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                                               REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 482/2008                   2009EES/54/05 

frá 30. maí 2008 

um kerfi til a  tryggja öryggi hugbúna ar, sem veitendur fluglei sögu jónustu munu taka í 
notkun, og um breytingu á II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 550/2004 frá 10. mars 2004 um a  veita jónustu á svi i 
fluglei sögu í samevrópska loftr minu ( jónustu-
regluger in) (1) einkum 4. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt regluger  (EB) nr. 550/2004 ber 
framkvæmdastjórninni a  tilgreina og sam ykkja 
vi eigandi ákvæ i reglufestra öryggiskrafna 
Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu (ESARR), me  
tilliti til gildandi löggjafar Bandalagsins. Í reglufestum 
öryggiskröfum Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu 
nr. 6 (ESARR 6) um hugbúna  kerfa innan 
rekstrarstjórnunar flugumfer ar er a  finna safn 
reglufestra öryggiskrafna a  ví er var ar a  taka í 
notkun kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar. 

2) Í sí asta málsli  12. forsendu í regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2096/2005 um 
sameiginlegar kröfur vegna veitingar jónustu á svi i 
fluglei sögu (2) kemur fram a  „vi eigandi ákvæ i 
öryggiskrafna Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu 
nr. 1 (ESARR 1) um öryggiseftirlit innan 
rekstrarstjórnunar flugumfer ar og öryggiskrafna 
Evrópustofnunar um öryggi fluglei sögu nr. 6 (ESARR 
6) um hugbúna  kerfa innan rekstrarstjórnunar 
flugumfer ar skulu skilgreind og sam ykkt í sérger um 
Bandalagsins“. 

3) ess er krafist í II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 
2096/2005 a  veitendur fluglei sögu jónustu taki í 
notkun öryggisstjórnunarkerfi ásamt öryggiskröfum um 
áhættumat og rá stafanir til a  draga úr áhættu me  tilliti 
til breytinga. Veitandi fluglei sögu jónustu skal, innan 
ramma öryggisstjórnunarkerfisins og sem hluta af 
a ger um vegna áhættumats og rá stafana til a  draga úr 
áhættu me  tilliti til breytinga, skilgreina og taka í 
notkun kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar til a  taka sérstaklega á áttum sem tengjast 
hugbúna i. 

4) Meginmarkmi  hugbúna aröryggis, sem arf a  uppfylla 
fyrir starfræn kerfi sem innihalda hugbúna , er a  

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 141, 31.5.2008, bls. 5. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2009 frá 5. febrúar 2009 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-

sambandsins nr. 16, 19.3.2009, bls. 13. 
(1) Stjtí . ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10. 
(2) Stjtí . ESB L 335, 21.12.2005, bls. 13. Regluger inni var breytt me  

regluger  (EB) nr. 1315/2007 (Stjtí . ESB L 291, 9.11.2007, bls. 16). 

tryggja a  dregi  hafi veri  úr áhættu, sem tengist 
notkun hugbúna ar í kerfum evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar (EATMN-hugbúna ur), 

annig a  hún sé ásættanleg. 

5) essi regluger  skal ekki taka til herna ara ger a og 
her jálfunarflugs, eins og um getur í 2. mgr. 1. gr. 
regluger ar Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu 
rammaákvæ a um a  koma á samevrópsku loftr mi 
(rammaregluger in) (3). 

6) ví ber a  breyta II. vi auka vi  regluger  (EB) 
nr. 2096/2005 til samræmis vi  a . 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar um samevrópskt 
loftr mi. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

1. Í essari regluger  er mælt fyrir um kröfur um hvernig 
skuli skilgreina og taka í notkun kerfi til a  tryggja fullvissu 
um öryggi hugbúna ar á vegum veitenda flugumfer ar jónustu 
(ATS), rekstrareininga sem annast flæ istjórnun flugumfer ar 
(ATFM) og stjórnun loftr ma (ASM) fyrir almenna flugumfer  
og veitendur fjarskipta jónustu, lei sögu jónustu og 
kögunar jónustu (CNS). Í henni eru tilgreind og sam ykkt 
lögbo in ákvæ i reglufestra öryggiskrafna Evrópustofnunar 
um öryggi fluglei sögu — ESARR 6 — me  yfirskriftinni 
„Hugbúna ur kerfa innan rekstrarstjórnunar flugumfer ar“, 
gefi  út 6. nóvember 2003. 

2. essi regluger  skal gilda um n jan hugbúna  og hvers 
konar breytingar á hugbúna i fyrir kerfi fyrir 
flugumfer ar jónustu, stjórnun loftr ma, flæ istjórnun 
flugumfer ar og fjarskipta jónustu, lei sögu jónustu og 
kögunar jónustu. Hún gildir ekki um hugbúna  kerfishluta um 
bor  í loftförum og búna  í geimnum. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari regluger  gilda skilgreiningarnar í 2. gr. regluger ar 
(EB) nr. 549/2004.  

________________  

(3) Stjtí . ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.  
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Eftirfarandi skilgreiningar skulu jafnframt gilda: 

1. „hugbúna ur“: tölvuforrit og samsvarandi samskipunar-
gögn, a  me töldum almennum hugbúna i en a  
undanskildum rafeindahlutum, .e. sérhæf ar samrásir, 
forritanleg hli afylki e a fastar tölvust ringar, 

2. „samskipunargögn“: gögn sem samskipa hugbúna arkerfi 
fyrir tilteki  tilvik notkunar ess, 

3. „almennur hugbúna ur“: hugbúna ur sem ekki er róa ur 
fyrir gildandi samning, 

4. „fullvissa um öryggi“: allar skipulegar og kerfisbundnar 
a ger ir, sem eru nau synlegar til a  veita vi eigandi tiltrú, 
til a  framlei sluvara, jónusta, stofnun e a fyrirtæki e a 
starfrænt kerfi uppfylli vi unandi e a olanlegt öryggi, 

5. „stofnun e a fyrirtæki“: anna hvort veitandi 
flugumfer ar jónustu, fjarskipta jónustu, lei sögu jónustu 
og kögunar jónustu e a rekstrareining sem annast 
flæ istjórnun flugumfer ar e a stjórnun loftr ma, 

6. „starfrænt kerfi“: sambland af kerfum, verklagi og 
mannau i sem er skipulagt til a  annast verkefni í tengslum 
vi  rekstrarstjórnun flugumfer ar, 

7. „áhætta“: sambland af heildarlíkum e a tí ni ska legra 
áhrifa sem skapast af völdum hættu og alvarleika essara 
áhrifa, 

8. „hætta“: hvers konar skilyr i, atbur ir e a a stæ ur sem 
geta haft í för me  sér slys, 

9. „n r hugbúna ur“: hugbúna ur sem hefur veri  panta ur 
e a bindandi samningar hafa veri  undirrita ir um eftir 
gildistöku essarar regluger ar, 

10. „öryggismarkmi “: eigindleg e a megindleg yfirl sing ar 
sem skilgreind er hámarkstí ni e a -líkur á ví a  hætta 
skapist, 

11. „öryggiskrafa“: lei  til a  draga úr áhættu, skilgreind út frá 
a fer um til a  draga úr áhættu sem uppfylla tilteki  
öryggismarkmi , .m.t. kröfur var andi skipulag, rekstur, 
verklag, virkni, árangur og rekstrarsamhæfi e a 
umhverfiseiginleika, 

12. „kerfaskipti e a gang jál skipti“: egar skipt er um 
kerfishluti e a hugbúna  í evrópska netinu fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar á me an kerfi  er starfandi, 

13. „krafa um öryggi hugbúna ar“: l sing á ví sem 
hugbúna urinn á a  skila mi a  vi  ílagsgögn og skor ur 
og, ef kröfurnar eru uppfylltar skulu ær tryggja a  
hugbúna ur evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar starfi á öruggan hátt og í samræmi vi  
rekstrar arfir, 

14. „hugbúna ur evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar“: hugbúna ur sem er nota ur í kerfum 
evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar sem 
um getur í 1. gr., 

15. „gildi krafna“: sta festing me  könnun og framsetningu 
hlutlægra sannana á ví a  sérstakar kröfur, sem var a 
tiltekna notkun, séu eins og til er ætlast, 

16. „uppfyllt me  óhá ri sannprófun“: sannprófunarferli a  ví 
er var ar hugbúna  sem einstaklingur e a einstaklingar 
sem ekki komu a  róun hlutarins sem veri  er a  
sannprófa, framkvæma, 

17. „bilun í hugbúna i“: egar forrit getur ekki framkvæmt 
tilskilda a ger  rétt, 

18. „galli í hugbúna i“: egar forrit getur ekki framkvæmt 
tilskilda a ger , 

19. „hilluvarningur (COTS)“: hugbúna ur sem er seldur hjá 
sölua ilum í gegnum almenna vörulista og sem ekki er 
fyrirhuga  a  sérsní a e a auka vi , 

20. „hugbúna ar ættir“: einingar sem hægt er a  setja í e a 
tengja vi  a rar endurnotanlegar hugbúna areiningar til a  
setja saman og búa til sérsni inn hugbúna , 

21. „sjálfstæ ir hugbúna ar ættir“: hugbúna ar ættir sem 
ver a ekki óvirkir vi  sömu bilunarskilyr i og skapa 
hættuna, 

22. „vi brag stími hugbúna ar“: tíminn sem er ætla ur fyrir 
hugbúna inn til a  breg ast vi  tilteknum ílagsgögnum e a 
reglubundnum tilvikum og/e a afköst hugbúna arins 
mældum í fjölda færslna e a bo a sem afgreidd eru á hverri 
tímaeiningu, 

23. „afkastageta hugbúna ar“: geta hugbúna arins til a  vinna 
úr tilteknu magni gagnaflæ is, 

24. „nákvæmni“: tilskilin nákvæmni reikna ra ni ursta na, 

25. „tilfanganotkun hugbúna ar“: magn tilfanga í tölvukerfinu 
sem hugbúna urinn getur nota , 
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26. „traustleiki hugbúna ar“: vi brög  hugbúna arins egar 
um er a  ræ a óvænt ílagsgögn, bilanir í vélbúna i og 
straumrof í tölvukerfunum sjálfum e a tengdum búna i, 

27. „yfirálags ol“: vi brög  kerfisins egar, og einkum ol 
ess gagnvart ví a , ílagsgögn berist hra ar en fyrirhuga  

er vi  venjulega notkun kerfisins, 

28. „rétt og fullnægjandi sannprófun á hugbúna i evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar“: allar kröfur um 
öryggi hugbúna ar sem l sa réttilega hvers er krafist af 
hugbúna ar ættinum í áhættumati og rá stöfunum til a  
draga úr áhættu og sem s nt hefur veri  fram á a  
framkvæmd eirra sé á ví stigi tryggingar fyrir fullvissu 
um öryggi hugbúna ar sem krafist er, 

29. „gögn á endingarskei i hugbúna ar“: gögn sem ver a til á 
endingarskei i hugbúna ar til a  áætla, st ra, útsk ra, 
skilgreina, skrá e a s na fram á a ger ir. essi gögn gera 
ferla á endingarskei i og sam ykki á kerfi e a búna i 
möguleg ásamt breytingum á hugbúna arvöru eftir a  hún 
hefur veri  sam ykkt, 

30. „endingarskei  hugbúna ar“: 

a) skipulagt safn ferla sem stofnun e a fyrirtæki telur 
vi unandi og fullnægjandi til a  framlei a 
hugbúna arvöru, 

b) tímabil sem hefst me  ví a  ákve i  er a  framlei a 
e a breyta hugbúna arvöru og l kur egar varan er 
tekin úr notkun, 

31. „öryggiskrafa kerfis“: öryggiskrafa fyrir starfrænt kerfi. 

3. gr. 

Almennar öryggiskröfur 

1. Hvenær sem stofnun e a fyrirtæki arf a  taka í notkun 
áhættumat og rá stafanir til a  draga úr áhættu í samræmi vi  
gildandi lög Bandalagsins e a landslög skal a  skilgreina og 
taka í notkun kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar til a  taka sérstaklega á áttum sem tengjast 
hugbúna i evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar; .m.t. allar rekstrarbreytingar á hugbúna i innan 
kerfis og einkum kerfaskipti e a gang jál skipti, 

2. Fyrirtæki e a stofnun skal tryggja, a  lágmarki, a  kerfi til 
a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar skili gögnum og 
rökstu ningi sem s na fram á eftirfarandi: 

a) a  í kröfum um öryggi hugbúna ar komi réttilega fram 
hvers er krafist af hugbúna inum til ess a  uppfylla 
öryggismarkmi  og -kröfur eins og ær eru tilgreindar í 
áhættumati og rá stöfunum til a  draga úr áhættu, 

b) a  gert sé rá  fyrir rekjanleika í öllum kröfum um 
hugbúna aröryggi, 

c) a  a  a  taka hugbúna inn í notkun feli ekki í sér neinar 
a ger ir sem hafa ska leg áhrif á öryggi, 

d) a  hugbúna ur evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun 
flugumfer ar uppfylli kröfur me  árei anleikastigi sem 
samræmist mikilvægi hugbúna arins, 

e) a  lög  sé fram sta festing ess efnis a  almennu 
öryggiskröfurnar í a- til d-li  séu uppfylltar og a  
rökstu ningurinn, sem s nir fram á a  öryggi sem krafist er 
eigi ávallt rætur a  rekja til: 

i. ekktrar keyranlegrar útgáfu hugbúna arins, 

ii. ekkts umfangs samskipunargagna 

iii. ekkts mengis hugbúna arvara og l singa, .m.t. 
forskriftir, sem hafa veri  nota ar vi  framlei slu 

eirrar útgáfu. 

3. Fyrirtæki e a stofnun skal láta innlendum 
eftirlitsyfirvöldum í té sönnun ess efnis a  kröfurnar, sem 
kve i  er á um í 2. mgr., hafi veri  uppfylltar. 

4. gr. 

Kröfur sem gilda um kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi 
hugbúna ar 

Fyrirtæki e a stofnun skal tryggja, a  lágmarki, a  kerfi til a  
tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar: 

1. sé skjalfest, einkum sem hluti af heildarskjalfestingu 
áhættumats og rá stafana til a  draga úr áhættu, 

2. úthluti öllum starfrænum hugbúna i fyrir evrópska neti  
fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar stigi tryggingar fyrir 
fullvissu um öryggi hugbúna ar í samræmi vi  kröfurnar í I. 
vi auka, 

3. feli í sér a  tryggt sé: 

a) a  gildi krafnanna um hugbúna aröryggi sé í samræmi 
vi  kröfurnar í A-hluta II. vi auka, 

b) a  sannprófun hugbúna ar sé í samræmi vi  kröfurnar í 
B-hluta II. vi auka, 
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c) a  stjórnun samskipunar hugbúna ar sé í samræmi vi  
kröfurnar í C-hluta II. vi auka, 

d) a  rekjanleiki krafna um hugbúna aröryggi sé í samræmi 
vi  kröfurnar í D-hluta II. vi auka, 

4. ákvar i hversu nákvæmlega trygging á fullvissu um öryggi, 
er sett fram. Skilgreina ver ur nákvæmni fyrir hvert stig 
tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar og auka 
hana eftir ví sem mikilvægi hugbúna arins eykst, í ví 
skyni: 

a) skal breytileiki í nákvæmni fyrir hvert stig tryggingar 
fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar fela í sér eftirtalin 
vi mi : 

i. skal uppfyllt me  óhá ri sannprófun, 

ii. skal uppfyllt, 

iii. ekki krafist, 

b) skulu tryggingar sem samsvara hverju stigi tryggingar 
fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar veita nægilega 
tiltrú a  hægt sé a  starfrækja hugbúna  evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar af olanlegu 
öryggi, 

5. n ti reynslu af hugbúna i evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar til sta festingar á ví a  kerfi 
til a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar og úthlutun 
stiga tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar sé 
rétt. Í ví skyni skal meta áhrif bilunar e a galla í 
hugbúna i, sem tilkynnt er um í samræmi vi  vi komandi 
kröfur um sk rslugjöf og mat á öryggisatvikum, í 
samanbur i vi  áhrifin sem tilgreind eru fyrir vi komandi 
kerfi í tengslum vi  alvarleikaflokkunina í li  3.2.4 í II. 
vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005. 

 

5. gr. 

Kröfur sem gilda um breytingar á hugbúna i og um 
tiltekinn hugbúna  

1. A  ví er var ar hvers konar breytingar á hugbúna i e a 
tilteknar ger ir hugbúna ar, eins og hilluvarning, almennan 
hugbúna  e a hugbúna , sem nota ur hefur veri  á ur sem 
sumar kröfur í d- e a e-li  2. mgr. 3. gr. e a 2., 3., 4. e a 5. 
mgr. 4. gr. gilda ekki um, skal fyrirtæki e a stofnun tryggja a  
kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar veiti, me  
ö rum a fer um sem eru valdar og sam ykktar í samrá i vi

innlend eftirlitsyfirvöld, sama árei anleikastig og vi komandi 
stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar hvenær 
sem a  er skilgreint. 

essar lei ir skulu vera nógu árei anlegar til a  hugbúna urinn 
uppfylli öryggismarkmi  og -kröfur eins og ær eru tilgreindar 
í áhættumati og rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

2. Vi  mat á lei unum, sem um getur í 1. mgr., er innlenda 
eftirlitsyfirvaldinu heimilt a  nota vi urkennda stofnun e a 
fyrirtæki e a tilkynntan a ila. 

 

6. gr. 

Breyting á regluger  (EB) nr. 2096/2005 

Eftirfarandi ætti er bætt vi  í II. vi auka vi  regluger  (EB) 
nr. 2096/2005: 

„3.2.5  5. áttur 

Kerfi til a  tryggja fullvissu um öryggi hugbúna ar 

Vi  starfrækslu öryggisstjórnunarkerfisins skal veitandi 
flugumfer ar jónustu taka í notkun kerfi til a  tryggja 
fullvissu um öryggi hugbúna ar í samræmi vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 482/2008 frá 30. maí 
2008 um kerfi til a  tryggja öryggi hugbúna ar, sem 
veitendur fluglei sögu jónustu munu taka í notkun, og um 
breytingu á II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005 
(*). 

___________  

(*) Stjtí . ESB L 141, 31.5.2008, bls. 5.“ 

7. gr. 

Gildistaka 

Regluger  essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins.  

Hún kemur til framkvæmda frá og me  1. janúar 2009 fyrir 
n jan hugbúna  fyrir kerfi evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar sem um getur í fyrstu undirgrein 
í 2. mgr. 1. gr.  

Hún kemur til framkvæmda frá og me  1. júlí 2010 fyrir hvers 
konar breytingar á hugbúna i fyrir kerfi evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar sem um getur í fyrstu undirgrein 
2. mgr. 1. gr. og eru í notkun á eim degi. 

 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 30. maí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

framkvæmdastjóri. 
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I. VI AUKI 

Kröfur sem gilda um stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar sem um getur í 2. mgr. 4. gr. 

1. Stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar skal tengja nákvæmni hugbúna aröryggisins vi  mikilvægi 
hugbúna arins fyrir evrópska neti  fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar me  ví a  nota alvarleikaflokkunina í li  3.2.4 í 
4. ætti II. vi auka regluger ar (EB) nr. 2096/2005 ásamt líkunum á ví a  tiltekin ska leg áhrif eigi sér sta . Skilgreina 
skal minnst fjögur stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar ar sem 1. stig tryggingar fyrir fullvissu um 
öryggi hugbúna ar er mikilvægasta stigi . 

2. Úthluta  stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar skal vera í réttu hlutfalli vi  alvarlegustu áhrif sem bilun 
e a galli í hugbúna i getur haft eins og um getur í li  3.2.4 í 4. ætti II. vi auka vi  regluger  (EB) nr. 2096/2005. a  
skal einkum taka tillit til áhættunnar sem tengist bilunum e a göllum í hugbúna i og högunar- og/e a a fer atengdum 
vörnum sem tilgreindar eru. 

3. Hugbúna ar ættir í evrópska netinu fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar, sem ekki er hægt a  s na fram á a  séu óhá ir 
hver ö rum, skulu fá sama stig tryggingar fyrir fullvissu um öryggi hugbúna ar og mikilvægustu ættirnir sem eir eru 
há ir.  
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II. VI AUKI 

A-hluti: Kröfur um gildi krafna um hugbúna aröryggi sem um getur í a-li  3. mgr. 4. gr. 

1. Í kröfum um hugbúna aröryggi skal tilgreina starfræn vi brög  í nafnham og ni urfær um ham hugbúna ar evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar, .e. vi bragstími, afkastageta, nákvæmni, tilfanganotkun hugbúna ar í 
markvélbúna i, traustleiki vi  óe lileg vinnsluskilyr i og yfirálags ol, eins og vi  á. 

2. Kröfur um hugbúna aröryggi skulu vera tæmandi og réttar og samræmast öryggiskröfum kerfisins. 

 

B-hluti: Kröfur sem gilda um tryggingu á sannprófun hugbúna ar sem um getur í b-li  3. mgr. 4. gr. 

1. Starfræn vi brög  hugbúna ar evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar, .e. vi brag stími, afkastageta, 
nákvæmni, tilfanganotkun hugbúna ar í markvélbúna i, traustleiki vi  óe lileg vinnsluskilyr i og yfirálags ol skal 
samræmast kröfum hugbúna arins. 

2. Sannprófa skal hugbúna  evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar me  greiningu og/e a prófunum og/e a 
jafngildum lei um samkvæmt sam ykki innlendra eftirlitsyfirvalda. 

3. Sannprófun hugbúna ar evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar skal vera rétt og tæmandi. 

 

C-hluti: Kröfur sem gilda um stjórnun samskipunar hugbúna ar sem um getur í c-li  3. mgr. 4. gr. 

1. Samskipunarkenni, rekjanleiki og stö ubókhald skal vera til sta ar svo a  hægt sé a  s na fram á a  gögn frá 
endingarskei i hugbúna ar falli undir eftirlit me  samskipun á endingarskei i hugbúna ar evrópska netsins fyrir 
rekstrarstjórnun flugumfer ar. 

2. Sk rslugjöf um vandamál, eftirlit og a ger ir til úrbóta skulu vera til sta ar svo s na megi fram á a  dregi  hafi veri  úr 
öryggisvandamálum sem tengjast hugbúna inum. 

3. A fer ir vi  a  endurheimta gögn og gera au a gengileg skulu vera til sta ar svo hægt sé a  endurgera og afhenda 
gögn á endingarskei i hugbúna ar evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumfer ar. 

 

D-hluti: Kröfur sem gilda um fullvissu fyrir rekjanleika krafna um hugbúna aröryggi sem um getur í d-li  3. mgr. 4. 
gr. 

1. Rekja skal hverja öryggiskröfu hugbúna ar til ess hönnunarstigs ar sem s nt er fram á a  hún sé uppfyllt. 

2. Rekja skal hverja öryggiskröfu hugbúna ar til öryggiskröfu kerfis á hverju hönnunarstigi ar sem s nt er fram á a  hún 
sé uppfyllt. 

 
 
 
 


