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                                               REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1330/2007                  2010/EES/6/66 

frá 24. september 2007 

um reglur um framkvæmd miðlunar upplýsinga til hagsmunaaðila um atvik í almenningsflugi sem um  
getur í 2. mgr. 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/42/EB frá 13. júní 2003 um tilkynningu atvika í 
almenningsflugi (1), einkum 2. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2003/42/EB er gerð krafa um að komið verði 
á fót kerfum fyrir skyldubundnar tilkynningar atvika í 
hverju aðildarríki fyrir sig til að unnt sé að tilkynna, 
safna, geyma, vernda og miðla viðeigandi upplýsingum 
um flugöryggi með það eitt að markmiði að koma í veg 
fyrir slys og flugatvik og þar af leiðandi ekki að skipta 
sök eða ábyrgð. 

2) Þessi reglugerð skal gilda um upplýsingar sem 
aðildarríkin skiptast á skv. 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 
2003/42/EB. Upplýsingar varðandi atvik í hverju 
aðildarríki fyrir sig, sem geymdar eru í gagnagrunnum í 
hverju aðildarríki fyrir sig, skulu falla undir landsreglur 
um birtingu upplýsinga um flugöryggi. 

3) Í þessari reglugerð merkja hagsmunaaðilar alla þá aðila 
sem eru í aðstöðu til að taka þátt í að auka öryggi í 
almenningsflugi með því að nýta vel upplýsingar sem 
varða öryggi og safnað er samkvæmt tilskipun 
2003/42/EB. 

4) Tengiliðir í hverju aðildarríki fyrir sig þekkja best til 
hagsmunaaðila sem hafa staðfestu í þeirra eigin 
aðildarríkjum. Svo meðferð upplýsingabeiðna megi vera 
sem öruggust og skilvirkust, skulu tengiliðir í hverju 
aðildarríki fyrir sig taka til meðferðar beiðnir frá 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2007, bls. 7. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2009 frá 24. apríl 
2009 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33, 
25.6.2009, p. 19. 

(1) Stjtíð. ESB L 167, 4.7.2003, bls. 23. 

hagsmunaaðilum, sem hafa staðfestu á yfirráðasvæði 
viðkomandi aðildarríkis, en framkvæmdastjórnin taka til 
meðferðar beiðnir frá hagsmunaaðilum frá þriðju löndum 
eða alþjóðastofnunum. 

5) Framkvæmdastjórnin getur ákveðið síðar að fela einingu 
stjórnun upplýsinga sem skipst er á í samræmi við 6. gr. 
tilskipunar 2003/42/EB og að taka til meðferðar beiðnir 
frá hagsmunaaðilum frá þriðju löndum eða 
alþjóðastofnunum. 

6) Framkvæmdastjórnin skal taka saman skrá yfir tengiliði 
sem skal vera öllum aðgengileg. 

7) Til að koma í veg fyrir misnotkun kerfisins skal 
tengiliðurinn, sem tekur á móti upplýsingabeiðni, ganga 
úr skugga um að beiðandinn sé hagsmunaaðili og að 
beiðnin sé metin áður en skilgreint er hversu miklar 
upplýsingar skuli veita og hversu ítarlegar þær skuli 
vera. 

8) Tengiliðir í hverju aðildarríki fyrir sig skulu afla nægra 
upplýsinga svo þeir geti fullgilt og metið beiðnir. Í því 
skyni skulu þeir nota eyðublað sem hefur að geyma 
viðeigandi upplýsingar um beiðandann og fyrirhugaðan 
tilgang beiðninnar. 

9) Þegar tilteknir hagsmunaaðilar þarfnast reglulega 
upplýsinga sem tengjast starfsemi þeirra skal vera 
mögulegt að samþykkja almenna ákvörðun um að veita 
þessum aðilum upplýsingar. 

10) Beiðandi skal sjá til þess að trúnaðarkvöð kerfisins sé 
virt og takmarka notkun upplýsinga sem berast við þann 
tilgang sem tilgreindur er í beiðninni sem skal 
samrýmast markmiðum tilskipunar 2003/42/EB. 
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11) Allir tengiliðir skulu geta fylgst með því að beiðni, sem 
þeir hafa hafnað, sé ekki lögð fram aftur fyrir milligöngu 
yfirvalda annars aðildarríkis. Þeir skulu einnig geta farið 
að dæmi annarra tengiliða varðandi bestu starfsvenjur. 
Þeir skulu því hafa aðgang að skrám yfir 
upplýsingabeiðnir og ákvörðunum sem teknar eru í 
tengslum við slíkar beiðnir. 

12) Nútímatækni skal nýtt við flutning upplýsinga en á sama 
tíma skal tryggt að gagnagrunnurinn í heild sé varinn. 

13) Til að framkvæmdastjórnin geti gert viðeigandi 
ráðstafanir vegna upplýsingaskipta milli aðildarríkja og 
framkvæmdastjórnarinnar, eins og krafist er í 4. mgr. 6. 
gr. í tilskipun 2003/42/EB, skal þessi reglugerð koma til 
framkvæmda sex mánuðum eftir gildistöku hennar. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar sem 
komið var á fót með 12. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 3922/91 frá 16. desember 1991 um samræmingu á 
tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála (1). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ráðstafanir um að miðla 
upplýsingum um atvik, sem aðildarríkin skiptast á, til 
hagsmunaaðila í samræmi við 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 
2003/42/EB með það að markmiði að veita slíkum aðilum 
upplýsingar sem þeir þarfnast til að auka öryggi í 
almenningsflugi. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „hagsmunaaðili“: einstaklingur, lögaðili, hvort sem hann 
stundar viðskipti í hagnaðarskyni eða ekki, eða hvers konar 
opinber stofnun, hvort sem hún hefur réttarstöðu lögaðila 
eða ekki, sem er í aðstöðu til að taka þátt í að auka öryggi í 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1900/2006 (Stjtíð. ESB L 377, 
27.12.2006, bls. 176). 

almenningsflugi hafi hann aðgang að upplýsingum um 
atvik sem aðildarríkin skiptast á í samræmi við 1. mgr. 6. 
gr. tilskipunar 2003/42/EB og er í einum af flokkum 
hagsmunaaðila sem taldir eru upp í I. viðauka, 

2. „tengiliður“: 

a) lögbært yfirvald, þegar óskað er eftir upplýsingum skv. 
1. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar, sem tilnefnt er af 
hverju aðildarríki í samræmi við 1. mgr. 5. gr. 
tilskipunar 2003/42/EB eða tengiliðurinn, sem 
aðildarríkið hefur tilnefnt í samræmi við sama ákvæði, 
ef aðildarríki tilnefnir fleiri en eitt lögbært yfirvald, 

b) framkvæmdastjórnin, þegar óskað er eftir upplýsingum 
skv. 2. mgr. 3. gr. 

2. Framkvæmdastjórnin mun gefa út skrá yfir tengiliði. 

3. gr. 

Upplýsingabeiðnir 

1. Hagsmunaaðilar, sem eru einstaklingar og hafa staðfestu í 
Bandalaginu, skulu senda upplýsingabeiðnir til tengiliðar 
aðildarríkisins þar sem þeir hafa leyfi eða þar sem þeir sinna 
starfsemi sinni ef leyfis er ekki krafist. Aðrir hagsmunaaðilar, 
sem hafa staðfestu í Bandalaginu, skulu senda 
upplýsingabeiðnir til tengiliðar aðildarríkisins þar sem þeir 
hafa skráða skrifstofu eða opinbert aðsetur, eða, ef slík 
skrifstofa eða aðsetur er ekki fyrir hendi, þar sem þeir hafa 
höfuðstöðvar sínar. 

2. Hagsmunaaðilar sem ekki hafa staðfestu í Bandalaginu 
skulu senda beiðnir sínar til framkvæmdastjórnarinnar. 

3. Beiðnir skulu lagðar fram á umsóknareyðublöðum sem 
tengiliðurinn samþykkir. Á þessum eyðublöðum skulu a.m.k. 
vera þau atriði sem tilgreind eru í II. viðauka. 

4. gr. 

Sérstakar beiðnir 

Hagsmunaaðila, sem lagt hefur fram tiltekna skýrslu, er heimilt 
að senda upplýsingabeiðnir, sem tengjast skýrslunni, beint til 
tengiliðarins sem barst skýrslan. 
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5. gr. 

Samþykki fyrir beiðanda 

1. Þegar tengilið berst beiðni skal hann ganga úr skugga um 
að hún komi frá hagsmunaaðila. 

2. Ef hagsmunaaðili sendir beiðni til annars tengiliðar en þess 
sem er til þess bær að taka til meðferðar slíka beiðni, skv. 
3. gr., skal honum boðið að hafa samband við þar til bæran 
tengilið. 

6. gr. 

Mat á beiðni 

1. Þegar tengilið berst beiðni skal hann meta, í hverju tilviki 
fyrir sig, hvort hún sé rökstudd og raunhæf. 

2. Ef beiðnin er samþykkt skal tengiliðurinn ákvarða hversu 
miklar upplýsingar skuli veita og hversu ítarlegar þær skuli 
vera. Þær skulu takmarkast við það sem telst alveg nauðsynlegt 
fyrir beiðandann, sbr. þó 8. gr. tilskipunar 2003/42/EB. 
Upplýsingar, sem ekki tengjast búnaði, rekstri eða 
starfsvettvangi beiðandans skulu aðeins veittar í formi 
samantektar eða án auðkenningar nema beiðandinn leggi fram 
ítarleg rök þar að lútandi. 

3. Einungis er heimilt að veita hagsmunaaðilum, sem skráðir 
eru í b-lið I.  viðauka, upplýsingar sem tengjast búnaði, rekstri 
eða starfsvettvangi þeirra. 

7. gr. 

Almennar ákvarðanir 

Tengilið, sem berst beiðni frá hagsmunaaðila sem skráður er í 
a-lið I. viðauka, er heimilt að taka almenna ákvörðun um að 
veita hagsmunaaðilanum upplýsingar reglulega svo fremi að 
upplýsingarnar, sem beðið er um, tengist búnaði, rekstri eða 
starfsvettvangi hagsmunaaðilans. 

8. gr. 

Notkun upplýsinga og trúnaðarkvöð 

1. Beiðandinn skal aðeins nota upplýsingar, sem honum 
berast, í þeim tilgangi sem tilgreindur er á eyðublaðinu og skal 
hann samræmast markmiðinu sem sett er fram í 1. gr. 
tilskipunar 2003/42/EB. Beiðandinn skal ekki afhenda 
upplýsingarnar sem honum berast án skriflegs samþykkis þess 
sem veitir þær. 

2. Umsóknaraðilinn skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
trúnaður ríki um upplýsingarnar sem honum berast. 

9. gr. 

Skrá yfir beiðnir 

Sérhver tengiliður skal skrá allar beiðnir sem honum berast og 
þær aðgerðir sem hann grípur til. Upplýsingarnar skulu sendar 
framkvæmdastjórninni þegar beiðni berst og/eða gripið er til 
aðgerða. 

Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að uppfærð skrá yfir 
beiðnir, sem berast, og aðgerðir, sem tengiliðir og 
framkvæmdastjórnin grípa til, sé aðgengileg öllum tengiliðum. 

10. gr. 

Miðlunarleiðir 

Tengiliðum er heimilt að veita hagsmunaaðilum upplýsingar á 
pappír eða með því að nota öruggar rafrænar samskiptaleiðir. 

Af öryggisástæðum skal ekki veita hagsmunaaðilum beinan 
aðgang að gagnagrunnum sem innihalda upplýsingar sem 
berast frá öðrum aðildarríkjum skv. 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 
2003/42/EB. 

11. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 24. september 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR HAGSMUNAAÐILA 

a) Skrá yfir hagsmunaaðila sem mega taka við upplýsingum á grundvelli ákvörðunar, sem tekin er í hverju tilviki 
fyrir sig í samræmi við 2. mgr. 6. gr. eða á grundvelli almennrar ákvörðunar skv. 7. gr. 

1. Framleiðendur: hönnuðir og framleiðendur loftfara, hreyfla, loftskrúfna og hluta og búnaðar í loftför, hönnuðir og 
framleiðendur kerfa og kerfishluta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (ATM), hönnuðir og framleiðendur kerfa og 
kerfishluta fyrir flugleiðsöguþjónustu (ANS), hönnuðir og framleiðendur kerfa og búnaðar sem notaður er á 
flugsvæði flugvalla. 

2. Viðhald: fyrirtæki sem sjá um viðhald eða skoðun loftfara, loftskrúfna og hluta og búnaðar í loftför, sem sjá um 
uppsetningu, breytingu, viðhald, viðgerð, skoðun, flugeftirlit eða eftirlit með leiðsöguvirkjum, eða sjá um viðhald 
eða skoðun kerfa, kerfishluta og búnaðar á flugsvæði flugvalla. 

3. Umráðendur/flugrekendur: flugrekendur og umráðendur loftfara og samtök flugrekenda og umráðenda loftfara, 
flugvallarrekendur og samtök flugvallarrekenda. 

4. Veitendur flugleiðsöguþjónustu og veitendur sérstakrar þjónustu innan rekstrarstjórnunar flugumferðar.  

5. Veitendur flugvallarþjónustu: fyrirtæki sem annast afgreiðslu loftfars á jörðu niðri, þ.m.t. eldsneytistaka, afgreiðsla 
loftfars, undirbúningur hleðsluskrár, hleðsla, afísun og því þegar loftfar er dregið á flugvelli, auk björgunar- og 
slökkvistarfs eða annarrar neyðarþjónustu. 

6. Fyrirtæki sem annast flugþjálfun 

7. Stofnanir í þriðju löndum: opinber flugmálayfirvöld og aðilar sem annast rannsókn slysa frá þriðju löndum. 

8. Alþjóðlegar flugmálastofnanir. 

9. Rannsóknir: rannsóknarstofur, -stöðvar eða -aðilar, hvort heldur í eigu hins opinbera eða í einkaeign, eða háskólar 
sem fást við rannsóknir eða athuganir á flugöryggi. 

b) Skrá yfir hagsmunaaðila sem mega taka við upplýsingum á grundvelli ákvörðunar sem tekin er í hverju tilviki 
fyrir sig í samræmi við 2. og 3. mgr. 6. gr. 

1. Flugmenn (sem einstaklingar). 

2. Flugumferðarstjórar (sem einstaklingar) og annað starfsfólk rekstrarstjórnunar flugumferðar og 
flugleiðsöguþjónustu sem sinnir öryggistengdum verkefnum. 

3. Flugvirkjar/tæknimenn/starfsmenn sem annast rafeindakerfi flugumferðaröryggis/flugmálastjórnendur (eða 
flugvallarstjórnendur) (sem einstaklingar). 

4. Fulltrúar fagmenntaðra starfsmanna sem sinna öryggistengdum verkefnum. 
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II. VIÐAUKI 

BEIÐNI UM UPPLÝSINGAR ÚR EVRÓPSKUM GAGNAGRUNNI YFIR ATVIK 

1. Nafn: 

Starf/staða: 

Fyrirtæki: 

Heimilisfang: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 

Dagsetning: 

Tegund starfsemi: 

Flokkur hagsmunaaðila sem beiðandinn tilheyrir (sjá I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1330/2007 frá 24. september 2007 um reglur um framkvæmd miðlunar upplýsinga til hagsmunaaðila um atvik í 
almenningsflugi sem hrindir í framkvæmd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/42/EB frá 13. júní 2003 um 
tilkynningu atvika í almenningsflugi.): 

2. Gögn sem beðið er um (vinsamlegast verið eins nákvæm og mögulegt er í beiðninni og takið fram þá 
dagsetningu/tímabil sem um er að ræða): 

 

3. Ástæða fyrir beiðni: 

 

4. Útskýrið í hvaða tilgangi upplýsingarnar verða notaðar: 

 

5. Dagsetning þegar gögn þurfa að hafa borist: 

6. Útfyllt eyðublað skal sent í tölvupósti til: (tengiliður) 

7. Aðgangur að gögnum: 

Tengilið er ekki skylt að láta í té þau gögn sem beðið er um. Honum er aðeins heimilt að gera það ef hann er fullviss um 
að beiðnin samrýmist tilskipun 2003/42/EB og reglugerð (EB) nr. 1330/2007. Beiðandinn skuldbindur sig og fyrirtæki 
sitt til að takmarka notkun gagnanna við þann tilgang sem hann hefur lýst í 4. lið. Einnig skal minnt á að gögnin, sem 
afhent eru á grundvelli þessarar beiðni, eru aðeins látin í té vegna flugöryggis, eins og kveðið er á um í tilskipun 
2003/42/EB og ekki í öðrum tilgangi, þ.m.t. að skipta sök eða ábyrgð, eða í viðskiptalegum tilgangi.  

Beiðanda er ekki heimilt að afhenda neinum upplýsingarnar sem honum berast án skriflegs samþykkis þess sem veitir 
þær.  

Séu framangreindar kröfur ekki uppfylltar getur það leitt til synjunar aðgangs að frekari upplýsingum úr Evrópska 
gagnagrunninum yfir atvik og til hvers konar viðurlaga, eftir því sem við á. 

8. Dagsetning, staður og undirskrift: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


