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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 593/2007                    2009/EES/25/58 

frá 31. maí 2007 

um þóknanir og gjöld sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1592/2002 frá 15. júlí 2002 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar 
Evrópu (1), einkum 1. mgr. 53. gr., 
 
að höfðu samráði við stjórn Flugöryggisstofnunar Evrópu, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
488/2005  (2) voru ákvarðaðar þóknanir og gjöld fyrir 
Flugöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
„stofnunin“). 

2) Tekjur stofnunarinnar samanstanda af fjárframlögum frá 
Bandalaginu og þeim þriðju löndum í Evrópu sem 
Bandalagið hefur gert samninga við, sem um getur í 
55. gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, þóknunum sem 
þeir greiða sem sækja um vottorð og samþykki sem 
stofnunin gefur út, viðheldur eða breytir og gjöldum sem 
eru innheimt vegna útgáfu efnis, kærumeðferðar, 
þjálfunar og annarrar þjónustu sem stofnunin veitir. 

3) Jafnvægi skal vera milli tekna og útgjalda 
stofnunarinnar. 

4) Stofnunin skal ein geta innheimt og lagt á þóknanir og 
gjöld, sem um getur í þessari reglugerð, og þá í evrum. 
Þau skulu ákvörðuð á gagnsæjan, sanngjarnan og 
samræmdan hátt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 1.6.2007, bls. 3. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 166/2007 frá 7. desember 
2007 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 26, 
8.5.2008, p. 27. 

(1) Stjtíð. EB L 240, 7.9.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1701/2003 (Stjtíð. ESB L 243, 
27.9.2003, bls. 5). 

(2) Stjtíð. ESB L 81, 30.3.2005, bls. 7. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 779/2006 (Stjtíð. ESB L 137, 25.5.2006, bls. 3). 

5) Þóknanir, sem stofnunin innheimtir, skulu ekki stofna 
samkeppnishæfni viðkomandi atvinnugreina í Evrópu í 
hættu. Þær skulu enn fremur ákvarðaðar á grundvelli 
viðmiðana þar sem tilhlýðilegt tillit er tekið til 
greiðslugetu lítilla fyrirtækja. 

6) Þótt öryggi í almenningsflugi sé það sem mestu varðar 
skal stofnunin samt sem áður taka fullt tillit til 
kostnaðarhagkvæmni við framkvæmd verkefna sinna. 

7) Landfræðileg staðsetning fyrirtækjanna á yfirráðasvæði 
aðildarríkjanna skal ekki hafa í för með sér mismunun. 
Af þessum sökum skal ferðakostnaður í tengslum við 
vottunarverkefni, sem framkvæmd eru vegna slíkra 
fyrirtækja, lagður saman og honum deilt niður á 
umsækjendur. 

8) Umsækjandanum skal tilkynnt, ef unnt er, um 
fyrirsjáanlega fjárhæð sem á að greiða fyrir þjónustu sem 
veitt verður og hvernig greiðslum verður háttað áður en 
þjónustan er veitt. Viðmiðanir, sem eru notaðar til að 
ákvarða fjárhæðina sem á að greiða, skulu vera skýrar, 
samræmdar og aðgengilegar almenningi. Ef unnt er að 
ákvarða þessa fjárhæð fyrir fram skal umsækjandanum 
tilkynnt um það áður en þjónustan er veitt. Í því tilviki 
skal samþykkja skýrar reglur áður en þjónustan er veitt 
til að meta fjárhæðina sem á að greiða við veitingu 
hennar. 

9) Innan atvinnugreinarinnar skulu menn hafa skýra mynd 
af fjármálunum og vera færir um að áætla fjárhæð þeirra 
þóknana sem greiða skal. Jafnframt er nauðsynlegt að 
tryggja jafnvægi milli heildarútgjalda stofnunarinnar við 
framkvæmd vottunarverkefnanna og heildartekna af 
þóknunum sem hún innheimtir. Því skal vera mögulegt 
að endurskoða árlega fjárhæð þóknananna á grundvelli 
fjárhagsniðurstaðna og –spáa stofnunarinnar. 

10) Hafa skal samráð við hagsmunaaðila um allar breytingar 
á þóknunum. Enn fremur skal stofnunin reglulega veita 
hagsmunaaðilum upplýsingar um hvernig og á hvaða 
grundvelli þóknanir eru reiknaðar. Slíkar upplýsingar 
ættu að veita hagsmunaaðilum yfirsýn yfir þann kostnað 
sem til fellur hjá stofnuninni og framleiðni hennar. 

11) Gjaldskrárnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, 
skulu byggjast á spám stofnunarinnar að því er varðar 
vinnuálag hennar og tengdan kostnað. 
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12) Þessa reglugerð skal endurskoða innan fimm ára frá 
gildistöku hennar. 

13) Reglugerð (EB) nr. 488/2005 skal felld úr gildi. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 54. gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um þóknanir og gjöld sem 
Flugöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd „stofnunin“ 
innheimtir sem greiðslu fyrir þjónustu sem hún veitir, þ.m.t. 
afhending vara. 

Hún ákveður einkum í hvaða tilvikum þóknanir og gjöld, sem 
um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, skuli 
innheimt, fjárhæð þessara þóknana og gjalda og með hvaða 
hætti greiðslan fer fram. 

2. gr. 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „þóknanir“: fjárhæðir sem stofnunin innheimtir og 
umsækjendum ber að greiða til að fá, viðhalda eða breyta 
vottorðum, sem um getur í 15. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1592/2002, sem stofnunin gefur út, viðheldur eða 
breytir, 

b) „gjöld“: fjárhæðir sem stofnunin innheimtir og 
umsækjendum ber að greiða fyrir þjónustu, aðra en 
vottunarverkefni, sem stofnunin veitir, 

c) „vottunarverkefni“: öll starfsemi sem stofnunin annast 
beint eða óbeint í þeim tilgangi að gefa út, viðhalda eða 
breyta vottorðum sem um getur í 15. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1592/2002, 

d) „umsækjandi“: einstaklingur eða lögaðili sem óskar eftir 
því að nýta sér þjónustu sem stofnunin veitir, þ.m.t. útgáfa, 
viðhald eða breyting á vottorði, 

e) „ferðakostnaður“: kostnaður vegna flutninga, gistingar og 
máltíða, tilfallandi útgjöld og ferðastyrkur sem starfsfólk 
fær greiddan í tengslum við vottunarverkefni, 

f) „raunkostnaður“: útgjöld sem stofnunin stofnar til. 

II. KAFLI 

ÞÓKNANIR 

3. gr. 

1. Þóknanir skulu tryggja að heildartekjurnar dugi fyrir öllum 
kostnaði sem stofnað er til vegna vottunarverkefna, þ.m.t. 
kostnaður sem stofnað er til vegna stöðugs eftirlits. 

2. Stofnunin skal halda þeim tekju- og útgjaldaliðum, sem 
stofnað er til vegna vottunarverkefna, aðgreindum frá öðrum. Í 
því skyni: 

a) skulu þóknanir, sem stofnunin innheimtir, færðar í aðskilið 
bókhald og gildir sérstök reikningsskilamálsmeðferð um 
þær, 

b) skal stofnunin taka saman sundurliðaða reikninga þar sem 
birtast tekjur og útgjöld. 

3. Við upphaf hvers fjárhagsárs skal til bráðabirgða gera 
heildarmat á væntanlegum þóknunum. Þetta mat skal byggjast 
á fyrri fjárhagsniðurstöðum stofnunarinnar, mati hennar á 
útgjalda- og tekjuliðum og bráðabirgðastarfsáætlun hennar. 

Ef heildartekjur af þóknunum, sem samanstanda af sérstökum 
tekjum í samræmi við 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, 
fara yfir heildarkostnað vegna vottunarverkefna við lok hvers 
fjárhagsárs, skulu umframtekjur notaðar til að fjármagna 
vottunarverkefni í samræmi við fjárhagsreglugerð 
stofnunarinnar. 



14.5.2009  Nr. 25/579 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

4. gr. 

Þóknunin, sem umsækjandinn á að greiða fyrir ákveðið 
vottunarverkefni, skal samanstanda af: 

a) fastri fjárhæð sem skal vera breytileg eftir því hvert 
verkefnið er til þess að endurspegla kostnað sem stofnunin 
stofnaði til við framkvæmd þessa verkefnis; Mismunandi 
fjárhæðir föstu þóknunarinnar eru settar fram í I. og 
III. hluta viðaukans eða 

b) breytilegri fjárhæð sem er í réttu hlutfalli við 
vinnuframlagið, er um ræðir, sem er tilgreint í fjölda 
klukkustunda og margfaldað með tímaþóknun. 
Tímaþóknunin skal endurspegla allan kostnað sem stofnað 
er til við vottunarverkefni. Vottunarverkefni með álagðri 
tímaþóknun ásamt viðeigandi tímaþóknun eru tilgreind í II. 
hluta viðaukans. 

5. gr. 

1. Fjárhæðirnar, sem eru settar fram í viðaukanum, skulu 
birtar í opinberu riti stofnunarinnar. 

2. Þessar fjárhæðir skulu vera verðtryggðar og fylgja 
verðbólgu sem mæld er samkvæmt nánari lýsingu í V. hluta 
viðaukans. 

3. Endurskoða skal viðaukann árlega ef þörf krefur. 

4. Stofnunin skal árlega veita framkvæmdastjórninni, 
stjórninni og ráðgjafanefnd hagsmunaaðila, sem komið er á fót 
í samræmi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, 
upplýsingar um þá þætti sem liggja til grundvallar ákvörðun 
um fjárhæð þóknana. Þessar upplýsingar skulu einkum ná yfir 
sundurliðun kostnaðar sem tengist næstliðnum árum og næstu 
árum. Stofnunin skal einnig tvisvar á ári veita 
framkvæmdastjórninni, stjórninni og ráðgjafanefnd 
hagsmunaaðila upplýsingar um árangur sem settar eru fram í 
VI. hluta viðaukans og árangursvísbenda sem um getur í 
5. mgr.  

5. Stofnunin skal, innan sex mánaða frá gildistöku þessarar 
reglugerðar, að höfðu samráði við ráðgjafanefnd 
hagsmunaaðila, samþykkja safn árangursvísbenda, með 
sérstöku tilliti til upplýsinganna sem eru tilgreindar í VI. hluta 
viðaukans. 

6. Stofnunin skal hafa samráð við ráðgjafanefnd 
hagsmunaaðila áður en hún tekur afstöðu til breytinga á 
þóknunum. Meðan á þessu samráði stendur skal stofnunin 
útskýra ástæður hverrar tillögu um breytingu á þóknunum. 

6. gr. 

Með fyrirvara um 4. gr., ef vottunarverkefnið fer fram að öllu 
leyti eða að hluta til utan yfirráðasvæða aðildarríkjanna, skal 
reikningsfærð þóknun, sem er reikningsfærð á umsækjanda fela 
í sér samsvarandi ferðakostnað utan þessara yfirráðasvæða, í 
samræmi við formúluna: 

d = f + v 

þar sem: 

d = þóknun sem greiða skal 

f = þóknun sem samsvarar verkefninu sem unnið er, eins 
og sett er fram í viðaukanum 

v =  viðbótarferðakostnaður sem raunkostnaður. 

Viðbótarferðakostnaður, sem er reikningsfærður á 
umsækjandann, skal ná yfir þann tíma sem sérfræðingar verja í 
ferðir utan yfirráðasvæða aðildarríkjanna. Viðkomandi fjöldi 
klukkustunda skal reikningsfærður samkvæmt tímaþóknun. 

7. gr. 

Að beiðni umsækjanda og með samþykki framkvæmdastjóra 
stofnunarinnar, má sinna vottunarverkefni í 
undantekningartilvikum á eftirfarandi hátt: 

a) með því að fela það hópum starfsfólks sem stofnunin gerir 
að jafnaði ekki samkvæmt staðlaðri málsmeðferð sinni 
og/eða 

b) með því að fela verkefnin  mannafla sem nægir til þess að 
þau séu unnin hraðar en samkvæmt staðlaðri málsmeðferð 
stofnunarinnar. 

Í því tilviki er tekin hærri þóknun en venja er til að standa 
straum af öllum þeim kostnaði sem stofnunin stofnar til í því 
skyni að koma til móts við sérstaka beiðni. 

8. gr. 

1. Umsækjandinn skal greiða þóknunina. Hún skal greidd í 
evrum. Umsækjandinn skal sjá til þess að stofnunin fái greitt að 
fullu. Umsækjandinn skal greiða mögulegan bankakostnað sem 
tengist greiðslunni. 

2. Útgáfa, viðhald eða breyting á vottorði er háð því að 
þóknunin sé fyrirframgreidd að fullu, nema stofnunin og 
umsækjandinn komi sér saman um annað. Ef þóknunin hefur 
ekki verið greidd má stofnunin afturkalla viðkomandi vottorð 
eftir að hafa gefið umsækjandanum formlega viðvörun þar að 
lútandi. 
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3. Fjárhæðir, sem eru 1 000 evrur eða lægri, skulu greiddar 
þegar umsókn er fyllt út, í einni greiðslu. 

4. Stofnunin skal tilkynna umsækjendum um fjárhæð þóknana 
og greiðsluskilmála þegar þeir leggja umsóknir sínar fram. 

5. Ef þess er óskað er stofnuninni heimilt að láta 
umsækjandanum í té kostnaðaráætlun vegna allra 
vottunarverkefna sem hafa í för með sér greiðslu þóknunar með 
álögðum tímaþóknunum. Stofnunin skal breyta 
kostnaðaráætluninni ef í ljós kemur að verkefnið er einfaldara 
eða unnt er að vinna það hraðar en upphaflega var talið eða á 
hinn bóginn, ef það er flóknara og tekur lengri tíma að vinna 
það en stofnunin gat með góðu móti séð fyrir. 

6. Ef stofnunin ákveður eftir fyrstu athugun að hafna umsókn 
skal umsækjandi fá endurgreiddar þóknanir, sem þegar hafa 
verið greiddar, að undanskilinni fjárhæð sem nægir fyrir 
umsýslukostnaði við meðhöndlun umsóknarinnar. Fjárhæðin 
skal jafngilda tvöfaldri tímaþóknun sem tiltekin er í II. hluta 
viðaukans. 

7. Ef stofnunin þarf að stöðva vinnu við vottunarverkefni 
vegna þess að umsækjandi hefur ófullnægjandi fjárráð eða 
uppfyllir ekki gildandi kröfur, eða vegna þess að umsækjandi 
ákveður að hætta við umsókn sína eða fresta verkefni sínu, 
skulu eftirstöðvar þóknananna, sem reiknaðar eru samkvæmt 
tímagjaldi, án þess að það verði hærra en viðeigandi föst 
þóknun, greiddar að fullu um leið og stofnunin stöðvar 
framkvæmd verkefnisins. Viðkomandi fjöldi klukkustunda skal 
reikningsfærður samkvæmt tímaþóknun sem tiltekin er í 
II. hluta viðaukans. Þegar stofnunin hefur vottunarverkefni á 
ný, að beiðni umsækjanda, sem hafði áður verið stöðvað, skal 
það fært til gjalda sem nýtt verkefni. 

9. gr. 

Einungis stofnunin getur krafist þóknana fyrir vottunarverkefni 
og innheimt þær.  

Aðildarríki skulu ekki innheimta þóknanir fyrir 
vottunarverkefni jafnvel þótt þau annist þessi verkefni fyrir 
hönd stofnunarinnar.  

Stofnunin skal endurgreiða aðildarríkjunum fyrir vinnu við 
vottunarverkefni sem þau annast fyrir hennar hönd. 

III. KAFLI 

GJÖLD 

10. gr. 

1. Stofnunin skal innheimta gjöld fyrir alla þjónustu, þ.m.t. 
afhending á vörum, aðrar en þær sem um getur í 3. gr. 

Eftirfarandi skal þó vera án endurgjalds: 

a) sending skjala og upplýsinga, í hvaða formi sem er, 
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1049/2001 (1), 

b) skjöl sem fást ókeypis á vefsetri stofnunarinnar. 

2. Stofnunin skal einnig innheimta gjöld þegar kæra er lögð 
fram vegna ákvörðunar hennar skv. 35. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1592/2002. 

11. gr. 

Fjárhæð gjaldanna, sem stofnunin leggur á skal vera jöfn 
raunverulegum kostnaði við þjónustuna sem er veitt, þ.m.t. 
kostnaður við að gera hana aðgengilega fyrir umsækjandann. 
Með það fyrir augum skal sá tími sem stofnunin ver í að veita 
þjónustuna reikningsfærður á tímaþóknunina sem um getur í II. 
hluta viðaukans.  

Gjöldin, sem eru innheimt þegar kæra er lögð fram skv. 35. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, skulu vera föst fjárhæð sem er 
tilgreind í IV. hluta viðaukans. Ef sá sem leggur fram kæruna 
fær málið dæmt sér í vil skal stofnunin sjálfkrafa endurgreiða 
viðkomandi fasta upphæð.  

Umsækjandanum skal tilkynnt um fjárhæðina og 
greiðsluskilmála áður en þjónustan er veitt. 

12. gr. 

Gjöldin skulu greidd af umsækjandanum eða, þegar um er að 
ræða kæru, af einstaklingi eða lögaðila sem leggur fram 
kæruna.  

Gjöldin skulu greidd í evrum. 

Umsækjandinn skal sjá til þess að stofnunin fái greitt að fullu. 
Umsækjandi skal greiða mögulegan bankakostnað sem tengist 
greiðslunni. 

Nema annað sé umsamið milli stofnunarinnar og 
umsækjandans eða einstaklingsins eða lögaðilans, sem leggur 
fram kæru, skulu gjöldin innheimt áður en þjónustan er veitt 
eða, eftir því sem við á, áður en málsmeðferð við áfrýjun hefst. 

Fjárhæðir sem eru 1 000 evrur eða lægri skulu greiddar sama 
dag og umsókn er fyllt út, eða kæra lögð fram, í einni greiðslu. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43. 
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IV. KAFLI 

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI 

13. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 488/2005 er hér með felld úr gildi. 

14. gr. 

1. Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júní 2007. Hún gildir með 
fyrirvara um eftirfarandi skilyrði: 

a) þóknanir, sem fram koma í töflum 1 til 5 í I. hluta 
viðaukans, skulu gilda um öll vottorð sem gefin eru út eftir 
1. júní 2007, 

b) þóknanir, sem fram koma í töflu 6 í I. hluta viðaukans, 
skulu gilda um árgjöld sem eru innheimt eftir 1. júní 2007, 

c) að því er varðar umsækjendur sem krafðir hafa verið um 
eftirlitsþóknunina, sem um getur í vi. lið viðaukans við 
reglugerð (EB) nr. 488/2005 fyrir 1. júní 2007 skulu 
þóknanir, sem fram koma í töflu 7 í I. hluta viðaukans, 

gilda frá fyrstu árlegu innborguninni sem fellur í gjalddaga 
við lok þriggja ára tímabilsins, sem um getur í vi. lið 
viðaukans við reglugerð (EB) nr. 488/2008 , 

d) að því er varðar umsækjendur sem krafðir hafa verið um 
eftirlitsþóknanirnar, sem um getur í viii., x., xiii. eða xi. lið 
viðaukans við reglugerð (EB) nr. 488/2005 fyrir 1. júní 
2007, skulu eftirlitsþóknanirnar, sem fram koma í sömu röð 
í töflum 8, 9 og 10 í I. hluta og í 2. mgr. III. hluta 
viðaukans við þessa reglugerð, gilda frá og með fyrstu 
árlegu innborguninni sem fellur í gjalddaga við lok tveggja 
ára tímabilsins sem vísað er til í viii., x. og xiii. lið í 
viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 488/2005. 

2. Þrátt fyrir 13. gr., skal reglugerð (EB) nr. 488/2005 gilda 
áfram með tilliti til allra þóknana og gjalda sem eru utan 
gildissviðs beitingar þessarar reglugerðar í samræmi við 
1. mgr. 

3. Þessa reglugerð skal endurskoða innan fimm ára frá og 
með gildistöku hennar. 

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

Gjört í Brussel 31. maí 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

Efni 

I. hluti: Verkefni þar sem innheimt er föst þóknun 

II. hluti: Verkefni þar sem innheimt er tímagjald 

III. hluti: Þóknanir fyrir önnur vottunartengd verkefni 

IV. hluti: Gjöld fyrir kærur 

V. hluti: Ársverðbólga 

VI. hluti: Upplýsingar um árangur 

 

Til skýringar 

1) Þóknanir og gjöld eru tilgreind í evrum. 

2) Þóknanir tengdar framleiðsluvörum, sem um getur í töflum 1 til 4 í I. hluta, eru lagðar á eftir verkefnum og fyrir 12 
mánaða tímabil. Þessar þóknanir eru ákvarðaðar með meginreglunni um hlutfallstíma, pro rata temporis, (1/365 af 
viðkomandi árlegri þóknun umfram upphaflega 12 mánaða tímabilið) að loknu upphaflegu 12 mánaða tímabili, þar sem 
við á. Þóknanirnar, sem um getur í töflu 5, eru lagðar á eftir verkefnum. Þóknanirnar, sem um getur í töflu 6, eru lagðar á 
fyrir 12 mánaða tímabil. 

3) Að því er varðar þóknanir tengdar fyrirtækjum, sem um getur í töflum 7 til 10 í I. hluta, eru samþykkisþóknanir lagðar á 
einu sinni og eftirlistþóknanir á 12 mánaða fresti. 

4) Verkefni, þar sem innheimt er tímagjald, sem um getur í II. hluta, hafa viðeigandi tímaþóknun eins og tilgreint er í 
þessum hluta, margfölduð með raunverulegum fjölda vinnustunda sem stofnunin ver í verkefnið, eða með fjölda 
klukkustunda sem settur er fram í þessum hluta. 

5) Vottunarforskriftir (CS), sem um getur í þessum viðauka, eru þær sem voru samþykktar skv. 2. mgr. 14. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1592/2002 og birtar í opinberu riti stofnunarinnar í samræmi við EASA-ákvörðun 2003/8 frá 30. október 2003 
(www.easa.europa.eu). 

6) „Stórar þyrilvængjur“ vísar til vottunarforskrifta 29 (CS 29) og 27 (CS 27) í flokki A; „Litlar þyrilvængjur“ vísar til CS 
27 með hámarksflugtaksþyngd (MTOW) undir 3 175 kg og takmarkast við 4 sæti, þ.m.t. flugmannssæti, og við 
vottunarforskriftir mjög léttra þyrilvængja (CS VLR); „Miðlungsstórar þyrilvængjur“ vísar til annarra CS 27. 

7) „Skyldar gerðir“: ný gerð sem bætt er við fyrirliggjandi tegundarvottorð. 

8) Í töflum 1, 2 og 6 í I. hluta vísar virði „hluta“ til viðeigandi skráðs verðs framleiðandans. 
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9) Í töflum 3 og 4 í I. hluta vísa hugtökin „einföld“, „hefðbundin“ og „flókin“ til eftirfarandi: 

 Einföld Hefðbundin Flókin 

Viðbótartegundarvottorð 
(STC) Flugöryggisstofnunar 
Evrópu (EASA) 
Meiri háttar breytingar á 
hönnun að því er varðar- 
Flugöryggisstofnun Evrópu 
(EASA) 
Meiri háttar viðgerðir að því 
er varðar- Flugöryggisstofnun 
Evrópu (EASA) 

Viðbótartegundarvottorð, 
meiri háttar breytingar á 
hönnun eða viðgerðir sem 
tengjast einungis 
núgildandi og rökstuddum 
aðferðum, sem unnt er að 
senda heildargögn um 
(lýsingu, gátlista fyrir 
samræmi og 
samræmisgögn) á sama 
tíma og umsókn er lögð 
fram, og sem umsækjandi 
hefur sýnt fram á reynslu 
af og stjórnandi 
vottunarverkefna getur 
metið einn eða með 
takmörkuðum afskiptum 
sérfræðings innan eins 
fræðasviðs. 

Öll önnur 
viðbótartegundarvottorð, 
meiri háttar breytingar á 
hönnun eða viðgerðir 

Verulegar (*) breytingar á 
viðbótartegundarvottorði 
eða meiri háttar breytingar 
á hönnun 

 Viðbótartegundarvottorð 
fullgild af hálfu 
Flugmálastjórnar 
Bandaríkjanna (FAA) 

Grundvallar- (**) (Liggur) ekki (til) 
grundvallar- 

Veruleg, liggur ekki til 
grundvallar 

 Meiri háttar breytingar á 
hönnun fullgildar af hálfu 
Flugmálastjórnar 
Bandaríkjanna 

2. stigs (**) meiri háttar 
breytingar á hönnun þegar  
þær eru ekki viðurkenndar 
sjálfkrafa (***) 

1. stig (**) Veruleg, 1. stig 

 Meiri háttar viðgerðir 
fullgildar af hálfu 
Flugmálastjórnar 
Bandaríkjanna 

Á ekki við 
(viðurkenndar sjálfkrafa) 

Viðgerðir á mikilvægum 
íhluta (**) 

Á ekki við 

(*) „Verulegur“ er skilgreint í b-lið 21A 101 í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1702/2006 (og á sambærilegan hátt í b-lið FAA 
21.101) 

(**) „Grundvallar-“, „1. stig“, „2. stig“ og „mikilvægur þáttur“ eru skilgreind í tæknilegu málsmeðferðinni við framkvæmd lofthæfi- og 
umhverfisvottunar (TIP) við uppkast tvíhliða samnings um flugöryggi milli Evrópusambandsins og Bandaríkja Norður-Ameríku. 

(***) Viðmið Flugöryggisstofnunar Evrópu fyrir sjálfvirka viðurkenningu vegna 2. stigs meiri háttar breytinga, að því er varðar 
Flugmálastjórn Bandaríkjanna eru skilgreindar í ákvörðun framkvæmdastjóra Flugöryggisstofnunar Evrópu 2004/04/CF, eða í 
tæknilegu málsmeðferðinni við framkvæmd lofthæfi- og umhverfisvottunar (TIP) við uppkast tvíhliða samnings um flugöryggi milli 
Evrópusambandsins og Bandaríkja Norður-Ameríku, þar sem við á. 

 

10) Í töflu 7 í I. hluta eru hönnunarfyrirtæki flokkuð á eftirfarandi hátt: 

 

Gildissvið samkomulags 
hönnunarfyrirtækja Flokkur A Flokkur B Flokkur C 

DOA 1 
Handhafar tegundarvottorða 

Afar flókin/Stór Flókin/ Lítil - Meðalstór Minna flókin/Mjög lítil 

DOA 2 
Viðbótartegundarvottorð/brey
tingar/viðgerðir 

DOA 3 
Minni háttar 
breytingar/viðgerðir 

Ótakmörkuð Takmörkuð 
(Tæknisvið) 

Takmörkuð 
(stærð loftfars) 

 

11) Í töflu 8 í I. hluta tengist veltan, sem tekið er tillit til, þeirri starfsemi sem fellur undir gildissvið samkomulagsins. 

12) Í töflu 7, 9 og 10 í I. hluta tengist fjöldi starfsfólks, sem tekið er tillit til, þeirri starfsemi sem fellur undir gildissvið 
samkomulagsins. 
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I. HLUTI 

Verkefni þar sem innheimt er föst þóknun 

Tafla 1: Tegundarvottorð og takmörkuð tegundarvottorð (sem um getur í B- og O-kafla í viðaukanum við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003(1)) 

(evrur) 
 Fastagjald 

Vængjað loftfar 

Yfir 150 tonnum 2 600 000 

Yfir 50 tonnum og allt að 150 tonnum 1 330 000 

Yfir 22 tonnum og allt að 50 tonnum 1 060 000 

Yfir 5,7 tonnum og allt að 22 tonnum 410 000 

Yfir 2 tonnum og allt að 5,7 tonnum 227 000 

Allt að 2 tonnum 12 000 

Mjög léttar flugvélar (Very Light Aeroplanes), svifflugur 6 000 

Þyrilvængja 

Stór 525 000 

Í meðallagi 265 000 

Lítil 20 000 

Annað 

Loftbelgir 6 000 

Knúningsafl 

Yfir 25 KN 365 000 

Allt að 25 KN 185 000 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 30 000 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar CS 22 H 15 000 

Knúið með loftskrúfu, yfir 22 tonnum 10 250 

Knúið með skrúfu, allt að 22 tonnum 2 925 

Hlutar  

Verðmæti yfir 20 000 evrum 2 000 

Verðmæti á bilinu 2 000 til 20 000 evrur 1 000 

Verðmæti undir 2 000 evrum 500 

 
 
 
 
 
(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003 frá 24. september 2003 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- og 

umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja (Stjtíð. 
ESB L 243, 27.9.2003, bls. 6) eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 375/2007 (Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2007, bls. 3). 
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Tafla 2: Gerðir tegundarvottorða eða takmörkuð tegundarvottorð 

(evrur) 
 Föst þóknun (1) 

Vængjað loftfar 

Yfir 150 tonnum 1 000 000 

Yfir 50 tonnum og allt að 150 tonnum 500 000 

Yfir 22 tonnum og allt að 50 tonnum 400 000 

Yfir 5,7 tonnum og allt að 22 tonnum 160 000 

Yfir 2 tonnum og allt að 5,7 tonnum 80 000 

Allt að 2 tonnum 2 800 

Mjög léttar flugvélar (Very Light Aeroplanes), svifflugur 2 400 

Þyrilvængja 

Stór 200 000 

Í meðallagi 100 000 

Lítil 6 000 

Annað 

Loftbelgir 2 400 

Knúningsafl 

Yfir 25 KN 100 000 

Allt að 25 KN 50 000 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 10 000 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar CS 22 H 5 000 

Knúið með loftskrúfu, yfir 22 tonnum 2 500 

Knúið með skrúfu, allt að 22 tonnum 770 

Hlutar 

Verðmæti yfir 20 000 evrum 1 000 

Verðmæti á bilinu 2 000 til 20 000 evrur 600 

Verðmæti undir 2 000 evrum 350 

(1) Þegar um er að ræða skyldar gerðir, þ.m.t. meiri háttar breytingar, eins og lýst er í D-kafla í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1702/2003 
og sem varðar breytingar á stærð loftfars og/eða fullbúins hreyfils, skal tekin sama þóknun og fyrir tegundarvottorð eða takmarkað 
tegundarvottorð eins og skilgreint er í töflu 1. 
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Tafla 3: Viðbótartegundarvottorð (sem um getur í E-kafla í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1702/2003) 

(evrur) 
Föst þóknun (1)  

Flókin Hefðbundin Einföld 

Vængjað loftfar 

Yfir 150 tonnum 25 000 6 000 3 000 

Yfir 50 tonnum og allt að 150 
tonnum 

13 000 5 000 2 500 

Yfir 22 tonnum og allt að 50 tonnum 8 500 3 750 1 875 

Yfir 5,7 tonnum og allt að 22 tonnum 5 500 2 500 1 250 

Yfir 2 tonnum og allt að 5,7 tonnum 3 800 1 750 875 

Allt að 2 tonnum 1 600 1 000 500 

Mjög léttar flugvélar (Very Light 
Aeroplanes), svifflugur 

250 250 250 

Þyrilvængja 

Stór 11 000 4 000 2 000 

Í meðallagi 5 000 2 000 1 000 

Lítil 900 400 250 

Annað 

Loftbelgir 800 400 250 

Knúningsafl 

Yfir 25 KN 12 000 5 000 2 500 

Allt að 25 KN 5 800 2 500 1 250 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 2 800 1 250 625 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 
CS 22 H 

1 400 625 300 

Knúið með loftskrúfu, yfir 22 
tonnum 

2 000 1 000 500 

Knúið með skrúfu, allt að 22 tonnum 1 500 750 375 

(1) Þegar um er að ræða viðbótartegundarvottorð sem varða breytingar á stærð loftfars og/eða fullbúins hreyfils skal tekin sama þóknun og 
fyrir tegundarvottorð eða takmarkað tegundarvottorð, eins og skilgreint er í töflu 1. 
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Tafla 4: Meiri háttar breytingar og viðgerðir (sem um getur í D- og M-kafla í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 
1702/2003) 

(evrur) 
Föst þóknun (1) (2)  

Flókin Hefðbundin Einföld 

Vængjað loftfar 

Yfir 150 tonnum 20 000 6 000 3 000 

Yfir 50 tonnum og allt að 150 
tonnum 

9 000 4 000 2 000 

Yfir 22 tonnum og allt að 50 
tonnum 

6 500 3 000 1 500 

Yfir 5,7 tonnum og allt að 22 
tonnum 

4 500 2 000 1 000 

Yfir 2 tonnum og allt að 5,7 tonnum 3 000 1 400 700 

Allt að 2 tonnum 1 100 500 250 

Mjög léttar flugvélar (Very Light 
Aeroplanes), svifflugur 

250 250 250 

Þyrilvængja 

Stór 10 000 4 000 2 000 

Í meðallagi 4 500 2 000 1 000 

Lítil 850 400 250 

Annað 

Loftbelgir 850 400 250 

Knúningsafl 

Yfir 25 KN 5 000 2 000 1 000 

Allt að 25 KN 2 500 1 000 500 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 1 300 600 300 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 
CS 22 H 

600 300 250 

Knúið með loftskrúfu, yfir 22 
tonnum 

250 250 250 

Knúið með skrúfu, allt að 22 
tonnum 

250 250 250 

(1) Þegar um er að ræða meiri háttar breytingar, eins og lýst er í D-kafla í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1702/2003, sem varðar breytingar á stærð loftfars 
og/eða fullbúins hreyfils skal tekin sama þóknun og fyrir tegundarvottorð eða takmarkað tegundarvottorð, eins og skilgreint er í töflu 1.  

(2) Breytingar og viðgerðir á aukaaflstöð (APU) skulu reiknast sem breytingar og viðgerðir á vélum með sama afli. 
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Tafla 5: Minni háttar breytingar og viðgerðir (sem um getur í D- og M-kafla í viðaukanum við reglugerð (EB) 
nr. 1702/2003) 

(evrur) 
 Föst þóknun (1) 

Vængjað loftfar 

Yfir 150 tonnum 500 

Yfir 50 tonnum og allt að 150 tonnum 500 

Yfir 22 tonnum og allt að 50 tonnum 500 

Yfir 5,7 tonnum og allt að 22 tonnum 500 

Yfir 2 tonnum og allt að 5,7 tonnum 250 

Allt að 2 tonnum 250 

Mjög léttar flugvélar (Very Light Aeroplanes), svifflugur 250 

Þyrilvængja  

Stór 500 

Í meðallagi 500 

Lítil 250 

Annað 

Loftbelgir 250 

Knúningsafl 

Yfir 25 KN 500 

Allt að 25 KN 500 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 250 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar CS 22 H 250 

Knúið með loftskrúfu, yfir 22 tonnum 250 

Knúið með skrúfu, allt að 22 tonnum 250 

(1) Þóknanirnar, sem eru tilgreindar í þessari töflu, skulu ekki vera þær sömu og teknar eru fyrir minni háttar breytingar og viðgerðir sem hönnunarfyrirtæki annast í 
samræmi við 2. lið c-liðar 21. hluta A.263 í D-kafla í viðauka við reglugerð (EB) nr. 1702/2003. 
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Tafla 6: Árleg þóknun fyrir handhafa EASA-tegundarvottorða og takmarkaðra tegundarvottorða og annarra 
tegundarvottorða sem teljast viðurkennd samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1592/2002 

(evrur) 
 Föst þóknun (1) (2) (3) 
 Hönnun í Evrópusambandinu Hönnun utan 

Evrópusambandsins 
Vængjað loftfar 
Yfir 150 tonnum 270 000 90 000 

Yfir 50 tonnum og allt að 150 tonnum 150 000 50 000 

Yfir 22 tonnum og allt að 50 tonnum 80 000 27 000 

Yfir 5,7 tonnum og allt að 22 tonnum 17 000 5 700 

Yfir 2 tonnum og allt að 5,7 tonnum 4 000 1 400 

Allt að 2 tonnum 2 000 670 

Mjög léttar flugvélar (Very Light Aeroplanes), svifflugur 900 300 

Þyrilvængja 
Stór 65 000 21 700 

Í meðallagi 30 000 10 000 

Lítil 3 000 1 000 

Annað 
Loftbelgir 900 300 

Knúningsafl 
yfir 25 KN 40 000 13 000 

Allt að 25 KN 6 000 2 000 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar 1 000 350 

Hreyflar sem eru ekki hverfihreyflar CS 22 H 500 250 

Knúið með loftskrúfu, yfir 22 tonnum 750 250 

Knúið með skrúfu, allt að 22 tonnum   

Hlutar 
Verðmæti yfir 20 000 evrum 2 000 700 

Verðmæti á bilinu 2 000 til 20 000 evrur 1 000 350 

Verðmæti undir 2 000 evrum 500 250 
(1) Þegar um er að ræða loftfar til farmflutninga er þóknunin reiknuð út með því að margfalda hana með reiknistuðlinum 0,85 fyrir 

samsvarandi loftfar til farþegaflutninga. 
(2) Þegar um er að ræða handhafa margra tegundarvottorða og/eða margra takmarkaðra tegundarvottorða er árleg þóknun lækkuð frá og með 

öðru tegundarvottorði eða takmörkuðu tegundarvottorði, í sama framleiðsluvöruflokki eins og fram kemur í eftirfarandi töflu: 
 Framleiðsla í sama flokki Lækkun fastrar þóknunar 

 1. 0 % 

 2. 10 % 

 3. 20 % 

 4. 30 % 

 5. 40 % 

 6. 50 % 

 7. 60 % 

 8. 70 % 

 9. 80 % 

 10. 90 % 

 11. flokkur og síðari framleiðsluvörur 100 % 
(3) Þegar um er að ræða loftfar, með færri en 50 eintök skráð í heiminum, skal innheimta tímagjald fyrir starfsemi vegna áframhaldandi 

lofthæfis, þóknun eins og hún er í II. hluta viðaukans, allt að fjárhæð þóknunar fyrir viðkomandi framleiðsluvöruflokk loftfars. Þegar um 
er að ræða framleiðsluvörur, íhluti og búnað, sem eru ekki loftför, miðast mörkin við fjölda þeirra loftfara sem framleiðsluvörunum, 
íhlutunum eða búnaðinum er komið fyrir í. 
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Tafla 7: Samþykki fyrir hönnunarfyrirtæki (sem um getur í J-kafla í viðauka við reglugerð (EB) nr. 1702/2003) 

(evrur) 

DOA 1A DOA 1B 
DOA 2A 

DOA 1C 
DOA 2B 
DOA 3A 

DOA 2C 
DOA 3B DOA 3C 

 

Samþykkisþóknun 

Tengt starfsfólk færra 
en 10 

11 250 9 000 6 750 4 500 3 600 

10 til 49 31 500 22 500 13 500 9 000 — 

50 til 399 90 000 67 500 45 000 36000 — 

400 til 999 180 000 135 000 112 500 99 000 — 

1000 til 2499 360 000 — — — — 

2500 til 5000 540 000 — — — — 

Yfir 5000 3 000 000 — — — — 

Eftirlitsþóknun 

Tengt starfsfólk færra 
en 10 

5 625 4 500 3 375 2 250 1 800 

10 til 49 15 750 11 250 6 750 4 500 — 

50 til 399 45 000 33 750 22 500 18 000 — 

400 til 999 90 000 67 500 56 250 49 500 — 

1000 til 2499 180 000 — — — — 

2500 til 5000 270 000 — — — — 

Yfir 5000 1 500 000 — — — — 

 
 

Tafla 8: Samþykki fyrir framleiðslufyrirtæki (sem um getur í G-kafla í viðauka við reglugerð (EB) nr. 1702/2003) 
 

(evrur) 

 Samþykkisþóknun Eftirlitsþóknun 

Velta undir 1 milljón evrum 9 000 6 500 

Á bilinu 1 000 000 til 4 999 999 38 000 28 000 

Á bilinu 5 000 000 til 9 999 999 58 000 43 000 

Á bilinu 10 000 000 til 49 999 999 75 000 57 000 

Á bilinu 50 000 000 til 99 999 999 270 000 200 000 

Á bilinu 100 000 000 til 499 999 999 305 000 230 000 

Á bilinu 500 000 000 til 999 999 999 630 000 475 000 

Yfir 999 999 999 900 000 2 000 000 
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Tafla 9: Samþykki fyrir viðhaldsfyrirtæki (sem um getur í F-kafla í I. og II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2042/2003 (*)) 

(evrur) 

 Samþykkisþóknun (1) Eftirlitsgjald (2) 

Tengt starfsfólk færra en 5 3 000 2 300 

Á bilinu 5 til 9 5 000 4 000 

Á bilinu 10 til 49 11 000 8 000 

Á bilinu 50 til 99 22 000 16 000 

Á bilinu 100 til 499 32 000 23 000 

Á bilinu 500 til 999 43 000 32 000 

Yfir 999 53 000 43 000 

(1) Þóknunin, sem á að greiða, skal samanstanda af fastri þóknun sem byggt er á fjölda tengds starfsfólks að viðbættri fastri þóknun byggðri á 
tæknilegu mati. 

 

 

(EUR) 

Tæknilegt mat Föst þóknun byggt á tæknilegu mati (1) 

A 1 11 000 

A 2 2 500 

A 3 5 000 

A 4 500 

B 1 5 000 

B 2 2 500 

B 3 500 

C 500 

(1) Að því er varðar fyrirtæki sem hafa nokkur A og/eða B möt skal einungis lögð á hæsta þóknunin. Að því er varðar fyrirtæki sem hafa eitt 
eða fleiri C og/eða D möt, skal lögð þóknun á hvert mat samkvæmt þóknun fyrir „C mat“. 

 
 
Tafla 10: Samþykki fyrir fyrirtæki sem veitir viðhaldsþjálfun (sem um getur í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2042/2003) 

 

(evrur) 

 Samþykkisþóknun Eftirlitsþóknun 

Tengt starfsfólk færra en 5 4 000 3 000 

Á bilinu 5 til 9 7 000 5 000 

Á bilinu 10 til 49 16 000 14 000 

Á bilinu 50 til 99 35 000 30 000 

Yfir 99 42 000 40 000 

 
 
 
 
 
 
(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 frá 20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra 

framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði (Stjtíð. ESB L 315, 28.11.2003, 
bls. 1) eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 376/2007 (Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2007, bls. 18). 
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II. HLUTI 

Verkefni þar sem innheimt er tímagjald 

1. Tímaþóknun: 

Viðeigandi tímaþóknun 225 evrur 

 

 

2. Klukkustundir sem liggja til grundvallar viðkomandi verkefni: 

Sýnt fram á hönnunargetu með því að nota aðrar aðferðir Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Framleiðsla án samþykkis Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur lofthæfifyrirmæla (AD) Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Stuðningur við fullgildingu (viðurkenning vottorða Flugöryggisstofnunar 
Evrópu (EASA) af hálfu erlendra yfirvalda) 

Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Tæknileg aðstoð sem erlend yfirvöld óska eftir Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Viðurkenning Flugöryggisstofnunar Evrópu á skýrslum stjórnar um 
endurskoðun á viðhaldi 

Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Flutningur vottorða Raunverulegur fjöldi klukkustunda 

Samþykkt flugskilyrða fyrir flugleyfi 3 klukkustundir 

Endurútgáfa skjala af hálfu stjórnsýslu 1 klukkustund 

 

 

 

III. HLUTI 

Þóknanir fyrir önnur vottunartengd verkefni 

1. Viðurkenning samþykkis sem jafngildir samþykki í „145. hluta“ og „147. hluta“ í samræmi við gildandi tvíhliða 
samninga. 

Nýtt samþykki fyrir hverja umsókn 1 500 EUR 

Endurnýjun gildandi samþykkis, á 12 mánaða tímabili 750 EUR 

 

 

2. Samþykki fyrir fyrirtæki sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi (sem um getur í G-kafla í M-hluta í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 2042/2003): 

Nýtt samþykki fyrir hverja umsókn 24 000 EUR 

Endurnýjun gildandi samþykkis, á 12 mánaða tímabili 18 000 EUR 

 

 

3. Sjálfstæðar endurskoðanir og/eða breytingar á flughandbók loftfars: 

skulu gjaldfærast sem breyting á samsvarandi framleiðsluvöru. 
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IV. HLUTI 

Gjöld fyrir kærur 

Gjöld skulu lögð á vegna kærumeðferðar eins og lýst er í 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002. 

 

Þegar um er að ræða kæruumsóknir þarf að greiða fastagjaldið, eins og fram kemur í töflunni, og er það margfaldað með 
reiknistuðlinum sem er tilgreindur fyrir samsvarandi gjaldflokk viðkomandi einstaklings eða fyrirtækis. 

 

Kostnaðurinn skal endurgreiddur í þeim tilvikum þegar kæran hefur í för með sér að ákvörðun stofnunarinnar er afturkölluð. 

 

Fyrirtækin skulu leggja fram undirritað vottorð frá viðurkenndum fulltrúa viðkomandi fyrirtækis til að stofnunin geti tekið 
ákvörðun um samsvarandi gjaldflokk. 

 

Fastagjald 10 000 evrur 

 

Gjaldflokkur fyrir einstaklinga Reiknistuðull fyrir fasta þóknun 

 0,1 

 

Gjaldflokkur fyrir fyrirtæki í samræmi við veltu áfrýjanda í evrum Reiknistuðull fyrir fasta þóknun 

Undir 100 001 0,25 

á bilinu 100 001 til 1 200 000 0,5 

á bilinu 1 200 001 til 2 500 000 0,75 

á bilinu 2 500 001 til 5 000 000 1 

á bilinu 5 000 001 til 50 000 000 2,5 

á bilinu 50 000 001 til 500 000 000 5 

á bilinu 50 000 001 til 1 000 000 000 7,5 

yfir 1 000 000 000 10 

 

 

 

V. HLUTI 

Ársverðbólga 

Fjárhæðirnar, sem settar eru fram í I., II. og III. hluta skulu vera verðtryggðar og fylgja verðbólgu sem mæld er samkvæmt 
nánari lýsingu í þessum hluta. Verðbæturnar leggjast á einu sinni á ári frá gildistökudegi þessarar reglugerðar talið. 

 

Ársverðbólga sem notuð skal: Samræmd vísitala neysluverðs, fyrir ESB-löndin 27 
(2005=100) 
Hlutfallsleg breyting/12 mánaða meðaltals  

Grunngildi sem notað skal: Meðaltal vísitölunnar 31. desember fyrir framkvæmd 
verðbótanna 
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VI. HLUTI 

Upplýsingar um árangur 

Eftirfarandi upplýsingar skulu varða undanfarandi sex mánaða tímabil áður en stofnunin gaf þær út í samræmi við 5. gr. 

Fjöldi starfsfólks stofnunarinnar sem annast vottunarverkefni. 

Fjöldi útvistaðra klukkustunda til flugmálastjórna í hverju landi fyrir sig (NAAs) 

Heildarkostnaður við vottun 

Fjöldi vottunarverkefna sem stofnunin framkvæmir (að fullu eða hafin) 

Fjöldi vottunarverkefna sem framkvæmd eru fyrir hönd stofnunarinnar (að fullu eða hafin) 

Fjöldi klukkustunda sem starfsfólk stofnunarinnar hefur eytt í stafsemi vegna áframhaldandi lofthæfi 

Heildarupphæð sem reikningsfærð er á atvinnugreinina 

 

 

 

 


