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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1069/1999 

frá 25. maí 1999 

um aðlögun reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3922/91 að framförum á sviði vísinda og tækni(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 frá 
16. desember 1991 um samræmingu á tæknikröfum og 
stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála (1) eins og henni var 
síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 
2176/96 (2), einkum 11. gr., 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 

1) Í reglugerð (EBE) nr. 3922/91 er kveðið á um að 
framkvæmdastjórnin skuli gera breytingar á 
sameiginlegum tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð 
sem fjallað er um í II. viðauka við hana og eru 
nauðsynlegar vegna vísinda- og tækniframfara. 
Heppilegt er að gera slíkar breytingar nú, einkum til 
að gera umbætur að því er varðar öryggiskröfur. 

 

2) JAR 1 − „Skilgreiningar“ hefur verið breytt þannig að 
teknar eru upp nýjar skilgreiningar í tengslum við 
flutningaflug. 

 

3) JAR 22 − „Svifflugur og vélflugur“ hefur verið breytt 
þannig að tekið er upp hugtakið sjálfbærar vélflugur 
og einstakir kaflar eru þannig uppfærðir.  

 
4) JAR 25 − „Stórar flugvélar“ hefur verið breytt þannig 

að teknar eru með samþykktar breytingar á jafngildu 
bandarísku kerfi (FAR 25) og til að taka upp kröfur 
sem hefur verið breytt í kjölfar samræmingarstarfs 
flugöryggissamtaka Evrópu (JAA) og flugmála- 
stjórnar Bandaríkjanna (FAA) og til að gera umbætur 
á kröfum varðandi varaaflbúnað (APU) og 
sjálfstýringu.  

________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 130, 26.5.1999, bls. 16, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 181/1999 frá 17. 
desember 1999 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

(1) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4. 
(2) Stjtíð. EB L 291, 14.11.1996, bls. 15.  

5) JAR AWO − „Starfræksla við öll veðurskilyrði“ 
hefur verið breytt þannig að teknar eru inn kröfur, 
meðal annars varðandi aðflug og lendingu með einn 
hreyfil óvirkan.  

 

6) JAR E − „Hreyflar“ hefur verið breytt þannig að 
teknar eru inn uppfærðar kröfur í kjölfar  
samræmingarstarfs flugöryggissamtaka Evrópu og 
flugmálastjórnar Bandaríkjanna og til að auka 
samkvæmni við JAR-21 og aðrar JAR-reglur. 

 

7) JAR P − „Skrúfur“ hefur verið breytt til samræmis 
við JAR-21. 

 

8) JAR APU − „Varaaflbúnaður“ hefur verið breytt til 
samræmis við JAR-21. 

 

9) JAR TSO − „Tæknistaðlafyrirmæli“ hefur verið 
breytt með það fyrir augum að endurskoða gildandi  
tæknistaðlafyrirmæli og samþykkja ný (t.d. um 
hljóðrita). 

 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, eru í samræmi við álit nefndar um 
flugöryggisreglur (3). 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

Viðaukinn við þessa reglugerð komi í stað II. viðauka við 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91. 

 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

________________  

(3) Nefnd um flugöryggisreglur, skriflegt samráð frá 4.  febrúar 1999. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 25. maí 1999.  
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,  

Neil KINNOCK  

framkvæmdastjóri.  

 

 ______  
 

VIÐAUKI 

 

„II. VIÐAUKI 

 
Skrá um gildandi lykla í sameiginlegum 

tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð sem um getur í 3. gr. 
 

1. Almenn ákvæði og málsmeðferð 
JAR 1 Skilgreiningar og skammstafanir til og með 5. breytingu, 15 júlí 1996, og breytingu  

1/97/1, 12 desember 1997 

2. Gerðarvottun á framleiðsluvörum og íhlutum 
JAR 22 „Sailplanes and Powered Sailplanes“ (Svifflugur og vélflugur) til og með 5. breytingu 

frá 28. október 1995 

JAR 25 „Large Aeroplanes“ (Stórar flugvélar) til og með breytingu 25/96/1 frá 19. apríl 1996 

JAR AWO „All Weather Operations” (Starfræksla við öll veðurskilyrði) til og með 2. breytingu frá 
1. ágúst 1996 

JAR E „Engines“ (Hreyflar) til og með breytingum E/96/1 frá 8. ágúst 1996 og E/97/1 frá 
30. desember 1997 

JAR P „Propellers“ (Skrúfur) til og með breytingu P/96/1 frá 8. ágúst 1996 

JAR APU „Auxilary Power Units“ (Varaaflbúnaður) til og með breytingu APU/96/1 frá 8. ágúst 
1996 

JAR TSO „Technical Standard Orders“ (Tæknistaðlafyrirmæli) til og með 3. breytingu frá 28. apríl 
1998 

JAR VLA „Very Light Aeroplanes“ (Mjög léttar flugvélar) til og með breytingu VLA/92/1 

JAR 145 „Approved Maintenance Organisations“ (Viðurkennd viðhaldsstöð) frá og með 1. janúar 
1992.“ 

 ___________  


