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                                                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 668/2008                2010/EES/21/10 

frá 15. júlí 2008 

um breytingu á II.-V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2096/2005 um sameiginlegar kröfur vegna 
 veitingar þjónustu á sviði flugleiðsögu að því er varðar starfsaðferðir og verklagsreglur (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 550/2004 frá 10. mars 2004 um að veita þjónustu á sviði 
flugleiðsögu í samevrópska loftrýminu (þjónustureglu-
gerðin) (1), einkum 4. og 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2096/2005 frá 20. desember 2005 um 
sameiginlegar kröfur vegna veitingar þjónustu á sviði 
flugleiðsögu (2) er vísað til ýmissa viðauka við samninginn 
um alþjóðlegt almenningsflug. Frá því reglugerð (EB) 
nr. 2096/2005 var samþykkt hefur Alþjóðaflugmála-
stofnunin breytt viðaukunum, eins og greint er frá í bréfum 
til ríkja frá Alþjóðaflugmálastofnuninni, þ.e. 2001/74 frá 
10. ágúst 2001, 2003/29 frá 28. mars 2003, 2004/16 frá 26. 
mars 2004, 2005/35 og 2005/39 frá 24. mars 2005, 2006/38 
frá 24. mars 2006, 2006/64 frá 18. ágúst  2006, 2007/11, 
2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 og 2007/24 frá 
30. mars 2007. Tilvísanirnar í reglugerð (EB) 
nr. 2096/2005 skulu uppfærðar til þess að uppfylla 
alþjóðlegar, lagalegar skuldbindingar aðildarríkjanna og 
tryggja samræmi við alþjóðlega reglurammann. 

2) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2096/2005 til 
samræmis við það. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar um samevrópskt loftrými. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 2096/2005 er breytt sem hér segir: 

1.  Í stað 4. liðar í II. viðauka komi eftirfarandi: 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2008, bls. 5. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2009 frá 22. október 
2009 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 68, 
17.12.2009, bls. 8. 

(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10. 
(2) Stjtíð. ESB L 335, 21.12.2005, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 482/2008 (Stjtíð. ESB L 141, 31.5.2008, bls. 5). 

„4. STARFSAÐFERÐIR OG VERKLAGSREGLUR 

Veitandi flugumferðarþjónustu skal geta sýnt fram á að 
starfsaðferðir og verklagsreglur samræmist kröfunum í 
eftirfarandi viðaukum við samninginn um alþjóðlegt 
almenningsflug, að svo miklu leyti sem þær varða veitingu 
flugumferðarþjónustu í viðkomandi loftrými: 

a) 2. viðauka um flugreglur, 10. útgáfu, júlí 2005, ásamt 
öllum breytingum til og með nr. 40, 

b) 10. viðauka um flugfjarskipti, II. bindi um 
verklagsreglur um fjarskipti, þ.m.t. gildandi verklags-
reglur um flugleiðsöguþjónustu (PANS Status), 
6. útgáfa, október 2001, ásamt öllum breytingum til og 
með nr. 82, 

c) 11. viðauka um flugumferðarþjónustu, 13. útgáfu, júlí 
2001, ásamt öllum breytingum til og með nr. 45.“ 

2. Í stað 2. liðar í III. viðauka komi eftirfarandi: 

„2. STARFSAÐFERÐIR OG VERKLAGSREGLUR 

Veitandi veðurþjónustu skal geta sýnt fram á að 
starfsaðferðir og verklagsreglur í tengslum við rekstur 
samræmist kröfunum í eftirfarandi viðaukum við 
samninginn um alþjóðlegt almenningsflug, að svo miklu 
leyti sem þær varða veitingu veðurþjónustu í viðkomandi 
loftrými: 

a) 3. viðauka um veðurþjónustu fyrir alþjóðaflug, 16. 
útgáfu, júlí 2007, ásamt öllum breytingum til og með 
nr. 74, 

b) 11. viðauka um flugumferðarþjónustu, 13. útgáfu, júlí 
2001, ásamt öllum breytingum til og með nr. 45, 

c) 14. viðauka um flugvelli í eftirfarandi útgáfum: 

i. I. bindi um hönnun og starfsemi flugvalla, 
4. útgáfu, júlí 2004, ásamt öllum breytingum til og 
með nr. 9, 

ii. II. bindi um þyrlupalla, 2. útgáfu, júlí 1995, ásamt 
öllum breytingum til og með nr. 3.“ 
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3.  Í stað 2. liðar í IV. viðauka komi eftirfarandi: 

„2. STARFSAÐFERÐIR OG VERKLAGSREGLUR 

Veitandi upplýsingaþjónustu flugmála skal geta sýnt 
fram á að starfsaðferðir og verklagsreglur í tengslum 
við starfsemina samræmist kröfum í eftirfarandi 
viðaukum við samninginn um alþjóðlegt almennings-
flug, að svo miklu leyti sem þær varða veitingu 
upplýsingaþjónustu flugmála í viðkomandi loftrými: 

a) 3. viðauka um veðurþjónustu fyrir alþjóðaflug, 
16. útgáfu, júlí 2007, ásamt öllum breytingum til og 
með nr. 74, 

b) 4. viðauka um flugkort, 10. útgáfu, júlí 2001, ásamt 
öllum breytingum til og með nr. 54, 

c) 15. viðauka um upplýsingaþjónustu flugmála, 
12. útgáfu, júlí 2004, ásamt öllum breytingum til og 
með nr. 34.“ 

4. Í stað 3. liðar í V. viðauka komi eftirfarandi: 

„3. STARFSAÐFERÐIR OG VERKLAGSREGLUR 

Veitandi fjarskipta-, flugleiðsögu- eða kögunarþjónustu 
skal geta sýnt fram á að starfsaðferðir og verklagsreglur 
í tengslum við starfsemina samræmist kröfum í  

10. viðauka um flugfjarskipti við samninginn um 
alþjóðlegt almenningsflug í eftirfarandi útgáfum, að 
svo miklu leyti sem þær varða veitingu fjarskipta-, 
flugleiðsögu- eða kögunarþjónustu í viðkomandi 
loftrými: 

a) I. bindi um þráðlaus flugleiðsögutæki, 6. útgáfu, 
júlí 2006, ásamt öllum breytingum til og með 
nr. 82, 

b) II. bindi um verklagsreglur um fjarskipti, þ.m.t. 
gildandi verklagsreglur um flugleiðsöguþjónustu, 
6. útgáfa, október 2001 ásamt öllum breytingum til 
og með nr. 82, 

c) III. bindi um fjarskiptakerfi, 2. útgáfu, júlí 2007, 
ásamt öllum breytingum til og með nr. 82. 

d) IV. bindi um kögunarratsjárkerfi og árekstra-
varakerfi, 4. útgáfu, júlí 2007, ásamt öllum 
breytingum til og með nr. 82, 

e) V. bindi um notkun tíðnirófsins fyrir þráðlausar 
sendingar fyrir flug, 2. útgáfu, júlí 2001, ásamt 
öllum breytingum til og með nr. 82,  

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi 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 15. júlí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


