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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 351/2008                    2009/EES/37/36 

frá 16. apríl 2008 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/36/EB að því er varðar 
forgangsröðun skoðana á hlaði á loftförum sem nota flugvelli Bandalagsins (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/36/EB frá 21. apríl 2004 um öryggi loftfara frá þriðju 
löndum sem nota flugvelli Bandalagsins (1), einkum 2. mgr. 
8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun 2004/36/EB er innleidd samhæfð nálgun á 
skilvirkri framkvæmd alþjóðlegra öryggisstaðla innan 
Bandalagsins með því að samræma reglur og 
verklagsreglur við skoðanir á hlaði á loftförum frá þriðja 
landi sem lenda á flugvöllum í aðildarríkjunum. Þar er 
kveðið á um að aðildarríkin skuli beita samræmdum 
verklagsreglum við skoðanir á hlaði á loftförum frá 
þriðja landi, sem grunur leikur á um að samræmist ekki 
alþjóðlegum öryggisstöðlum og lenda á einhverjum af 
þeim flugvöllum þess sem annast flugumferð milli landa 
og að þau taki þátt í að safna og skiptast á upplýsingum 
um þær skoðanir á hlaði sem eru framkvæmdar. 

2) Til að nýta sem best takmörkuð tilföng, sem lögbær 
skoðunaryfirvöld hafa tiltæk í hverju aðildarríki, skulu 
þau veita tilteknum flokkum flugrekenda og loftfara, sem 
sérstaklega er hætt við annmörkum í öryggismálum, 
forgang að því er varðar skoðanir á hlaði. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 12. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3922/91 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2008, bls. 7. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2009 frá 5. febrúar 2009 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 73, 19.3.2009, bls. 
50. 

(1) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15). 

(2) Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 79, 
19.3.2008, bls. 1). 

1. „forgangsröðun skoðana á hlaði“: sérstök ráðstöfun á 
viðeigandi hluta af heildarfjölda skoðana á hlaði sem 
framkvæmdar eru af hálfu aðildarríkis ár hvert, eins og 
kveðið er á um í 2. gr. þessarar reglugerðar, 

2. „viðfang“: flugrekandi og/eða allir flugrekendur frá tilteknu 
ríki og/eða gerð loftfars og/eða tiltekið loftfar.  

2. gr. 

Viðmiðanir við forgangsröðun 

Með fyrirvara um 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 2004/36/EB skulu 
aðildarríkin, við skoðanir sínar á hlaði, veita forgang 
eftirfarandi viðföngum þegar þau lenda á einhverjum af 
flugvöllum þeirra sem annast flugumferð milli landa: 

1. viðföngum, sem greind hafa verið sem hugsanleg ógnun 
við öryggi á grundvelli reglubundinna greininga af hálfu 
Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA), 

2. viðföngum, sem bent hefur verið á, á grundvelli álits frá 
flugöryggisnefndinni í tengslum við framkvæmd 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 
(3), að þurfi að sæta frekari kerfisbundnum skoðunum á 
hlaði til að sannreyna að þau fari að viðeigandi 
öryggisstöðlum. Þetta getur tekið til viðfanga sem hafa 
verið felld brott úr skrá yfir flugrekendur sem er bannað að 
stunda flugrekstur innan Bandalagsins og sem komið var á 
með reglugerð (EB) nr. 2111/2005 (skrá Bandalagsins); 

3. viðföngum sem eru tilgreind á grundvelli upplýsinga sem 
framkvæmdastjórninni bárust frá aðildarríkjunum eða 
Flugöryggisstofnun Evrópu skv. 3. mgr. 4. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 2111/2005, 

4. loftförum sem eru starfrækt í flugi til Bandalagsins af 
flugrekendum sem eru á skrá Bandalagsins í viðauka B, 

5. loftförum, sem eru starfrækt af flugrekendum sem hafa 
vottun frá sama ríki og allir þeir flugrekendur sem eru á 
sama tíma á skrá Bandalagsins.  

________________  

(3) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15. 
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3. gr. 

Tilkynningar 

1. Flugöryggisstofnun Evrópu skal senda aðildarríkjunum 
skrá yfir viðföng, sem um getur í 2. gr., með rafrænum hætti á 
a.m.k. fjögurra mánaða fresti.  

2. Flugöryggisstofnun Evrópu fylgist með forgangsröðunar-
ferlinu og veitir aðildarríkjunum, í samvinnu við lögbærar, 
alþjóðlegar stofnanir á sviði flugmála, nauðsynlegar 

upplýsingar til að gera þeim kleift að fylgjast með framþróun í 
Bandalaginu að því er varðar forgangsröðun skoðana á 
viðföngum, sem um getur í 2. gr., þ.m.t. viðeigandi tölfræðileg 
gögn um flugumferð. 

4. 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 16. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT  

varaforseti. 
 

 
 
 
 
 


