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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 820/2008                    2009/EES/37/37

frá 8. ágúst 2008 

um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
2320/2002 frá 16. desember 2002 um sameiginlegar reglur um 
flugvernd í almenningsflugi (1), einkum 2. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Þegar þörf krefur ber framkvæmdastjórninni, skv. 2. 
mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2320/2002, að 
samþykkja ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum 
grunnkröfum um flugvernd í öllu Bandalaginu. 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 622/2003 
frá 4. apríl 2003 um ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnreglum um flugvernd (2) var fyrsta 
gerðin þar sem mælt var fyrir um slíkar ráðstafanir. 

2) Reglugerð (EB) nr. 622/2003 hefur verið breytt 14 
sinnum síðan hún var samþykkt. Til glöggvunar og 
hagræðingar er því viðeigandi að steypa öllum 
breytingum saman í nýja reglugerð. 

3) Í 1. mgr. 8. gr reglugerðar (EB) nr. 2320/2002 er kveðið 
á um að framkvæmdarráðstafanir, sem 
framkvæmdastjórnin samþykkti skv. 2. mgr. 4. gr. 
þeirrar reglugerðar, skuli vera leynilegar og ekki birtar 
þegar þær tengjast kröfum um afkastagetu og 
samþykktarprófunum búnaðar, nákvæmri málsmeðferð, 
þar sem farið er með viðkvæmar upplýsingar, eða 
nákvæmum viðmiðunum fyrir undanþágur frá 
verndarráðstöfunum. Í 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 622/2003 er enn fremur kveðið á um að 
framkvæmdarráðstafanirnar, sem settar eru fram í 
viðauka hennar, skuli vera leynilegar, ekki birtar og 
einungis gerðar aðgengilegar þeim einstaklingum sem 
hafa fullt umboð til þess af hálfu aðildarríkis eða 
framkvæmdastjórnarinnar. Í síðari breytingum á 
reglugerð (EB) nr. 622/2002 er mælt fyrir um að þetta 
ákvæði gildi um slíkar breytingar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 221, 19.8.2008, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2009 frá 29. maí 2009 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (bíður 
birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 849/2004 (Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. 
L 229, 29.6.2004, bls. 3). 

(2) Stjtíð. ESB L 89, 5.4.2003, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 358/2008 (Stjtíð. ESB L 111, 23.4.2008, bls. 5). 

4) Til að auka gagnsæi framkvæmdarráðstafananna, sem 
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt fram að þessu skv. 
2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2320/2002, hefur hún 
endurskoðað ráðstafanirnar í viðaukanum við reglugerð 
(EB) nr. 622/2003 sem hefur síðan verið breytt í ljósi 
viðmiðananna í 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2320/2002. Þessi endurskoðun hefur sýnt að margar af 
þessum ráðstöfunum þurfa ekki að vera leynilegar og 
skulu því birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5) Það verður, engu að síður, áfram mikilvægt að halda 
tilteknum ráðstöfunum leyndum þar sem birting þeirra 
gæti auðveldað einstaklingum að sniðganga þær og 
fremja ólöglegt athæfi. Slíkar ráðstafanir fela einkum í 
sér tilteknar, ítarlegar verklagsreglur og undanþágur frá 
þeim að því er varðar skimun ökutækja, sem koma inn á 
haftasvæði flugverndar, leit í loftförum og á farþegum, 
meðferð óviðráðanlegra farþega, skimun lestarfarangurs, 
sem fylgir ekki farþega, skimun lestarfarangurs með því 
að nota greiningarkerfi fyrir sprengiefni og eftirlit með 
farmi og pósti svo og tækniforskriftir fyrir 
skimunarbúnað. Þessar ráðstafanir skulu samþykktar 
hver fyrir sig með ákvörðun sem er beint til allra 
aðildarríkjanna. 

6) Heimilt er að gera greinarmun á flugvöllum með hliðsjón 
af mati á staðbundinni áhættu. Því ber að tilkynna fram-
kvæmdastjórninni um þá flugvelli þar sem áhætta er talin 
lítil. 

7) Einnig skal heimila að beita megi mismunandi 
framkvæmdarráðstöfunum eftir því um hvers konar 
flugstarfsemi er að ræða. Tilkynna ber framkvæmda-
stjórninni um það ef öðrum ráðstöfunum er beitt til að 
tryggja sambærilegt flugverndarstig. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ráðstafanir varðandi 
framkvæmd og tæknilega aðlögun á sameiginlegum 
grunnkröfum um flugvernd sem taka ber upp í landsbundnar 
flugverndaráætlanir í almenningsflugi. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

— „landsbundin flugverndaráætlun í almenningsflugi“: reglur, 
starfsvenjur og málsmeðferð sem aðildarríkin samþykkja 
skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2320/2002 til að tryggja 
flugvernd í almenningsflugi á yfirráðasvæði sínu, 

— „viðeigandi yfirvald“: landsbundið yfirvald sem aðildarríki 
tilnefnir, skv. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2320/2002, til að bera ábyrgð á samræmingu á og 
eftirliti með framkvæmd flugverndaráætlunar þess ríkis í 
almenningsflugi. 

3. gr. 

Ráðstafanirnar, sem um getur í 1. gr., eru settar fram í 
viðaukanum. 

4. gr. 

Nýjar tæknilegar aðferðir og ferli 

1. Aðildarríkin mega heimila notkun tæknilegrar aðferðar eða 
ferlis við flugverndareftirlit í stað þess sem mælt er fyrir um í 
viðaukanum, að því tilskildu: 

a) að tæknilegar aðferðir eða ferli séu notuð í því skyni að 
meta nýjar leiðir við að framkvæma viðkomandi 
flugverndareftirlit og 

b) að tæknilegar aðferðir eða ferli muni ekki hafa neikvæð 
áhrif á almenna verndarstigið sem komið hefur verið á. 

2. Viðkomandi aðildarríki, sem hefur í hyggju að leyfa notkun 
nýrrar aðferðar eða ferlis, skal, a.m.k. fjórum mánuðum áður en 
áætluð notkun hefst, tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum 
aðildarríkjunum skriflega um hina nýju aðferð eða ferli, sem 

það ætlar að leyfa, og láta fylgja með mat þar sem tilgreint er 
hvernig aðildarríkið skuli tryggja að beiting nýju aðferðarinnar 
eða ferlisins uppfylli kröfuna í b-lið 1. mgr.Í tilkynningunni 
skulu einnig koma fram ítarlegar upplýsingar um þann stað eða 
þá staði þar sem aðferðin eða ferlið verður notað og 
fyrirhugaða lengd matstímabilsins. 

3. Ef framkvæmdastjórnin gefur aðildarríkinu jákvætt svar 
eða ef ekkert svar berst innan þriggja mánaða frá móttöku 
skriflegu beiðninnar má aðildarríkið leyfa notkun nýju 
aðferðarinnar eða ferlisins. 

Ef framkvæmdastjórnin er ekki fullviss um að hin fyrirhugaða, 
nýja aðferð eða ferli veiti fullnægjandi tryggingu fyrir því að 
almennri flugvernd verði viðhaldið í Bandalaginu skal 
framkvæmdastjórnin tilkynna aðildarríkinu þar um innan 
þriggja mánaða frá móttöku tilkynningarinnar, sem um getur í 
2. mgr., þar sem hún útskýrir efasemdir sínar. Við slíkar 
aðstæður skal viðkomandi aðildarríki ekki hefja notkun 
aðferðarinnar eða ferlisins fyrr en það hefur fengið samþykki 
framkvæmdastjórnarinnar. 

4. Lengd matstímabilsins fyrir hverja tæknilega aðferð eða 
ferli skal vera að hámarki 18 mánuðir. Framkvæmdastjórninni 
er heimilt að framlengja matstímabilið um hámark 12 mánuði 
til viðbótar, að því tilskildu að aðildarríkið leggi fram gild rök 
fyrir framlengingunni. 

5. Hlutaðeigandi yfirvald í viðkomandi aðildarríki skal, a.m.k. 
á sex mánaða fresti á matstímabilinu, leggja fyrir 
framkvæmdastjórnina skýrslu um framvindu matsins. 
Framkvæmdastjórnin skal tilkynna hinum aðildarríkjunum um 
innihald framvinduskýrslunnar. 

6. Matstímabilið má ekki undir neinum kringumstæðum vera 
lengra en 30 mánuðir. 

5. gr. 

Tilkynning 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni skriflega 
um þá flugvelli þar sem þau hafa nýtt sér kostinn sem 
heimilaður er skv. a- eða c-lið 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2320/2002. 

6. gr. 

Aðrar ráðstafanir 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni skriflega 
um aðrar ráðstafanir sem beitt er í samræmi við lið 4.2 í 
viðaukanum við reglugerð (EB) 2320/2002. 
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7. gr. 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 622/2003 er felld úr gildi. 

8. 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 8. ágúst 2008. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 
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VIÐAUKI (1) 

1. SKILGREININGAR 

Auk skilgreininganna, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2320/2002, er merking eftirfarandi 
hugtaka sem hér segir: 

1.1. „aðgangseftirlits- og viðvörunarvöktunarkerfi (ACAMS)“: aðgangseftirlits- og viðvörunarvöktunarkerfi sem 
hefur rafrænt eftirlit með aðgangi að dyrum, hliðum og öðrum komustöðum sem liggja beint eða óbeint að 
haftasvæðum flugverndar og sem gerir viðeigandi yfirvaldi viðvart þegar einstaklingur kemst inn í 
heimildarleysi, 

1.2. „flugvallarnotandi“: einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á flutningum á farþegum, pósti og/eða farmi í 
lofti frá eða til flugvallarins, sem um ræðir, eins og skilgreint er í 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/67/EB (2), 

 

1.3. „afgreiðsla á jörðu niðri“: þjónusta til handa flugvallarnotendum á flugvöllum eins og lýst er í viðaukanum við 
tilskipun 96/67/EB, 

1.4. ,,flugrekandi“: fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti og hefur gilt flugrekstrarleyfi, 

1.5. „þjónustulúga“: aðgangsop á loftfari að utanverðu sem er notað til að veita loftfarinu þjónustu; slík op fela í sér 
vatns-, salernis- og rafmagnsúttak og önnur þjónustuhólf með lúgum sem lokast að utan með smellulás, 

1.6. „loftfar sem er ekki í notkun“: loftfar sem er annaðhvort á stæði í meira en 12 klukkustundir eða ekki undir 
fullnægjandi eftirliti til unnt sé að fylgjast með óheimilum aðgangi. 

2. FLUGVERND Á FLUGVELLI 

2.1.  Kröfur við skipulagningu flugvalla 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

2.2.  Aðgangseftirlit 

2.2.1. Haftasvæði flugverndar og önnur flugsvæði 

1. Viðeigandi yfirvald skal sjá til þess að haft sé eftirlit með aðgangi að haftasvæði flugverndar. 

Ef svæði, sem eru ekki haftasvæði flugverndar, liggja að haftasvæðum flugverndar og gera kleift að hafa 
aðgang að þeim skal setja mörk og viðhafa fullnægjandi eftirlit til að fylgjast með óheimilum aðgangi og 
gera viðeigandi ráðstafanir þar að lútandi. 

2. Viðeigandi yfirvald, sem heimilar aðgang að haftasvæðum flugverndar, skal sjá til þess að allt starfsfólk, 
sem hefur aðgang að þessum svæðum, geri strangar ráðstafanir um aðgangseftirlit. Þessar ráðstafanir fela í 
sér: 

a) að starfsfólk með auðkenniskort fyrir aðgang að haftasvæðum flugverndar kunni skil á 
auðkenniskortum, sem eru gefin út á vegum flugvallarins, og samþykktum auðkenniskortum, sem eru 
ekki gefin út á vegum flugvallarins, en veita samt aðgang að haftasvæðum flugverndar,  

b) að starfsfólk skuli stöðva eða tilkynna til viðeigandi yfirvalds um alla einstaklinga á haftasvæðum 
flugverndar sem framvísa ekki gildu auðkenniskorti,  

c) að starfsfólk skuli stöðva eða tilkynna til viðeigandi yfirvalds um öll óleyfileg ökutæki sem finnast á 
haftasvæðum flugverndar. 

 
(1) Í þessum viðauka er fylgt sömu uppbyggingu og númeraröð og í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2320/2002. Ef engin ákvæði 

öðlast gildi með þessari reglugerð, að því er varðar framkvæmd eða tæknilega aðlögun á sameiginlegum grunnkröfum, er það 
tilgreint með skýrum hætti í samsvarandi fyrirsögn. 

(2) Stjtíð. EB L 272, 25.10.1996, bls. 36. 
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3. Viðeigandi yfirvald skal sjá til þess í landsbundinni flugverndaráætlun í almenningsflugi að eftirfarandi 
eftirlit sé haft með aðgangskortum að flugvöllum sem heimila aðgang að haftasvæðum flugverndar: 

a) samkvæmt auðkenniskortum að flugvelli einskorðast aðgangur starfsfólks við þau svæði þar sem það 
þarf að sinna starfi sínu, 

b) við starfslok eða við breytingu á ráðningarstöðu skal aðgangskorti starfsmanns að flugvelli skilað til 
flugmálayfirvalda og því eytt, 

c) ef handhafi glatar aðgangskorti sínu að flugvelli eða því er stolið skal hann tafarlaust tilkynna það 
vinnuveitanda sínum og yfirvaldinu, sem gefur það út. Um leið og tilkynningin berst skal viðkomandi 
aðgangskort að flugvelli gert óvirkt. 

4. Viðeigandi yfirvald skal sjá til þess að aðgangsdyr, sem eingöngu eru notaðar þegar farþegar ganga frá 
borði og veita aðgang að flughlaði eða haftasvæðum flugverndar, séu einungis hafðar opnar þegar gengið er 
frá borði. 

5. Skimunarstaðir flugverndar skulu varðir af öryggisstarfsmönnum eða með fullnægjandi eftirlitsbúnaði til að 
hindra og koma í veg fyrir öryggisbrot við inn- og útgönguleiðir skimunarstaðarins og til að verja starfsfólk 
sem vinnur við skimunarferlið. 

6. Rekstrarvörur, sem eru geymdar á haftasvæðum flugverndar og öðrum flugsvæðum og notaðar í tengslum 
við innritun farþega og lestarfarangurs, skulu varðar eða vera undir stöðugu eftirliti til að koma í veg fyrir 
óheimilan aðgang. Rekstrarvörum, sem hefur verið hent, skal eytt til að tryggja að óviðkomandi aðildar noti 
þær ekki. 

Eftirlit skal haft með komu- og brottfarareftirlitskerfi á flugvöllum til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang. 

Litið skal svo á að sjálfvirk innritun og samsvarandi kostir á Netinu, sem farþegum er heimilt að nota, 
heimili aðgang að slíkum rekstrarvörum eða kerfum. 

2.2.2. Svæði í flugstöð 

Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í lið 2.2.1.6, skulu einnig gilda um svæði í flugstöð sem eru aðgengileg 
almenningi. 

2.2.3. Önnur almenn svæði 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

2.3.  Skimun starfsfólks, hluta, sem það ber á sér, og ökutækja 

2.3.1. Skimun starfsfólks og hluta sem það ber á sér 

Flugverndarstarfsfólki er heimilt að synja starfsmanni um aðgang að haftasvæði flugverndar hafi hann undir 
höndum hlut sem það telur grunsamlegan. 

2.3.2. Skimun ökutækja 

1. Skoða skal ökutæki til að ganga úr skugga um að þar sé ekki að finna bannaða hluti og óviðkomandi aðila. 

2. Ökumaðurinn og allir aðrir farþegar ökutækisins skulu yfirgefa ökutækið á meðan skoðun fer fram. 

2.3.3. Flugverndarráðstafanir varðandi birgðir af vökva og poka með innsigli sem sýnir hvort átt hefur verið við þá 

A l m e n n  á k v æði  

1. „Birgðir af vökvum“: vökvar til sölu á afgreiðslustöðum, sem eru annaðhvort staðsettir á flugsvæði fyrir 
innan þann stað þar sem eftirlit með brottfararspjöldum fer fram eða á haftasvæði flugverndar, frá því fyrst 
er tekið á móti þeim á flugsvæði þar til þeir eru afhentir á slíkum afgreiðslustöðum.  

2. „Birgðir af pokum með innsigli sem sýnir hvort átt hefur verið við þá“: pokar með innsigli, sem sýnir hvort 
átt hefur verið við þá, til notkunar á afgreiðslustöðum sem eru staðsettir á flugsvæði fyrir innan þann stað 
þar sem eftirlit með brottfararspjöldum fer fram, frá því fyrst er tekið á móti þeim á flugsvæði og þar til 
endanleg notkun þeirra fer fram. 

E f t i r l i t  m eð  b i r gðu m  

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

Þe k k t u r  b i r g i r  

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 
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P o k a r  m eð  i n n s i g l i  s e m  sýn i r  h v o r t  á t t  h e f u r  v e r ið  v ið  þá  

3. Birgðir af pokum með innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við þá, skulu afhentar í umbúðum með 
innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við þær, til afgreiðslustaða sem eru staðsettir fyrir innan þann stað 
þar sem eftirlit með brottfararspjöldum fer fram. 

4. Að lokinni móttöku birgða á slíkum afgreiðslustöðum og þar til endanleg notkun þeirra fer fram skulu 
birgðir af pokum með innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við þá, varðar gegn óheimilum aðgangi. 

2.4.  Verndun mannvirkja og eftirlitsferðir 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

3. FLUGVERND LOFTFARA 

3.1.  Leit í loftfari og athugun á því 

Flugrekandinn skal sjá til þess að starfsfólk, sem annast flugverndarleit í loftfari og flugverndarathugun á 
loftfari, hafi þekkingu á þeirri tegund loftfars sem er undir eftirliti og hafi fengið viðeigandi þjálfun til að sinna 
slíkum verkefnum. 

3.1.1. Flugverndarathugun á loftfari 

Þegar flugverndarathugun á loftfari er lokið skal flugrekandinn halda skrá í 24 klukkustundir eða sem nemur 
lengd flugsins hvort heldur sem varir lengur. 

3.1.2. Flugverndarleit í loftfari 

1. Þegar flugverndarleit í loftfari er lokið skal flugrekandinn halda skrá í 24 klukkustundir eða sem nemur 
lengd flugsins hvort heldur sem varir lengur. 

2. Flugverndarleit skal fara fram þegar farþegarými loftfars er tómt. 

3.2.  Vörn loftfara 

Flugrekandinn skal bera ábyrgð á því að veita loftfari sínu vörn.  

4. FARÞEGAR OG HANDFARANGUR 

4.1.  Skimun farþega 

4.1.1. Bannaðir hlutir 

1. Farþegum er óheimilt að bera eftirfarandi hluti með sér inn á haftasvæði flugverndar og inn í farþegarými 
loftfars:  

a) b y s s u r ,  s k o t v o p n  o g  v o p n .  

Hvers konar hlutur sem skot getur eða virðist geta hlaupið úr eða virðist geta valdið áverkum, þ.m.t.: 

— öll skotvopn (skammbyssur, marghleypur, rifflar, haglabyssur o.s.frv.), 

— eftirlíkingar og eftirgerðir af skotvopnum, 

— íhlutir skotvopna (að undanskildum sjónaukamiðum og öðrum miðum),  

— loftbyssur, loftrifflar og lofthaglabyssur, 

— merkibyssur, 

— rásbyssur, 

— allar tegundir af leikjabyssum, 

— kúlubyssur, 

— bolta- og naglabyssur til nota í iðnaði, 
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— lásbogar, 

— teygjubyssur,  

— skutul- og spjótbyssur, 

— tæki til að aflífa dýr á mannúðlegan hátt, 

— tæki til að dasa eða stuða (t.d. rafkylfur, varnarvopn sem nota mismunandi orkugjafa (rafstuðbyssur)),  

— kveikjarar í laginu eins og skotvopn. 

b) O d d h v ö s s / b e i t t  v o p n  o g  e g g h v a s s i r  h l u t i r  

Oddhvassir hlutir eða hlutir með beittum blöðum sem geta valdið áverkum, þ.m.t.: 

— axir og litlar handaxir, 

— örvar og kastpílur,  

— ísbroddar, 

— skutlar og spjót, 

— ísaxir og stingir, 

— skautar, 

— láshnífar eða fjaðurhnífar, óháð lengd blaðs, 

— hnífar, þ.m.t. þeir sem eru notaðir við helgiathafnir, með blöðum sem eru lengri en 6 cm, gerðir úr 
málmi eða öðru efni sem er nógu stíft til hægt sé að nota þá sem hugsanlegt vopn, 

— kjötaxir, 

— sveðjur, 

— rakhnífar og rakblöð (að undanskildum öryggis- eða einnotarakvélum með blöðum í skiptihylkjum),  

— höggsverð, sverð og korðar, 

— skurðarhnífar, 

— skæri með lengra en 6 cm blaði, 

— skíða- og göngustafir, 

— kaststjörnur, 

— verkfæri iðnaðarmanna sem hugsanlega má nota sem oddhvasst eða beitt vopn, t.d. borvélar, lausir 
borar, pappahnífar, hnífar til atvinnu, allar sagir, skrúfjárn, kúbein, hamrar, tangir, 
skiptilyklar/skrúflyklar, blússlampar. 

c) B i t l a u s  á h ö l d  o g  t ó l  

Bitlaus áhöld og tól sem geta valdið áverkum, þ.m.t.: 

— hafnarboltakylfur, 

— kylfur eða stafir, stífir eða sveigjanlegir (t.d. vasakylfur, barefli, lögreglukylfur og stafir), 

— krikketkylfur, 

— golfkylfur, 

— hokkíkylfur, 
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— baglar (lacrosse-kylfur), 

— kajak- og kanóárar, 

— hjólabretti, 

— kjuðar fyrir ballskák, 

— veiðistangir, 

— búnaður fyrir sjálfsvarnaríþróttir (t.d. hnúajárn, kylfur, rotkylfur og önnur sjálfsvarnarvopn (rice flails, 
num chucks, kubatons, kubasaunts)). 

d) S p r e n g i e f n i  o g  e l d f i m  e f n i  

Hvers konar sprengiefni eða mjög eldfim efni sem stofna heilsu farþega í hættu eða vernd/öryggi loftfars 
eða eigna, þ.m.t.: 

— skotfæri, 

— sprengihettur, 

— hvellhettur og sprengiþræðir, 

— sprengiefni og sprengibúnaður, 

— eftirlíkingar eða eftirgerðir af sprengiefni eða sprengibúnaði, 

— jarðsprengjur og aðrar sprengifimar hernaðarbirgðir,  

— allar tegundir af handsprengjum, 

— gas og gaskútar (t.d. bútan, própan, asetýlen, súrefni) í stórum umbúðum, 

— skoteldar, blys (í hvaða formi sem er) og aðrar flugeldavörur (þ.m.t. samkvæmis- og leikjasprengjur), 

— eldspýtur, aðrar en öryggiseldspýtur, 

— reykhylki eða reykdósir,  

— fljótandi eldsneyti (t.d. bensín, dísilolía, kveikjaralögur, alkóhól, etanól),  

— málning í úðabrúsum, 

— terpentína og þynnir,  

— áfengir drykkir með meira en 70% vínanda miðað við rúmmál (140% proof). 

e) H r e i n  e f n i  o g  e i t u r e f n i  

Hvers konar hrein efni eða eiturefni sem stofna heilsu farþega og áhafnar í hættu eða vernd eða öryggi 
loftfars eða eigna, þ.m.t.: 

— sýrur og lútarefni (t.d. vökvarafhlöður þar sem vökvi getur lekið út),  

— tærandi efni eða bleikiefni (t.d. kvikasilfur og klór), 

— lamandi úðaefni (t.d. piparúði og táragas), 

— geislavirkt efni (t.d. samsætur til nota við lækningar eða sem verslunarvara), 

— eitur, 

— smitefni eða hættuleg líffræðileg efni (t.d. smitað blóð, bakteríur og veirur), 

— sjálfkviknanleg efni eða efni sem geta brunnið sjálfkrafa, 

— slökkvitæki. 
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f) V ö k v a r  

Vökvar, nema þeir séu í sérílátum sem rúma að hámarki 100 ml eða jafngildi þess og séu í einum, 
gagnsæjum plastpoka sem hægt er að loka með plastrennilás og rúmar að hámarki einn lítra. Nægilegt rými 
skal vera fyrir innihald plastpokans og skal pokinn lokast tryggilega. Vökvar taka til gels, maukkenndra 
efna, fljótandi krema, blandna í föstu eða fljótandi formi, innihalds þrýstiumbúða, t.d. tannkrem, hárgel, 
drykkir, súpur, síróp, ilmvatn, raksápa, úðaefni og önnur efni af sambærilegum þéttleika. 

Heimilt er að veita undanþágur fyrir vökva: 

1. ef nota á hann í ferðinni og ef hann er nauðsynlegur í læknisfræðilegum tilgangi eða vegna sérstaks 
mataræðis, þ.m.t. barnamatur.  Þegar þess er krafist skal farþegi færa sönnur á rétt innihald hins 
undanþegna vökva eða 

2. ef hann er keyptur á flugsvæði sem er fyrir innan þann stað þar sem eftirlit með brottfararspjöldum fer 
fram, á afgreiðslustöðum, sem starfa samkvæmt samþykktum flugverndarráðstöfunum sem hluti af 
flugverndaráætlun viðkomandi flugvallar, að því tilskildu að vökvanum sé pakkað í poka með innsigli, 
sem sýnir hvort átt hefur verið við hann, sem veitir fullnægjandi sönnun þess efnis að vökvinn hafi 
verið keyptur á viðkomandi flugvelli þennan sama dag eða  

3. ef hann er keyptur innan haftasvæðis flugverndar á afgreiðslustöðum sem starfa samkvæmt 
samþykktum flugverndarráðstöfunum sem hluti af flugverndaráætlun viðkomandi flugvallar eða 

4. ef hann er keyptur á öðrum flugvelli í Bandalaginu, að því tilskildu að vökvanum sé pakkað í poka með 
innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við hann, sem veitir fullnægjandi sönnun þess efnis að vökvinn 
hafi verið keyptur á flugsvæði viðkomandi flugvallar þennan sama dag eða  

5. ef hann er keyptur um borð í loftfari flugrekanda í Bandalaginu, að því tilskildu að vökvanum sé 
pakkað í poka með innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við hann, sem veitir fullnægjandi sönnun 
þess efnis að vökvinn hafi verið keyptur um borð í viðkomandi loftfari þennan sama dag eða  

6. ef hann er keyptur á afgreiðslustöðum sem eru staðsettir fyrir innan þann stað þar sem eftirlit með 
brottfararspjöldum fer fram eða innan haftasvæðis flugverndar á flugvelli í þriðja landi sem er skráður í 
1. fylgiskjali. Framkvæmdastjórninni er heimilt, í samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. 
mgr. 9.°gr. reglugerðar (EB) nr. 2320/2002, að skrá flugvöll í þriðja landi í 1. fylgiskjal, að því 
tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

— að þriðja land hafi hingað til starfað í góðri samvinnu við Bandalagið og aðildarríki þess og  

— að framkvæmdastjórnin hafi viðurkennt, að lokinni sannprófun: 

a) að þriðja land beiti fullnægjandi flugverndarkröfum, 

b) að þær verndarráðstafanir sem gilda á flugvellinum séu jafngildar þeim sem eru settar fram í 
lið 2.3.3. í þessum viðauka og í lið 2.3.6 í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. ágúst 
2009 (1), 

c) að ráðlagðar viðmiðunarreglur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar vegna flugverndareftirlits að 
því er varðar skimun vökva, gels og úðaefna séu framkvæmdar á flugvellinum, eins og mælt 
er fyrir um í ríkisbréfi frá 1. desember 2006 (Tilvísun: AS 8/11-06/100 trúnaðarmál) og í 
ríkisbréfi frá 30. mars 2007 (Tilvísun: AS 8/11-07/26 trúnaðarmál) eða, ef um er að ræða poka 
með innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við þá, jafngildar forskriftir og  

d) að poki með innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við hann, þar sem vökvanum hefur verið 
komið fyrir, sýni með fullnægjandi hætti að hann hafi verið keyptur á flugsvæði flugvallar í 
þriðja landi innan næstliðinna 36 klukkustunda.  

2. Veita má farþega undanþágu frá kröfunum í lið 4.1.1.1, að því tilskildu: 

a) að viðeigandi yfirvaldi hafi verið tilkynnt um það fyrir fram og það veitt samþykki sitt fyrir því að taka 
megi hlutinn eða hlutina með og 

b) að flugstjóra loftfarsins hafi verið tilkynnt um farþegann og bannaða hlutinn eða hlutina sem hann ber 
með sér. 

Gengið skal tryggilega frá bannaða hlutnum eða hlutunum, eftir því sem við á. 

 
(1) Ákvörðunin hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB. 
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3. Skrá yfir bannaða hluti, sem um getur í lið 4.1.1., og upplýsingar um veittar undanþágur skulu vera 
aðgengilegar almenningi. 

4. Viðeigandi yfirvaldi er heimilt að banna aðra hluti til viðbótar við þá sem fjallað er um í lið 4.1.1.1. 
Viðeigandi yfirvald skal leggja sig fram um að tilkynna farþegum um slíka hluti áður en þeir  hafa lokið við 
innritun lestarfarangurs.  

5. Heimilt er, nema það sé bannað skv. lið 5.2.3.1, að flytja hluti, sem eru bannaðir skv. lið 4.1.1.1 eða 
4.1.1.4, í lestarfarangri, að því tilskildu að farþegar hafi ekki aðgang að slíkum farangri án eftirlits frá því 
hann er innritaður og þar til hann er endurheimtur við komu. 

6. Flugverndarstarfsfólki er heimilt að synja farþega um aðgang að haftasvæði flugverndar og að farþegarými 
loftfars hafi hann undir höndum hlut sem ekki er getið um í lið 4.1.1.3 en sem það telur grunsamlegan. 

4.1.2. Kvörðun málmleitarhliðs 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

4.1.3. Skimun hreyfihamlaðra farþega  

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

4.1.4. Verndarákvæði fyrir farþega sem kunna að vera óviðráðanlegir 

1. Innleiða skal sérstakar verndarráðstafanir fyrir loftflutninga eftirtalinna hópa farþega sem kunna að vera 
óviðráðanlegir: 

a) einstaklinga sem vísað hefur verið úr landi:  

— einstaklingar sem yfirvöld hafa veitt löglegan aðgang að aðildarríki eða sem hafa komist ólöglega 
inn í aðildarríki og sem yfirvöld síðar meir gefa formleg fyrirmæli um að yfirgefa viðkomandi 
aðildarríki, 

b) óæskilega einstaklinga: 

— einstaklingar sem lögbær yfirvöld í aðildarríki synja um aðgang og eru fluttir til baka til þess lands 
sem þeir komu frá eða til einhvers annars lands þar sem þeir fá aðgang. 

c) einstaklinga í lögmætu varðhaldi: 

— einstaklingar sem hafa annaðhvort verið handteknir eða verið dæmdir af dómstóli og sem þarf að 
flytja. 

2. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna viðkomandi flugrekanda skriflega og með góðum fyrirvara hvenær þeir 
áætli að fara um borð með farþega sem kunna að vera óviðráðanlegir. 

3. Skriflega tilkynningin til flugrekandans og flugstjórans skal innihalda eftirfarandi upplýsingar:  

— deili á einstaklingnum, 

— ástæðu fyrir flutningnum, 

— nafn og titil fylgdarmanns eða fylgdarmanna, ef kveðið er á um slíkt, 

— áhættumat af hálfu lögbærra yfirvalda (þ.m.t. ástæður fyrir fylgd eða engri fylgd), 

— fyrirfram ákveðin sætaskipan, ef þörf krefur, og  

— hvers eðlis fyrirliggjandi skjöl eru. 

4. Innleiða skal sérstakar verndarráðstafanir fyrir ólátafarþega. Ólátafarþegar eru einstaklingar sem um borð í 
almenningsloftfari, frá því að dyrum loftfars er lokað fyrir flugtak og þar til þær eru opnaðar aftur að 
lendingu lokinni, gera sig seka um eftirfarandi: 

— árás, ógnun, hótun eða vísvitandi kæruleysi sem stofnar góðri reglu í hættu eða öryggi eigna eða 
einstaklinga, 
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— árás, ógnun, hótun eða truflandi athæfi sem hindrar flugverja við skyldustörf sín eða dregur úr getu 
þeirra til að inna af hendi störf sín, 

— vísvitandi kæruleysi eða skemmd á loftfari, tækjum þess eða tilheyrandi burðarvirkjum og búnaði 
þannig að það stofni góðri reglu, öryggi loftfarsins og öllum sem eru um borð í hættu, 

— miðlun upplýsinga sem vitað er að eru rangar og stofna þar með öryggi loftfars á flugi í hættu, 

— óhlýðni við lögmætar skipanir eða fyrirmæli um örugga, skipulega eða skilvirka starfsemi.  

5. Einstaklingar í lögmætu varðhaldi skulu ávallt vera í fylgd annarra. 

4.2.  Aðskilnaður farþega 

Ef hluti af flugstöðvarvirkjum, sem eru staðsett á milli skimunarstaða flugverndar og þess staðar þar sem farið 
er um borð í loftfar, hefur verið notaður af farþegum sem hafa ekki verið skimaðir, samkvæmt lýsingu í 
reglugerð (EB) nr. 2320/2002, skal leit framkvæmd á þessu svæði til að sjá til þess að engir bannaðir hlutir hafi 
verið skildir eftir áður en skimaðir farþegar fara um borð. 

4.3.  Skimun handfarangurs 

1. Allir vökvar skulu lagðir fram á skimunarstað til skoðunar. 

2. Fartölvur og önnur stór raftæki skulu fjarlægð úr handfarangri áður en skimun fer fram og skimuð 
sérstaklega. 

3. Kápur og jakkar farþega skulu skimuð sem aðskilinn hluti af handfarangri. 

4.3.1. Skimun handfarangurs með því að nota háskerpu-röntgentæki þar sem hættuhermimynd (TIP) er uppsett og 
notuð 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

4.4.  Skimun stjórnarerindreka 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

5. LESTARFARANGUR 

5.1.  Tengsl milli lestarfarangurs og farþega 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

5.2.  Skimun lestarfarangurs 

5.2.1. Lestarfarangur sem fylgir farþega 

1. Flugrekandinn skal sjá til þess að hver farþegi ferðist með því flugi sem lestarfarangur hans er innritaður í. 
Ef þetta er ekki reyndin skal litið svo á að þessi lestarfarangur fylgi ekki farþega. 

2. Viðeigandi yfirvald skal setja fram í flugverndaráætlun sinni nákvæmar verklagsreglur um það hvernig ná 
eigi skimunarmarkmiðinu ef bilun verður í skimunarbúnaði.  

5.2.2. Lestarfarangur sem fylgir ekki farþega 

Flugrekandi, sem samþykkir lestarfarangur, sem fylgir ekki farþega, frá öðrum flugrekanda, skal fá í hendur 
skriflega skýrslu þess efnis að flugverndareftirlitið, sem lýst er í viðauka við reglugerð (EB) nr. 2320/2002, hafi 
verið framkvæmt að því er varðar þennan lestarfarangur áður en flutningur var samþykktur. 

5.2.3. Hlutir sem eru bannaðir í lestarfarangri  

1. Eftirfarandi hluti skal ekki setja í lestarfarangur: 

— sprengiefni, þ.m.t. hvellhettur, kveikiþræðir, handsprengjur og jarðsprengjur,  

— gas, própan og bútan, 

— eldfima vökva, þ.m.t. bensín og metanól, 

— eldfim, föst efni og hvarfgjörn efni, þ.m.t. magnesíum, kveikjarar, skoteldar og blys, 
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— oxara og lífræn peroxíð, þ.m.t. bleikiefni og efni til viðgerða á yfirbyggingum bifreiða, 

— eiturefni eða smitefni, þ.m.t. rottueitur og smitað blóð, 

— geislavirkt efni, þ.m.t. samsætur til nota við lækningar eða sem verslunarvöru, 

— tærandi efni, þ.m.t. kvikasilfur og rafgeymar ökutækja, 

— íhluta eldsneytiskerfa ökutækja sem hafa innihaldið eldsneyti. 

2. Skrá yfir bannaða hluti, sem um getur í lið 5.2.3.1, skal gerð aðgengileg almenningi og umboðsmönnum 
flugrekenda og með öðrum viðeigandi hætti.  

3. Viðeigandi yfirvaldi er heimilt að banna aðra hluti til viðbótar við þá sem fjallað er um í lið 5.2.3.1. 
Viðeigandi yfirvald skal leggja sig fram um að tilkynna farþegum um slíka hluti.  

4. Flugverndarstarfsfólki er heimilt að synja um flutning á lestarfarangri sem inniheldur hlut sem ekki er 
fjallað um í lið 5.2.3.1 en sem það telur grunsamlegan. 

5.2.4. Skimun lestarfarangurs með því að nota greiningarkerfi fyrir sprengiefni (EDS) 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

5.2.5. Skimun lestarfarangurs með því að nota hefðbundið röntgentæki þar sem hættuhermimynd (TIP) er uppsett og 
notuð 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

5.3.  Vörn lestarfarangurs 

1. Aðgangur að flokkunar- og geymslusvæði fyrir farangur skal takmarkast við það starfsfólk sem þarf að fara 
inn á svæðið vegna starfs síns.  Þar með eru taldir þeir sem taka þátt í lestun, losun og vörn lestarfarangurs 
og einstaklingar sem viðeigandi yfirvald hefur veitt heimild til að fara inn á flokkunar- og geymslusvæði 
fyrir farangur. 

2. Veita má farþegum aðgang að eigin lestarfarangri, sem hefur verið skimaður, ef nauðsyn krefur, að því 
tilskildu að þeir séu undir eftirliti allan tímann, til að tryggja að engir bannaðir hlutir:  

a) séu settir í lestarfarangur eða  

b) séu fjarlægðir úr lestarfarangri og þeim komið fyrir í farþegarými loftfars eða á haftasvæði flugverndar. 

6. FARMUR, BOÐSENDINGAR OG HRAÐSENDINGAR 

6.1.  Beiting 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaks sem hér segir: 

„skráður sendandi“: sendandi þar sem unnt er að slá því föstu að sendingar hans séu einungis fluttar með 
vöruloftfari eins og um getur í lið 6.5 í viðauka við reglugerð (EB) nr. 2320/2002. 

6.2.  Hæfi viðurkennds umboðsaðila 

T i l n e f n d u r ,  s a mþy k k t u r  eða  s k r áðu r  a f  v iðe i g a n d i  y f i r v a l d i  

6.2.1. Til að viðeigandi yfirvald geti tilnefnt, samþykkt eða skráð aðila sem viðurkenndan umboðsaðila skulu 
aðildarríkin sjá til þess að eftirfarandi verklagsreglum sé fylgt:  

a) Aðilinn skal sækja um stöðu viðurkennds umboðsaðila til viðeigandi yfirvalds aðildarríkisins þar sem hann 
er staðsettur. 

Umsækjandinn skal leggja flugverndaráætlun fyrir viðeigandi yfirvald. Í þessari áætlun skal lýsa þeim aðferðum 
og verklagsreglum sem umboðsaðili flugvallar á að fylgja til að fara bæði að ákvæðum þessarar reglugerðar og 
landsbundinnar flugverndaráætlunar í almenningsflugi í því aðildarríki þar sem flugvöllurinn er. Í áætluninni 
skal einnig lýst hvernig umboðsaðilinn skuli hafa eftirlit með því að farið sé að þessum verklagsreglum. 

Umsækjandinn skal einnig leggja fram skriflega yfirlýsingu um skuldbindingar sínar til að viðhalda þeim 
öryggiskröfum sem settar eru fram í áætlun hans og til að tilkynna viðeigandi yfirvaldi tafarlaust um hvers 
konar breytingar á áætluninni. Yfirlýsingin skal undirrituð af lagalegum fyrirsvarsmanni eða af einstaklingi sem 
ber ábyrgð á verndinni. 
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b) Viðeigandi yfirvald skal skoða verndaráætlunina til að sjá til þess að verndarráðstafanirnar, sem mælt er 
fyrir um í þessari áætlun, uppfylli tilskildar kröfur. Viðeigandi yfirvald skal síðan framkvæma sannprófun á 
staðnum á þeim athafnasvæðum umsækjandans sem hann á að sjá um til að meta hvort hann sé fær um að 
fara að ákvæðum þessarar reglugerðar og landsbundinnar flugverndaráætlunar í almenningsflugi í 
aðildarríkinu þar sem athafnasvæðin eru staðsett. 

c) Ef viðeigandi yfirvald telur að upplýsingarnar, sem kveðið er á um í a- og b-lið, séu fullnægjandi má það 
tilnefna, samþykkja eða skrá aðilann sem viðurkenndan umboðsaðila fyrir tiltekin athafnasvæði.  

Þessi verklagsregla skal öðlast gildi eigi síðar en 1. mars 2008. 

6.2.2. Heimilt er að líta á skoðun af hálfu viðeigandi yfirvalds á athafnasvæðum viðurkennds umboðsaðila sem 
sannprófun á staðnum að því er varðar b-lið liðar 6.2.1. 

6.2.3. Ef viðeigandi yfirvald telur að viðurkenndi umboðsaðilinn sé ekki lengur fær um að fara að ákvæðum þessarar 
reglugerðar og landsbundinnar flugverndaráætlunar í almenningsflugi skal það svipta hinn viðurkennda 
umboðsaðila stöðu sinni. 

6.3.  Flugverndareftirlit 

6.3.1. Þegar farmur er skimaður, í samræmi við b-lið liðar 6.3.1 í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2320/2002, skulu 
aðilar eða flugrekendur:  

a) nota þau úrræði eða þá aðferð sem er líklegust til að finna bannaða hluti, að teknu tilliti til þess hvers eðlis 
sendingin er og 

b) sjá til þess að úrræðin eða aðferðin, sem er notuð, sé fullnægjandi til að tryggja að engir bannaðir hlutir séu 
faldir í farminum.  

6.3.2. Viðeigandi yfirvald skal tilkynna framkvæmdastjórninni um öll önnur úrræði, eins og um getur í iv. lið b-liðar í 
lið 6.3.1 í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2320/2002, sem það heimilar til skimunar farms. 

6.4.  Viðmiðanir um þekktan sendanda 

6.4.1. Þekktur sendandi skal senda frá sér skriflega yfirlýsingu, eins og um getur í b-lið liðar 6.4.1 í viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 2320/2002, einu sinni á ári með því að nota staðlað, landsbundið eyðublað. 

Yfirlýsingin skal fela í sér vottorð þess efnis að í sendingunni séu engir bannaðir hlutir skv. iv. og v. lið 
fylgiskjalsins eins og um getur í i. lið c-liðar í lið 6.4.1 í viðauka við reglugerð (EB) nr. 2320/2002. 

Þekkti sendandinn skal taka fulla ábyrgð á yfirlýsingu sinni.  

6.4.2. Þegar sending inniheldur einhverja bannaða hluti skal hinn þekkti sendandi ávallt senda viðurkenndum 
umboðsmanni eða flugrekanda skriflegt vottorð um að sendingin innihaldi slíka hluti.  

6.4.3. Ef hinn þekkti sendandi er ekki lengur fær um að uppfylla skuldbindingar sínar skal viðurkennt yfirvald eða 
viðurkenndur umboðsaðili eða flugrekandi, sem er ábyrgur fyrir fullgildingunni, svipta hinn þekkta sendanda 
stöðu sinni. 

6.5.  Flutningur með vöruloftfari 

6.5.1. Til að viðurkenndur umboðsaðili eða flugrekandi geti tilnefnt aðila sem skráðan sendanda skulu aðildarríki sjá 
til þess að eftirfarandi verklagsreglur séu framkvæmdar: 

a) aðilinn skal leggja fram undirritaða yfirlýsingu um skuldbindingar þar sem því er lýst yfir að hann: 

— staðfesti móttöku á landsbundnum fyrirmælum um vernd athafnasvæða, starfsfólks og flutninga,  

— sjái til þess að starfsfólki á athafnasvæðum hans sé tilkynnt um landsbundin fyrirmæli um vernd,  

— tryggi öryggi farmsins þar til hann hefur verið afhentur viðurkenndum umboðsaðila eða flugrekanda,  

— samþykki að heimilt sé að láta sendinguna fara í flugverndareftirlit, þ.m.t. skimun, og 
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— samþykki fyrirvaralausar skoðun af hálfu viðeigandi yfirvalds á athafnasvæðum sínum til að meta 
hvort skráður sendandi fari að landsbundnum fyrirmælum. 

Aðilinn skal tilnefna a.m.k. einn einstakling, sem skal vera ábyrgur fyrir vernd á athafnasvæði hans, og láta 
viðurkennda umboðsaðilanum eða flugrekandanum í té nafn þessa einstaklings og upplýsingar um hvernig unnt 
sé að ná sambandi við hann.  

b) Viðurkenndi umboðsaðilinn eða flugrekandinn skal taka saman eftirfarandi upplýsingar um aðilann: 

— upplýsingar um fyrirtækið, þ.m.t. áreiðanlegt heimilisfang fyrirtækisins, 

— hvers eðlis fyrirtækið er, 

— hvernig unnt er að ná sambandi við hann, þ.m.t. við einstakling eða einstaklinga sem bera ábyrgð á 
vernd, 

— virðisaukaskattsnúmer eða skráningarnúmer fyrirtækisins og  

— bankareikning. 

c) Ef viðurkenndi umboðsaðilinn eða flugrekandinn telur að upplýsingarnar, sem kveðið er á um í a- og b-lið, 
séu fullnægjandi er aðilanum heimilt að tilnefna aðilann sem skráðan sendanda. 

6.5.2. Viðurkenndi umboðsmaðurinn eða flugrekandinn skal viðhalda gagnagrunni með upplýsingunum sem um getur 
í b-lið liðar 6.5.1. Gagnagrunnurinn skal vera tiltækur til skoðunar fyrir viðeigandi yfirvald. 

6.5.3. Ef viðurkenndur umboðsmaður eða flugrekandi telur að skráður sendandi sé ekki lengur fær um að fara að 
landsbundnum fyrirmælum skal hann svipta hinn skráða sendanda stöðu sinni. 

7. PÓSTUR 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

8. PÓSTUR OG REKSTRARVÖRUR FLUGREKANDA 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

9. FLUGVISTIR OG BIRGÐIR FLUGREKANDA 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

10. RÆSTINGAR Á VEGUM FLUGREKANDA, VISTIR OG BIRGÐIR 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

11. ALMANNAFLUG 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

12. RÁÐNING OG ÞJÁLFUN STARFSFÓLKS 

12.1. Landsbundin þjálfunaráætlun um flugvernd 

Landsbundin þjálfunaráætlun um flugvernd skal fela í sér þjálfunarkröfur um meðhöndlun ólátafarþega. 

12.2. Flugverndarstarfsfólk 

12.2.1. Verndarstjórnun flugrekanda og á flugvöllum 

1. Viðeigandi yfirvald skal sjá til þess að hver flugvöllur í Bandalaginu og flugrekandi hafi verndarstjórn sem 
í sitja einstaklingar með viðeigandi menntun og hæfi. Viðeigandi yfirvald skal sjá til þess að skipulag 
verndarstjórnarinnar sé fullnægjandi. Stjórnendur, sem bera ábyrgð á því að flugrekendur eða flugvellir 
uppfylli tilskilin verndarákvæði, skulu hafa viðeigandi menntun og hæfi, þekkingu og reynslu sem felur 
m.a. í sér: 

a) reynslu í flugverndaraðgerðum eða 
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b) reynslu af öðrum tengdum verndarsviðum, s.s. löggæslu, hernaði eða öðru, og  

c) starfsleyfi eða jafngilt samþykki af hálfu viðeigandi yfirvalds og 

d) þekkingu á eftirfarandi sviðum: 

— flugverndarkerfum og aðgangseftirliti, 

— flugvernd á jörðu niðri og í flugi, 

— vopnum og bönnuðum hlutum, 

— yfirsýn yfir hryðjuverkastafsemi. 

12.3. Annað starfsfólk 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

13. TÆKNIFORSKRIFTIR FYRIR SKIMUNARBÚNAÐ 

Engin ákvæði í þessari reglugerð. 

 

1. fylgiskjal 

Flugvöllur eða flugvellir þaðan sem flogið er til flugvalla í Bandalaginu: 

— Singapúrflugvöllur (SIN), 

— Króatía: 

Dubrovnik-flugvöllur (DBV) 

Rijeka-flugvöllur (RJK) 

Pula-flugvöllur (PUY) 

Split-flugvöllur (SPU) 

Zadar-flugvöllur (ZAD) 

Zagreb-flugvöllur (ZAG). 

 
 


