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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2006/93/EB                             2009/EES/25/33 

frá 12. desember 2006 

um reglur um notkun loftfara sem falla undir  3. kafla II. hluta í 1. bindi 16. viðauka við 
samþykkt um alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988) (*) 

(kerfisbundin útgáfa) 

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) Tilskipun ráðsins 92/14/EBE frá 2. mars 1992 um 
skorður við notkun flugvéla sem falla undir I. bindi, 
II. hluta 2. kafla í 16. viðauka samþykktar um 
alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988)°(3) hefur nokkrum sinnum 
verið breytt í veigamiklum atriðum°(4). Til glöggvunar 
og hagræðingar ber því að kerfisbinda þessa tilskipun. 

2) Beiting hávaðastaðla fyrir þotur í almenningsflugi er 
fljúga undir hljóðhraða hefur veruleg áhrif á flugrekstur, 
einkum þar sem slíkir staðlar takmarka í reynd 
nýtingartíma flugvéla í starfrækslu flugfélaga. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2007 frá 8. júní 
2007 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 
11.10.2007, p. 10. 

(1) Stjtíð. ESB C 108, 30.4.2004, bls. 55. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 10. febrúar 2004 (Stjtíð. ESB C 97 E, 22.4.2004, 

bls. 67) og ákvörðun ráðsins frá 14. nóvember 2006. 
(3) Stjtíð. EB L 76, 23.3.1992, bls. 21. Tilskipuninni var síðast breytt með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 991/2001 (Stjtíð. EB L 138, 
22.5.2001, bls. 12). 

(4) Sjá A-hluta I viðauka. 

3) Tilskipun ráðsins 89/629/EBE um takmörkun á hávaða 
frá almennum þotum sem fljúga undir hljóðhraða (5) 
takmarkar nýskráningu í skrá aðildarríkja yfir flugvélar í 
almenningsflugi við þær vélar einar sem falla að 
tilgreindum stöðlum í 2. kafla II. hluta í 1. bindi 
16. viðauka við samninginn um alþjóðaflugmál, 2. útg. 
(1988). Í tilskipuninni er tekið fram að takmörkun á 
nýskráningu sé aðeins fyrsta skrefið. 

4) Vegna sívaxandi umferðarálags á flugvöllum í 
Bandalaginu er nauðsynlegt að núverandi aðstaða sé nýtt 
sem best. Þetta er aðeins unnt með því að nota flugvélar 
sem teljast viðunandi frá umhverfisverndarsjónarmiði. 

5) Starf Bandalagsins, í samstarfi við aðrar 
alþjóðastofnanir, sýnir að banni við nýskráningu 
flugvéla, sem fellur ekki að tilgreindum stöðlum í 
3. kafla í 16. viðauka, verða að fylgja ráðstafanir til að 
takmarka starfrækslu [  notkun] slíkra flugvéla ef það á 
skila árangri í umhverfisvernd. 

6) Í þessu skyni þarf, til viðbótar við gildandi reglur, að 
setja almennar reglur innan hæfilega langs tíma til að 
tryggja samræmda framkvæmd alls staðar í Bandalaginu. 
Þetta er einkum mikilvægt í ljósi ríkjandi stefnu um að 
auka smám saman frelsi í flugumferð í Evrópu. 

7) Draga þarf enn frekar úr hávaða frá flugvélum með tilliti 
til umhverfisþátta, þess hvort það er tæknilega 
framkvæmanlegt og efnahagslegra afleiðinga. 

8) Rétt er að setja reglur um starfrækslu á þotum í 
almenningsflugi, sem fljúga undir hljóðhraða, eru á 
skrám aðildarríkja og falla að stöðlunum í 3. kafla 
16. viðauka. 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 363, 13.12.1989, bls. 27. 
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9) Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög sem beita má 
við brotum á innlendum ákvæðum sem eru samþykkt í 
samræmi við þessa tilskipun. Þessi viðurlög skulu vera 
skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi. 

10) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til að lögleiða 
tilskipanirnar, sem eru tilgreindar í B-hluta I. viðauka, í 
aðildarríkjunum. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Markmiðið með þessari tilskipun er að setja reglur um 
starfrækslu á þotum sem fljúga undir hljóðhraða samkvæmt 
skilgreiningu í 2. gr. 

2. Þessi tilskipun gildir um flugvélar sem hafa fengið útgefið 
skírteini fyrir 34 000 kg hámarksflugtaksmassa eða meira eða 
skírteini fyrir þá flugvélategund sem leyfir fleiri en 19 
farþegasæti, að frátöldum sætum sem eru eingöngu ætluð 
áhöfninni. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að allar þotur í almenningsflugi, 
sem fljúga undir hljóðhraða og starfræktar eru frá flugvöllum á 
yfirráðasvæði þeirra, uppfylli staðlana sem tilgreindir eru í 
3. kafla II. hluta í 1. bindi 16. viðauka við samninginn um 
alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988). 

2. Yfirráðasvæðið, sem um getur í 1. mgr., skal ekki taka til 
umdæmanna handan hafsins sem um getur í 2. mgr. 299. gr. 
sáttmálans. 

3. gr. 

1. Aðildarríkin geta veitt undanþágur frá 2. gr. vegna flugvéla 
sem hafa sögulegt gildi. 

2. Aðildarríki, sem veitir undanþágur skv. 1. mgr., skal greina 
lögbærum yfirvöldum hinna aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórninni frá því og gera grein fyrir ástæðum fyrir 
ákvörðuninni. 

3. Hvert aðildarríki skal viðurkenna undanþágur sem annað 
aðildarríki veitir flugvélum á skrá hjá sér. 

4. Í einstökum tilvikum geta aðildarríki leyft að flugvélar, 
sem má ekki starfrækja á grundvelli annarra ákvæða í þessari 
tilskipun, séu notaðar tímabundið á flugvöllum á yfirráðasvæði 
þeirra. Þessi undanþága skal einskorðast við: 

a) flugvélar sem eru starfræktar á svo óvenjulegan hátt að 
ósanngjarnt væri að synja um tímabundna undanþágu, 

b) flugvélar í óarðbæru flugi sem tengist breytingum, 
viðgerðum eða viðhaldi. 

4. gr. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr 
landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi 
nær til. 

5. gr. 

Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn 
innlendum ákvæðum, sem eru samþykkt samkvæmt þessari 
tilskipun, og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli 
við brotin og hafa letjandi áhrif. Aðildarríkin skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði og skulu tilkynna 
henni, án tafar, um síðari breytingar sem hafa áhrif á þau. 

6. gr. 

1. Tilskipun 92/14/EBE er hér með felld úr gildi með 
fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi fresti til 
að lögleiða tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta 
I. viðauka. 

2. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir 
í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

7. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

8. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 12. desember 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

A-Hluti 

Niðurfelld tilskipun og síðari breytingar 

Tilskipun ráðsins 92/14/EBE (Stjtíð. EB L 76, 23.3.1992, bls. 21) 

Tilskipun ráðsins 98/20/EB (Stjtíð. EB L 107, 7.4.1998, bls. 4) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/28/EB (Stjtíð. EB L 118, 6.5.1999, bls. 53) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 991/2001 (Stjtíð. EB L 138, 22.5.2001, bls. 12) 

 
B-hluti 

 
Skrá yfir fresti til lögleiðingar í aðildarríkjunum 

 
(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 
92/14/EBE 1. júlí 1992 
98/20/EB 1. mars 1999 
1999/28/EB 1. september 1999 
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II. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 92/14/EBE Þessi tilskipun 
1. og 2 mgr. 1. gr. 1. og 2 mgr. 1. gr. 
3. mgr. 1. gr. — 
1. mgr. 2. gr. — 
2. mgr. 2. gr. 1. mgr. 2. gr. 
3. mgr. 2. gr. 2. mgr. 2. gr. 
4. mgr. 2. gr. — 
3. og 4. gr. — 
1. mgr. 5. gr. — 
2. mgr. 5. gr. 1. mgr. 3. gr. 
6. og 7. gr. — 
8. gr. 4. mgr. 3. gr. 
1. mgr. 9. gr. 2. mgr. 3. gr. 
2. mgr. 9. gr. 3. mgr. 3. gr. 
9. gr. a og 9. gr. b — 
1. mgr. 10. gr. — 
2. mgr. 10. gr. 4. gr. 
— 1. mgr. 5. gr. 
— 6. gr. 
— 7. gr. 
11. gr. 8. gr. 
Viðauki — 
— I. viðauki 
— II. viðauki 
(1) 2. gr. tilskipunar ráðsins 98/20/EB. 
 

 

 

 

 

 

 


