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                    REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 849/2004              2007/EES/31/38 

frá 29. apríl 2004 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2320/2002 um sameiginlegar reglur um flugvernd í 
almenningsflugi (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS  
HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (2), 
 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í reglugerð (EB) nr. 2320/2002 (3) eru settar sam-
ræmdar reglur á sviði flugverndar í almenningsflugi. 

 

2) Beiting reglugerðar (EB) nr. 2320/2002 hefur sýnt að 
þörf er á tæknilegum breytingum. Þessar breytingar 
miða hvorki að því að breyta gildissviði reglu-
gerðarinnar né heldur hafa þær á neinn hátt áhrif á 
vernd farþega í almenningsflugi. 

 

3) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2320/2002 er leyft að 
önnur, en þó fullnægjandi, flugverndarstig verði 
ákveðin fyrir minnstu flugvellina. Í samræmi við það 
er leyft að sama, fullnægjandi flugverndarstig gildi 
bæði á flugtaks- og lendingarstað. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 1. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2004 frá 
29. október 2004 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemi) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 22. 

(1) Áliti var skilað 28. janúar 2004 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum). 

(2) Álit Evrópuþingsins frá 11. mars 2004 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum), ákvörðun ráðsins frá 29. apríl 2004. 

(3) Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1. 

4) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 2320/2002 til 
samræmis við þetta. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð 
(EB) nr. 2320/2002: 

1) Eftirfarandi skilgreining bætist við 2. gr.: 

„4) „aðgreint svæði“: svæði sem er aðgreint frá öðrum 
haftasvæðum flugverndar á flugvelli með aðgangs-
eftirliti.“ 

 

2) Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

–  eftirfarandi komi í stað 3. mgr.: 

„3. Á grundvelli mats á staðbundinni áhættu, og 
ef beiting flugverndarráðstafananna, sem eru til-
greindar í viðaukanum, er misjöfn eða ef ekki er 
hægt að beita þeim af hlutlægum hagkvæmnis-
ástæðum, geta viðeigandi yfirvöld í aðildarríki 
samþykkt innlendar verndarráðstafanir til að veita 
nægilega vernd á flugvöllum: 

a) þar sem tvær flugferðir í atvinnuskyni á dag eru 
árlegt meðaltal að hámarki eða 

b) þar sem einungis er um að ræða almannaflug 
eða 
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c) þar sem atvinnustarfsemi takmarkast við loftför 
með minna en 10 tonna hámarksflugtaksþyngd 
eða færri en 20 sæti, 

að teknu tilliti til sérkenna slíkra, lítilla flugvalla. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu gera framkvæmda-
stjórninni grein fyrir þessum ráðstöfunum.“ 

 
– eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3a) Ákvæði 3. mgr. geta einnig gilt um aðgreind 
svæði flugvalla: 

a) þar sem einungis er um að ræða almannaflug 
eða 

b) þar sem atvinnustarfsemi takmarkast við loftför 
með minna en 10 tonna hámarksflugtaksþyngd 
eða færri en 20 sæti. 

Tilgreina skal aðgreint svæði í flugverndaráætlun 
flugvallarins. 

Tilkynna skal um þetta til ákvörðunarflugvallarins, 
að því er varðar hvert flug frá aðgreindu svæði 
flugvallar, fyrir komutíma flugsins.“ 

3) Í 7. gr. koma orðin „undir eftirliti“, „samræmiseftirlit“, 
„eftirlitsmenn“ og „samræmiseftirlitsskýrslur“ í stað 

orðanna „skoðaðir“, „úttekt“, „skoðunarmenn“ og 
„úttektarskýrslur“. 

 
4) Viðaukanum er breytt sem hér segir: 

– eftirfarandi málsgrein bætist við í lið 5.2.: 

„3. Undanþágur 

Setja má lestarfarangur þeirra sem eru tilgreind-
ir í 3. lið liðar 4.1 í sérstaka skimunarmeðferð 
eða undanþiggja hann skimun.“ 

– eftirfarandi komi í stað lokasetningarinnar í b-lið 1. 
liðar í lið 7.3: 

„svo að tryggt sé eins og hægt er að í honum sé 
enginn bannaður hlutur eins og tilgreint er í iv- og 
v-lið í viðbætinum, nema tilkynnt hafi verið um 
hann og tryggilega séð um að gildandi öryggis-
ráðstafanir nái til hans og“. 

 
2. gr. 

 
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 29. apríl 2004. 

 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 


