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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 551/2004                      2008/EES/68/20

frá 10. mars 2004 

um skipulag og notkun loftrýmis í samevrópska loftrýminu (loftrýmisreglugerðin) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (4), á grundvelli sameiginlegs texta sem sáttanefndin 
samþykkti 11. desember 2003, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Við stofnun samevrópsks loftrýmis er nauðsynlegt að 
farið sé að samræmdum reglum við skipulag og notkun 
loftrýmis.  

2) Í skýrslu, sem nefnd háttsettra embættismanna um 
samevrópskt loftrými sendi frá sér í nóvember 2000, 
kemur fram að loftrýmið skuli hannað, reglur settar um 
það og því stjórnað á evrópskum grunni. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 20. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2006 frá 2. júní 2006 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, bls. 
15. 

(1)  Stjtíð. EB C 103 E, 30.4.2002, bls. 35. 
(2) Stjtíð. EB C 241, 7.10.2002, bls. 24. 
(3) Stjtíð. EB C 278, 14.11.2002, bls. 13. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 3. september 2002 (Stjtíð. ESB C 272 E, 

13.11.2003, bls. 316), afstaða ráðsins frá 18. mars 2003 (Stjtíð. ESB C 129 
E, 3.6.2003, bls. 11) og afstaða Evrópuþingsins frá 3. júlí 2003 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). Lagaleg ályktun Evrópuþingsins frá 
29. janúar 2004 og ákvörðun ráðsins frá 2. febrúar 2004. 

3) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 
30. nóvember 2001 um stofnun samevrópsks loftrýmis er 
hvatt til skipulagsbreytinga svo að unnt sé að koma á fót 
samevrópsku loftrými með því að samþætta smám saman 
stjórnun loftrýma og þróa nýjar hugmyndir og aðferðir 
við rekstrarstjórnun flugumferðar. 

4) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 549/2004 
frá 10. mars 2004 (rammareglugerðin) (5) eru sett 
rammaákvæði um að koma á samevrópsku loftrými. 

5) Í 1. gr. Chicago-samþykktarinnar um alþjóðaflugmál frá 
1944 viðurkenna samningsríkin að „Ríki þau, sem aðilar 
eru að samþykkt þessari, viðurkenna full og óskoruð 
yfirráð hvers ríkis yfir loftinu, sem uppi yfir því er.“ Það 
er innan ramma slíks yfirráðaréttar að aðildarríki 
Bandalagsins beita, með fyrirvara um viðeigandi 
alþjóðasamninga, heimildum opinbers yfirvalds til að 
stjórna flugumferð. 

6) Loftrými er sameiginleg auðlind allra  notendahópa og 
þurfa þeir að nota það á sveigjanlegan hátt til að tryggja 
sanngirni og gagnsæi, að teknu tilliti til þarfar 
aðildarríkjanna að tryggja vernd og varnir og 
skuldbindinga þeirra við alþjóðastofnanir. 

7) Skilvirk stjórnun loftrýmis er nauðsynleg forsenda þess 
að unnt verði að auka afkastagetu 
flugumferðarþjónustukerfisins, sinna mismunandi 
kröfum notenda sem best og nýta loftrýmið á eins 
sveigjanlegan hátt og unnt er. 

8) Starfsemi Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu 
(Eurocontrol) er staðfesting á því að ekki er raunhæft að 
þróa flugleiðakerfi og skipulag loftrýmis á einangraðan 
hátt þar sem hvert aðildarríki er óaðskiljanlegur hluti af 
evrópska netinu fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar, bæði 
innan og utan Bandalagsins.  

________________  

(5) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.  
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9) Samþætta skal smám saman rekstur loftrýmis fyrir 
almennt leiðarflug í efra loftrými. Ákvarða skal snertiflöt 
á milli efra og neðra loftrýmis til samræmis við það. 

10) Stofnun efra flugupplýsingasvæðis Evrópu (EUIR), sem 
tekur til efra loftrýmisins og er á ábyrgð aðildarríkjanna 
innan gildissviðs þessarar reglugerðar, mun auðvelda 
sameiginlega áætlanagerð og sameiginlega útgáfu 
flugupplýsingahandbókar til að koma í veg fyrir 
svæðisbundna flöskuhálsa. 

11) Loftrýmisnotendur búa ekki allir við sömu skilyrði að 
því er varðar aðgang að loftrými Bandalagsins og frelsi 
til að hreyfa sig innan þess. Þetta stafar af skorti á 
samhæfingu við skiptingu loftrýmis í flokka. 

12) Endurskilgreining loftrýmis skal byggjast á 
rekstrarkröfum, óháð fyrirliggjandi mörkum. Þróa skal 
sameiginlegar meginreglur til þess að koma á einsleitum, 
starfrænum loftrýmisumdæmum í samráði við og á 
grundvelli tæknilegrar ráðgjafar frá Evrópustofnun um 
öryggi flugleiðsögu. 

13) Mikilvægt er að koma á sameiginlegu, samræmdu 
skipulagi loftrýmis, að því er varðar flugleiðir og 
undirsvæði, byggja núverandi skipulag og 
framtíðarskipulag loftrýmis á sameiginlegum 
meginreglum og hanna og stjórna loftrými í samræmi við 
samræmdar reglur. 

14) Nota skal hugmyndina um sveigjanlega notkun loftrýmis 
á skilvirkan hátt. Nauðsynlegt er að ná sem bestri 
nýtingu undirsvæða loftrýmis, einkum á álagstímum 
almennrar flugumferðar og í loftrými þar sem 
flugumferð er mikil, með samstarfi á milli 
aðildarríkjanna með tilliti til notkunar þessara 
undirsvæða fyrir hernaðaraðgerðir og herþjálfun. Í því 
skyni er nauðsynlegt að úthluta viðeigandi fjármunum til 
að koma hugmyndinni um sveigjanlega notkun loftrýmis 
í framkvæmd á skilvirkan hátt, að teknu tilliti til 
borgaralegra og hernaðarlegra krafna. 

15) Aðildarríkin skulu leita eftir samstarfi við aðliggjandi 
aðildarríki til að beita hugmyndinni um sveigjanlega 
notkun loftrýmis yfir landamæri. 

16) Mismunur á skipulagi samstarfs vegna almenningsflugs 
og herflugs í Bandalaginu takmarkar samræmda og 
tímanlega stjórnun loftrýmis og framkvæmd breytinga. 
Hvernig til tekst með samevrópskt loftrými byggist á 
skilvirku samstarfi milli borgaralegra yfirvalda og 

hermálayfirvalda, með fyrirvara um heimildir og 
ábyrgðir aðildarríkja á sviði varnarmála. 

17) Ef beiting sameiginlegra meginreglna og viðmiðana 
hefur heftandi áhrif á  flug sem tengist 
hernaðaraðgerðum og herþjálfun skal tryggja að það fari 
fram á öruggan og skilvirkan hátt. 

18) Gera skal viðeigandi ráðstafanir til að auka skilvirkni 
flæðisstjórnunar flugumferðar í því skyni að styðja við 
fyrirliggjandi rekstrareiningar, þ.m.t. yfirstjórn 
flæðisstjórnunardeildar Evrópustofnunar um öryggi 
flugleiðsögu. 

19) Æskilegt er að huga að því að útvíkka hugmyndir um 
efra loftrými þannig að þær nái einnig til neðra loftrýmis 
í samræmi við tímaáætlun og viðeigandi rannsóknir. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Markmið og gildissvið 

1. Innan gildissviðs rammareglugerðarinnar varðar þessi 
reglugerð skipulag og notkun loftrýmis í samevrópska 
loftrýminu. Markmiðið með þessari reglugerð er að styðja 
hugmyndina um að samþætta smám saman rekstur loftrýmis í 
tengslum við sameiginlega stefnu í flutningamálum og að 
ákvarða sameiginlegar verklagsreglur fyrir hönnun, 
skipulagningu og stjórnun til að tryggja skilvirka og örugga 
framkvæmd rekstrarstjórnunar flugumferðar. 

2. Notkun loftrýmis skal styðja rekstur flugleiðsöguþjónustu á 
samfelldan og samræmdan hátt í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 550/2004 frá 10. mars 2004 
um að veita þjónustu á sviði flugleiðsögu í samevrópska 
loftrýminu (þjónustureglugerðin) (1). 

________________  

(1) Stjtíð. EB L, 96, 31.3.2004, bls. 10. 
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3. Með fyrirvara um 10. gr. skal þessi reglugerð gilda um 
loftrými Alþjóðaflugmálastofnunarinnar innan Evrópusvæðis 
(ICAO EUR) og Afríku- og Indlandshafssvæðis (ICAO AFI) 
þar sem aðildarríkin eru ábyrg fyrir því að veita 
flugumferðarþjónustu í samræmi við þjónustureglugerðina. 
Aðildarríkin mega einnig beita þessari reglugerð á loftrými sem 
er á ábyrgð þeirra innan annarra svæða Alþjóða-
flugmálastofnunarinnar, að því tilskildu að þau tilkynni 
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um það.  

4. Birta skal flugupplýsingasvæðin, sem eru innan þess 
loftrýmis sem reglugerð þessi gildir um, í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 

II. KAFLI 

UPPBYGGING LOFTRÝMIS 

2. gr. 

Afmörkun loftrýmis 

Skil á milli efra og neðra loftrýmis miðast við fluglag 285. 

Ákveða má frávik frá þessum skilum, sem eru réttlætanleg í 
ljósi rekstrarkrafna, í samráði við viðkomandi aðildarríki í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 5. gr. 
rammareglugerðarinnar. 

3. gr. 

Efra flugupplýsingasvæði Evrópu 

1. Bandalagið og aðildarríkin skulu stefna að því að koma á 
sameiginlegu efra flugupplýsingasvæði Evrópu sem 
Alþjóðaflugmálastofnunin viðurkennir. Í því tilliti skal 
framkvæmdastjórnin, þegar um er að ræða málefni sem heyra 
undir valdsvið Bandalagsins, leggja tillögu fyrir ráðið í 
samræmi við 300. gr. sáttmálans eigi síðar en tveimur árum 
eftir gildistöku þessarar reglugerðar. 

2. Efra flugupplýsingasvæði Evrópu skal hannað þannig að 
það nái yfir loftrými, sem er á ábyrgð aðildarríkjanna í 
samræmi við 3. mgr. 1. gr., og geti einnig tekið til loftrýmis 
þriðju landa í Evrópu. 

3. Stofnun efra flugupplýsingasvæðis Evrópu skal ekki hafa 
áhrif á ábyrgð aðildarríkjanna, að því er varðar tilnefningu 
veitenda flugumferðarþjónustu fyrir loftrýmið sem er á þeirra 
ábyrgð í samræmi við 1. mgr. 8. gr. þjónustureglugerðarinnar. 

4. Aðildarríkin skulu viðhalda ábyrgð sinni gagnvart 
Alþjóðaflugmálastofnuninni innan landfræðilegra marka efri 
flugupplýsingasvæðanna og flugupplýsingasvæðanna sem 
Alþjóðaflugmálastofnunin hefur úthlutað þeim við gildistöku 
þessarar reglugerðar. 

5. Án þess að það hafi áhrif á útgáfu aðildarríkjanna á 
flugupplýsingum og með þeim hætti sem samræmist þeirri 
útgáfu skal framkvæmdastjórnin, í nánu samstarfi við 
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu, samræma vinnu við 
eina flugupplýsingahandbók sem varðar efra 
flugupplýsingasvæði Evrópu, að teknu tilliti til viðeigandi 
krafna Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. 

4. gr. 

Skipting loftrýmis í flokka 

Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu hanna efra 
flugupplýsingasvæði Evrópu í samræmi við vaxandi 
samhæfingu í skiptingu loftrýmis í flokka sem ætlað er að 
tryggja að flugleiðsöguþjónusta sé veitt á samfelldan hátt innan 
ramma samevrópsks loftrýmis. Þessi sameiginlega stefna 
byggist á einfaldaðri beitingu við skiptingu loftrýmis í flokka 
eins og skilgreint er í loftrýmisáætlun Evrópustofnunar um 
öryggi flugleiðsögu fyrir ríkin í Evrópusambandi 
flugmálastjórna í samræmi við staðla Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar. 

Setja skal nauðsynlegar framkvæmdarreglur á þessu sviði í 
samræmi við málsmeðferðina í 8. gr. í rammareglugerðinni. 

5. gr. 

Endurskilgreining efra loftrýmis 

1. Í því skyni að ná fram hámarksgetu og -skilvirkni nets fyrir 
rekstrarstjórnun flugumferðar innan samevrópska loftrýmisins 
og til að tryggja hátt öryggisstig skal endurskilgreina efra 
loftrýmið þannig að það skiptist í starfræn loftrýmisumdæmi. 

2. Starfræn loftrýmisumdæmi skulu m.a.: 

a) byggjast á greiningu á öryggi, 

b) gera mögulegt að hámarksnýta loftrými, að teknu tilliti til 
flæðis flugumferðar, 

c) rökstudd með heildarvirðisauka þeirra, þ.m.t. hámarks-
nýting tæknilegra úrræða og mannauðs á grundvelli 
kostnaðar- og ábatagreiningar, 

d) tryggja skilvirka og sveigjanlega færslu ábyrgðar á 
flugumferðarstjórn milli flugumferðarþjónustudeilda, 
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e) tryggja samhæfingu milli skilgreiningar efra og neðra 
loftrýmis, 

f) uppfylla skilyrði sem leiðir af svæðisbundnum samningum 
sem eru gerðir innan Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og 

g) virða svæðisbundna samninga sem eru í gildi á þeim degi 
sem reglugerð þessi tekur gildi, einkum þá sem snerta 
þriðju lönd í Evrópu. 

3. Þróa skal sameiginlegar, almennar meginreglur um stofnun 
og breytingar á starfrænum loftrýmisumdæmum í samræmi við 
málsmeðferðina í 8. gr. rammareglugerðarinnar. 

4. Einungis skal stofna starfræn loftrýmisumdæmi með 
sameiginlegum samningi milli allra aðildarríkja, sem bera 
ábyrgð á einhverjum hluta loftrýmisins í umdæminu, eða með 
yfirlýsingu frá einu aðildarríki ef loftrýmið í umdæminu er 
algerlega á þess ábyrgð. Hlutaðeigandi aðildarríki, eitt eða 
fleiri, skulu ekki grípa til aðgerða fyrr en að höfðu samráði við 
hagsmunaaðila, þ.m.t. framkvæmdastjórnin og hin aðildarríkin. 

5. Ef starfrænt loftrýmisumdæmi tengist loftrými sem er 
algerlega eða að hluta til á ábyrgð tveggja eða fleiri aðildarríkja 
skal samningurinn, sem umdæmið byggist á, hafa að geyma 
nauðsynleg ákvæði um það hvernig breyta megi umdæminu og 
hvernig aðildarríki getur dregið sig út úr því, þ.m.t. ákvæði um 
aðlögunarfyrirkomulag. 

6. Ef upp koma erfiðleikar á milli tveggja eða fleiri 
aðildarríkja vegna starfræns loftrýmisumdæmis yfir landamæri, 
sem varðar loftrými á þeirra ábyrgð, mega hlutaðeigandi 
aðildarríki í sameiningu leita álits hjá nefndinni um 
samevrópskt loftrými. Álitinu skal skilað til hlutaðeigandi 
aðildarríkja. Með fyrirvara um 4. mgr. skulu aðildarríkin taka 
tillit til þessa álits við lausn mála. 

7. Ákvarðanirnar, sem um getur í 4. og 5. mgr., skulu 
tilkynntar framkvæmdastjórninni til birtingar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Í tengslum við þessa 
birtingu skal tilgreina hvenær viðkomandi ákvörðun tekur gildi. 

6. gr. 

Bestuð hönnun flugleiða og undirsvæða í efra loftrými 

1. Setja skal sameiginlegar meginreglur og viðmiðanir fyrir 
hönnun flugleiða og undirsvæða til að tryggja örugga, 
efnahagslega skilvirka og umhverfisvæna notkun loftrýmis. 
Hönnun undirsvæða skal m.a. vera í samhengi við hönnun 
flugleiða. 

2. Samþykkja skal framkvæmdarreglur á þeim sviðum, sem 
fjallað er um í 1. mgr., í samræmi við málsmeðferðina í 8. gr. í 
rammareglugerðinni. 

3. Ákvarðanir um að koma á eða breyta flugleiðum og 
undirsvæðum krefjast samþykkis aðildarríkja sem bera ábyrgð 
á loftrýminu sem slíkar ákvarðanir gilda um. 

III. KAFLI 

SVEIGJANLEG NOTKUN LOFTRÝMIS Í SAMEVRÓPSKA 
LOFTRÝMINU 

7. gr. 

Sveigjanleg notkun loftrýmis 

1. Aðildarríkin skulu, að teknu tilliti til skipulagningar 
hernaðarþátta á þeirra ábyrgð, tryggja samræmda beitingu 
hugmyndarinnar um sveigjanlega notkun loftrýmis í 
samevrópska loftrýminu, sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur 
lýst og Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu hefur þróað, til 
að greiða fyrir stjórnun loftrýmis og rekstrarstjórnun 
flugumferðar innan ramma sameiginlegu stefnunnar í 
flutningamálum. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni árlega 
um beitingu hugmyndarinnar um sveigjanlega notkun 
loftrýmis, innan ramma sameiginlegu stefnunnar í 
flutningamálum, að því er varðar loftrými á ábyrgð þeirra. 

3. Þegar nauðsynlegt reynist, einkum í kjölfar skýrslna sem 
aðildarríkin leggja fram, að styrkja og samræma beitingu 
hugmyndarinnar um sveigjanlega notkun loftrýmis í 
samevrópska loftrýminu skal samþykkja framkvæmdarreglur, 
innan ramma sameiginlegu stefnunnar í flutningamálum, í 
samræmi við málsmeðferðina í 8. gr. rammareglugerðarinnar. 

8. gr. 

Tímabundin stöðvun 

1. Ef beiting 7. gr. hefur í för með sér verulega 
rekstrarerfiðleika mega aðildarríkin stöðva tímabundið slíka 
beitingu, að því tilskildu að þau tilkynni það 
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum án tafar.  
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2. Þegar tímabundin stöðvun hefur verið innleidd má vinna að 
breytingum á reglunum, sem samþykktar voru skv. 3. mgr. 
7. gr., fyrir loftrýmið, sem er á ábyrgð hlutaðeigandi 
aðildarríkis eða aðildarríkja, í samræmi við málsmeðferðina í 8. 
gr. rammareglugerðarinnar. 

9. gr. 

Flæðisstjórnun flugumferðar 

1. Setja skal framkvæmdarreglur um flæðisstjórnun 
flugumferðar í samræmi við málsmeðferðina í 8. gr. 
rammareglugerðarinnar í því skyni að hámarka tiltæka getu til 
nýtingar loftrýmis og efla flæðisstjórnunarferli flugumferðar. 
Þessar reglur skulu byggjast á gagnsæi og skilvirkni og tryggja 
að þessi nýtingargeta sé látin í té á sveigjanlegan og tímanlegan 
hátt í samræmi við tilmæli svæðisbundinnar 
fugleiðsöguáætlunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir 
Evrópusvæðið. 

2. Framkvæmdarreglurnar skulu styðja rekstrarákvarðanir 
veitenda flugleiðsöguþjónustu, rekstraraðila, flugvalla og 
loftrýmisnotenda og skulu reglurnar taka til eftirfarandi þátta: 

a) flugáætlana, 

b) notkunar tiltækrar loftrýmisgetu á öllum stigum flugs, 
þ.m.t.  úthlutun afgreiðslutíma, og 

c) notkunar flugleiða í almennri flugumferð, m.a.: 

— útgáfa sameiginlegs rits um stefnumið fyrir flugleiðir 
og flugumferð, 

— möguleikar á að beina almennri flugumferð frá svæðum 
þar sem flugumferð er mikil og  

— forgangsreglur varðandi aðgang að loftrými fyrir 
almenna flugumferð, einkum á álags- og hættutímum.   

IV. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

10. gr. 

Endurskoðun 

Í tengslum við reglubundna endurskoðun, sem um getur í 2. 
mgr. 12. gr. rammareglugerðarinnar, skal framkvæmdastjórnin 
ljúka könnun á framtíðarhorfum að því er varðar notkun 
hugmyndanna, sem um getur í 3., 5. og 6. gr., um neðra 
loftrými. 

Á grundvelli niðurstaðna úr þessari könnun og í ljósi árangurs 
sem hefur náðst skal framkvæmdastjórnin, eigi síðar en 
31. desember 2006, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið 
og skal henni fylgja, ef við á, tillaga um að útvíkka beitingu 
þessara hugmynda, þannig að þær nái einnig til neðra 
loftrýmis, eða ákvarða hvers kyns aðrar aðgerðir.  Í ljósi slíkrar 
fyrirhugaðrar útvíkkunar skulu viðeigandi ákvarðanir helst 
teknar fyrir 31. desember 2009. 

11. 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 Strassborg 10. mars 2004. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX D. ROCHE 

forseti. forseti. 
 

 
 

 


