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                       REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 287/2008                    2010/EES/6/40 

frá 28. mars 2008 

um framlengingu á gildistímanum sem um getur í 3. mgr. 2. gr. c í reglugerð (EB) nr. 1702/2003 (*) 

 

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 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Loftför, sem falla undir gildissvið 2. gr. c í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003 (2) og 
uppfylla tilgreindu lofthæfiforskriftirnar, sem mælt er 
fyrir um þar, skulu fá útgefin takmörkuð lofthæfivottorð 
frá aðildarríkjum sem gerir kleift að halda áfram 
starfrækslu þeirra til 28. mars 2008 samkvæmt heimild 
sem var fyrir hendi 28. mars 2007. 

2) Í 3. mgr. 2. gr. c reglugerðar (EB) nr. 1702/2003 er 
kveðið á um að framkvæmdastjórnin geti framlengt 
gildistímann, sem um getur í 2. mgr. greinarinnar, að 
hámarki um 18 mánuði, að því tilskildu að 
Flugöryggisstofnun Evrópu hafi tekið að sér að annast 
vottunarferli fyrir þá tegund loftfara fyrir 28. mars 2008 
og að Flugöryggisstofnunin hafi ákvarðað að unnt sé að 
ljúka slíku ferli innan viðbótargildistímans. 

3) Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. c reglugerðar (EB) nr. 
1702/2003 gaf Flugöryggisstofnunin út ákvörðun  
15. febrúar 2008 þess efnis að skilyrðin fyrir 
framlengingu gildistíma, sem um getur í 2. mgr. 2. gr. c í 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 87, 29.3.2008, bls. 3. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 119/2008 frá 7. nóvember 
2008 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 79, 
18.12.2008, p. 19. 

(1) Stjtíð. EB L 240, 7.9.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 334/2007 (Stjtíð. ESB L 88, 
29.3.2007, bls. 39). 

(2) Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2003, bls. 6. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 375/2007 (Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2007, bls. 3). 

reglugerð (EB) nr. 1702/2003, séu uppfyllt að því er 
varðar tilteknar tegundir loftfara. Framkvæmdastjórninni 
var tilkynnt um ákvörðunina þennan sama dag. 

4) Nánar tiltekið lýsir Flugöryggisstofnunin því yfir í 
ákvörðuninni að hún hafi móttekið og samþykkt 
umsóknir um vottun og/eða fullgildingu 
tegundarvottorða sem vottunaryfirvöld í fyrrverandi 
Sovétríkjunum hafa gefið út fyrir tvö loftför: flugvél af 
tegundinni Antonov AN-26, sem gerir henni kleift að 
taka til skoðunar vottun flugvélar af tegundinni AN-26B, 
og þyrlu af tegundinni Kamov-32A11BC, sem gerir 
henni einnig kleift að taka til skoðunar vottun þyrlu af 
tegundinni Kamov-32A12. 

5) Í ákvörðun sinni ályktar Flugöryggisstofnunin enn 
fremur að hún geti lokið vottunarferli fyrir þessar 
tegundir loftfara eigi síðar en 28. september 2009. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndar sem um getur í 3. mgr. 54. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 1592/2002. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildistíminn, sem um getur í 2. mgr. 2. gr. c reglugerðar (EB) 
1702/2003, er framlengdur til 28. september 2009 að því er 
varðar flugvélar af tegundinni Antonov AN-26 og AN-26B og 
þyrlur af tegundinni Kamov-32A12 og Kamov-32A11BC. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 28. mars 2008. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 
 

 
 

 

 

 


