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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1900/2006                      2009/EES/25/47 

frá 20. desember 2006 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 um samræmingu á tæknikröfum og 
stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála (*) 

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, 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 3922/91 (2) er 
kveðið á um sameiginlegar tæknikröfur og 
stjórnsýslumeðferð sem gilda um flutningaflug. Þessar 
samræmdu kröfur og stjórnsýslumeðferð eiga við um 
allar flugvélar, sem flugrekendur í Bandalaginu nota, 
hvort sem þær eru skráðar í aðildarríki eða í þriðja landi. 

2) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til að hrinda í 
framkvæmd reglugerð (EB) nr. 3922/91 í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (3). 

3) Framkvæmdastjórninni skal einkum falið umboð til að 
ákvarða þau skilyrði, þar sem breyta má eða bæta við 
sameiginlegar tæknikröfur og stjórnsýslumeðferð sem 
tilgreindar eru í III. viðauka við reglugerð (EBE) 
nr. 3922/91, eða þar sem aðildarríki er undanþegið 
beitingu þeirra. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns 
eðlis og þeim er aðeins ætlað að breyta veigalitlum 
þáttum þeirrar reglugerðar eða felast í því að veigalitlum 
þáttum er aukið við hana skulu þær samþykktar í 
samræmi við stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti sem 
kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 377, 27.12.2006, bls. 176. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2007 frá 28. 
september 2007 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 
21.2.2008, p. 36.  

(1) Álit Evrópuþingsins frá 30. nóvember 2006 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 19. desember 2006. 

(2) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1899/2006 (Stjtíð. ESB L, 
377, 27.12.2006, bls. 1 ). 

(3) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 

4) Þegar ekki er hægt að virða eðlilegan frest fyrir 
stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti, sökum þess hve 
brýnt er að viðhalda viðunandi flugöryggi, skal 
framkvæmdastjórnin geta notað flýtimeðferðina, sem 
kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr. a ákvörðunar 
1999/468/EB til að samþykkja sérstakar ráðstafanir. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EBE) nr. 3922/1991 til 
samræmis við þetta. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 3922/91 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fjórðu undirgreinar 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„Í því tilviki skal framkvæmdastjórnin tilkynna öllum 
aðildarríkjunum um ákvörðun sína og skulu þau eiga 
rétt á að beita þeirri ráðstöfun. Einnig má breyta 
viðeigandi ákvæðum III. viðauka í samræmi við 11. gr. 
til að endurspegla þá ráðstöfun.“ 

b) Í stað fjórðu undirgreinar 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„Í því tilviki skal framkvæmdastjórnin tilkynna öllum 
aðildarríkjunum um ákvörðun sína og skulu þau eiga 
rétt á að beita þeirri ráðstöfun. Einnig má breyta 
viðeigandi ákvæðum III. viðauka í samræmi við 11. gr. 
til að endurspegla þá ráðstöfun.“, 

2) Ákvæðum 11. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Samþykkja skal ráðstafanirnar, sem ætlað er að 
breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því 
að bæta við hana, sem eru nauðsynlegar vegna vísinda- 
og tækniframfara og sem breyta sameiginlegu 
tæknikröfunum og stjórnsýslumeðferðinni, skráðum í 
III. viðauka, í samræmi við stjórnsýslumeðferð með 
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 12. gr. Ef málefnið er 
mjög brýnt má framkvæmdastjórnin grípa til 
flýtimeðferðarinnar sem um getur í 4. mgr. 12. gr.“, 

b) Í 2. mgr. komi orðin „ í 3. mgr. 12. gr.“ í stað „ í 12. 
gr.“, 
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3) Í stað 12. gr. komi eftirfarandi: 

„12. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
flugöryggisnefndarinnar (sem nefnist hér á eftir „nefndin“). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 1. til 
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

4. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 1., 2., 4. og 
6. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.“ 

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 Brussel 20. desember 2006 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 


