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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1459/2006                   2008/EES/78/25 

frá 28. september 2006 

um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga og samstilltra 
aðgerða varðandi samráð um fargjaldaskrár í áætlunarflugi og úthlutun afgreiðslutíma á 
 flugvöllum(*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3976/87 frá 
14. desember 1987 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans 
gagnvart tilteknum flokkum samninga og samstilltra aðgerða á 
sviði flutninga í lofti (1), einkum 2. gr., 

að birtum drögum að þessari reglugerð (2), 

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um samkeppnishömlur 
og yfirburðastöðu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Frá 1. maí 2004 hafa almenn ákvæði reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 2002 um framkvæmd 
samkeppnisreglna, sem mælt er fyrir um í 81. og 82. gr. 
sáttmálans (3), gilt um flutninga í lofti. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 1/2003 er kveðið á um að samningar, 
sem falla undir 1. mgr. 81. gr. sáttmálans og uppfylla 
skilyrði 3. mgr. þeirrar greinar, séu ekki bannaðir og þarf 
engin sérstök ákvörðun að liggja fyrir um það. Að 
meginreglu til þurfa fyrirtæki og samtök fyrirtækja nú að 
meta það sjálf hvort samningar þeirra, samstilltar aðgerðir 
og ákvarðanir samrýmist 81. gr. sáttmálans. 

3) Í reglugerð (EBE) nr. 3976/87 er framkvæmdastjórninni 
veitt heimild til að beita 3. mgr. 81. gr. sáttmálans, með 
reglugerð, gagnvart tilteknum flokkum samninga, 
ákvarðana og samstilltra aðgerða sem varða, beint eða 
óbeint, flutninga í lofti á flugleiðum á milli flugvalla 
innan Bandalagsins og á flugleiðum á milli Bandalagsins 
og þriðju landa. 

4) Samningar, ákvarðanir og samstilltar aðgerðir varðandi 
samráð um fargjaldaskrár í áætlunarflugi og úthlutun 
afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir geta hamlað 
samkeppni og haft áhrif á viðskipti milli aðildarríkja. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 272, 3.10.2006, bls. 3. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 156/2006 frá 8. desember 2006 
um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 29.3.2007, p. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 374, 31.12.1987, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 411/2004 (Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 1). 

(2) Stjtíð. ESB C 42, 18.2.2006, bls. 15. 
(3) Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð (EB) 

nr. 411/2004 (Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 1). 

5) Þar eð slíkir samningar, ákvarðanir og samstilltar aðgerðir 
geta samt sem áður verið flugnotendum og/eða 
flugrekendum til hagsbóta var því lýst yfir, í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1617/93 frá 25. júní 
1993 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart 
tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra 
aðgerða varðandi sameiginlega áætlunargerð og 
samræmda ferðaáætlun, sameiginlegan rekstur, samráð 
um fargjöld og farmgjöld í áætlunarflugi og um úthlutun 
afgreiðslutíma á flugvöllum (4), að 1. mgr. 81. gr. 
sáttmálans gilti ekki um tiltekna samninga, ákvarðanir og 
samstilltar aðgerðir, t.d. ekki að því er varðar samráð um 
gjaldskrár og úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum á 
flugleiðum milli flugvalla innan Bandalagsins. Reglugerð 
(EBE) nr. 1617/93 féll úr gildi 30. júní 2005. 

6) Í júní 2004 stofnaði framkvæmdastjórnin til samráðs um 
endurskoðun reglugerðar (EBE) nr. 1617/93 til að ákveða 
hvort leggja skyldi niður hópundanþágu, viðhalda henni í 
upprunalegri mynd eða rýmka gildissvið hennar. Fram-
kvæmdastjórninni bárust svör frá aðildarríkjum, 
flugfélögum, ferðaskrifstofum og neytendahópum. 

7) Í ljósi niðurstaðna samráðsins og undanþágukerfis, sem 
var innleitt með reglugerð (EB) nr. 1/2003 og gildir án 
frekari lögfestingar, er ekki nægilega góður grundvöllur 
fyrir því að lýsa því enn yfir, með reglugerð, að 1. mgr. 
81. gr. gildi ekki um samráð er varðar samninga um 
úthlutun afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir eða samráð 
um gjaldskrár fyrir farþega og farangur þeirra í 
áætlunarflugi milli flugvalla innan Bandalagsins. Aðilar í 
flugrekstri skulu þó fá nægan tíma til að laga sig að nýjum 
aðstæðum og meta það sjálfir hvort samþykki þeirra og 
starfsvenjur samrýmast 81. gr. sáttmálans og, ef þörf 
krefur, að breyta þeim. Þar eð reglugerð (EBE) nr. 
1617/93 hefur þegar verið felld úr gildi er nauðsynlegt að 
samþykkja nýja reglugerð um hópundanþágu á 
aðlögunartímabili.  

________________  

(4) Stjtíð. EB L 155, 26.6.1993, bls. 18. Reglugerðinni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 
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8) Samkomulag um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum 
og flugvallaráætlun getur aukið skilvirka nýtingu 
flugvalla og loftrýmis, auðveldað flugumferðarstjórn og 
stuðlað að dreifingu flugþjónustu frá flugvelli. Til að 
koma í veg fyrir samkeppnishömlur verður áfram að 
heimila aðgang að flugvöllum þar sem flugumferð er 
mikil. Til að tryggja fullnægjandi öryggi og gagnsæi er 
ekki hægt að komast að slíku samkomulagi nema allir 
hlutaðeigandi flugrekendur geti tekið þátt í samninga-
viðræðunum og úthlutunin sé gagnsæ og án mismununar. 

9) Rétt er að hópundanþága verði veitt til 31. desember 
2006 að því er tekur til samráðs um úthlutun 
afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir að svo miklu leyti 
sem þær varða flugþjónustu þar sem upphafsstaður 
og/eða ákvörðunarstaður er innan Bandalagsins. Eftir 
31. desember 2006, skulu aðilar í flugrekstri meta sjálfir 
hvort samningar og samstilltar aðgerðir milli fyrirtækja 
og ákvarðanir samtaka fyrirtækja, sem falla undir 1. mgr. 
81. gr. sáttmálans, uppfylla skilyrði 3. mgr. 81. gr. Í 
matinu skal m.a. fjalla um það hvort allir hlutaðeigandi 
flugrekendur geta tekið þátt í samráðinu um úthlutun 
afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir og hvort þetta 
samráð er gagnsætt og án mismununar. Þessi reglugerð 
er með fyrirvara um reglugerð ráðsins (EBE) nr. 95/93 
frá 18. janúar 1993 um sameiginlegar reglur um úthlutun 
afgreiðslutíma á Bandalagsflugvöllum (1). 

10) Samráð um fargjaldaskrár getur stuðlað að almennri 
viðurkenningu á skiptifargjaldaskrám til hagsbóta bæði 
fyrir flugrekendur og flugnotendur. Samráðið má þó ekki 
fara út fyrir það markmið að greiða fyrir flugskiptum. 

11) Niðurstöður samráðsins, sem framkvæmdastjórnin efndi 
til í júní 2004 um endurskoðun á reglugerð (EBE) nr. 
1617/93, benda til þess að markaðurinn fyrir flutninga í 
lofti innan Bandalagsins hafi þróast á þann veg að líkur á 
því fari minnkandi að áfram verði tryggt, við samráð um 
fargjaldaskrá að allar viðmiðanir í 3. mgr. 81. mgr. í 
sáttmálanum standist. 

12) Því er rétt að veita hópundanþágu fram til 31. desember 
2006 að því er tekur til samráðs um gjaldskrá fyrir 
farþegaflutning, ásamt farangri, í áætlunarflugi milli 
flugvalla í Bandalaginu. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 793/2004 (Stjtíð. ESB L 138, 
30.4.2004, bls. 50). 

Eftir þann dag skulu aðilar í flugrekstri meta sjálfir hvort 
samningar og samstilltar aðgerðir milli fyrirtækja og 
ákvarðanir samtaka fyrirtækja, sem falla undir 1. mgr. 
81. gr. sáttmálans, uppfylla skilyrði 3. mgr. 81. gr. 
sáttmálans. 

13) Frá 1. maí 2004 hefur framkvæmdastjórnin haft heimild 
til að beita 3. mgr. 81. gr. sáttmálans, með reglugerð, að 
því er tekur til flugþjónustu á flugleiðum á milli 
Bandalagsins og þriðju landa og einnig á flugleiðum á 
milli flugvalla innan Bandalagsins. 

14) Öfugt við flugumferð innan Bandalagsins gilda tvíhliða 
samningar um flugþjónustu yfirleitt um flugþjónustu á 
milli aðildarríkja og þriðju landa. Mjög misjafnt er hvers 
eðlis og hve nákvæmar kröfur samkvæmt reglum eru 
settar fram í þessum samningum. Með fyrirvara um lög 
Bandalagsins, þ.m.t. reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 847/2004 frá 29. apríl 2004 um 
samningaviðræður og framkvæmd samninga um 
flugþjónustu á milli aðildarríkjanna og þriðju landa (2) er 
það algengt í samningum um flugþjónustu að takmarka 
og/eða setja reglur um markaðsaðgang og/eða 
verðlagningu sem getur hindrað samkeppni á milli 
flugrekenda á flugleiðum milli Bandalagsins og þriðju 
landa. Enn fremur er það algengt í samningum um 
flugþjónustu að takmarka möguleika flugrekenda á því 
að gerast aðilar að tvíhliða samvinnusamningum sem 
veita neytendum aðra möguleika í stað flugskiptakerfis 
Alþjóðasambands flugfélaga (IATA). 

15) Á flugleiðum á milli Bandalagsins og þriðju landa er 
hlutfall farþegaferða með tengiflugi umtalsvert hærra en 
í millilandaflugi innan Bandalagsins. Þess vegna ætti 
ávinningur neytenda af flugskiptum, sem fæst með 
samráði um gjaldskrár, að verða meiri á flugleiðum á 
milli Bandalagsins og þriðju landa. 

16) Hægt er að gera ráð fyrir því með nokkurri vissu að 
samráð um gjaldskrár í farþegaflutningum, ásamt 
farangri, í áætlunarflugi á milli staða í Bandalaginu og 
þriðju löndum, uppfylli sem stendur skilyrðin sem sett 
eru í 3. mgr. 81. gr. sáttmálans. Markaðir fyrir flutninga í 
lofti eru þó í örri þróun. Því er rétt að veita skammvinna 
hópundanþágu að því er tekur til slíks samráðs fram til 
31. október 2007. 

________________  

(2) Stjtíð. ESB L 157, 30.4.2004, bls. 7, með leiðréttingum samkvæmt Stjtíð. 
ESB L 195, 2.6.2004, bls. 3. 
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17) Lögbær yfirvöld í Bandaríkjunum og Ástralíu eru hvor 
um sig að endurskoða stefnu sína varðandi auðhringa-
varnir í tengslum við fundi Alþjóðasambands flugfélaga 
um gjaldskrár. Gert er ráð fyrir að þessari endurskoðun 
verði lokið í júní 2007. Þess vegna er rétt að 
framkvæmdastjórnin endurskoði hópundanþáguna í 
tengslum við fundi um fargjaldaskrár á flugleiðum milli 
Bandalagsins og þessara landa fyrir þann tíma. 

18) Safna skal gögnum til að auka vitneskju 
framkvæmdastjórnarinnar um hlutfallslega notkun 
fargjaldaskráa sem samráð er haft um og hlutfallslegt 
mikilvægi þeirra fyrir flugskipti í reynd í áætlunarflugi 
milli Bandalagsins og þriðju landa. Gögnin skulu einnig 
gera framkvæmdastjórninni kleift að meta betur áhrifin 
af takmörkunum sem eru settar á grundvelli reglna sem 
eiga rætur sínar í tvíhliða samningum um flugþjónustu. 
Flugrekendur, sem taka þátt í samráði, skulu því safna 
gögnum um alla flokka fargjalda þar sem möguleiki er á 
flugskiptum fyrir hvert fundatímabil Alþjóðasambands 
flugfélaga frá og með 1. maí 2004. 

19) Þessi reglugerð gildir, í samræmi við 4. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 3976/87, með afturvirkum áhrifum á 
samninga, ákvarðanir og samstilltar aðgerðir, sem hafa 
verið gerðar á gildistökudegi þessarar reglugerðar, að því 
tilskildu að skilyrði fyrir undanþágum, sem eru sett í 
þessari reglugerð, séu uppfyllt. 

20) Með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið voru 
lög Bandalagsins á sviði almenningsflugs, sem varða 
innri markaðinn, víkkuð út svo að þau giltu um svæði 
sem tekur til Bandalagsins ásamt Noregi, Íslandi og 
Liechtenstein. Þess vegna skal fara með flug á milli 
Bandalagsins og Noregs, Íslands og Liechtenstein á sama 
hátt og flug innan Bandalagsins. Löggjöf Bandalagsins 
er víkkuð út svo að hún nái til svæðisins sem EES-
samningurinn gildir um með ákvörðunum sameiginlegu 
EES-nefndarinnar. Varðandi þessa reglugerð er þó 
nauðsynlegt að mæla fyrir um að hópundanþágan, sem 
kveðið var á um vegna flugs utan Bandalagsins, skuli 
ekki gilda um flug á milli staða innan Bandalagsins og 
staða í Noregi, á Íslandi og í Liechtenstein. 

21) Með samningnum á milli Evrópubandalagsins og 
Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti voru lög 
Bandalagsins á sviði almenningsflugs, sem varða innri 
markaðinn, víkkuð út svo að þau giltu um svæði sem 
tekur til Bandalagsins og Sviss (1). Svo lengi sem sá 
samningur helst í gildi skal því fara með flug á milli 
Bandalagsins og Sviss á sama hátt og flug innan 
Bandalagsins. Löggjöf Bandalagsins er víkkuð út svo að 

________________  

(1) Samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um 
flutninga í lofti (Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 73). 

hún nái til svæðisins sem samningurinn gildir um með 
ákvörðunum sameiginlegu nefndarinnar sem komið var á 
fót samkvæmt samningnum. Varðandi þessa reglugerð er 
þó nauðsynlegt að mæla fyrir um að hópundanþágan, 
sem kveðið var á um í tengslum við flugleiðir á milli 
Bandalagsins og þriðju landa, skuli ekki gilda um flug á 
milli staða innan Bandalagsins og staða í Sviss. 

22) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á beitingu 82. gr. 
sáttmálans. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Undanþágur 

Hér með er því lýst yfir, á grundvelli 3. mgr. 81. gr. sáttmálans 
og með fyrirvara um að ákvæði þessarar reglugerðar séu 
uppfyllt, að 1. mgr. 81. gr. sáttmálans gildir ekki um samninga 
á milli fyrirtækja sem starfa á sviði flutninga í lofti, ákvarðanir 
samtaka slíkra fyrirtækja og samstilltar aðgerðir á milli slíkra 
fyrirtækja sem hafa að markmiði eitt eða fleiri eftirfarandi 
atriði: 

a) samráð um úthlutun afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir að 
svo miklu leyti sem þær varða flugþjónustu þar sem 
upphafsstaður og/eða ákvörðunarstaður er innan 
Bandalagsins, 

b) samráð um gjaldskrár í farþegaflutningum, ásamt farangri, í 
áætlunarflugi á milli staða innan Bandalagsins eða á milli 
staða í Bandalaginu, annars vegar og staða í Sviss, Noregi, 
á Íslandi eða í Liechtenstein, hins vegar, 

c) samráð um gjaldskrár í farþegaflutningum, ásamt farangri, í 
áætlunarflugi á milli staða innan Bandalagsins, annars 
vegar og staða í Ástralíu eða Bandaríkjunum, hins vegar, 

d) samráð um gjaldskrár í farþegaflutningum, ásamt farangri, í 
áætlunarflugi á milli staða innan Bandalagsins, annars 
vegar og staða í þriðju löndum, öðrum en þeim sem um 
getur í b- og c-lið, hins vegar.  
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2. gr. 

Úthlutun afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir 

1. Ákvæði a-liðar 1. gr. gilda því aðeins: 

a) að samráðið sé opið öllum flugrekendum sem hafa látið í 
ljós áhuga á úthlutun afgreiðslutímans sem samráðið snýst 
um, 

b) að settar hafi verið reglur um forgang og þeim sé beitt án 
beinnar eða óbeinnar mismununar,, óháð því hver 
flugrekandinn er eða þjóðerni hans eða hvaða þjónusta er 
veitt, þar sem tekið er tillit til takmarkana eða 
flugumferðarreglna, sem lögbær yfirvöld, innlend eða 
alþjóðleg mæla fyrir um, svo og til þarfa farþega og 
viðkomandi flugvallar; með fyrirvara um c-lið má í reglum 
um forgang hafa hliðsjón af réttindum sem flugrekendur 
hafa öðlast með notkun tiltekins afgreiðslutíma á næstliðnu, 
tilsvarandi tímabili, 

c) að afgreiðslutímum sé úthlutað til nýrra aðila eins og 
skilgreint er í b-lið 2. gr. í reglugerð (EBE) nr. 95/93 
samkvæmt eftirfarandi: 

i. á flugvöllum Bandalagsins: 50% af nýtilkomnum eða 
ónotuðum afgreiðslutímum og afgreiðslutímum sem 
flugrekandi hefur afsalað sér á tímabilinu eða við lok 
þess, eða eru ónotaðir af öðrum ástæðum, til að nýir 
aðilar geti verið í samkeppni við þá flugrekendur sem 
fyrir eru á flugleiðum til eða frá viðkomandi flugvelli; 
sá hluti sem úthlutað er til nýrra aðila getur verið minni 
en 50% ef beiðnir nýrra aðila eru innan við 50% af 
öllum umsóknum um slíka, nýja afgreiðslutíma, 

ii. á flugvöllum í þriðja landi: nægilega stór hluti af 
slíkum afgreiðslutímum til að unnt sé, á flugvöllum þar 
sem flugumferð er mikil, að fá aðgang að flugleiðum á 
milli þessara flugvalla og staða innan Bandalagsins, 

d) að reglur um forgang séu gerðar aðgengilegar þeim sem 
málið varðar, samkvæmt beiðni, 

e) að flugrekendur, sem taka þátt í samráðinu, fái, eigi síðar 
en þegar samráðið á sér stað, aðgang að upplýsingum um: 

i. afgreiðslutíma sem allir flugrekendur, sem nota 
flugvöllinn, hafa fengið úthlutað áður, sundurliðað eftir 
flugrekendum og í réttri tímaröð, 

ii. afgreiðslutíma sem sótt hefur verið um (fyrsta umsókn) 
sundurliðað eftir flugrekendum og í réttri tímaröð, fyrir 
alla flugrekendur , 

iii. úthlutaða afgreiðslutíma ásamt óafgreiddum 
umsóknum um afgreiðslutíma, sundurliðað eftir 
flugrekendum og í réttri tímaröð, fyrir alla 
flugrekendur, 

iv. óúthlutaða afgreiðslutíma, 

v. ítarlegar upplýsingar um það hvaða viðmiðanir eru 
notaðar við úthlutun, 

f) ef umsókn um afgreiðslutíma er ekki samþykkt á 
hlutaðeigandi flugrekandi rétt á yfirlýsingu um ástæðurnar 
fyrir því. 

2. Framkvæmdastjórnin og hlutaðeigandi aðildarríki hafa rétt 
til að senda áheyrnarfulltrúa á samráðsfundi um úthlutun 
afgreiðslutíma og flugvallaráætlanir sem eru haldnir í tengslum 
við marghliða fund fyrir hvert tímabil. Vegna þessa skulu 
flugrekendur senda hlutaðeigandi aðildarríkjum og 
framkvæmdastjórninni tilkynningu með sama fyrirvara og sú 
sem send er þátttakendum, um dagsetningu, fundarstað og 
fundarefni. Þessi tilkynning skal send með a.m.k. 10 daga 
fyrirvara til hlutaðeigandi aðildarríkja og framkvæmda-
stjórnarinnar. 

Slík tilkynning skal send: 

a) hlutaðeigandi aðildarríkjum samkvæmt reglum sem lögbær 
yfirvöld í þessum aðildarríkjum setja, 

b) framkvæmdastjórninni samkvæmt reglum sem eru birtar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Samráð um fargjaldaskrár 

1. Ákvæði b-, c- og d-liðar 1. gr. gilda aðeins að uppfylltum 
eftirfarandi skilyrðum: 

a) að þátttakendur í samráði ræði einungis fargjöld sem 
flugnotendur greiða beint til flugrekandans, sem er aðili að 
samráðinu, eða viðurkenndra fulltrúa hans fyrir 
farþegaflutning í áætlunarflugi, ásamt skilyrðum í tengslum 
við þessar fargjaldaskrár; samráðið nær ekki til þess 
sætaframboðs sem slík fargjöld eiga að gilda um, 
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b) að samráðið hafi í för með sér flugskipti, þ.e. flugnotendur 
geta, að því er snertir flokka fargjaldaskráa og tímabilið 
sem fjallað er um í samráðinu: 

i. sameinað í einum farmiða þjónustuna sem samráðið 
snerist um og þjónustu annarra flugrekenda á sömu 
flugleiðum eða tengdum leiðum þar sem gildandi 
fargjaldaskrár og skilyrði fyrir þeim eru ákveðin af 
flugrekandanum eða flugrekendunum sem annast flugið 
og 

ii. breytt bókun, ef skilyrðin fyrir upphaflegu bókuninni 
leyfa það, á flugi sem samráðið nær til í flug hjá öðrum 
flugrekanda á sömu flugleið með þeim fargjaldaskrám 
og skilmálum sem gilda hjá þeim flugrekanda, 

c) að flugrekandi geti neitað, af hlutlægum ástæðum sem eru 
tæknilegs eða viðskiptalegs eðlis og án mismununar, að 
heimila sameiningu og breytingar á bókunum, einkum 
þegar flugrekandinn, sem annast flutninginn, er í vafa um 
það hvort flugrekandinn, sem tæki við greiðslunni, hafi 
lánstraust; í því tilviki skal gera síðarnefnda flugfélaginu 
grein fyrir þessu skriflega, 

d) að aðildarflugrekendur beiti fargjaldaskrám, sem samráð 
snýst um, án mismununar og óháð ríkisfangi farþega eða 
búsetustað, 

e) að þátttaka í samráði sé valfrjáls og heimil sérhverjum 
flugrekanda sem rekur starfsemi, beint eða óbeint, á 
viðkomandi flugleið eða hefur í hyggju að gera það, 

f) að samráðið sé ekki bindandi fyrir þátttakendur, með 
öðrum orðum að þátttakendur hafi rétt til að koma fram 
sjálfstætt að því er varðar fargjaldaskrár eftir að samráð 
hefur farið fram, 

g) að samráðið hafi ekki í för með sér samninga um greiðslur 
til umboðsmanna eða um önnur atriði í þeim gjaldskrám 
sem um er að ræða. 

2. Flugrekendur, sem taka þátt í samráði um fargjaldaskrár í 
áætlunarflugi á milli staða í Bandalaginu og staða í þriðju 
löndum, öðrum en þeim sem um getur í b-lið 1. gr., skulu safna 
gögnum er varða: 

a) fjölda farmiða sem eru gefnir út eftir gjaldskrám sem eru 
ákveðnar í samráði um heildarfjölda farmiða sem eru gefnir 
út fyrir ferðir á milli Bandalagsins og þriðju landa, annarra 
en þeirra sem um getur í b-lið 1. gr., 

b) að hve miklu leyti farmiðar, sem eru seldir samkvæmt 
gjaldskrá sem samráð er haft um, eru gefnir út fyrir ferðir 
þar sem farþegar nýta sér flugskipti, 

c) að hve miklu leyti farmiðar, sem eru ekki seldir samkvæmt 
gjaldskrá sem samráð er haft um, eru gefnir út fyrir ferðir 
þar sem farþegar nýta sér flugskipti, 

Safna skal þessum gögnum fyrir allar gerðir farmiða og ferða 
sem samráð er haft um. Gögnin eiga að gera það kleift að 
greina á milli ýmiskonar samráðs á milli flugrekanda, sem gerir 
farþegum kleift að sameina þjónustu fleiri en eins flugrekanda 
á einum farmiða. Hlutaðeigandi flugfélög skulu, eða einhver 
fyrir þeirra hönd, afhenda framkvæmdastjórninni gögnin sem 
er safnað fyrir hvert tímabil Alþjóðasambands flugfélaga frá og 
með 1. maí 2004.Veita má lögbærum yfirvöldum í 
aðildarríkjunum aðgang að gögnunum. 

3. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin hafa rétt til að senda 
áheyrnarfulltrúa á samráðsfundi um fargjaldaskrár. Vegna 
þessa skulu flugrekendur senda hlutaðeigandi aðildarríkjum og 
framkvæmdastjórninni tilkynningu með sama fyrirvara og sú 
sem send er þátttakendum um dagsetningu, fundarstað og 
fundarefni. Þessi tilkynning skal send með a.m.k. 10 daga 
fyrirvara til hlutaðeigandi aðildarríkja og framkvæmda-
stjórnarinnar. 

Slík tilkynning skal send: 

a) hlutaðeigandi aðildarríkjum samkvæmt reglum sem lögbær 
yfirvöld þessara aðildarríkja setja, 



Nr. 78/142  18.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

b) framkvæmdastjórninni samkvæmt reglum sem eru birtar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ítarleg skýrsla um samráðsfundina skal lögð fyrir 
framkvæmdastjórnina af hlutaðeigandi flugrekendum eða fyrir 
hönd þeirra um leið og þátttakendur fá hana en þó í síðasta lagi 
sex vikum frá lokum samráðsfunda. 

4. gr. 

Gildistaka 

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

Undanþágur, sem eru veittar samkvæmt a- og b-lið 1. gr., skulu 
gilda til 31. desember 2006. 

Undanþágur, sem eru veittar samkvæmt c-lið 1. gr., skulu gilda 
til 30. júní 2007. 

Undanþágur, sem eru veittar samkvæmt d-lið 1. gr., skulu gilda 
til 31. október 2007. 

Þessi reglugerð gildir með afturvirkum hætti um samninga, 
ákvarðanir og samstilltar aðgerðir, sem eru í gildi við 
gildistöku hennar, frá og með þeim tíma þegar skilyrðin, sem 
sett eru fram í þessari reglugerð, eru uppfyllt. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 28. september 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Neelie KROES 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 


