flugumferðar og sameiginlegu verkefnin sem um getur í 15. gr. a í reglugerð (EB) nr. 550/2004,

c) upplýsingar um samlegðaráhrif, sem nást á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, eða, ef við á, með öðrum framtaksverkefnum um samstarf yfir landamæri, einkum að því er varðar sameiginlega innviði og sameiginleg innkaup.
3.

LANDSBUNDIN FRAMMISTÖÐUMARKMIÐ EÐA FRAMMISTÖÐUMARKMIÐ Á VETTVANGI STARFRÆNNA LOFTRÝMISUMDÆMA OG RÁÐSTAFANIR SEM GERÐAR ERU TIL AÐ ÞEIM VERÐI NÁÐ

3.1. Landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma á hverju
meginsviði frammistöðu, ákvörðuð með vísun í hvern meginframmistöðuvísi í 2. þætti I. viðauka, fyrir hvert almanaksár
viðmiðunartímabilsins.
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3.2. Fyrir öll meginsvið frammistöðu, lýsing á helstu ráðstöfunum sem eru gerðar á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma til að frammistöðumarkmiðunum verði náð.
3.3. Viðbótarupplýsingar til að rökstyðja landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna
loftrýmisumdæma á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni:
a) ákvarðaður kostnaður fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði, sem er settur fram í samræmi við
a- og b-lið 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004 og ákvæði þessarar reglugerðar, fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
b) spá um leiðarflugsþjónustu- og aðflugsþjónustueiningar fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
c) viðmiðunargildi markmiða fyrir kostnaðarhagkvæmni í flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði, sem um
getur í a-lið 2. mgr. 10. gr., ásamt lýsingu og rökstuðningi fyrir aðferðinni sem notuð var til að meta þau gildi fyrir
hvert gjaldtökusvæði,
d) lýsing og rökstuðningur fyrir viðmiðunum og aðferðunum sem notuð voru við skiptingu kostnaðar á milli
gjaldtökusvæða og við skiptingu kostnaðar á milli flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði, í samræmi við
5. mgr. 22. gr.,
e) lýsing á og rökstuðningur fyrir arðsemi eigin fjár hlutaðeigandi veitenda flugleiðsöguþjónustu, sem og á hlutfalli
skuldsetningar og á umfangi og samsetningu þess eignagrunns sem notaður er til að reikna út fjármagnskostnaðinn,
sem ákvarðaður kostnaður felur í sér,
f)

lýsing og réttlæting á efnahagslegum forsendum, þ.m.t.:
—

forsendur, sem liggja til grundvallar útreikningi á kostnaði vegna lífeyris, sem ákvarðaður kostnaður felur í sér,
þ.m.t. lýsing á viðeigandi landsbundnum reglum um lífeyri og reikningsskil lífeyris, sem forsendurnar byggjast á,
ásamt upplýsingum um það hvort vænta megi einhverra breytinga á þeim reglum,

—

vaxtaforsendur lána, sem fjármagna flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. fjárhæðir, tímalengd og aðrar viðeigandi
upplýsingar um lán og útskýring á vegnu meðaltali skuldavaxta, sem notað er til að reikna út fjármagnskostnaðinn
fyrir skatt og fjármagnskostnaðinn sem ákvarðaður kostnaður felur í sér,

—

eingöngu í upplýsingaskyni, verðbólguspá sem byggist á neysluverðsvísitölu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum,

—

leiðréttingar umfram ákvæði alþjóðlegra reikningsskilastaðla sem Sambandið hefur samþykkt samkvæmt
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (1),

g) lýsing og skýring á leiðréttingum frá næstliðnum árum viðmiðunartímabilsins,
h) auðkenning og flokkun á ákvörðuðum kostnaði í tengslum við kostnaðarliðina sem um getur í 3. mgr. 28. gr.,
i)

eftir atvikum, lýsing á hvers konar mikilvægri endurskipulagningu sem fyrirhuguð er á viðmiðunartímabilinu,

j)

eftir atvikum, kostnaður við endurskipulagningu sem samþykktur var á næstliðnum viðmiðunartímabilum og sem á að
endurgreiða,

k) upplýsingatöflur og viðbótarupplýsingar, sem krafist er í VII., IX. og XI. viðauka, sem eiga að fylgja frammistöðuáætluninni.
3.4. Sundurliðun frammistöðumarkmiðanna, sem sett eru fram í samræmi við lið 2.1 og a-lið liðar 3.1 í 2. þætti I. viðauka á
vettvangi einstakra veitenda flugleiðsöguþjónustu, sem falla undir frammistöðuáætlunina, og, að því er varðar frammistöðuáætlanir sem komið er á fót á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, sem endurspegla framlag hvers hlutaðeigandi
veitanda til frammistöðumarkmiðanna á vettvangi starfrænu loftrýmisumdæmanna.
3.5. Ef ekkert frammistöðumarkmið er fyrir hendi innan alls Sambandsins, lýsing og útskýring á því hvernig landsbundin
frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma stuðla að því að bæta frammistöðu evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar.
3.6. Lýsing og útskýring á víxltengslum og skiptum á milli meginsviða frammistöðu, þ.m.t. forsendurnar sem eru notaðar til að
meta þau skipti.
4.

FRAMTAKSVERKEFNI YFIR LANDAMÆRI OG FRAMKVÆMD SESAR-VERKEFNISINS

4.1. Lýsing á framtaksverkefnum yfir landamæri, sem hefur verið hrint í framkvæmd, eða, sem áætlað er að hrinda í framkvæmd, á vettvangi veitenda flugleiðsöguþjónustu í því skyni að bæta veitingu flugleiðsöguþjónustu. Tilgreining
ávinnings af bættri frammistöðu sem þau framtaksverkefni hafa gert mögulegan á ýmsum meginsviðum frammistöðu.
(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1).
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4.2. Lýsing á nýlegum og væntanlegum árangri af útfærslu sameiginlegu SESAR-verkefnanna, sem um getur í 15. gr. a í
reglugerð (EB) nr. 550/2004, auk venja um breytingastjórnun í tengslum við umbreytingaráætlanir í því skyni að lágmarka
hvers konar neikvæð áhrif á frammistöðu netsins.
5.

FYRIRKOMULAG VIÐ ÁHÆTTUSKIPTINGU VEGNA UMFERÐAR OG HVATAKERFA

5.1. Að því er varðar hvert viðkomandi gjaldtökusvæði, lýsing á skilgreindum gildum breytna fyrir áhættuskiptingu vegna
umferðar sem gilda í samræmi við 27. gr.:
a) tilgreining gildandi bils, sem um getur í 2. mgr. 27. gr., og lykilgilda áhættuskiptingar vegna umferðar sem um getur í
3. mgr. 27. gr.,
b) ef landsbundið eftirlitsyfirvald aðlagar gildi breytna í fyrirkomulaginu við áhættuskiptingu vegna umferðar sem um
getur í a-lið í samræmi við 5. mgr. 27. gr.:
i.

rökstuðningur fyrir skilgreindum gildum breytna fyrir áhættuskiptingu vegna umferðar,

ii. lýsing á samráðsferli loftrýmisnotenda og veitenda flugleiðsöguþjónustu um ákvörðun á gildum breytna fyrir
áhættuskiptingu vegna umferðar og niðurstöður samráðsins.
5.2. Að því er varðar hvatakerfi sem gilda á viðmiðunartímabilinu í samræmi við 11. gr.:
a) lýsing og rökstuðningur fyrir breytum hvatakerfisins, sem er skilgreint í samræmi við 3. mgr. 11. gr., þ.m.t. veltigildi,
og, eftir atvikum, fyrirkomulag við aðlögun veltigildanna,
b) tilgreining veitenda flugleiðsöguþjónustu og gjaldtökusvæða sem hvatakerfin taka til,
c) eftir atvikum, lýsing á viðbótarhvatakerfunum sem um getur í 4. mgr. 11. gr.
6.

FRAMKVÆMD FRAMMISTÖÐUÁÆTLUNARINNAR

Lýsing á ferlunum, sem landsbundin eftirlitsyfirvöld innleiða, í því skyni:
a) að vakta framkvæmd frammistöðuáætlunarinnar,
b) að bregðast við ef markmiðum verður ekki náð á viðmiðunartímabilinu.
_____
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III. VIÐAUKI

FYRIRMYND AÐ FRAMMISTÖÐUÁÆTLUN NETANNA SEM UM GETUR Í 5. MGR. 10. GR.

1.

INNGANGUR

1.1. Lýsing á stöðunni, þ.m.t. gildissvið frammistöðuáætlunar netanna með tilliti til umfangs starfsemi netanna, hlutverks og
ábyrgðarsviðs þeirra sem og aðrar almennar upplýsingar sem skipta máli fyrir áætlunina.
1.2. Lýsing á umferðarspá og þjóðhagslegum sviðsmyndum sem liggja að baki frammistöðuáætlun netanna.
1.3. Lýsing á samkvæmni frammistöðuáætlunar netanna við skipulagsáætlun netanna.
1.4. Lýsing á niðurstöðum úr samráði hagsmunaaðila um drög að frammistöðuáætlun netanna, þ.m.t. samkomulags- og ágreiningsatriði sem og ástæður slíks ágreinings, auk lýsingar á niðurstöðum úr samráði stjórnarnefndar netanna.
2.

VIRÐISAUKI NETSTJÓRNANDA

Samstarfssvið til að styðja við verkefni og aðgerðir sem eru útfærð á vettvangi aðildarríkja, starfrænna loftrýmisumdæma,
veitenda flugleiðsöguþjónustu, flugvalla og borgaralegra og hernaðarlegra notenda loftrýmis.
Lýsing á starfi netstjórnandans:
a) við að útfæra og samræma rekstrarhugmyndir á vettvangi netsins og á svæðisbundnum vettvangi,
b) við að þróa og samræma verkefni innan loftrýmis á grundvelli forgangsröðunar netsins, þ.m.t. framtaksverkefni við
hönnun loftrýmis yfir landamæri,
c) við að draga úr óskilvirkri notkun á neti flugleiða og tiltæku loftrými,
d) við að þróa betri ferli fyrir stjórnun loftrýmis og flæðis- og afkastagetustýringu flugumferðar,
e) við að tryggja samræmda afkastagetuáætlun og mælingu á rekstrarframmistöðu,
f)

við að ráða bót á skorti á flugumferðarstjórum innan alls netsins,

g) við að styrkja samræmingu á tæknilega sviðinu, þ.m.t. á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, og tryggja tæknilegt
rekstrarsamhæfi á milli kerfa veitenda flugleiðsöguþjónustu og þá einkum í tengslum við kerfi netstjórnandans,
h) við að styðja við öryggi netsins og innleiðingu, vöktun og úrbætur á staðbundinni öryggisframmistöðu.
3.

FRAMMISTÖÐUMARKMIÐ, ALMENN MARKMIÐ OG RÁÐSTAFANIR

3.1. Öryggisframmistaða netstjórnanda.
a) Frammistöðumarkmið netstjórnandans að því er varðar skilvirkni öryggisstjórnunar.
b) Lýsing á ráðstöfunum sem netstjórnandinn grípur til í því skyni að ná þessu markmiði.
c) Lýsing á ráðstöfunum, sem netstjórnandinn grípur til, í því skyni að bregðast við ofurálagi frá flæðisstjórnun flugumferðar.
3.2. Frammistaða netstjórnandans að því er varðar kostnaðarhagkvæmni.
a) Lýsing á ráðstöfunum, sem netstjórnandinn grípur til, í því skyni að bæta kostnaðarhagkvæmni sína.
3.3. Frammistöðumarkmið og markmið sem eru sértæk fyrir hverja stafsemi netanna.
a) Starfsemi í tengslum við hönnun Evrópunets flugleiða (ERND):
i.

frammistöðumarkmið fyrir meginframmistöðuvísinn sem er settur fram í lið 3.1 í 3. þætti I. viðauka,
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lýsing og skýring á ráðstöfununum sem miða að því að frammistöðumarkmiðum, að því er varðar starfsemi í
tengslum við hönnun Evrópunets flugleiða, verði náð:
—

ráðstöfunum í tengslum við hönnun á skilvirku loftrýmisskipulagi,

—

ráðstöfunum í tengslum við betri loftrýmisnýtingu hagsmunaaðila í flugrekstri,

—

ráðstöfunum til að stuðla að bestri nýtingu flugs,

iii. önnur framtaksverkefni varðandi skilvirkni flugs.
b) Starfsemi í tengslum við flæðisstjórnun flugumferðar (ATFM):
i.

frammistöðumarkmið fyrir alla viðeigandi meginframmistöðuvísa sem settir eru fram í lið 4.1 í 3. þætti
I. viðauka,

ii.

lýsing og skýring á ráðstöfununum sem miða að því að frammistöðumarkmiðum í tengslum við flæðisstjórnun
flugumferðar verði náð:
—

framtaksverkefni og aðgerðir til að draga úr seinkunum í flæðisstjórnun flugumferðar, þ.m.t. seinkunum um
helgar, seinkunum vegna veðurs, til að lágmarka refsiaðgerðir gagnvart einstökum flugum, til að auka
skilvirkni í flæðisstjórnun flugumferðar, til að draga úr keðjuverkandi seinkunum og til að draga úr því
þegar starfsemi flæðisstjórnunar flugumferðar fer yfir tiltekin mörk,

—

hermálalegar hliðar áætlunarinnar,

iii. önnur framtaksverkefni varðandi afköst.
c) Samræming á starfsemi að því er varðar takmörkuð úrræði:
i.

ii.

4.

samræming á starfsemi fjarskiptatíðnieiningar:
—

lýsing á stuðningi við afkastagetu netsins,

—

lýsing á sértækum markmiðum,

samræming á starfsemi ratsjársvarakóðaeiningar:
—

lýsing á stuðningi við öryggi netsins,

—

lýsing á sértækum markmiðum.

FRAMKVÆMD FRAMMISTÖÐUÁÆTLUNAR NETANNA

Lýsing á ráðstöfunum sem netstjórnandi gerir í því skyni:
a) að aðstoða við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar framkvæmd frammistöðuáætlun netanna,
b) að ráða bót á ástandinu ef markmiðum er ekki náð á viðmiðunartímabilinu,
c) að eiga samskipti við landsbundin eftirlitsyfirvöld.
_____
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IV. VIÐAUKI

VIÐMIÐANIR FYRIR MAT Á FRAMMISTÖÐUÁÆTLUNUM OG -MARKMIÐUM Á VETTVANGI LANDSBUNDINNA EÐA
STARFRÆNNA LOFTRÝMISUMDÆMA

1.

MAT Á SAMRÆMI Á MILLI LANDSBUNDINNA FRAMMISTÖÐUMARKMIÐA EÐA FRAMMISTÖÐUMARKMIÐA Á
VETTVANGI STARFRÆNNA LOFTRÝMISUMDÆMA

1.1. ÖRYGGI
Skilvirkni öryggisstjórnunar
Samræmi landsbundnu frammistöðumarkmiðanna eða frammistöðumarkmiða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma, að
því er varðar skilvirkni öryggisstjórnunar, við frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins þar sem skilvirkni öryggisstjórnunar á hverju almanaksári viðmiðunartímabilsins jafngildir, eða er meiri en, samsvarandi frammistöðumarkmiðum
innan alls Sambandsins.
1.2. UMHVERFI
Meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir raunverulega flugleið
Samræmi landsbundinna frammistöðumarkmiða eða frammistöðumarkmiða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma við
frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, á hverju almanaksári viðmiðunartímabilsins, með því að bera saman
landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma við viðmiðunargildi
fyrir hagkvæmni leiðarflugs í lágréttum fleti sem sett eru fram í nýjustu útgáfu áætlunar um úrbætur á Evrópuneti flugleiða
sem er fyrir hendi á þeim tíma sem frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins eru samþykkt.
Að því er varðar þessa málgrein merkir „viðmiðunargildi fyrir hagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti“ áætlað gildi
netstjórnandans um hagkvæmni flugs fyrir raunverulega flugleið á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi starfrænna
loftrýmisumdæma, til að tryggja að markmiði um hagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir raunverulega flugleið verði
náð innan alls Sambandsins.
1.3. AFKASTAGETA
Meðalseinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug
Samræmi landsbundinna frammistöðumarkmiða eða frammistöðumarkmiða á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma við
frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, á hverju almanaksári viðmiðunartímabilsins, með því að bera saman
landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma við viðmiðunargildin
sem sett eru fram í nýjustu útgáfu af aðgerðaráætlun netanna sem er fyrir hendi á þeim tíma sem frammistöðumarkmið innan
alls Sambandsins eru samþykkt.
1.4. KOSTNAÐARHAGKVÆMNI
Ákvarðaður kostnaður fyrir hverja einingu leiðarflugs
a) Samræmi leitni ákvarðaðs einingarkostnaðar á vettvangi gjaldtökusvæðis á viðmiðunartímabilinu við leitni ákvarðaðs
einingarkostnaðar innan alls Sambandsins á sama tímabili þar sem leitnin er gefin upp sem hundraðshluti.
Við útreikning á þessari leitni skal nota viðeigandi gildi fyrir frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins og
landsbundin frammistöðumarkmið og viðmiðunargildin fyrir ákvarðaða einingarkostnaðinn sem um getur í a-lið 4. mgr.
9. gr. og í a-lið 2. mgr. 10. gr.
b) Samræmi leitni ákvarðaðs einingarkostnaðar á vettvangi gjaldtökusvæðis á tímabili sem nær bæði yfir viðmiðunartímabilið, sem fellur undir frammistöðuáætlunina, og næstliðið viðmiðunartímabil („langtíma leitni ákvarðaðs
einingarkostnaðar“) við leitni ákvarðaðs einingarkostnaðar innan alls Sambandsins á sama tímabili þar sem leitnin er
gefin upp sem hundraðshluti.
Langtíma leitni ákvarðaðs einingarkostnaðar á vettvangi gjaldtökusvæðis skal reiknuð út með því að nota raunverulegan
einingarkostnað á vettvangi gjaldtökusvæðis fyrir árið áður en viðkomandi næstliðið viðmiðunartímabil hefst.
c) Samræmi ákvarðaðs einingarkostnaðar: samanburður á viðmiðunargildi fyrir ákvarðaða einingarkostnaðinn, sem um
getur í a-lið 2. mgr. 10. gr., á vettvangi viðkomandi gjaldtökusvæðis, við samsvarandi meðalgildi gjaldtökusvæða þar
sem veitendur flugleiðsöguþjónustu búa við sambærilegt rekstrar- og efnahagsumhverfi eins og skilgreint er í c-lið
4. mgr. 9. gr.
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d) Frábrigði frá viðmiðununum, sem um getur í a- til c-lið, kunna að teljast nauðsynleg og hófleg í því skyni:
i.

að gera kleift að ná frammistöðumarkmiðunum á meginsviði frammistöðu að því er varðar afkastagetu, sem eru
sett á landsbundnum vettvangi eða á vettvangi starfræna loftrýmisumdæma, að því tilskildu að frábrigði frá leitni
ákvarðaðs einingarkostnaðar innan alls Sambandsins séu eingöngu tilkomin vegna viðbótar við ákvarðaðan
kostnað í tengslum við ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að ná frammistöðumarkmiðum á meginsviði
frammistöðu að því er varðar afkastagetu, eða

ii. að gera ráðstafanir vegna endurskipulagningar sem hafa í för með sér kostnað vegna endurskipulagningarinnar,
sem um getur í 18. mgr. 2. gr., að því tilskildu að frábrigðin séu eingöngu tilkomin vegna þessa kostnaðar og að
sýnt sé fram á í frammistöðuáætluninni að viðkomandi ráðstafanir vegna endurskipulagningar muni hafa í för með
sér fjárhagslegan ávinning fyrir loftrýmisnotendur eigi síðar en á næsta viðmiðunartímabili.
2.

ENDURSKOÐUN Á DRÖGUM AÐ FRAMMISTÖÐUÁÆTLUNUM

2.1. Þættir sem eru háðir endurskoðun:
a) ráðstafanir, sem eru gerðar, til að landsbundnum frammistöðumarkmiðum eða frammistöðumarkmiðum á vettvangi
starfrænna loftrýmisumdæma verði náð á hverju meginsviði frammistöðu eins og um getur í lið 3.2 II. viðauka,
b) landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma að því er
varðar meðalseinkun í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug:
i.

samanburður við stig og leitni raunverulegrar frammistöðu á viðmiðunartímabilinu sem er næst á undan
viðmiðunartímabilinu sem frammistöðuáætlunin tekur til,

ii. á vettvangi flugvalla, samburður á frammistöðu við sambærilega flugvelli,
c) landsbundin frammistöðumarkmið eða frammistöðumarkmið á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma að því er
varðar ákvarðaðan kostnað á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði:
i.

samanburður við leitni ákvarðaðs kostnaðar fyrir hverja einingu leiðarflugs á staðbundnum vettvangi,

ii.

samanburður við stig og leitni raunverulegrar frammistöðu á viðmiðunartímabilinu sem er næst á undan
viðmiðunartímabilinu sem frammistöðuáætlunin tekur til,

iii. á vettvangi flugvalla, samburður á frammistöðu við sambærilega flugvelli,
d) lykilþættir og -breytur sem liggja til grundvallar landsbundnum frammistöðumarkmiðum eða frammistöðumarkmiðum á
vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma eða á meginsviði frammistöðu að því er varðar kostnaðarhagkvæmni:
i.

viðmiðunargildi og forsendur sem liggja til grundvallar ákvörðuðum kostnaði fyrir fyrsta ár viðmiðunartímabilsins, í
samanburði við síðasta tiltæka raunkostnað,

ii.

umferðarspár, sem eru notaðar í frammistöðuáætluninni, og, ef spárnar víkja frá grunnspám tölfræði- og
spáþjónustu Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu, tilskilinn rökstuðningur,

iii. áætlaður fjármagnskostnaður að því er varðar umfang og samsetningu eignagrunnsins, sem reglur gilda um,
ásamt áætluðum fjármagnskostnaði fyrir skatt, þ.m.t. skuldavextir og arðsemi eigin fjár,
iv. ákvarðaður kostnaður vegna nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga og rökstuðningur fyrir meiri háttar fjárfestingum,
v.

ákvarðaður kostnaður vegna lífeyris og forsendur sem liggja til grundvallar útreikningi hans,

vi. vaxtaforsendur lána sem fjármagna flugleiðsöguþjónustu, þ.m.t. fjárhæðir, tímalengd og aðrar viðeigandi
upplýsingar um lán, afstemming á vegnu meðaltali skuldavaxta, í því skyni að reikna út fjármagnskostnaðinn
fyrir skatt og fjármagnskostnaðinn sem ákvarðaður kostnaður felur í sér,
vii. aðferðir við skiptingu kostnaðar á milli leiðarflugs- og aðflugsþjónustu og rökstuðningur fyrir hvers konar
breytingum á aðferðum í samanburði við fyrra viðmiðunartímabilið,
e) gildi breytna fyrir áhættuskiptingu vegna umferðar, sem um getur í 2. og 3. mgr. 27. gr., og, ef landsbundin
eftirlitsyfirvöld hafa aðlagað gildi þessara breyta í samræmi við 5. mgr. 27. gr., rökstuðningur fyrir þessum gildum,
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eitt eða fleiri hvatakerfi sem um getur í 11. gr.,

g) ávinningur og samlegðaráhrif í tengslum við frammistöðu eru möguleg fyrir tilstuðlan samstarfs um framtaksverkefni
yfir landamæri, þ.m.t. samstarf á vettvangi starfrænna loftrýmisumdæma og fyrir milligöngu atvinnugreinabandalaga,
h) að því er varðar notkun einfaldaða gjaldtökukerfisins, sem um getur í 34. gr., sannprófun á því hvort viðmiðanirnar,
sem um getur í 2. mgr. 34. gr., hafi verið uppfylltar.
_____
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V. VIÐAUKI

VIÐMIÐANIR FYRIR MAT Á DRÖGUM AÐ FRAMMISTÖÐUÁÆTUN NETANNA

a) Heilleiki draga að frammistöðuáætlun netanna, með tilliti til nauðsynlegra þátta til að meta hvort farið sé að kröfunum sem
eru tilgreindar í 5. mgr. 10. gr. og III. viðauka,
b) heildstæðni aðgerðanna, sem netstjórnandi grípur til, í því skyni að stuðla að sem bestri nýtingu netsins í tengslum við
aðgerðirnar sem eru tilgreindar í 2. lið III. viðauka,
c) samræmi markmiðs að því er varðar skilvirkni öryggisstjórnunar netstjórnandans við frammistöðumarkmið innan alls
Sambandsins þar sem skilvirkni öryggisstjórnunar á hverju almanaksári viðmiðunartímabilsins jafngildir, eða er meiri en,
samsvarandi frammistöðumarkmiðum innan alls Sambandsins,
d) ráðstafanir til að bæta skilvirkni flugs fyrir tilstuðlan starfsemi við hönnun Evrópunets flugleiða,
e) seinkun á leiðarflugi í flæðisstjórnun flugumferðar sem dregið er úr fyrir tilstuðlan verklags um sameiginlega ákvarðanatöku og aðgerða á vegum aðgerðamiðstöðvar netstjórnandans,
f)

seinkun á komuflugi í flæðisstjórnun flugumferðar sem dregið er úr fyrir tilstuðlan verklags um sameiginlega ákvarðanatöku og aðgerða á vegum aðgerðamiðstöðvar netstjórnandans,

g) upplýsingar um hvort ráðstafanirnar, sem miða að því að frammistöðumarkmiðum í tengslum við starfsemi netanna verði
náð, séu fullnægjandi, þ.m.t. mikilvægi fjárfestinga og fjárfestingarútgjalda, að því er varðar evrópsku mynsturáætlunina
um rekstrarstjórnun flugumferðar, sameiginlegu verkefnin, sem um getur í 15. gr. a í reglugerð (EB) nr. 550/2004 og
reglugerð (ESB) nr. 409/2013 og, eftir atvikum, skipulagsáætlun netanna.
_____
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VI. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR GÖGN SEM TENGJAST FRAMMISTÖÐU SEM Á AÐ LEGGJA FYRIR FRAMKVÆMDASTJÓRNINA VEGNA
VÖKTUNAR Á FRAMMISTÖÐU Í SAMRÆMI VIÐ 1. MGR. 36. GR. OG 37. GR.

1.

GÖGN SEM LANDSBUNDIN EFTIRLITSYFIRVÖLD EIGA AÐ LEGGJA FRAM

1.1. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að eftirfarandi gögn séu lögð fram mánaðarlega:
a) gögn sem netstjórnandinn notar og reiknar út, eins og skilgreint er í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2019/123, þ.m.t. flugáætlanir fyrir almenna flugumferð samkvæmt blindflugsreglum, raunverulegar flugleiðir,
kögunargögn sem byggjast á tilkynningum með 30 sekúndna millibili, seinkanir á leiðar- og komuflugi í flæðisstjórnun flugumferðar, undanþágur frá reglum um flæðisstjórnun flugumferðar, afgreiðslutímar flæðisstjórnunar
flugumferðar virtir, tíðni notkunar á skilyrtum flugleiðum,
1.2. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að eftirfarandi gögn séu lögð fram árlega:
a) upplýsingar um öryggisatvik í tengslum við rekstrarstjórnun flugumferðar,
b) upplýsingar um öryggistilmæli og aðgerðir til úrbóta, sem gripið er til á grundvelli greiningar eða rannsóknar á
flugatvikum í tengslum við rekstrarstjórnun flugumferðar, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 996/2010 (1) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 (2),
c) upplýsingar, sem veitendur flugleiðsöguþjónustu, rekstraraðilar flugvalla og flugrekendur í flutningaflugi hafa safnað
fyrir tilstuðlan kerfa fyrir sjálfvirka skráningu öryggisgagna, ef slík kerfi eru fyrir hendi, að lágmarki um brot á
reglum um brautarátroðning og lágmarksaðskilnað,
d) leitni að því er varðar a.m.k. brot á reglum um lágmarksaðskilnað og brautarátroðning, í öllum flugumferðarþjónustudeildum.
2.

GÖGN SEM VEITENDUR FLUGLEIÐSÖGUÞJÓNUSTU SKULU LEGGJA FRAM

2.1. Veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu árlega leggja fram eftirfarandi gögn:
a) gögn, sem um getur í forskriftum Evrópustofnunarinnar um öryggi flugleiðsögu, sem ber heitið „Forskriftir Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu um birtingu fjárhagslegra upplýsinga“ (e. Eurocontrol Specification for Economic
Information Disclosure), útgáfa 2.6 frá 31. desember 2008 með tilvísunarnúmerið Eurocontrol-SPEC-0117 að því er
varðar gagnaskil til og með 2013 og útgáfa 3.0 frá 4. desember 2012 frá og með 2014 og áfram;
þessi gögn skulu lögð fram fyrir 15. júlí árið n+1, nema um sé að ræða spágögn en þau skal afhenda eigi síðar en
1. nóvember árið n+1,
b) upplýsingar sem eru nauðsynlegar í þeim tilgangi að vakta meginframmistöðuvísa og vísa fyrir vöktun sem um getur í
liðum 1.1 og 1.2 í 2. þætti I. viðauka;
þessar upplýsingar skulu lagðar fram fyrir 1. febrúar ár hvert,
c) upplýsingar um öryggisatvik, sem hefur verið safnað fyrir tilstuðlan kerfa fyrir sjálfvirka skráningu öryggisgagna, ef
slík kerfi eru fyrir hendi,
d) leitni að því er varðar a.m.k. brot á reglum um lágmarksaðskilnað og brautarátroðning í öllum flugumferðarþjónustudeildum bæði úr valkvæðum skýrslum og frá kerfum fyrir sjálfvirka skráningu öryggisgagna, þegar slík kerfi
eru fyrir hendi.
2.2. Veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu, að fenginni beiðni, leggja fram gögnin sem um getur í 4. gr.
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 frá 20. október 2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í
almenningsflugi og um niðurfellingu á tilskipun 94/56/EB (Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2010, bls. 35).
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 376/2014 frá 3. apríl 2014 um tilkynningu atvika í almenningsflugi sem og greiningu á og
eftirfylgni með þeim, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 og um niðurfellingu tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1321/2007 og (EB) nr. 1330/2007 (Stjtíð. ESB
L 122, 24.4.2014, bls. 18).
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GÖGN SEM REKSTRARAÐILAR FLUGVALLA, MEÐ AÐ LÁGMARKI 80 000 FLUGHREYFINGAR ÁRLEGA SAMKVÆMT
BLINDFLUGSREGLUM, SKULU LEGGJA FRAM

Rekstraraðilar flugvalla skulu leggja fram eftirfarandi:
a) gögnin sem um getur í forskriftum Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sem ber heitið „Gagnaflæði rekstraraðila
flugvallar — Gagnaforskrift“ (e. Airport Operator Data Flow — Data Specification), útgáfa 1.0 frá 2018.
Þessi gögn skulu lögð fram mánaðarlega:
b) upplýsingar um öryggisatvik, sem hefur verið safnað fyrir tilstuðlan kerfa fyrir sjálfvirka skráningu öryggisgagna, ef
slík kerfi eru fyrir hendi.
Þessar upplýsingar skulu lagðar fram árlega.
4.

GÖGN SEM SAMRÆMINGARSTJÓRAR FLUGVALLA SKULU LEGGJA FRAM

Samræmingarstjórar flugvalla skulu tvisvar á ári leggja fram gögnin sem um getur í c- og d-lið 8. mgr. 4. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 95/93, í samræmi við tímabilin sem um getur í 6. gr. þeirrar reglugerðar.
5.

GÖGN SEM LOFTRÝMISNOTENDUR SKULU LEGGJA FRAM

Loftrýmisnotendur skulu leggja fram eftirfarandi:
a) gögnin sem um getur í forskriftum Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sem ber heitið „Gagnaflæði rekstraraðila
flugvallar — Gagnaforskrift“, útgáfa 1.0 frá 2018.
Þessi gögn skulu lögð fram á mánaðarlega.
b) Upplýsingar um öryggisatvik, sem hefur verið safnað fyrir tilstuðlan kerfa fyrir sjálfvirka skráningu öryggisgagna, ef
slík kerfi eru fyrir hendi.
Þessar upplýsingar skulu lagðar fram árlega.
6.

GÖGN SEM NETSTJÓRNANDINN SKAL LEGGJA FRAM

Netstjórnandinn skal mánaðarlega leggja fram nauðsynleg gögn til að vakta meginframmistöðuvísa og vísana fyrir vöktun
sem um getur í I. viðauka (2. og 3. lið 1. þáttar), í I. viðauka (2. og 3. lið 2. þáttar) og í I. viðauka (3. þætti).
_____
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VII. VIÐAUKI

ÁKVARÐAÐUR KOSTNAÐUR OG RAUNKOSTNAÐUR

1.

UPPLÝSINGATAFLA UM HEILDARKOSTNAÐ OG EININGARKOSTNAÐ

1.1. Fylla skal út upplýsingatöflu um heildarkostnað og einingarkostnað fyrir hvern hlutaðeigandi aðila sem stofnar til kostaðar
á gjaldtökusvæði með því að nota sniðmátið í töflu 1. Þar að auki skal fylla út samsteypta upplýsingatöflu með því að nota
sniðmátið í töflu 1 þar sem safnað er saman gögnum frá hlutaðeigandi aðilum á gjaldtökusvæðinu.
Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði skal fylla út viðbótarupplýsingatöflu um heildarkostnað og einingarkostnað fyrir hvern flugvöll sem fellur undir ákvæði þessarar reglugerðar með því að nota sniðmátið í töflu 1. Ef
aðildarríki ákveða að beita ákvæðum þessarar reglugerðar að því er varðar aðra flugvelli, sem um getur í 4. mgr. 1. gr., má
tilgreina kostnað vegna þessara flugvalla í samsteyptri töflu með því að nota sniðmátið í töflu 1, að undanskildum
heildarkostnaðinum, sem um getur í línu 4.2 í sniðmátinu í töflu 1, sem skal tilgreindur sérstaklega fyrir hvern flugvöll.
Þar sem gjaldtökusvæði nær yfir loftrými fleiri en eins aðildarríkis skal fylla út sameiginlega upplýsingatöflu með því að
nota sniðmátið í töflu 1 í samræmi við kröfurnar um samræmi og einsleitni sem um getur í 4. mgr. 21. gr.
1.2. Upplýsingatöflurnar um heildarkostnað og einingarkostnað, sem um getur í lið 1.1, skulu fylltar út sem liður í frammistöðuáætluninni fyrir hvert almanaksár viðmiðunartímabilsins og þær skulu einnig fylltar út árlega til að gefa upplýsingar
um raunkostnað og raunverulegar þjónustueiningar. Raunverulegur fjöldi þjónustueininga skal ákveðinn á grundvelli talna
frá aðila sem sér um reikningagerð og innheimtu gjalda. Mögulegur mismunur á þessum tölum skal rökstuddur á
tilhlýðilegan hátt í viðbótarupplýsingunum.
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Tafla 1 – Heildarkostnaður og einingarkostnaður
Heiti gjaldtökusvæðis
Gjaldmiðill
Heiti aðila
Raunkostnaður - Viðmiðunartímabil

Ákvarðaður kostnaður - Frammistöðuáætlun - Viðmiðunartímabil
Sundurliðun kostnaðar
1.

N

N+1

N+2

N+3

Sundurliðun eftir tegund (á nafnvirði)

1.1

Starfsfólk

1.2

Annar rekstrarkostnaður

þar af kostnaður vegna lífeyris
1.3

Afskriftir

1.4

Fjármagnskostnaður

1.5

Sérstakur kostnaður

1.6

Heildarkostnaður
Samtals

2.

% n/n-1

Sundurliðun eftir þjónustu (á nafnvirði)

2.1

Rekstrarstjórnun flugumferðar (ATM)

2.2

Fjarskipti

2.3

Leiðsaga

2.4

Kögun

2.5

Leit og björgun

2.6

Flugmálaupplýsingar

2.7

Veðurþjónusta

2.8

Kostnaður við eftirlit

2.9

Annar ríkiskostnaður

2.10 Heildarkostnaður
Samtals
3.

% n/n-1

Frekari upplýsingar (á nafnvirði)

Meðaltal eignagrunns
3.1
3.2
3.3
3.4

Hreint bókfært virði fastafjármuna
Leiðréttingar á heildareignum
Hreinir veltufjármunir
Heildargrunnur eigna

Fjármagnskostnaður %
3.5
3.6
3.7
3.8

Fjármagnskostnaður fyrir skatt
Arðsemi eigin fjár
Meðalvextir á skuldir
Hluti fjármögnunar með eigin fé

Kostnaður vegna sameiginlegra verkefna
3.9

Sameiginleg verkefni

Kostnaður vegna nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga
3.10 Afskriftir
3.11 Fjármagnskostnaður
3.12 Leigukostnaður
Kostnaður vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu
3.13
3.14
3.15

4

Kostnaður vegna Evrópustofnunar um öryggi
flugleiðsögu (evrur)
Gengi (ef við á)
Kostnaður vegna Evrópustofnunar um öryggi
flugleiðsögu (í gjaldmiðli hvers ríkis)

Heildarkostnaður að frádregnum kostnaði vegna þjónustu við undanþegin flug (á nafnvirði)

4.1

Kostnaður við undanþegin sjónflug

4.2

Samanlagður ákvarðaður kostnaður/raunkostnaður

5. Meginframmistöðuvísir kostnaðarhagkvæmni – ákvarðaður/raunverulegur einingarkostnaður (á raunvirði)
5.1

Verðbólga %

5.2
5.3

Verðbólguvísitala (1)
Heildarkostnaður á raunvirði (2)
Samtals % n/n-1
Heildarfjöldi þjónustueininga
Samtals % n/n-1
Einingarkostnaður á raunvirði (3)

5.4
5.5

Samtals

% n/n-1

Kostnaður og eignagrunnsliðir tilgreindir í þúsundum - Þjónustueiningar í þúsundum
(1)

Verðbólguvísitala – á grunni 100 á árinu N-3

(2)

Ákvarðaður kostnaður (frammistöðuáætlun) og raunkostnaður á raunvirði

(3)

Ákvarðaður einingarkostnaður (frammistöðuáætlun) og raunverulegur einingarkostnaður á raunvirði.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7.5.2020

UPPLÝSINGAR TIL VIÐBÓTAR VIÐ UPPLÝSINGATÖFLURNAR UM HEILDARKOSTNAÐ OG EININGARKOSTNAÐ

2.1. Eftirfarandi viðbótarupplýsingar skulu lagðar fram ásamt upplýsingum sem skulu skráðar í upplýsingatöflur um
heildarkostnað og einingarkostnað, sem um getur í lið 1.1, áður en hvert viðmiðunartímabil hefst, sem liður í frammistöðuáætluninni:
a) lýsing á aðferðum, sem eru notaðar til að skipta kostnaði við aðstöðu og þjónustu á milli mismunandi flugleiðsöguþjónustu, sem byggist á skrá yfir aðstöðu og þjónustu, samkvæmt svæðisbundinni flugleiðsöguáætlun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir Evrópusvæðið (skjal 7754), eins og henni var síðast breytt, og lýsing á aðferðunum sem notaðar
eru til að skipta þeim kostnaði á milli mismunandi gjaldtökusvæða,
b) lýsing á aðferðum og forsendum, sem eru notaðar til að ákvarða kostnaðinn við veitingu flugleiðsöguþjónustu til
sjónflugs, þegar undanþágur eru veittar sjónflugi í samræmi við 3., 4. og 5. mgr. 31. gr.,
c) viðmiðanir, sem eru notaðar til að skipta kostnaði á milli flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi og á aðflugssvæði, í
samræmi við 5. mgr. 22. gr.,
d) sundurliðun á kostnaði við veðurþjónustu, í bæði beinan kostnað og kostnað við búnað og stoðþjónustu fyrir veðurþjónustu sem einnig þjónar kröfum um veðurþjónustu almennt („grunnkostnaður við veðurþjónustu“); grunnkostnaður
við veðurþjónustu felur í sér almenna greiningu og spár, eftirlitskerfi fyrir yfirborðseftirlit og eftirlit í efra loftrými,
fjarskiptakerfi veðurþjónustu, miðstöðvar gagnavinnslu og stuðning við grunnrannsóknir, þjálfun og stjórnun,
e) lýsing á aðferðum sem eru notaðar til að skipta heildarkostnaði við veðurþjónustu og grunnkostnaði, sem um getur í
d-lið, við veðurþjónustu fyrir almenningsflug á milli gjaldtökusvæða,
f)

fyrir hvern aðila, samsetning einstakra liða ákvarðaðs kostnaðar eftir eðli og þjónustu (1. og 2. liður í töflu 1), þ.m.t.
lýsing á meginþáttunum þar sem fram kemur skýring á áætluðum breytileika á viðmiðunartímabilinu,

g) fyrir hvern aðila, lýsing og rökstuðningur fyrir aðferðinni sem er fylgt við að reikna út kostnað vegna afskrifta (liður
1.3 í töflu 1): upphaflegt kostnaðarverð eða gangverð, sem um getur í fjórðu undirgrein 4. mgr. 22. gr., og, ef
reikningsskilaaðferð sem byggist á gangverði er notuð, samanburðarhæf gögn um upphaflegt kostnaðarverð,
h) fyrir hvern aðila, lýsing og forsendur, sem liggja til grundvallar einstökum liðum frekari upplýsinga (3. liður í töflu 1),
þ.m.t. lýsing á meginþáttunum þar sem fram kemur skýring á breytileikanum á viðmiðunartímabilinu,
i)

fyrir hverja stofnun, lýsing á forsendunum, sem eru notaðar til að reikna út fjármagnskostnaðinn (liður 1.4 í töflu 1),
þ.m.t. samsetning eignagrunns, arðsemi eigin fjár, meðalvextir á skuldir og hlutir fjármögnunar eignagrunns með
skuldsetningu og eigin fé,

j)

lýsing á ákvörðuðum kostnaði við sameiginleg verkefni (liður 3.9 í töflu 1).

Tilkynna skal allar breytingar á a- til j-lið á viðmiðunartímabilinu ásamt upplýsingunum sem eru veittar í samræmi við
lið 2.2.
2.2. Eftirfarandi viðbótarupplýsingar skulu lagðar fram árlega ásamt upplýsingunum sem skulu skráðar í upplýsingatöflurnar
um heildarkostnað og einingarkostnað sem um getur í lið 1.1:
a) fyrir hvern aðila og hvern kostnaðarlið, lýsing á uppgefnum raunkostnaði og mismuninum á þessum kostnaði og
ákvörðuðum kostnaði fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
b) lýsing á uppgefnum, raunverulegum þjónustueiningum og lýsing á hvers konar mismun á þessum einingum og
upplýsingunum frá aðilanum, sem sér um reikningagerð og innheimtu gjalda, auk mismunarins á þessum einingum og
spánni í frammistöðuáætluninni fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
c) raunkostnaður við sameiginleg verkefni sem er sundurliðaður eftir hverju verkefni,
d) rökstuðningur fyrir mismuninum á ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði vegna nýrra og fyrirliggjandi fjárfestinga
veitenda flugleiðsöguþjónustu, auk mismunarins á áætlaðri og raunverulegri upphafsdagsetningu þegar teknir eru í
notkun fastafjármunirnir, sem eru fjármagnaðir með þessum fjárfestingum, fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins,
e) lýsing á fjárfestingarverkefnum sem er bætt við, þau afturkölluð eða þeim skipt út á viðmiðunartímabilinu þegar um er
að ræða meiri háttar fjárfestingarverkefni sem eru tilgreind í frammistöðuáætluninni og samþykkt af landsbundna
eftirlitsyfirvaldinu í samræmi við 4. mgr. 28. gr.
_____
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VIII. VIÐAUKI

KRÖFUR UM ÚTREIKNING Á LEIÐARFLUGSÞJÓNUSTUEININGUM OG AÐFLUGSÞJÓNUSTUEININGUM SEM
UM GETUR Í 25. GR.

1.

Útreikningur á leiðarflugsþjónustueiningum

1.1. Leiðarflugsþjónustueiningar skulu reiknaðar út sem margfeldi af vegalengdarstuðlinum og þyngdarstuðlinum fyrir flugið
sem um er að ræða. Heildarfjöldi leiðarflugsþjónustueininga skal samanstanda af heildarfjölda þjónustueininga, sem
tengjast blindflugi, og þjónustueiningum, sem tengjast sjónflugi, þar sem sjónflug eru ekki undanþegin í samræmi við 3.,
4. og 5. mgr. 31. gr.
1.2. Vegalengdarstuðullinn fyrir tiltekið gjaldtökusvæði skal fenginn með því að deila með eitt hundrað í þann kílómetrafjölda
sem er að baki í stórbaugsboganum á milli brottfararflugvallar á gjaldtökusvæðinu eða komustaðnum inn á gjaldtökusvæðið
og komuflugvallar á gjaldtökusvæðinu eða brottfararstaðnum frá gjaldtökusvæðinu, samkvæmt raunverulegri flugleið sem
netstjórnandinn skráir fyrir viðkomandi flug;
vegalengdin, sem hafa skal til hliðsjónar, skal stytt um 20 kílómetra fyrir hvert flugtak frá gjaldtökusvæðinu og hverja
lendingu á því.
1.3. Þyngdarstuðullinn, sem er settur fram sem tala með tveimur aukastöfum, skal vera kvaðratrótin af hlutfallinu, sem fengin
er með því að deila með fimmtíu í skráða hámarksflugtaksþyngd loftfarsins, sem er mæld í tonnum og tilgreind með
einum aukastaf, eins og fram kemur í flughandbókinni.
1.4. Þar sem loftfar hefur fleiri en eina skráða hámarksflugtaksþyngd skal miða við hámarksþyngdina.
1.5. Flugrekendur skulu, í hvert sinn sem breytingar eru gerðar og eigi síðar en árlega, tilkynna aðilanum, sem ber ábyrgð á
innheimtu gjalda, samsetningu flugflota síns og vottaðan hámarksflugtaksmassa loftfara sinna.
Ef þyngdarstuðullinn er óþekktur skal hann reiknaður út frá þyngd þyngsta loftfars sömu gerðar sem þekkt er.
1.6. Ef gjöld eru innheimt á svæðisbundnum vettvangi geta aðildarríki samþykkt sameiginlegt fyrirkomulag um þá
framkvæmd.
2.

Útreikningur á aðflugsþjónustueiningum

2.1. Aðflugsþjónustueiningin skal vera jöfn þyngdarstuðli viðkomandi loftfars.
2.2. Þyngdarstuðullinn, sem er tilgreindur sem tala með tveimur aukastöfum, skal vera hlutfallið sem fengið er með því að
deila með fimmtíu í fjölda tonna í skráðum hámarksflugtaksmassa loftfarsins, sem um getur í lið 1.3–1.5 í VIII. viðauka, í
veldinu 0,7.
_____
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IX. VIÐAUKI

EININGARVERÐ

1.

UPPLÝSINGATÖFLUR UM ÚTREIKNING Á EININGARVERÐI

Fylla skal árlega út upplýsingatöflu um útreikning á einingarverði og sérstaklega fyrir hvern viðkomandi aðila sem
stofnar til kostaðar á gjaldtökusvæði með því að nota sniðmátið í töflu 2. Þar að auki skal árlega fylla út samsteypta
upplýsingatöflu með því að nota sniðmátið í töflu 2 þar sem safnað er saman gögnum frá viðkomandi aðilum á
gjaldtökusvæðinu.
2.

UPPLÝSINGATÖFLUR UM FREKARI UPPLÝSINGAR UM LEIÐRÉTTINGAR

Fylla skal árlega út samsteypta upplýsingatöflu fyrir hvert gjaldtökusvæði varðandi frekari upplýsingar um leiðréttingar
með því að nota sniðmátið í töflu 3.
3.

UPPLÝSINGATÖFLUR UM FREKARI UPPLÝSINGAR UM SAMEIGINLEG VERKEFNI OG UM TEKJUR FRÁ
AÐSTOÐARÁÆTLUNUM SAMBANDSINS

Fylla skal árlega út samsteypta upplýsingatöflu fyrir hvert gjaldtökusvæði varðandi frekari upplýsingar um sameiginleg
verkefni og tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins með því að nota sniðmátið í töflu 4.
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Tafla 2 - Útreikningur á einingarverði
Heiti gjaldtökusvæðis
Gjaldmiðill
Viðmiðunartímabil

Heiti aðila
Tafla 2 A - Leiðréttingar að því er varðar árið n

N

N+1

N+2

N

N+1

N+2

N+3

N+4

A. Kostnaðarskipting
1.1

Ákvarðaður kostnaður
Ákvarðaður kostnaður á nafnvirði - að undanskildu sjónflugi - tafla 1 (22. gr.)

2.1
2.2
2.3
2.4

Ákvarðaður kostnaður leiðréttur miðað við verðbólgu
Áætluð verðbólguvísitala - Tafla 1
Raunveruleg verðbólguvísitala - Tafla 1
Raunveruleg/áætluð heildarverðbólguvísitala (í %)

2.5

Leiðrétting miðað við verðbólgu að því er varðar árið n (26. gr.)

3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Nýjar og fyrirliggjandi fjárfestingar (4. mgr. 28. gr.)
Kostnaður lögbærra yfirvalda og hæfra aðila (5. mgr. 28. gr.)
Kostnaður vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu
(5. mgr. 28. gr.)
Kostnaður vegna lífeyris (6. mgr. 28. gr.)
Vextir á lánum (6. mgr. 28. gr.)
Breytingar á lögum (6. mgr. 28. gr.)

3.8

Mismunur á ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði að því er varðar árið n (4.– 6. mgr. 28. gr.)

Útreikningur á leiðréttingu miðað við verðbólgu

Mismunur á ákvörðuðum kostnaði og raunkostnaði sem um getur í 4.–6. mgr. 28. gr.

B. Áhættuskipting vegna umferðar
Leiðrétting í tengslum við áhættuskiptingu vegna umferðar
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Ákvarðaður kostnaður sem fellur undir áhættuskiptingu vegna umferðar
frábrigði í % sem um getur í 2. og 5. mgr. 27. gr.
viðbótartekjur í % sem eru endurgreiddar notendum sem um getur í 3. og 5. mgr. 27. gr.
tekjutap í % sem fellur á loftrýmisnotendur sem um getur í 3. og 5. mgr. 27. gr.
frábrigði í % sem um getur í 4. mgr. 27. gr.
Áætlaður heildarfjöldi þjónustueininga (frammistöðuáætlun)
Raunverulegur heildarfjöldi þjónustueininga
Raunverulegur/áætlaður heildarfjöldi þjónustueininga (í %)

4.9

Leiðrétting í tengslum við áhættuskipting`u vegna umferðar að því er varðar árið n (2.–5. mgr. 27. gr.)

5.1

Fyrir ákvarðaðan kostnað sem fellur ekki undir áhættuskiptingu vegna umferðar (8. mgr. 27. gr.)

5.2

Leiðréttingar á einingarverði fyrir árið n sem fellur ekki undir áhættuskiptingu vegna umferðar (9. mgr. 27. gr.)

5.3

Leiðréttingar vegna umferðar að því er varðar árið n (8. og 9. mgr. 27. gr.)

Leiðréttingar vegna umferðar

C. Fjárhagsleg hvatakerfi sem varða afkastagetu og umhverfi
Leiðréttingar í tengslum við hvatakerfi
6.1
6.2
6.3

Fjárhagslegir hvatar sem varða afkastagetu (3. mgr. 11. gr.)
Fjárhagslegir hvatar sem varða umhverfi (4. mgr. 11. gr.)
Fjárhagslegir viðbótarhvatar sem varða afkastagetu (4. mgr. 11. gr.)

6.4

Fjárhagslegir hvatar að því er varðar árið n (3. og 4. mgr. 11. gr.)

D. Aðrar leiðréttingar
7.1

Aðlögun gjalda
Leiðréttingar til að tryggja tekjuhlutleysi við aðlögun gjalda árið n (1. mgr. 32. gr.)

8.1

Tímabundið einingarverð sem er notað árið n

8.2

Mismunur á tekjum sökum tímabundinnar beitingar einingarverðs árið n (5. mgr. 29. gr.)

9.1

Víxlfjármögnun til (-) / frá (+) öðru gjaldtökusvæði eða -svæðum að því er varðar árið n

10.1
10.2
10.3
10.4

Aðstoðaráætlanir Sambandsins (a-liður 3. mgr. 25. gr.)
Opinber fjármögnun aðildarríkis (a-liður 3. mgr. 25. gr.)
Viðskiptastarfsemi (b-liður 3. mgr. 25. gr.)
Tekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla (c-liður 3. mgr. 25. gr.)

Endurskoðun á einingarverðinu

Víxlfjármögnun milli gjaldtökusvæða
Aðrar tekjur

10.5 Aðrar heildartekjur að því er varðar árið n (3. mgr. 25. gr.)

Beiting lægra einingarverðs
11.1 Tekjutap í tengslum við beitingu lægra einingarverðs árið n (6. mgr. 29. gr.)
12

Heildarleiðréttingar að því er varðar árið n

13.1

Ákvarðaður kostnaður á nafnvirði - að undanskildu sjónflugi (a-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.2

Leiðrétting miðað við verðbólgu: fjárhæð sem færist yfir til ársins n (b-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.3

Leiðrétting í tengslum við áhættuskiptingu vegna umferðar: fjárhæðir sem færast yfir til ársins n (c-liður 2. mgr.
25. gr.)

13.4

Mismunur á kostnaði skv. 4.–6. mgr. 28. gr.: fjárhæðir sem færast yfir til ársins n (d-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.5

Fjárhagslegir hvatar: fjárhæðir sem færast yfir til ársins n (e-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.6

Aðlögun gjalda: fjárhæðir sem færast yfir til ársins n (f-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.7

Leiðréttingar vegna umferðar: fjárhæðir sem færast yfir til ársins n (g- og h-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.8

Aðrar tekjur (i-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.9

Víxlfjármögnun milli gjaldtökusvæða (j-liður 2. mgr. 25. gr.)

Tafla 2 B - Útreikningur einingarverðs fyrir árið n (1)

13.10 Tekjumunur sökum tímabundinnar beitingar einingarverðs (k-liður 2. mgr. 25. gr.)

13.11 Heildarsamtala fyrir útreikning einingarverðs fyrir árið n
13.12 Áætlaður heildarfjöldi þjónustueininga árið n (frammistöðuáætlun)
13.13 Einingarverð árið n skv. 2. mgr. 25. gr. (í gjaldmiðli hvers ríkis)
13.14 Lækkun skv. 6. mgr. 29. gr., eftir atvikum (í gjaldmiðli hvers ríkis)
14

Viðeigandi einingarverð árið n

Kostnaður, tekjur og aðrar fjárhæðir tilgreindar í þúsundum - Þjónustueiningar í þúsundum
(1) Þar með taldar leiðréttingar í tengslum við fyrri viðmiðunartímabil (l-liður 2. mgr. 25. gr.)

N+3

N+4
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Tafla 3 - Frekari upplýsingar um leiðréttingar
Heiti gjaldtökusvæðis
Frekari upplýsingar um leiðréttingar

Fjárhæðir

Leiðrétting miðað við verðbólgu árið n
Leiðrétting miðað við verðbólgu árið n+1
Leiðrétting miðað við verðbólgu árið n+2
Leiðrétting miðað við verðbólgu árið n+3
Leiðrétting miðað við verðbólgu árið n+4
Heildarleiðrétting miðað við verðbólgu (26. gr.)
Áhættuskipting vegna umferðar árið n
Áhættuskipting vegna umferðar árið n+1
Áhættuskipting vegna umferðar árið n+2
Áhættuskipting vegna umferðar árið n+3
Áhættuskipting vegna umferðar árið n+4
Leiðrétting í tengslum við áhættuskiptingu vegna umferðar (2.–5. mgr. 27. gr.)
Mismunur á fjárfestingarkostnaði árið n
Mismunur á fjárfestingarkostnaði árið n+1
Mismunur á fjárfestingarkostnaði árið n+2
Mismunur á fjárfestingarkostnaði árið n+3
Mismunur á fjárfestingarkostnaði árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum við fjárfestingarkostnað (4. mgr. 28. gr.)
Mismunur á kostnaði lögbærra yfirvalda og hæfra aðila árið n
Mismunur á kostnaði lögbærra yfirvalda og hæfra aðila árið n+1
Mismunur á kostnaði lögbærra yfirvalda og hæfra aðila árið n+2
Mismunur á kostnaði lögbærra yfirvalda og hæfra aðila árið n+3
Mismunur á kostnaði lögbærra yfirvalda og hæfra aðila árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum við kostnað lögbærra yfirvalda og hæfra aðila (5. mgr. 28. gr.)
Mismunur á kostnaði vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu árið n
Mismunur kostnaðar vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu árið n+1
Mismunur kostnaðar vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu árið n+2
Mismunur kostnaðar vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu árið n+3
Mismunur kostnaðar vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum við kostnað vegna Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu (5. mgr. 28. gr.)

Mismunur kostnaðar vegna lífeyris árið n
Mismunur kostnaðar vegna lífeyris árið n+1
Mismunur kostnaðar vegna lífeyris árið n+2
Mismunur kostnaðar vegna lífeyris árið n+3
Mismunur kostnaðar vegna lífeyris árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum við kostnað vegna lífeyris (6. mgr. 28. gr.)
Mismunur vaxta á lánum árið n
Mismunur vaxta á lánum árið n+1
Mismunur vaxta á lánum árið n+2
Mismunur vaxta á lánum árið n+3
Mismunur vaxta á lánum árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum við vexti á lánum (6. mgr. 28. gr.)
Kostnaður í tengslum við breytingar á lögum árið n
heiti
gjaldtökusvæðis
Kostnaður
í tengslum við breytingar á lögum árið n+1
Kostnaður í tengslum við breytingar á lögum árið n+2
Kostnaður í tengslum við breytingar á lögum árið n+3
Kostnaður í tengslum við breytingar á lögum árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum breytingar á lögum (6. mgr. 28. gr.)
Fjárhagslegir hvatar árið n
Fjárhagslegir hvatar árið n+1
Fjárhagslegir hvatar árið n+2
Fjárhagslegir hvatar árið n+3
Fjárhagslegir hvatar árið n+4
Fjárhagslegir hvatar í heild (3. og 4. mgr. 11. gr.)
Aðlögun gjalda árið n
Aðlögun gjalda árið n+1
Aðlögun gjalda árið n+2
Aðlögun gjalda árið n+3
Aðlögun gjalda árið n+4
Heildarleiðréttingar í tengslum við aðlögun gjalda (1. mgr. 32. gr.)
Leiðrétting vegna umferðar árið n
Leiðrétting vegna umferðar árið n+1
Leiðrétting vegna umferðar árið n+2
Leiðrétting vegna umferðar árið n+3
Leiðrétting vegna umferðar árið n+4
Leiðrétting vegna umferðar (8. og 9. mgr. 27. gr.)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Eftir viðmiðunartímabil
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Tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins árið n
Tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins árið n+1
Tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins árið n+2
Tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins árið n+3
Tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins árið n+4
Heildartekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins (a-liður 3. mgr. 25. gr.)
Tekjur af opinberri fjármögnun í aðildarríki árið n
Tekjur af opinberri fjármögnun í aðildarríki árið n+1
Tekjur af opinberri fjármögnun í aðildarríki árið n+2
Tekjur af opinberri fjármögnun í aðildarríki árið n+3
Tekjur af opinberri fjármögnun í aðildarríki árið n+4
Heildartekjur af opinberri fjármögnun í aðildarríki (a-liður 3. mgr. 25. gr.)
Tekjur af viðskiptastarfsemi árið n
Tekjur af viðskiptastarfsemi árið n+1
Tekjur af viðskiptastarfsemi árið n+2
Tekjur af viðskiptastarfsemi árið n+3
Tekjur af viðskiptastarfsemi árið n+4
Heildartekjur af viðskiptastarfsemi (b-liður 3. mgr. 25. gr.)
Tekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla árið n
Tekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla árið n+1
Tekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla árið n+2
Tekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla árið n+3
Tekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla árið n+4
Heildartekjur af samningum við rekstraraðila flugvalla (c-liður 3. mgr. 25. gr.)
Tekjumunur - endurskoðun einingarverðs árið n
Tekjumunur - endurskoðun einingarverðs árið n+1
Tekjumunur - endurskoðun einingarverðs árið n+2
Tekjumunur - endurskoðun einingarverðs árið n+3
Tekjumunur - endurskoðun einingarverðs árið n+4
Heildarmunur tekna vegna tímabundinnar beitingar einingarverðs (5. mgr. 29. gr.)

Fjárhæðir í þúsundum (í gjaldmiðli hvers ríkis)

Nr. 29/59

Nr. 29/60

Tafla 4 - Frekari upplýsingar um sameiginleg verkefni og tekjur frá aðstoðaráætlunum Sambandsins sem er úthlutað til gjaldtökusvæðis
Heiti gjaldtökusvæðis

Fjárhæðir sem tekið er við

Tilvísun verkefnis

Virði fjármagnaðra verkefna
í þúsundum evra

Úthlutaðar fjárhæðir (samkvæmt
styrksamningi) í þúsundum evra

Heiti verkefnis

(samkvæmt styrksamningi)
Samtals

Á gjaldtökusvæði

Samtals

Á gjaldtökusvæði

Sameiginlegt
verkefni
(já/nei)

Raunverulegar fjárhæðir sem tekið er við (á gjaldtökusvæði) í
þúsundum evra
Á fyrri
viðmiðunartímabilum

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Samtals í þúsundum í gjaldmiðli hvers ríkis

Fjárhæðir sem eru endurgreiddar loftrýmisnotendum með öðrum tekjum

Tilvísun verkefnis
(samkvæmt hverjum
styrksamningi)

Heiti verkefnis

Fjárhæðum sem er haldið eftir

Heildarfjárhæð sem á að

vegna stjórnsýslukostnaðar á

endurgreiða á gjaldtökusvæði í

gjaldtökusvæði í þúsundum evra

þúsundum evra

Fjárhæðir sem eru endurgreiddar notendum (á gjaldtökusvæði) í þúsundum í gjaldmiðli
hvers ríkis
Á fyrri
viðmiðunartímabilum

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Eftir
viðmiðunartímabil
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Samtals í þúsundum evra

Samtals í þúsundum evra
Samtals í þúsundum í gjaldmiðli hvers ríkis
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UPPLÝSINGAR TIL VIÐBÓTAR VIÐ UPPLÝSINGATÖFLURNAR SEM UM GETUR Í 1., 2. OG 3. LIÐ

Eftirfarandi viðbótarupplýsingar skulu lagðar fram ásamt upplýsingunum sem á að skrá í upplýsingatöflurnar um
útreikning á einingarverði og um frekari upplýsingar um leiðréttingarnar sem um getur í 1. og 2. lið:
a) lýsing á og rökstuðningur fyrir því að koma á fót mismunandi gjaldtökusvæðum, einkum með tilliti til aðflugsgjaldsvæða og mögulegra víxlniðurgreiðslna á milli gjaldtökusvæða,
b) lýsing á stefnu um undanþágur og lýsing á fjármögnunarleiðum til að standa undir tengdum kostnaði,
c) lýsing á leiðréttingum sem eru tilkomnar vegna fyrirkomulags við áhættuskiptingu vegna umferðar í samræmi við
27. gr.,
d) lýsing á muninum á milli ákvarðaðs kostnaðar og raunkostnaðar árið n vegna breytinga á kostnaðinum, sem um
getur í 3. mgr. 28. gr., þ.m.t. lýsing á breytingunum sem um getur í þeirri grein,
e) lýsing á leiðréttingum sem eru tilkomnar vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á kostnaði í samræmi við 3.– 6. mgr.
28. gr.,
f)

lýsing á öðrum tekjum, ef þær eru fyrir hendi, sem eru sundurliðaðar eftir mismunandi flokkum sem tilgreindir eru
í 3. mgr. 25. gr.,

g) lýsing á beitingu fjárhagslegu hvatakerfanna, sem um getur í 3. og 4. mgr. 11. gr., árið n og fjárhagslega ávinningnum
og fjárhagslega óhagræðinu, sem af þeim hlýst, sem og lýsing og skýring á aðlögun flugleiðsögugjalda, sem gerðar eru
árið n skv. 32. gr., eftir atvikum, og leiðréttingar sem eru gerðar í kjölfarið,
h) lýsing á leiðréttingum í tengslum við tímabundna beitingu einingarverðs skv. 5. mgr. 29. gr.,
i)

lýsing á víxlfjármögnun á milli leiðarflugsgjaldsvæða eða á milli aðflugsgjaldsvæða, í samræmi við e-lið 2. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004,

j)

upplýsingar um beitingu einingarverðs, skv. 6. mgr. 29. gr., sem er lægra en einingarverðið, sem er reiknað út í
samræmi við 2. mgr. 25. gr., og leiðirnar við fjármögnun tekjumunarins,

k) upplýsingar og sundurliðun leiðréttinganna í tengslum við fyrri viðmiðunartímabil sem hafa áhrif á útreikning
einingarverðsins.
Eftirfarandi frekari upplýsingar skulu lagðar fram ásamt upplýsingunum sem á að skrá í upplýsingatöflurnar um frekari
upplýsingar um sameiginleg verkefni og um aðstoðaráætlanir Sambandsins sem um getur í 3. lið:
l)

upplýsingar um kostnað vegna sameiginlegra verkefna og annarra fjármagnaðra verkefna, sem eru sundurliðuð eftir
hverju einstöku verkefni, auk upplýsinga um fjármagn til þessara verkefna frá opinberum yfirvöldum.
_____
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X. VIÐAUKI

VIÐMIÐANIR UM MAT Á ÞVÍ HVORT VEITING ÞJÓNUSTUNNAR, SEM UM GETUR Í 1. MGR. 35. GR., SÉ HÁÐ
MARKAÐSSKILYRÐUM

1.

Að hve miklu leyti þjónustuveitendum er frjálst að bjóðast til að veita þessa þjónustu eða hætta að veita hana:
a) hvort lagalegar, efnahagslegar eða aðrar hindranir séu fyrir hendi sem myndu koma í veg fyrir að þjónustuveitandi
bjóðist til að veita þessa þjónustu eða héldi áfram að veita hana,
b) gildissvið, tímalengd og verðmæti þjónustusamninga,
c) hvort verklagsreglur séu fyrir hendi sem leyfa að efnislegar og óefnislegar eignir, hugverk og starfsfólk verði
yfirfært frá núverandi aðila eða á annan hátt gert aðgengilegt öðrum aðila.

2.

Að hve miklu leyti þjónustuveitanda er frjálst að ákveða að veita sjálfur flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði, þ.m.t. ef
um er að ræða flugvelli:
a) hvort lagalegar, samningslegar eða hagnýtar hindranir eru fyrir hendi að því er varðar að skipta um þjónustuveitanda
eða, ef um er að ræða flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði, að flugvellir færist í þá átt að veita sjálfir flugleiðsöguþjónustu,
b) hvort samráðsferli sé fyrir hendi þar sem tekið er tillit til sjónarmiða loftrýmisnotenda við breytingu á fyrirkomulagi
við þjónustuveitingu.

3.

Að hvaða marki markaðsgerð og samkeppni sé fyrir hendi eða hvort útlit sé fyrir trúverðuga samkeppni:
a) hvort um sé að ræða opinbert útboðsferli (á ekki við ef flugvöllurinn veitir sjálfur þjónustuna),
b) vísbendingar um aðra trúverðuga þjónustuveitendur, sem geta tekið þátt í útboðsferlinu og hafa veitt þjónustu áður,
þ.m.t. möguleiki flugvallarins að veita þjónustuna sjálfur.

4.

Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði, að hve miklu leyti flugvellir eru háðir þrýstingi vegna rekstrarkostnaðar eða reglum sem byggjast á hvatningu:
a) hvort samkeppni flugvalla um viðskipti flugrekenda sé virk,
b) að hve miklu leyti flugvellir bera kostnað við flugleiðsöguþjónustu,
c) hvort flugvellir starfi í samkeppnisumhverfi eða við efnahagshvata sem eru hannaðir til að setja þak á verð eða
hvetja á annan hátt til kostnaðarlækkunar.

5.

Að hvaða marki reikningshald og skýrslugerð eru aðskilin í starfsemi veitanda flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði eða
CNS-, MET- og AIS-þjónustu eða gagnaþjónustu fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar sem veitir einnig flugleiðsöguþjónustu
á flugleið.

6.

Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði skal matið í þessum viðauka framkvæmt fyrir hvern flugvöll fyrir
sig eða fyrir flokka flugvalla.
_____
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XI. VIÐAUKI

UPPLÝSINGATÖFLUR TIL AÐ STYÐJA VIÐ KOSTNAÐARGRUNNINN OG EININGARVERÐIN SEM Á AÐ LEGGJA FYRIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNINA Í SAMRÆMI VIÐ 6. MGR. 35. GR.

1.

KOSTNAÐUR VIÐ FLUGLEIÐSÖGUÞJÓNUSTU

1.1. Upplýsingatöflur
Fylgja skal eftirfarandi fyrirmælum við skráningu gagna í töflu A og B:
a) töflurnar skulu fylltar út fyrir hvert gjaldtökusvæði. Kostnaður og verð skulu ákveðin í gjaldmiðli hvers ríkis fyrir sig,
b) tölurnar í töflu A skulu vera raunverulegar tölur fyrir árið (n-5) til ársins (n-1) og áætlaðar tölur fyrir árið (n) og næstu
ár þar á eftir,
c) í töflu B skal árlegt verð endurspegla virði samningsins. Í töflunni skal hlutaðeigandi aðildarríki lýsa og gefa upp þá
verkeiningu sem talin er ákvarða virði samningsins. Að því er varðar flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði skal fylla út
töflu B fyrir hvern flugvöll þar sem flugleiðsöguþjónusta er veitt samkvæmt markaðsskilyrðum á aðflugsgjaldsvæðinu.
Tafla A
Tafla A - Heildarkostnaður

Ár n

Heiti gjaldtökusvæðis
Gjaldmiðill
Fyrirtæki

(n-5) A

(n-4) A

(n-3) A

(n-2) A

(n) F

(n-1) A

(n+1) F

(n+2) P

(n+3) P

(n+4) P

Sundurliðun eftir tegund (á nafnvirði)

Starfsfólk
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Fjármagnskostnaður
Sérstakur kostnaður
Heildarkostnaður

Tafla B

Tafla B - Árlegt verð og einingarverð
Ár n

Heiti gjaldtökusvæðis
Gjaldmiðill
Fyrirtæki

(n-5)

(n-4)

Árlegt verð (a)
Verkeining (b)
Einingarverð

a) Árlegt verð í þúsundum í gjaldmiðli hvers ríkis
b) Verkeining í <verður tilgreint>

(n-3)

(n-2)

(n-1)

(n)

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+4)
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1.2. Viðbótarupplýsingar
Eftirfarandi viðbótarupplýsingar skulu lagðar fram ásamt upplýsingunum sem skulu skráðar í töflu A og B:
a) lýsing á verkeiningunni sem er notuð í töflu B,
b) lýsing á viðmiðunum, sem notaðar eru til að skipta kostnaði við aðstöðu og þjónustu á milli mismunandi flugleiðsöguþjónustu, sem byggð er á skrá yfir aðstöðu og þjónustu samkvæmt svæðisbundinni flugleiðsöguáætlun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir Evrópusvæðið (skjal 7754),
c) lýsing og skýring á muninum á milli áætlaðra og raunverulegra talna fyrir árin (n-5) til (n-1) í tengslum við allar
upplýsingarnar í töflu A og B,
d) lýsing og skýring á áætluðum kostnaði og fjárfestingum næstu fimm árin í tengslum við áætlaða umferð,
e) lýsing og skýring á aðferðinni, sem er fylgt, við að reikna út kostnað vegna afskrifta: upphaflegt kostnaðarverð eða
gangverð,
f)

rök fyrir fjármagnskostnaði, þ.m.t. þættir eignagrunnsins,

g) lýsing á leiðum til að fjármagna viðkomandi flugleiðsöguþjónustu að því er varðar hvert gjaldtökusvæði þar sem
þjónusta er háð markaðsskilyrðum.
_____
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XII. VIÐAUKI

VEIGAMIKILIR ÞÆTTIR SAMRÁÐSINS SEM UM GETUR Í 3. MGR. 24. GR. OG 1. MGR. 30. GR.

1.

Samráðið, sem um getur í 3. mgr. 24. gr., skal einkum varða eftirfarandi veigamikla þætti í tengslum við gagnsæi
kostnaðar:
a) raunkostnað, sem stofnað var til næstliðið ár, sem og mismuninn á milli raunkostnaðar og ákvarðaðs kostnaðar sem er
að finna í frammistöðuáætluninni,
b) þróun kostnaðarins sem um getur í 3. mgr. 28. gr.

2.

Samráðið, sem um getur í 1. mgr. 30. gr., skal einkum varða eftirfarandi veigamikla þætti í tengslum við gagnsæi
einingarverðs:
a) innheimtustefnu, þ.m.t. tímasetningu leiðréttingar á einingarverðunum og víxlfjármögnunar á milli aðflugsgjaldsvæða,
b) þróun umferðar í samanburði við umferðarspána sem sett er fram í frammistöðuáætluninni,
c) beitingu fyrirkomulags við áhættuskiptingu vegna umferðar, sem um getur í 27. gr., og hvatakerfisins eða -kerfanna
sem er hrint í framkvæmd á grundvelli 11. gr.,
d) ef við á, fyrirhugaðar breytingar á aðflugsgjaldsvæðum í samræmi við a-lið 5. mgr. 21. gr.,
e) ef við á, þjónustu sem gert er ráð fyrir að verði háð markaðsskilyrðum í samræmi við b-lið 3. mgr. 35. gr.
_____
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XIII. VIÐAUKI

SÉRTÆKAR KRÖFUR UM HVATAKERFIN SEM UM GETUR Í 3. MGR. 11. GR.

1.

AÐLÖGUN VELTIGILDA

1.1. Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi
Ef landsbundin eftirlitsyfirvöld ákveða að beita fyrirkomulagi við aðlögun veltigilda að því er varðar leiðarflug, í
samræmi við ii. lið c-liðar 3. mgr. 11. gr. og iii. og v. lið g-liðar 3. mgr. 11. gr., getur aðlögunarfyrirkomulagið samrýmst
öðrum eða báðum eftirfarandi liðum:
a) gera mögulegt að tekið sé tillit til veigamikilla og ófyrirsjáanlegra breytinga á umferð, þar sem veltigildið fyrir árið n skal
byggjast á viðmiðunargildinu á vettvangi hvers veitanda flugleiðsöguþjónustu frá nóvemberútgáfu aðgerðaáætlunar
netanna árið n-1,
b) takmarka gildissvið hvata þannig að þeir taki aðeins til seinkana í tengslum við afkastagetu, leiðarval, starfsfólk og
búnað flugumferðarstjórnar, stjórnun loftrýma og sérstakra atburða sem tengjast kóðunum C, R, S, T, M og P í
notendahandbókinni fyrir flæðis- og afkastagetustýringu flugumferðar (ATFCM).
1.2. Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði
Ef landsbundin eftirlitsyfirvöld ákveða að beita fyrirkomulagi við aðlögun veltigilda að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á
aðflugssvæði, í samræmi við ii. lið c-liðar 3. mgr. 11. gr. og iii. og v. lið g-liðar 3. mgr. 11. gr., getur aðlögunarfyrirkomulagið
samrýmst öðrum eða báðum eftirfarandi liðum:
a) gera mögulegt að tekið sé tillit til veigamikilla og ófyrirsjáanlegra breytinga á umferð, þar sem veltigildið fyrir árið n
skal aðlagað á grundvelli hlutlægra og gagnsærra meginreglna sem eru skilgreindar í frammistöðuáætluninni,
b) takmarka gildissvið hvata þannig að þeir taki aðeins til seinkana í tengslum við afkastagetu, leiðarval, starfsfólk og
búnað flugumferðarstjórnar, stjórnun loftrýma og sérstakra atburða sem tengjast kóðunum C, R, S, T, M og P í
notendahandbókinni fyrir flæðis- og afkastagetustýringu flugumferðar (ATFCM).
2.

ÚTREIKNINGUR Á FJÁRHAGSLEGUM ÁVINNINGI OG FJÁRHAGSLEGU ÓHAGRÆÐI

2.1. Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi
a) Fjárhagslegi ávinningurinn, sem um getur í e-lið 3. mgr. 11. gr., skal reiknaður út sem hundraðshluti ákvarðaðs kostnaðar
árið n og er innheimtur frá loftrýmisnotendum með hækkun á einingarverði árið n+2, ef frábrigði frá meðalseinkun fyrir
hvert flug í flæðisstjórnun flugumferðar árið n, undir veltigildinu, er, sem algildi, yfir neðri mörkum samhverfa bilsins
sem um getur í d-lið 3. mgr. 11. gr.
Hundraðshluti ákvarðaða kostnaðarins skal, frá neðri mörkum samhverfa bilsins upp að viðvörunarmörkunum sem um
getur í iii. lið b-liðar 4. mgr. 9. gr., fylgja jöfnum hlutfallskvarða þar sem nota skal fastan hámarkshundraðshluta, ef
frábrigði frá meðalseinkun fyrir hvert flug í flæðisstjórnun flugumferðar árið n, undir veltigildinu, er, sem algildi, jafnt og
eða yfir gildi viðvörunarmarkanna.
b) Fjárhagslega óhagræðið, sem um getur í f-lið 3. mgr. 11. gr., skal reiknað út sem hundraðshluti ákvarðaðs kostnaðar árið
n og er endurgreitt loftrýmisnotendum með lækkun á einingarverði árið n+2, ef frábrigði frá meðalseinkun fyrir hvert flug
í flæðisstjórnun flugumferðar árið n, yfir veltigildinu, er, sem algildi, yfir efri mörkum samhverfa bilsins sem um getur í
d-lið 3. mgr. 11. gr.
Hundraðshluti ákvarðaða kostnaðarins skal, frá efri mörkum samhverfa bilsins upp að viðvörunarmörkunum sem um
getur í iii. lið b-liðar 4. mgr. 9. gr., fylgja jöfnum hlutfallskvarða þar sem nota skal fastan hámarkshundraðshluta, ef
frábrigði frá meðalseinkun fyrir hvert flug í flæðisstjórnun flugumferðar árið n, yfir veltigildinu, er, sem algildi, jafnt og
eða yfir gildi viðvörunarmarkanna.
2.2. Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði
a) Fjárhagslegi ávinningurinn, sem um getur í e-lið 3. mgr. 11. gr., skal reiknaður út sem hundraðshluti ákvarðaða
kostnaðarins árið n og er endurgreiddur af hálfu loftrýmisnotenda með hækkun á einingarverði árið n+2, ef raunveruleg
seinkun á komu í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug árið n er undir neðri mörkum samhverfa bilsins sem um
getur í d-lið 3. mgr. 11. gr.
Hundraðshluti ákvarðaða kostnaðarins skal, frá neðri mörkum samhverfa bilsins niður í 50% af veltigildinu, fylgja
jöfnum hlutfallskvarða þar sem nota skal fastan hámarkshundraðshluta, ef raunveruleg seinkun á komu í flæðisstjórnun
flugumferðar fyrir hvert flug árið n er jöfn og eða undir 50% af veltigildinu.
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b) Fjárhagslega óhagræðið, sem um getur í e-lið 3. mgr. 11. gr., skal reiknað út sem hundraðshluti ákvarðaða kostnaðarins árið n og endurgreitt af hálfu loftrýmisnotenda með lækkun á einingarverði árið n+2, ef raunveruleg seinkun
á komu í flæðisstjórnun flugumferðar fyrir hvert flug árið n er yfir efri mörkum samhverfa bilsins sem um getur í d-lið
3. mgr. 11. gr.
Hundraðshluti ákvarðaða kostnaðarins, frá efri mörkum samhverfa bilsins upp að 150% af veltigildinu, skal fylgja
jöfnun hlutfallskvarða þar sem nota skal fastan hámarkshundraðshluta, ef raunveruleg seinkun á komu í flæðisstjórnun
flugumferðar fyrir hvert flug árið n er jöfn og eða yfir 150% af veltigildinu.
__________

