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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 925/1999 

frá 29. apríl 1999 

um skráningu og starfrækslu innan bandalagsins á tilteknum tegundum þotna í 
almenningsflugi sem fljúga undir hljóðhraða og sem hefur verið breytt og nýtt skírteini 
hefur verið gefið út fyrir til að uppfylla staðla 3. kafla II. hluta I. bindis í 16. viðauka við 

samþykkt um alþjóðaflugmál, þriðja útgáfa (júlí 1993) (*)  

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 84. gr, 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (2), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. c í 
sáttmálanum (3), 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 

1) Eitt af meginmarkmiðum sameiginlegrar stefnu í 
flutningamálum er sjálfbær hreyfanleiki. Skilgreina má 
slíka stefnu sem allsherjaraðferð til  að tryggja bæði 
skilvirkan rekstur flutningakerfa bandalagsins og 
verndun umhverfisins. Rétt er að gera tæknilegar 
ráðstafanir sem miða að því að ná sjálfbærum 
hreyfanleika.  

 

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um framtíðar- 
þróun sameiginlegrar stefnu í flutningamálum er, í 
áætlun um heildarskipulag á vettvangi bandalagsins 
varðandi sjálfbæran hreyfanleika, skýrt vitnað til 
reglunnar um bann við nýskráningu háværustu 
flugvélanna.  

 

3) Í fimmtu aðgerðaáætluninni um umhverfið frá árinu 
1992, en ráðið og fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna, 
sem komu saman á vegum ráðsins, samþykktu almenn 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB C 120, 8.5.1999, bls. 47, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 150/1999 frá 5. 
nóvember 1999 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB C 118, 17.4.1998, bls. 20 og  
 Stjtíð. EB C 329, 27.10.1998, bls. 10. 
(2) Stjtíð. EB C 284, 14.9.1998, bls. 1. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 16. september 1998 (Stjtíð. EB C 313, 

12.10.1998, bls. 94), sameiginleg afstaða ráðsins frá 16. nóvember 1998 
(Stjtíð. EB C 404, 23.12.1998, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 
10. febrúar 1999 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 

 stefnumið hennar í ályktun sinni frá 1. febrúar  
1993 (4), er gert ráð fyrir frekari lagalegum 
ráðstöfunum sem miða að því að draga úr hávaða frá 
flugvélum. Í áðurnefndri áætlun er það sett sem 
markmið að enginn maður skuli þurfa að vera í hávaða 
á því stigi að það stofni heilsu og lífsgæðum hans í 
hættu. 

 

4) Aukin loftflutningastarfsemi á flugvöllum í banda- 
laginu veldur því að í auknum mæli eru settar 
takmarkanir vegna umhverfisins. Notkun flugvéla, sem 
valda minni hávaða á þessum flugvöllum, getur 
stuðlað að betri nýtingu á afkastagetu flugvallanna.  

5) Eldri gerðir af flugvélum, sem hefur verið breytt með 
það fyrir augum að fá betri útkomu við hávaðavottun, 
gefa frá sér hávaða sem er umtalsvert meiri en 
jafnþungar nútímaflugvélar sem fá í upphafi vottorð 
um að þær uppfylli staðla 3. kafla II. hluta I. bindis í 
16. viðauka við samþykkt um alþjóðaflugmál, þriðju 
útgáfu (júlí 1993). Slíkar breytingar lengja líftíma 
flugvéla sem að öðru jöfnu væri búið að taka úr 
umferð. Slíkar breytingar á flughreyflum af eldri gerð 
hafa gjarnan í för með sér aukna losun mengandi 
lofttegunda og meiri eldsneytisnotkun. Hægt er að 
skipta um hreyfla í flugvélum til að hávaðastig verði 
sambærilegt við flugvélar sem fá, strax í upphafi, 
skírteini sem sýna að þær uppfylla kröfurnar sem um 
getur í 3. kafla.  

 

6) Líta má svo á að bann við því að þessum gömlu, 
breyttu gerðum flugvéla sé bætt á skrá í 
aðildarríkjunum eftir þann dag, sem þessi reglugerð 
kemur til framkvæmda, sé verndarráðstöfun sem miðar 
að því að koma í veg fyrir að hávaði aukist í kringum 
flugvelli í bandalaginu og einnig að bæta ástandið 
varðandi eldsneytisnotkun og losun mengandi 
lofttegunda.  

                                                
(4) Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993, bls.1.  
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7) Í bandalagi án innri landamæra er rétt að undanskilja 
þær flugvélar frá banninu við nýskráningu sem eru 
skráðar í einhverju aðildarríki áður en þessi reglugerð 
kemur til framkvæmda. 

8) Með tilliti til gildandi laga í bandalaginu um hávaða 
frá flugvélum þarf þetta framtak að eiga sér stað á 
vettvangi bandalagsins með setningu bindandi 
bandalagsreglna.  

9) Reglan um bann við nýskráningu og reglan um bann 
við starfrækslu með hæfilegu aðlögunartímabili eru 
bæði framkvæmanlegar og hafa í för með sér ávinning 
í tækni- og umhverfismálum án þess að vera óþarflega 
íþyngjandi efnahagslega. 

10) Nauðsynlegt er að valda eins lítilli röskun á samkeppni 
og unnt er með því að setja fram jafngildar kröfur fyrir  
flugvélar sem eru skráðar í þriðju löndum. Þar sem 
bandalagið hefur enga lögsögu yfir skrám í þriðju 
löndum er einungis hægt að ná þessu markmiði með 
því að takmarka notkun flugvéla sem standast ekki 
kröfur og eru skráðar í þriðju löndum frá og með þeim 
degi er þessi reglugerð kemur til framkvæmda. Við 
dagsetningu slíkra takmarkana skal taka tillit til 
endanlegs lokadags fyrir starfrækslu flugvéla sem falla 
undir 2. kafla, eins og kveðið er á um í tilskipun 
ráðsins 92/14/EBE frá 2. mars 1992 um skorður við 
notkun flugvéla sem falla undir 2. kafla II. hluta I. 
bindis í 16. viðauka samþykktar um alþjóðaflugmál,  
2. útg. (1998) (5), og einnig til umfangs ákvæðanna um 
bann við nýskráningu flugvéla sem falla undir 2. kafla 
eins og mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins  
89/629/EBE frá 4. desember 1989 um takmörkun á 
hávaða frá almennum þotum sem fljúga undir 
hljóðhraða (6). 

 

11) Til að tryggja sömu meðferð á flugvélum, án tillits til 
skráningarlands þeirra, skal einnig stöðva starfrækslu 
þeirra flugvéla, sem eru skráðar í aðildarríkjunum og 
standast ekki kröfur, í samræmi við skilmálana sem 
eru settir vegna flugvéla sem standast ekki kröfur og 
eru skráðar í þriðju löndum. 

 

12) Þar eð meginmarkmiðið með ráðstöfuninni er að 
takmarka hávaða á flugvöllum í bandalaginu er heimilt 
að undanþiggja flugvélar reglunum um bann við  
nýskráningu og bann við starfrækslu ef þær eru ekki 
starfræktar á yfirráðasvæði bandalagsins. Til að þessar 
reglur geti komið að fullu gagni fyrir umhverfið er 
heimilt að veita undanþágur til bráðabirgða vegna 
starfrækslu sem heyrir til undantekninga.  

                                                
(5) Stjtíð. EB L 76, 23.3.1992, bls. 21. Tilskipuninni var breytt með 

tilskipun 98/20/EB (Stjtíð. EB L 107, 7.4.1998, bls. 4). 
(6) Stjtíð. EB L 363, 13.12.1989, bls. 27. 

13) Ákvæði þessarar reglugerðar koma ekki til 
framkvæmda í umdæmum handan hafsins, sem um 
getur í 2. mgr. 227. gr. sáttmálans, vegna 
landfræðilegrar legu þeirra. 

 
14) Nauðsynlegt er að safna upplýsingum um undanþágur 

sem aðildarríkin veita. 
 

15) Konungsríkið Spánn og Breska konungsríkið 
samþykktu tilhögun frekara samstarfs um notkun 
flugvallarins á Gíbraltar í sameiginlegri yfirlýsingu 
utanríkisráðuneyta beggja landanna í London 
2. desember 1987. Sú tilhögun er ekki komin til 
framkvæmda ennþá. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 
 

Markmið 
 
Markmiðið með þessari reglugerð er að mæla fyrir um 
reglur til að koma í veg fyrir aukinn hávaða í bandalaginu 
frá þotum í almenningsflugi, sem fljúga undir hljóðhraða og 
hafa fengið endurútgefið tegundarskírteini, og um leið að 
takmarka annan umhverfisskaða.  

2. gr. 
 

Skilgreiningar 
 
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
1) �þota í almenningsflugi sem flýgur undir hljóðhraða�: 

þota í almenningsflugi sem flýgur undir hljóðhraða og 
hefur fengið útgefið skírteini fyrir 34 000 kg hámarks- 
flugtaksmassa eða meira eða skírteini fyrir þá 
flugvélategund leyfir fleiri en 19 farþegasæti, að 
frátöldum sætum sem eru eingöngu ætluð áhöfninni, og 
er knúin af hreyflum með hjástreymishlutfall undir 
þremur; 

2) �þota í almenningsflugi sem flýgur undir hljóðhraða og 
hefur fengið endurútgefið skírteini�: þota í 
almenningsflugi sem flýgur undir hljóðhraða og hefur í 
upphafi verið gefið út skírteini fyrir með tilliti til hávaða 
í samræmi við 2. kafla eða samsvarandi staðla eða sem 
hefur ekki verið gefið út skírteini fyrir í upphafi með 
tilliti til hávaða en hefur verið breytt til samræmis við 
staðla 3. kafla, annaðhvort beint með tæknilegum 
ráðstöfunum eða óbeint með því að takmarka 
starfrækslu þeirra. Þotur í almenningsflugi, sem fljúga 
undir hljóðhraða og upphaflega þurfti að gefa út tvöfalt 
skírteini fyrir vegna þungatakmarkana, svo að þær 
uppfylltu kröfur 3. kafla,  skulu skoðast sem flugvélar 
með endurútgefið skírteini. Þotur í almenningsflugi, sem 
fljúga undir hljóðhraða og hefur verið breytt til að 
uppfylla staðla 3. kafla þannig að skipt hefur verið um 
hreyfla í þeim og settir hreyflar með hjástreymis- 
hlutfallinu þrír eða meira, skulu ekki skoðast sem 
flugvélar með endurútgefið skírteini; 
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3) �2. kafli� og �3. kafli�: hávaðastaðlar eins og þeir eru 
skilgreindir í 2. og 3. kafla II. hluta I. bindis í 
16. viðauka við samþykkt um alþjóðaflugmál, þriðju 
útgáfu (júlí 1993); 

 
4) �takmarkanir á starfrækslu�: þungatakmarkanir sem 

eru settar á flugvélar og/eða takmarkanir á starfsemi, 
sem flugstjóri eða flugrekandi getur haft áhrif á, til 
dæmis minni notkun flapa; 

 
5) �skráning flugvélar�: sú formlega aðgerð þegar 

ríkisfang flugvélar er ákveðið með því að skrá hana í 
innlenda skrá aðildarríkis eða innlenda skrá þriðja lands;  

 
6) �yfirráðasvæði bandalagsins�: yfirráðasvæði banda- 

lagsins samkvæmt ákvæðum sáttmálans.  

3. gr. 
 

Flugvélar sem uppfylla ekki skilyrði 
 
1. Þotur í almenningsflugi, sem fljúga undir hljóðhraða og 
hafa fengið endurútgefið skírteini, skulu ekki skráðar í 
innlenda skrá aðildarríkis frá og með þeim degi sem þessi 
reglugerð kemur til framkvæmda. 
 
2. Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á þotur í 
almenningsflugi sem fljúga undir hljóðhraða og voru 
komnar á skrá í einhverju aðildarríki áður en þessi 
reglugerð kom til framkvæmda og hafa alltaf verið skráðar í 
bandalaginu síðan. 
 
3. Þrátt fyrir ákvæði tilskipunar 92/14/EBE einkum 
2. mgr. 2. gr., skal, frá og með 1. apríl 2002, ekki leyfa að 
þotur í almenningsflugi, sem fljúga undir hljóðhraða, sem 
hafa fengið endurútgefið skírteini og eru skráðar í þriðja 
landi, séu starfræktar á flugvöllum á yfirráðasvæði  
bandalagsins nema flugrekandi slíkra flugvéla geti sannað 
að þær hafi verið á skrá í því þriðja landi þegar þessi 
reglugerð kom til framkvæmda og fyrir þann dag hafi þær, á 
tímabilinu frá 1. apríl 1995 og þar til þessi reglugerð kemur 
til framkvæmda, verið starfræktar á yfirráðasvæði 
bandalagsins. 
 
4. Frá og með 1. apríl 2002 má ekki starfrækja þotur í 
almenningsflugi, sem fljúga undir hljóðhraða, hafa fengið 
endurútgefið tegundarskírteini og eru á skrá aðildarríkja, á 
flugvöllum á yfirráðasvæði bandalagsins nema þær hafi 
verið starfræktar á því yfirráðasvæði fyrir þann dag sem 
þessi reglugerð kemur til framkvæmda. 

4. gr. 
 

Undanþágur 
 
1. Aðildarríkin geta veitt undanþágur til bráðabirgða frá 
ákvæðum 3. gr. fyrir þotur í almenningsflugi, sem fljúga 
undir hljóðhraða, vegna starfsemi sem heyrir til slíkra 
undantekninga að það væri óeðlilegt að synja um 
undanþágu til bráðabirgða, til dæmis í neyðartilvikum. 
Aðildarríkin geta takmarkað slíkar undanþágur, á 

gagnsæjan hátt og án mismununar, við tiltekna flugvelli 
og/eða tiltekna og tilgreinda tíma dags. 
 
2. Aðildarríkin geta veitt undanþágur frá ákvæðum 3. gr. 
fyrir þotur í almenningsflugi sem fljúga undir hljóðhraða og 
eru eingöngu starfræktar utan yfirráðasvæðis bandalagsins.  
 
3. Aðildarríkin geta veitt undanþágur frá ákvæðum 3. gr. 
fyrir þotur í almenningsflugi, sem fljúga undir hljóðhraða 
og eru leigðar flugrekanda, og hafa þess vegna verið 
fjarlægðar tímabundið af skrá aðildarríkisins þar sem þær 
hafa verið skráðar síðustu sex mánuðina áður en þessi 
reglugerð kemur til framkvæmda, að því tilskildu að löglegt 
og fjárhagslegt eignarhald á flugvélinni verði áfram í 
aðildarríkinu.   
 
4. Einu sinni á ári skulu aðildarríkin tilkynna  
framkvæmdastjórninni um undanþágur sem eru veittar 
samkvæmt þessari grein.  

5. gr. 
 

Umdæmi handan hafsins 
 
Þessi reglugerð gildir ekki um umdæmi handan hafsins, sem 
um getur í 2. mgr. 227. gr. sáttmálans, hvorki að því er 
varðar ákvæðin um skráningu þotna í almenningsflugi, sem 
fljúga undir hljóðhraða og hafa fengið endurútgefið 
skírteini, í innlendar skrár aðildarríkja né starfrækslu slíkra 
flugvéla á flugvöllum í áðurnefndum umdæmum.   

6. gr. 
 

Flugvöllurinn á Gíbraltar 
 
1. Litið er svo á að beiting ákvæða þessarar reglugerðar, 
að því er varðar flugvöllinn á Gíbraltar, hafi hvorki áhrif á 
réttarstöðu konungsríkisins Spánar né Breska 
konungsríkisins með tilliti til ágreinings þeirra um yfirráð 
yfir landinu sem flugvöllurinn stendur á.   
 
2. Fresta skal beitingu ákvæða þessarar reglugerðar, að 
því er varðar flugvöllinn á Gíbraltar, þar til tilhögunin, sem 
samþykkt var í sameiginlegri yfirlýsingu utanríkisráðherra 
konungsríkisins Spánar og Breska konungsríkisins 
2. desember 1987, er komin til framkvæmda. Ríkisstjórnir 
konungsríkisins Spánar og Breska konungsríkisins munu 
tilkynna ráðinu um dagsetningu þessarar framkvæmdar.  
 

7. gr. 
 

Gildistaka 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 
Hún kemur til framkvæmda tólf mánuðum eftir að hún 
öðlast gildi.  
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 

Gjört í Lúxemborg 29. apríl 1999.  
 

Fyrir hönd ráðsins,  

W. MÜLLER  

forseti.  

 _________________________________ 
 


