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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1191/2010

frá 16. desember 2010

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1794/2006 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir 
flugleiðsöguþjónustu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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 
(þjónustureglugerðin) (1), einkum 4. mgr. 15. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða um að 
koma á samevrópsku loftrými (rammareglugerðin) (2), einkum 
3. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1794/2006 
(3) er mælt fyrir um nauðsynlegar ráðstafanir til þróunar 
á gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu sem er í 
samræmi við leiðargjaldakerfi Evrópustofnunar um 
öryggi flugleiðsögu. Þróun á sameiginlegu gjaldtökukerfi 
fyrir flugleiðsöguþjónustu, sem veitt er á öllum stigum 
flugs, er afar mikilvæg fyrir framkvæmd samevrópska 
loftrýmisins. Með kerfinu ætti að nást meira gagnsæi 
að því er varðar ákvörðun, álagningu og innheimtu 
gjalda af loftrýmisnotendum og kostnaðarhagkvæmni 
við veitingu flugleiðsöguþjónustu.  Það ætti einnig 
að hvetja til hagkvæmni flugs en samtímis að 
viðhalda hámarksöryggisstigi og stuðla að samþættri 
þjónustustarfsemi.

2) Til að tryggja að heildarmarkmið um að auka 
kostnaðarhagkvæmni flugleiðsöguþjónustu náist, 
skal gjaldtökukerfið stuðla að aukinni kostnaðar- og 
rekstrarhagkvæmni í samræmi við og til stuðnings 
evrópsku mynsturáætluninni um rekstrarstjórnun 
flugumferðar. 

3) Uppfæra þarf reglugerð (EB) nr. 1794/2006 svo að hún 
endurspegli fjárhagsleg áhrif frammistöðukerfisins 
á gjaldtökukerfið, einkum að því er varðar 
fyrirkomulagið við áhættuskiptingu vegna kostnaðar 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 333, 17.12.2010, bls. 6. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2011 frá 1. júlí 2011 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 
66.

(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 341, 7.12.2006, bls. 3.

og umferðar sem og hvatakerfin sem lýst er í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 691/2010 frá 29. júlí 
2010 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu 
og starfsemi neta og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
2096/2005 um sameiginlegar kröfur vegna veitingar 
þjónustu á sviði flugleiðsögu (4). Því ber að breyta 
reglugerð (EB) nr. 1794/2006 til samræmis við það.

4) Setja skal viðeigandi ákvæði til að tryggja að umskiptin 
yfir í uppfærða gjaldtökukerfið gangi snurðulaust fyrir 
sig. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1794/2006

Reglugerð (EB) nr. 1794/2006 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

 „1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um nauðsynlegar 
ráðstafanir til þróunar á sameiginlegu gjaldtökukerfi 
fyrir flugleiðsöguþjónustu sem er í samræmi við 
leiðargjaldakerfi Evrópustofnunar um öryggi 
flugleiðsögu.“

b) Í stað 5. og 6. mgr. komi eftirfarandi:

 „5. Með fyrirvara um þriðja málslið 3. mgr. 1. 
gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
691/2010 (5), geta aðildarríkin ákveðið að beita ekki 
þessari reglugerð gagnvart flugleiðsöguþjónustu sem 
veitt er á flugvöllum með færri en 50 000 flutninga-
flugs hreyfingar á ári, án tillits til hámarksflugtaksmassa 
og fjölda farþegasæta. 

 Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
um þessa ákvörðun. Framkvæmdastjórnin skal birta 
reglulega uppfærða skrá yfir þá flugvelli þar sem 
aðildarríki hafa ákveðið að beita ekki þessari reglugerð 
gagnvart flugleiðsöguþjónustu.

(4) Stjtíð. ESB L 201, 3.8.2010, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 201, 3.8.2010, bls. 1.
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 6. Að því er varðar flugleiðsöguþjónustu 
sem veitt er á flugvöllum með færri en 150 000 
flutningaflugshreyfingar á ári, án tillits til 
hámarksflugtaksmassa og fjölda farþegasæta, geta 
aðildarríki, áður en hvert viðmiðunartímabil sem 
um getur í d-lið 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 
549/2004 hefst, ákveðið að gera ekkert af eftirfarandi:

a) að reikna ákvarðaðan kostnað í samræmi við 6. gr. 
þessarar reglugerðar,

b) að reikna aðflugssvæðagjöld eins og sett er fram í 
11. gr. þessarar reglugerðar,

c) að ákveða einingarverð fyrir aðflugssvæði eins og 
um getur í 13. gr. þessarar reglugerðar.

 Fyrsta undirgrein gildir með fyrirvara um beitingu 
meginreglnanna sem um getur í 14. og 15. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 550/2004, sbr. þó þriðji málsliður 
3. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 691/2010.

 Aðildarríki sem ákveða að beita ekki ákvæðum sem 
tilgreind eru í fyrstu undirgrein skulu annast ítarlegt 
mat á því hversu vel skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 
I. viðauka við þessa reglugerð, eru uppfyllt.   Í matinu 
skal felast samráð við fulltrúa loftrýmisnotenda. 

 Aðildarríkin skulu leggja ítarlega skýrslu fyrir 
framkvæmdastjórnina um matið sem um getur í þriðju 
undirgrein. Skýrsla þessi skal studd sönnunargögnum 
og í henni skulu koma fram niðurstöður samráðs 
við notendur og fullur rökstuðningur fyrir ákvörðun 
aðildarríkjanna. 

 Framkvæmdastjórnin getur, að höfðu samráði við 
hlutaðeigandi aðildarríki, ákveðið að skilyrðin, sem 
mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð, hafi 
ekki verið uppfyllt og getur, eigi síðar en tveimur 
mánuðum eftir viðtöku skýrslunnar, farið fram á að 
aðildarríkið endurtaki matið við breyttar aðstæður.

 Þegar framkvæmdastjórnin tekur slíka ákvörðun skal 
hún tilgreina hvaða hluta matsins eigi að endurskoða 
og tilgreina ástæður þess. 

 Þegar framkvæmdastjórnin hefur farið fram á 
endurskoðað mat skal hlutaðeigandi aðildarríki leggja 
fram skýrslu um niðurstöður þessa endurskoðaða 
mats innan tveggja mánaða frá því að beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar berst. 

 Birta skal lokaskýrsluna og gildir hún allt viðkomandi 
viðmiðunartímabil.“

2) Eftirfarandi liðir bætast við 2. gr.:

„h) „ákvarðaður kostnaður“: kostnaður sem aðildarríkin 
ákvarða fyrir fram, eins og um getur í a-lið 2. mgr. 15. 
gr. reglugerðar (EB) 550/2004,

i) „viðmiðunartímabil“: viðmiðunartímabilið fyrir 
frammistöðukerfið sem kveðið er á um í d-lið 3. mgr. 
11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004,  

j) „flutningaflugshreyfingar“: samanlögð flugtaks- og 
lendingartilvik flutningaflugs, reiknað sem meðaltal 
síðustu þriggja ára fyrir samþykkt frammistöðuáætlana 
sem um getur í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 691/2010,  

k) „aðrar tekjur“: tekjur sem fást frá opinberum yfirvöldum 
eða tekjur sem fást af viðskiptastarfsemi og/eða, 
þegar um er að ræða einingarverð fyrir aðflugssvæði, 
tekjur sem fást af samningum eða samkomulagi á 
milli veitenda flugleiðsöguþjónustu og rekstraraðila 
flugvalla og koma veitendum flugleiðsöguþjónustu til 
góða að því er varðar hversu hátt einingarverðið er.“

3) Í stað 1., 2. og 3. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

 „1. Gjaldtökukerfið skal vera með fyrirvara um megin-
reglurnar sem settar eru fram í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 
550/2004.

 2. Fjármagna skal ákvarðaða kostnaðinn við leiðarþjónustu 
flugleiðsöguþjónustu með leiðargjöldum sem lögð eru á 
notendur flugleiðsöguþjónustu í samræmi við ákvæðin í 
III. kafla og/eða með öðrum tekjum. 

 3. Fjármagna skal ákvarðaða kostnaðinn við flugleiðsögu-
þjónustu á aðflugssvæði með aðflugssvæðagjöldum sem 
lögð eru á notendur flugleiðsöguþjónustu í samræmi við 
ákvæðin í III. kafla og/eða með öðrum tekjum. Til þeirra 
geta talist víxlniðurgreiðslur sem veittar eru í samræmi við 
lög Evrópusambandsins.“ 

4) Í stað 3. og 4. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:

„3. Gjaldtökusvæði fyrir leiðargjöld skulu ná frá jörðu 
til og með efra loftrými.  Aðildarríki geta komið á 
fót sérstöku svæði á flóknum aðflugssvæðum innan 
gjaldtökusvæðis. 

4. Ef gjaldtökusvæði ná yfir loftrými fleiri en eins 
aðildarríkis, sem getur verið afleiðing þess að myndað 
hefur verið sameiginlegt gjaldtökusvæði í starfrænu 
loftrýmisumdæmi, skal hlutaðeigandi aðildarríki 
tryggja samræmi og einsleitni við beitingu þessarar 
reglugerðar gagnvart viðkomandi loftrými, að svo 
miklu leyti sem unnt er.
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 Þar sem einsleitri beitingu þessarar reglugerðar gagnvart 
viðkomandi loftrými verður ekki við komið, skulu 
aðildarríkin upplýsa notendur með gagnsæjum hætti 
um slíka mismunandi beitingu reglugerðarinnar og 
tilkynna framkvæmdastjórninni og Evrópustofnuninni 
um öryggi flugleiðsögu um þennan mismun.“

5) Í stað 2. og 3. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi:

„2. Aðildarríkin geta tilgreint eftirfarandi kostnað sem 
ákvarðaðan kostnað, í samræmi við a-lið 2. mgr. 15. 
gr. reglugerðar (EB) 550/2004, þegar stofnað er til hans 
við veitingu flugleiðsöguþjónustu:

a) kostnað sem stofnað er til  hjá viðkomandi 
landsyfirvaldi,

b) kostnað sem stofnað er til hjá þeim viðurkenndu 
aðilum sem um getur í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 
550/2004,

c) kostnað sem fylgir alþjóðasamningum.

3. Í samræmi við 3. mgr. 15. gr. a í reglugerð (EB) nr. 
550/2004, með fyrirvara um  aðrar fjármögnunarleiðir 
og í samræmi við lög Evrópusambandsins, er heimilt 
að nota hluta tekna af gjöldunum til að fjármagna 
sameiginleg verkefni er varða starfsemi neta en þau eru 
sérstaklega mikilvæg til að bæta heildarframmistöðu 
að því er varðar rekstrarstjórnun flugumferðar og 
flugleiðsöguþjónustu í Evrópu. Í slíkum tilvikum 
skulu aðildarríki sjá til þess að auðskiljanlegar og 
gagnsæjar reikningsskilavenjur séu fyrir hendi til að 
tryggja að gjald sé ekki innheimt tvisvar sinnum af 
loftrýmisnotendum. Í samræmi við II. viðauka skal 
tilgreina með skýrum hætti þann ákvarðaða kostnað sem 
notaður er til að fjármagna sameiginlega verkefnið.“

6) Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1. Ákvarðaður kostnaður og raunverulegur kostnaður 
skal fela í sér kostnað í tengslum við gjaldgenga 
þjónustu, aðstöðu og starfsemi sem um getur í 5. gr. 
þessarar reglugerðar og skal fastsettur í samræmi 
við kröfur um reikningsskil sem mælt er fyrir um í 
12. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004. 

 Heimilt er að dreifa áhrifunum, sem eingöngu 
koma fram einu sinni og eru afleiðing af upptöku 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla, yfir tímabil sem 
ekki skal vera lengra en 15 ár.

 Með fyrirvara um 16. og 18. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 691/2010 skal ákvarðaður kostnaður fastsettur 
áður en hvert viðmiðunartímabil hefst, sem liður 
í frammistöðuáætlununum, sem um getur í 11. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004 og í b-lið 3. 
mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 691/2010, fyrir 
hvert almanaksár viðmiðunartímabilsins og skal 
hann tilgreindur bæði á raunvirði og nafnvirði. 
Einingarverð skal reiknað á grundvelli kostnaðar 

sem tilgreindur er á nafnvirði.  Fyrir hvert ár 
viðmiðunartímabilsins skal mismunurinn á 
ákvörðuðum kostnaði, sem tilgreindur er á nafnvirði 
áður en viðmiðunartímabilið hefst, og ákvörðuðum 
kostnaði, leiðréttum á grundvelli raunverulegrar 
verðbólgu, sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) skráir fyrir viðkomandi ár, 
færast yfir eigi síðar en á árinu n+2. 

 Ákvarðaður kostnaður og raunverulegur 
kostnaður skal tilgreindur í gjaldmiðli hvers 
ríkis. Þar sem sameiginlegu gjaldtökusvæði með 
einu einingarverði hefur verið komið á fót fyrir 
starfrænt loftrýmisumdæmi skulu hlutaðeigandi 
aðildarríki sjá til þess að kostnaður hvers ríkis 
fyrir sig sé umreiknaður yfir í evrur eða gjaldmiðil 
eins af hlutaðeigandi aðildarríkjum til að tryggja 
gagnsæjan útreikning á þessu eina einingarverði 
við beitingu fyrstu undirgreinar í 1. mgr. 13. gr. í 
þessari reglugerð. Þessi aðildarríki skulu tilkynna 
það framkvæmdastjórninni og Evrópustofnuninni 
um öryggi flugleiðsögu.“

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi:

 „Kostnaður vegna starfsmanna skal fela í sér brúttó 
launakjör, greiðslur vegna yfirvinnu, framlag 
vinnuveitenda til almannatryggingakerfa auk 
kostnaðar vegna lífeyristrygginga og annarra bóta. 
Kostnað vegna lífeyristrygginga má reikna út frá 
varfærnum forsendum samkvæmt stjórnunarháttum 
almannatryggingakerfisins eða landslögum, eins 
og við á.   Gera skal nákvæma grein fyrir þessum 
forsendum í frammistöðuáætlun hvers ríkis.“

ii. Í stað fjórðu og fimmtu undirgreinar komi 
eftirfarandi: 

 „Kostnaður vegna afskrifta skal miðast við 
samanlagða fastafjármuni í starfsemi fyrir 
flugleiðsöguþjónustu. Fastafjármunir skulu 
afskrifaðir í samræmi við áætlaðan rekstrartíma 
þeirra, með beinlínuaðferðinni sem beitt er gagnvart  
kostnaðarverði eigna sem verið er að afskrifa. Við 
útreikninga á afskriftum má beita bókhaldsaðferð 
sem byggist á upphaflegu kostnaðarverði eða 
gangverði. Ekki skal víkja frá aðferðinni þann 
tíma sem afskriftir standa yfir og skal hún vera í 
samræmi við aðferðina sem beitt er við útreikninga 
á fjármagnskostnaði.  Þegar beitt er bókhaldsaðferð 
sem byggist á gangverði skal einnig tilgreina 
samsvarandi tölur úr bókhaldi sem byggist á 
upphaflegu kostnaðarverði svo að samanburður og 
mat sé mögulegt. 

 Fjármagnskostnaður skal vera jafn margfeldinu af:

a) samtölu meðaltala hreins bókfærðs virðis 
fastafjármuna og mögulegra leiðréttinga á 
heildareignum, sem eftirlitsyfirvald í hverju 
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ríki fyrir sig ákvarðar, og notaðir eru af 
veitendum flugleiðsöguþjónustu, sem er í 
rekstri eða verið er að koma á fót og meðaltals 
hreins virðis veltufjármuna, að undanskildum 
vaxtaberandi reikningum, sem krafist er fyrir 
veitingu flugleiðsöguþjónustu, og

b) vegnu meðaltali skuldavaxta og arðsemi 
eigin fjár. Að því er varðar veitendur 
flugleiðsöguþjónustu án eigin fjár skal reikna 
vegið meðaltal á grundvelli hagnaðar sem er 
jafnað á móti mismun heildareignanna, sem um 
getur í a-lið, og skulda.

 Sérstakur kostnaður er einstakur kostnaður í 
tengslum við veitingu flugleiðsöguþjónustu á 
yfirstandandi ári. 

 Tilgreina skal allar leiðréttingar umfram 
ákvæði alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 
frammistöðuætlun hvers ríkis, með tilliti til 
endurskoðunar af hálfu framkvæmdastjórnarinnar, 
og í viðbótarupplýsingunum sem leggja skal fram í 
samræmi við II. viðauka.“

c) Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. komi eftirfarandi:

 „Að því er varðar fimmtu undirgrein 2. mgr. skal 
vægisstuðullinn byggjast á hlutfalli fjármögnunar, 
annaðhvort með skuldum eða eigin fé. Skuldavextir 
skulu vera jafnir meðaltali skuldavaxta veitanda 
flugleiðsöguþjónustu. Arðsemi eigin fjár skal reiknuð á 
grundvelli raunverulegrar fjárhagsáhættu sem veitandi 
flugleiðsöguþjónustu tekur.“

7) Eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr. 7. gr.:

 „Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar, skulu 
aðildarríkin, á undan upphafi hvers viðmiðunartímabils og 
fyrir hvern flugvöll, skilgreina þær viðmiðanir sem notaðar 
eru við að skipta kostnaði á milli þjónustu á aðflugssvæði 
og leiðarþjónustu og tilkynna það framkvæmdastjórninni.“

8) Í stað 8. gr. komi eftirfarandi:

„8. gr.

Gagnsæi kostnaðar og gjaldtökukerfisins

1. Aðildarríki skulu, eigi síðar en sex mánuðum á 
undan upphafi hvers viðmiðunartímabils, bjóða fulltrúum 
loftrýmisnotenda samráð um ákvarðaðan kostnað, 
fyrirhugaðar fjárfestingar, spár um þjónustueiningar, 
gjaldtökustefnu og einingarverð sem þar af leiðir og 
skulu þau njóta aðstoðar veitanda flugleiðsöguþjónustu. 
Aðildarríki skulu gera kostnað sinn við landsbundin eða 
starfræn loftrýmisumdæmi, sem ákveðinn er í samræmi við 
5. gr., og einingarverð sitt, aðgengilegt á gagnsæjan hátt 
fyrir fulltrúa loftrýmisnotenda, framkvæmdastjórnina og, 
þar sem við á, Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu.

Á viðmiðunartímabilinu skulu aðildarríki bjóða 
loftrýmisnotendum árlega samráð um hvers konar frávik 
frá spám, einkum að því er varðar: 

a) raunverulega umferð og kostnað miðað við umferð sem 
spáð var fyrir um og ákvarðaðan kostnað, 

b) framkvæmd fyrirkomulagsins við áhættuskiptingu sem 
sett er fram í 11. gr. a,

c) hvatakerfin sem sett eru fram í 12. gr.

Samráðið má skipuleggja á svæðisbundnum grunni. 
Fulltrúar loftrýmisnotenda halda rétti sínum til að óska 
eftir frekara samráði. Samráð við notendur skal einnig 
skipuleggja á kerfisbundinn hátt þegar viðbúnaðarkerfi, 
sem leiðir til endurskoðunar á einingarverðinu, hefur verið 
virkjað.

 2. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu 
byggðar á upplýsingatöflum og ítarlegum reglum 
sem eru settar fram í II. og VI. viðauka eða, þegar 
aðildarríki hefur tekið þá ákvörðun, að því er varðar 
landsbundin eða starfræn loftrýmisumdæmi, að reikna 
ekki ákvarðaðan kostnað eða aðflugssvæðagjöld eða að 
ákveða ekki einingarverð fyrir aðflugssvæði í samræmi 
við 6. mgr. 1. gr., á upplýsingatöflum og ítarlegum 
reglum sem settar eru fram í III. viðauka. Viðeigandi 
skjöl skulu gerð aðgengileg fulltrúum loftrýmisnotenda, 
framkvæmdastjórninni, Evrópustofnuninni um öryggi 
flugleiðsögu og landsbundnum eftirlitsyfirvöldum, þremur 
vikum fyrir samráðsfundinn. Fyrir hið árlega samráð, sem 
um getur í annarri undirgrein 1. mgr. skulu viðeigandi 
skjöl gerð aðgengileg fulltrúum loftrýmisnotenda, 
framkvæmdastjórninni, Evrópustofnuninni um öryggi 
flugleiðsögu og landsbundnum eftirlitsyfirvöldum, eigi 
síðar en 1. nóvember ár hvert.“

9) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir:

a)  í stað c-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi:

„c) flug sem eingöngu eru til flutninga, í opinberri 
sendiför ríkjandi þjóðhöfðingja konungsríkis 
og nánustu vandamanna hans, þjóðhöfðingja, 
ríkisstjórnarleiðtoga og ráðherra, og í öllum 
tilvikum verður undanþágan að vera rökstudd með 
viðeigandi stöðuvísi á flugáætluninni.“

b) Ákvæðum 4. mgr. er breytt sem hér segir:

i. fyrsta undirgrein falli brott.

ii. Í stað inngangssetningarinnar í annarri undirgrein 
komi eftirfarandi:

 „Kostnaður við undanþegin flug skal samanstanda 
af:“.

10) Eftirfarandi komi í stað 10. og 11. gr.:

 „10. gr.

 Útreikningur á leiðargjöldum

 1.  Með fyrirvara um möguleikann í 2. mgr. 3. gr. um 
fjármögnun á leiðarþjónustu flugleiðsöguþjónustu með 
öðrum tekjum skal leiðargjald fyrir tiltekið flug á tilteknu 
gjaldtökusvæði leiðargjalda vera jafngilt margfeldi 
einingarverðs, sem fastsett var fyrir þetta gjaldtökusvæði 
leiðargjalda, og leiðarþjónustueininga fyrir þetta flug.
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 2.  Einingarverð og leiðarþjónustueiningar skulu 
reiknaðar í samræmi við IV. viðauka.

11. gr.

Útreikningur á gjöldum fyrir aðflugssvæði

 1.  Með fyrirvara um möguleikann í 3. mgr. 3. gr. 
um fjármögnun á flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði 
með öðrum tekjum skal aðflugssvæðagjald fyrir tiltekið 
flug á tilteknu aðflugsgjaldsvæði vera jafngilt margfeldi 
einingarverðs, sem fastsett var fyrir þetta aðflugsgjaldsvæði, 
og þjónustueininga aðflugssvæðisins fyrir þetta flug. Að því 
er varðar gjaldtöku skulu aðflug og brottflug teljast sem eitt 
flug. Einingin sem reikna á telst annaðhvort vera aðflugið 
eða brottflugið.

 2.  Einingarverð og þjónustueiningar aðflugssvæðis 
skulu reiknaðar í samræmi við V. viðauka.“

11) Eftirfarandi 11. gr. a bætist við:

 „11. gr. a

 Áhættuskipting

 1.  Í þessari grein er mælt fyrir um fyrirkomulag við 
áhættuskiptingu vegna umferðar og kostnaðar. Hún skal 
gilda í samræmi við meginreglurnar sem um getur í 11. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 691/2010.

 2.  Áhættuskipting vegna umferðar skal ekki taka til 
eftirfarandi kostnaðar sem skal endurheimtur án tillits til 
umferðarþróunar:

a) ákvarðaðs kostnaðar, sem ákveðinn er í samræmi við 
2. mgr. 5. gr., að undanskildum samningum er varða 
flugumferðarþjónustu yfir landamæri, 

b) ákvarðaðs kostnaðar vegna veðurþjónustu,

c) yfirfærslna sem eru heimilaðar frá fyrra ári eða fyrra 
viðmiðunartímabili og afsláttar eða álags sem er 
afleiðing hvatakerfanna,

d) of- eða vangreiðslna sem stafa af breytileika í umferð 
sem skulu endurheimtar eigi síðar en á árinu n+2.

 Að auki geta aðildarríkin undanþegið frá áhættuskiptingu 
vegna umferðar, ákvarðaðan kostnað veitenda 
flugleiðsöguþjónustu, sem hafa fengið leyfi til að veita 
flugleiðsöguþjónustu án vottunar, í samræmi við 5. mgr. 
7. gr. reglugerðar (EB) nr. 550/2004.

 3.  Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á tilteknu ári 
fer ekki meira en 2% yfir eða undir spána, sem gerð var við 
upphaf viðmiðunartímabilsins, skulu viðbótartekjur eða 
tekjutap veitanda flugleiðsöguþjónustu, að því er varðar 
ákvarðaðan kostnað, ekki færast yfir.

 4.  Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á 
tilteknu ári n fer meira en 2% yfir spána, sem gerð var 

við upphaf viðmiðunartímabilsins, skulu a.m.k. 70% 
af þeim viðbótartekjum, sem viðkomandi veitendur 
flugleiðsöguþjónustu hafa aflað og fara yfir 2% af 
mismuninum á raunverulegum þjónustueiningum og spánni 
um ákvarðaðan kostnað, endurgreidd loftrýmisnotendum, 
eigi síðar en á árinu n+2. 

 Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á tilteknu ári 
n fer meira en 2% undir spána, sem gerð var við upphaf 
viðmiðunartímabilsins, skulu a.m.k. 70% af því tekjutapi, 
sem viðkomandi veitendur flugleiðsöguþjónustu verða 
fyrir og fer yfir 2% af mismuninum á raunverulegum 
þjónustueiningum og spánni um ákvarðaðan kostnað, falla 
á loftrýmisnotendur, eigi síðar en á árinu n+2 að jafnaði. 
Aðildarríkin geta þó ákveðið að dreifa yfirfærslu slíks 
tekjutaps á nokkur ár í því skyni að viðhalda stöðugleika 
einingarverðsins. 

 5.  Skipting á áhættu vegna umferðar, sem um getur í 
4. mgr., skal ákvörðuð fyrir allt viðmiðunartímabilið, í 
frammistöðuáætlun hvers ríkis eða frammistöðuáætlun 
um starfrænt loftrýmisumdæmi, að höfðu samráði sem um 
getur í 8. gr.

 6.  Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á tilteknu 
ári n er minni en 90% af spánni sem gerð var við upphaf 
viðmiðunartímabilsins skal heildarfjárhæð tekjutapsins, 
sem viðkomandi veitendur flugleiðsöguþjónustu verða 
fyrir og fer yfir 10% af mismuninum á raunverulegum 
þjónustueiningum og spánni um ákvarðaðan kostnað, 
falla á loftrýmisnotendur, eigi síðar en á árinu n+2 að 
jafnaði. Aðildarríkin geta þó ákveðið að dreifa yfirfærslu 
slíks tekjutaps á nokkur ár með það í huga að viðhalda 
stöðugleika einingarverðsins.

 Ef raunverulegur fjöldi þjónustueininga á tilteknu 
ári n er meiri en 110% af spánni sem gerð var við 
upphaf viðmiðunartímabilsins skal heildarfjárhæð 
viðbótarteknanna, sem viðkomandi veitendur 
flugleiðsöguþjónustu hafa aflað og fara yfir 10% af 
mismuninum á raunverulegum þjónustueiningum og spánni 
um ákvarðaðan kostnað, endurgreidd loftrýmisnotendum, 
eigi síðar en á árinu n+2.

 7.  Veitendum flugleiðsöguþjónustu, án eigin 
fjár eða með eigið fé sem ekki er meira en 5% 
af heildarskuldum 31. desember 2011, má veita 
undanþágu frá áhættuskiptingu vegna umferðar á 
fyrsta viðmiðunartímabilinu svo minnka megi hlut 
lánsfjármögnunar. Þeir veitendur flugleiðsöguþjónustu, 
sem undanþegnir eru áhættuskiptingu vegna umferðar, 
skulu tilgreindir í frammistöðuáætluninni, með tilliti til 
endurskoðunar af hálfu framkvæmdastjórnarinnar, og í 
viðbótarupplýsingunum sem leggja skal fram í samræmi 
við II. viðauka. Aðildarríkin skulu lýsa og færa rök fyrir 
þeim ráðstöfunum sem ráðgerðar eru, svo minnka megi 
hlut lánsfjármögnunar, sem og fyrir tímasetningum þeirra.
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 8.  Eftirfarandi meginreglur skulu gilda um áhættu-
skiptingu vegna kostnaðar:

a) ef raunverulegur kostnaður á öllu viðmiðunartímabilinu 
er minni en ákvarðaður kostnaður, sem ákveðinn er 
við upphaf viðmiðunartímabilsins, skal hlutaðeigandi 
veitandi flugleiðsöguþjónustu, aðildarríki eða 
viðurkenndur aðili halda eftir mismuninum sem af 
hlýst, 

b) ef raunverulegur kostnaður á öllu viðmiðunartímabilinu 
er meiri en ákvarðaður kostnaður, sem ákveðinn er 
við upphaf viðmiðunartímabilsins, skal mismunurinn, 
sem af hlýst, falla á hlutaðeigandi veitanda 
flugleiðsöguþjónustu, aðildarríki eða viðurkennda 
aðila, sbr. þó virkjun viðbúnaðarkerfis í samræmi við 
18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 691/2010, 

c) ekki er nauðsynlegt að ákvæði a- og b-liðar gildi um 
mismuninn á raunverulegum og ákvörðuðum kostnaði 
sem telja má að veitendur flugleiðsöguþjónustu, 
aðildarríki eða viðurkenndir aðilar geti ekki haft áhrif á 
vegna:

i. ófyrirsjáanlegra breytinga á landsbundnum reglum 
um lífeyri og reikningsskil lífeyris,

ii. ófyrirsjáanlegra breytinga á landsbundnum 
skattalögum, 

iii. ófyrirsjáanlegra og nýrra kostnaðarliða sem 
frammistöðuáætlun hvers ríkis tekur ekki til en 
krafist er samkvæmt lögum,

iv. ófyrirsjáanlegra breytinga á kostnaði eða tekjum 
sem fylgja alþjóðasamningum,

v. umtalsverðra breytinga á vöxtum á lánum.

 Með fyrirvara um þriðju undirgrein 1. mgr. 6. gr, skal 
landsbundið eftirlitsyfirvald setja saman skrá yfir 
óviðráðanlega kostnaðarþætti, út frá skránni sem sett er 
fram í i. til v. lið fyrstu undirgreinar, og skal hún vera hluti 
af frammistöðuáætluninni.

 Ef raunverulegur kostnaður á öllu viðmiðunartímabilinu 
er minni en ákvarðaður kostnaður, sem ákveðinn er við 
upphaf viðmiðunartímabilsins, skal mismunurinn, sem af 
hlýst, endurgreiddur loftrýmisnotendum með yfirfærslu til 
næsta viðmiðunartímabils.

 Ef raunverulegur kostnaður á öllu viðmiðunartímabilinu 
er meiri en ákvarðaður kostnaður, sem ákveðinn er við 
upphaf viðmiðunartímabilsins, skal mismunurinn, sem 

af hlýst, falla á loftrýmisnotendur með yfirfærslu til 
næsta viðmiðunartímabils. Viðkomandi landsbundið 
eftirlitsyfirvald skal samþykkja yfirfærsluna með 
ótvíræðum hætti eftir að hafa gengið úr skugga um að:

i. mismunurinn á raunverulegum kostnaði og 
ákvörðuðum kostnaði sé í raun tilkominn vegna þróunar 
sem hlutaðeigandi veitandi flugleiðsöguþjónustu, 
aðildarríki eða viðurkenndur aðili getur ekki haft áhrif 
á,

ii. mismunur á kostnaði, sem á að falla á loftrýmisnotendur, 
sé sérstaklega tilgreindur og flokkaður.

 Fjárhæðin, sem færist yfir, skal tilgreind eftir þáttum og 
henni lýst í viðbótarupplýsingunum sem leggja skal fram í 
samræmi við VI. viðauka.“

12) Í stað 1., 2. og 3. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi:

 „1.  Aðildarríkin geta, á gagnsæjan hátt og án 
mismununar og að því er varðar landsbundin eða starfræn 
loftrýmisumdæmi, komið á fót eða samþykkt hvatakerfi til 
að styðja við úrbætur á sviði veitingar flugleiðsöguþjónustu 
eða til að draga úr umhverfisáhrifum vegna flugumferðar, 
sem leiðir til annars konar útreiknings á gjöldum skv. 2. 
og 3. mgr.  Þessari fjárhagslegu hvatningu má beina að 
veitendum flugleiðsöguþjónustu eða loftrýmisnotendum.

 2.  Í samræmi við 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
691/2010 geta aðildarríkin, að því er varðar landsbundin 
eða starfræn loftrýmisumdæmi, samþykkt hvatakerfi 
í því skyni að veitendur flugleiðsöguþjónustu nái 
frammistöðumarkmiðunum. Einingarverðið má aðlaga 
til að veita megi afslátt eða leggja á álag í samræmi við 
raunverulega frammistöðu veitanda flugleiðsöguþjónustu 
miðað við markmiðið sem stefnt er að. Slíkan afslátt eða 
álag skal aðeins virkja þegar breytingar á frammistöðu 
hafa veruleg áhrif á notendur. Fjárhæð afsláttar og álags 
skal vera í réttu hlutfalli við markmiðin sem ná skal og 
frammistöðu sem náðst hefur. Ákvarða skal breytileika í 
frammistöðu og fjárhæð afsláttar og álags í kjölfar boðs um 
samráð, sem um getur í 8. gr., og setja hvort tveggja fram í 
frammistöðuáætlun hvers ríkis eða frammistöðuáætluninni 
um starfrænt loftrýmisumdæmi.

 3.  Þegar aðildarríki ákveður að beina fjárhagslegri 
hvatningu að notendum flugleiðsöguþjónustu skal það, í 
kjölfar boðs um samráð sem um getur í 8. gr., aðlaga gjöld 
sem lögð eru á þessa notendur svo þau endurspegli þá 
viðleitni sem þeir sýna, einkum til að:

a) ná sem bestri nýtingu flugleiðsöguþjónustu, 
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b) draga úr umhverfisáhrifum vegna flugumferðar, 

c) draga úr heildarkostnaði flugleiðsöguþjónustu og auka 
skilvirkni hennar, einkum með því að lækka eða aðlaga 
gjöldin, þegar notaður er búnaður í loftfari sem eykur 
afkastagetu, eða til að vega upp á móti óþægindum sem 
fylgja því að velja minna ásetnar flugleiðir,

d) hraða nýtingu á eiginleikum rekstrarstjórnunar 
flugumferðar sem skilgreindir eru innan ramma 
SESAR-verkefnisins.“

13) Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. og 2. mgr. komi eftirfarandi:

 „1.  Aðildarríkin skulu tryggja að einingarverð sé 
ákvarðað árlega fyrir hvert gjaldtökusvæði.

 Kostnaður skal tilgreindur í gjaldmiðli hvers ríkis. Ef 
aðildarríki, sem eru hluti af starfrænu loftrýmisumdæmi, 
ákveða að koma á fót sameiginlegu gjaldtökusvæði 
með einu einingarverði, skal tilgreina einingarverðið 
í evrum eða í gjaldmiðli eins af hlutaðeigandi 
aðildarríkjum. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni og Evrópustofnuninni um 
öryggi flugleiðsögu um viðeigandi gjaldmiðil.

 2.  Samkvæmt e-lið 4. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 549/2004 og 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 691/2010, 
má breyta einingarverði á því ári sem viðbúnaðarkerfi 
er virkjað.“

b) Eftirfarandi 4. mgr. bætist við:

 „4. Á fyrsta ári viðmiðunartímabilsins skal einingar-
verð reiknað á grundvelli frammistöðu áætlunarinnar 
sem hlutaðeigandi aðildarríki eða starfrænt loftrýmis-
umdæmi tilkynnir 1. nóvember á því ári sem er næst 
á undan upphafi viðmiðunartímabilsins. Ef frammi-
stöðuáætlanir eru samþykktar eftir 1. nóvember, á því 
ári sem er næst á undan upphafi viðmiðunartímabilsins, 
skal endurreikna einingarverð, ef nauðsyn krefur, á 
grundvelli áætlunarinnar, sem endanlega er samþykkt, 
eða viðeigandi ráðstafana til úrbóta.“

14) Í stað 1. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi:

 „1.  Aðildarríki geta innheimt gjöld með einu gjaldi fyrir 
hvert flug. Ef reikningagerð og innheimta gjalda fer fram á 
svæðisbundnum grundvelli má reikningurinn vera í evrum 
og bæta má stjórnsýslulegu einingarverði, vegna kostnaðar 
við innheimtu og reikningagerðar, við viðkomandi 
einingarverð.“

15) 15. gr. falli brott.

16) Í stað inngangshlutans í fyrstu undirgrein 17. gr. komi 
eftirfarandi:

 „Veitendur flugleiðsöguþjónustu greiða fyrir eftirliti 
og skoðunum landsbundna eftirlitsyfirvaldsins eða 
viðurkennds aðila sem sem sinnir skoðunum fyrir hönd 
yfirvaldsins, þ.m.t. vettvangsheimsóknir. Aðilar sem hafa 
til þess heimild skulu hafa umboð til:“.

17) Eftirfarandi 17. gr. a bætist við:

 „17. gr. a

 Endurskoðun

 Endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar á frammistöðu-
kerfinu, sem um getur í 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
691/2010, skal taka til fyrirkomulagsins við áhættu-
skiptingu sem komið er á í 11. gr. a þessarar reglugerðar, 
hvatakerfisins, sem komið er á skv. 12. gr. þessarar 
reglugerðar, og áhrifa þeirra og árangurs við að ná settum 
frammistöðumarkmiðum.“

18) Ákvæðum I. til VI. viðauka er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Bráðabirgðaákvæði

Þau aðildarríki, þar sem kveðið er á um í reglugerðum, sem þegar 
voru fyrir hendi 8. júlí 2010, enn meiri lækkun á einingarverði 
en gert er í markmiðunum sem ná til alls Sambandsins og sett 
eru í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 691/2010, geta veitt 
veitendum flugleiðsöguþjónustu undanþágu frá ákvæðum 3. 
mgr. 11. gr. a í reglugerð (EB) nr. 1794/2006. Þessi undanþága 
skal gilda á tímabilinu þegar einingarverð er lækkað samkvæmt 
landsbundnum reglugerðum en skal ekki gilda lengur en til 
loka fyrsta viðmiðunartímabilsins árið 2014.  Aðildarríkin 
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og Evrópustofnuninni 
um öryggi flugleiðsögu um slíkar undanþágur.

Aðildarríkin geta ákveðið að beita ekki ákvæðum reglugerðar 
(EB) nr. 1794/2006, eins og henni var breytt með þessari 
reglugerð, gagnvart aðflugssvæðagjöldum, fyrr en 31. desember 
2014. Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Ef 
aðildarríki undanskilja aðflugssvæðagjöld frá ákvæðum þeirrar 
reglugerðar er heimilt að endurheimta heildarkostnað við 
veitingu flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði til 31. desember 
2014.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún skal gilda um kostnað, gjöld og einingarverð flugleiðsögu-
þjónustu frá og með árinu 2012.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. desember 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti

 José Manuel BARROSO

__________
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. til VI. viðauka er breytt sem hér segir:

1) Í I. viðauka bætist eftirfarandi 5. liður við:

„5. Þar sem flutningaflugshreyfingar eru fleiri en 150 000 á ári skal matið, sem um getur í 1. - 4. lið, gert fyrir hvern 
flugvöll um sig.“

2) Í stað II. viðauka komi eftirfarandi:

„II. VIÐAUKI

Gagnsæi kostnaðar

1.  UPPLÝSINGATAFLA

Aðildarríki og veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu fylla út eftirfarandi upplýsingatöflu fyrir hvert 
gjaldtökusvæði sem þau bera ábyrgð á og fyrir hvert viðmiðunartímabil. Aðildarríkin skulu einnig leggja til 
samsteypta upplýsingatöflu fyrir hvert gjaldtökusvæði sem þau bera ábyrgð á.

Fylla skal út samsteypta töflu fyrir alla flugvelli sem falla undir ákvæði þessarar reglugerðar.

Þar sem gjaldtökusvæði nær yfir loftrými fleiri en eins aðildarríkis skulu þau fylla út töfluna sameiginlega í 
samræmi við tilhögunina sem um getur í 4. mgr. 4. gr.

Raunverulegur kostnaður skal ákveðinn á grundvelli vottaðra reikninga. Kostnaður skal ákveðinn í samræmi 
við viðskiptaáætlunina sem krafist er í vottorðinu og tilgreindur í þeim gjaldmiðli sem hann, í samræmi við 
fjórðu undirgrein 1. mgr. 6. gr., er ákveðinn í.

Til að auðvelda framkvæmdastjórninni að fastsetja frammistöðumarkmið í öllu Sambandinu og með fyrirvara 
um frammistöðuáætlanirnar, sem samþykkja skal að því er varðar landsbundin eða starfræn loftrýmisumdæmi, 
skulu aðildarríki og veitendur flugleiðsöguþjónustu fylla út slíka upplýsingatöflu með tölum úr upphaflegum 
spám, 18 mánuðum fyrir upphaf viðmiðunartímabils.
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Tafla 1 - Heildarkostnaður
Heiti gjaldtökusvæðis Viðmiðunartímabil: N - (N+4)
Heiti stofnunar

Ákvarðaður kostnaður Raunverulegur kostnaður

Sundurliðun kostnaðar N N+1 N+2 N+3 N+4 N N+1 N+2 N+3 N+4

Kostnaður eftir tegund (á nafnvirði)

Starfsfólk
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Fjármagnskostnaður
Sérstakur kostnaður
Heildarkostnaður

Samtals % n/n-1
Starfsfólk % n/n-1
Annar rekstrarkostnaður % n/n-1

Kostnaður eftir þjónustu (á nafnvirði)

Rekstrarstjórnun flugumferðar
Fjarskipti
Flugleiðsaga
Eftirlit
Leit og björgun
Flugmálaupplýsingar
Veðurþjónusta
Kostnaður við eftirlit
Annar ríkiskostnaður
Heildarkostnaður

Samtals % n/n-1
Starfsfólk % n/n-1
Annar rekstrarkostnaður % n/n-1

Viðbótarupplýsingar um fjármagnskostnað og kostnað við sameiginleg verkefni (á nafnvirði)

 Meðaltal eignagrunns
Hreint bókfært virði fastafjármuna
Leiðréttingar á heildareignum
Hreinir veltufjármunir
Eignagrunnur samtals
 Fjármagnskostnaður %
Fjármagnskostnaður fyrir skatt %
Arðsemi eigin fjár %
Meðalvextir á skuldir %
 Kostnaður við   
 sameiginleg verkefni
Sameiginleg verkefni 1

Viðbótarupplýsingar um verðbólgu og heildarkostnað á raunvirði

Verðbólga % (1)
Heildarkostnaður á raunvirði (2)

Samtals  % n/n-1
Frádráttur kostnaðar sem úthlutað er til undanþeginna sjónfluga (á nafnvirði)

Heildarkostnaður
Kostnaður við undanþegin sjónflug
Heildarkostnaður eftir frádrátt (3)

Kostnaður og eignagrunnsliðir tilgreindir í milljónum í gjaldmiðli hvers ríkis - Þjónustueiningar í milljónum 
(1) Verðbólguspá, notuð til að tilgreina ákvarðaðan kostnað á nafnvirði - raunveruleg verðbólga samkvæmt Hagstofu 

Evrópubandalaganna
(2) Ákvarðaður kostnaður (frammistöðuáætlun) á raunvirði - raunverulegur kostnaður á raunvirði
(3) Ákvarðaður kostnaður (eftir frádrátt kostnaðar við sjónflug) skv. II. viðauka (á nafnvirði)
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2.  VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

Að auki skulu aðildarríkin og veitendur flugleiðsöguþjónustu leggja fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

– lýsingu á aðferðum sem notaðar eru til að skipta kostnaði við aðstöðu og þjónustu milli mismunandi 
flugleiðsöguþjónustu, sem byggð er á skrá yfir aðstöðu og þjónustu samkvæmt svæðisbundinni 
flugleiðsöguáætlun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir Evrópusvæðið (skjal 7754) og lýsingu á 
aðferðunum sem notaðar eru til að skipta þeim kostnaði milli mismunandi gjaldtökusvæða,

– lýsingu og skýringu á aðferðunum sem teknar eru upp til útreikninga á kostnaði vegna afskrifta: upphaflegt 
kostnaðarverð eða gangverð; þegar teknar eru upp bókhaldaðferðir sem byggjast á gangverði, skal veita 
samanburðarhæfar upplýsingar um upphaflegan kostnað,

– rök fyrir fjármagnskostnaði, þ.m.t. þættir eignagrunnsins, mögulegar leiðréttingar á heildareignum og 
arðsemi eigin fjár, 

– lýsingu á ákvörðuðum kostnaði alls fyrir hvern flugvöll, sem fellur undir ákvæði þessarar reglugerðar, 
fyrir hvert aðflugsgjaldsvæði; fyrir flugvelli með færri en 20 000 flutningaflugshreyfingar á ári, sem 
reiknaðar eru sem meðaltal síðustu þriggja ára, má setja fram samanlagðan kostnað fyrir hvern flugvöll,

– skilgreiningu á viðmiðunum sem notaðar eru til að skipta kostnaði á milli aðflugssvæðaþjónustu og 
leiðarþjónustu fyrir hvern eftirlitsskyldan flugvöll, 

– sundurliðun á kostnaði við veðurþjónustu, bæði beinum kostnaði og „Grunnkostnaði veðurþjónustu“, sem 
er skilgreindur sem kostnaður við hjálparbúnað og stoðþjónustu fyrir veðurþjónustu sem einnig þjónar 
kröfum um veðurþjónustu almennt; þar á meðal er almenn greining og spár, eftirlitskerfi fyrir yfirborð 
og efri loftrými, fjarskiptakerfi veðurþjónustu, miðstöðvar gagnavinnslu og grunnrannsóknir, þjálfun og 
stjórnun,

– lýsingu á aðferðum sem notaðar eru til að skipta heildarkostnaði við veðurþjónustu og grunnkostnaði 
veðurþjónustu við almenningsflug á milli gjaldtökusvæða,

– lýsingu á uppgefnum spám um kostnað og umferð 18 mánuðum fyrir upphaf viðmiðunartímabils, eins og 
um getur í 1. lið, 

– á hverju ári viðmiðunartímabilsins, lýsingu á uppgefnum raunverulegum kostnaði og mismuninum á 
honum og ákvörðuðum kostnaði.“

3) Í stað liðar 1.2 í III. viðauka komi eftirfarandi:

„1.2. Viðbótarupplýsingar

Að auki skulu veitendur flugleiðsöguþjónustu leggja fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

– lýsingu á viðmiðunum sem notaðar eru til að skipta kostnaði við aðstöðu og þjónustu milli mismunandi 
flugleiðsöguþjónustu, sem byggð er á skrá yfir aðstöðu og þjónustu samkvæmt svæðisbundinni 
fugleiðsöguáætlun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir Evrópusvæðið (skjal 7754), 

– lýsingu og skýringu á mismuninum á áætluðum og raunverulegum tölum, sem ekki eru trúnaðarmál, fyrir 
árið (n–1),

– lýsingu og skýringu á áætluðum kostnaði og fjárfestingum næstu fimm ár, sem ekki eru trúnaðarmál, í 
tengslum við áætlaða umferð,

– lýsingu og skýringu á aðferðunum sem teknar eru upp til útreikninga á kostnaði vegna afskrifta: upphaflegt 
kostnaðarverð eða gangverð. 

– rök fyrir fjármagnskostnaði, þ.m.t. þættir eignagrunnsins, mögulegar leiðréttingar á heildareignum og 
arðsemi eigin fjár.“

4) Í stað IV. viðauka komi eftirfarandi: 
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„IV. VIÐAUKI

Útreikningur á einingum og einingarverði leiðarþjónustu

1. Útreikningur á einingum leiðarþjónustu

1.1.  Eining leiðarþjónustu skal reiknuð sem margfeldi af vegalengdarstuðlinum og þyngdarstuðlinum fyrir 
loftfarið sem um er að ræða.

1.2.  Vegalengdarstuðullinn skal fenginn með því að deila með eitt hundrað í þann fjölda kílómetra sem 
flogið er í stórbaugsboganum milli inn- og útflugspunkta gjaldtökusvæðisins, samkvæmt nýjustu, þekktu 
flugáætluninni, eins og hún var skráð hjá viðkomandi loftfari að því er varðar flæði flugumferðar.

1.3.  Ef inn- og útflugspunktar eins flugs eru hinir sömu á gjaldsvæði, skal vegalengdarstuðullinn vera jafn 
stórbaugsvegalengdinni milli þessara punkta og fjarlægasta punktsins á flugáætluninni, margfaldaðri með 
tveimur.

1.4.  Vegalengdin, sem hafa skal til hliðsjónar, skal vera stytt um 20 kílómetra fyrir hvert flugtak frá yfirráðasvæði 
aðildarríkis og hverja lendingu á því.

1.5.  Þyngdarstuðullinn, settur fram sem tala með tveimur aukastöfum, skal vera kvaðratrót hlutfallsins sem fengið 
er með því að deila með fimmtíu í fjölda tonna í skráðum hámarksflugtaksmassa loftfarsins eins og fram 
kemur í lofthæfivottorðinu eða öðru sambærilegu opinberu skjali sem umráðandi loftfars leggur fram. Þar 
sem þessi þyngd er óþekkt, skal notast við massa þyngsta loftfars sömu gerðar sem þekkt er. Þar sem loftfar 
hefur fleiri en einn skráðan hámarksflugtaksmassa skal notast við þann mesta. Ef umráðandi loftfars starfrækir 
tvö eða fleiri loftför, sem eru ólíkar útgáfur af sömu tegundinni, skal meðaltal hámarksflugtaksmassa allra 
loftfara hans af þeirri tegund vera notað fyrir hvert loftfar af þeirri tegund. Reikna skal þyngdarstuðul fyrir 
hverja tegund loftfars og fyrir hvern umráðanda a.m.k. einu sinni á ári.

2.  Útreikningur á einingarverði leiðarþjónustu

2.1.  Einingarverð leiðarþjónustu skal reikna á undan upphafi hvers árs viðmiðunartímabilsins.

2.2.  Það skal reiknað með því að deila heildarfjölda eininga leiðarþjónustu, sem spáð er fyrir viðkomandi ár, í 
summuna af eftirfarandi þáttum: 

i. ákvörðuðum kostnaði viðkomandi árs, 

ii. mismuninum á verðbólguspá og raunverulegri verðbólgu eins og um getur í 1. mgr. 6. gr.,

iii. yfirfærslum sem eru afleiðing af framkvæmd áhættuskiptingar vegna umferðar sem um getur í 2. - 7. 
mgr. 11. gr. a, 

iv. yfirfærslum frá næstliðnu viðmiðunartímabili sem eru afleiðing af framkvæmd áhættuskiptingar vegna 
kostnaðar sem um getur í 8. mgr. 11. gr. a, 

v. afslætti og álagi sem eru afleiðing hvatakerfanna sem um getur í 2. mgr. 12. gr., 

vi. fyrir fyrstu tvö viðmiðunartímabilin, of- og vangreiðslum sem aðildarríkin standa straum af til og með 
árinu 2011,

vii. frádrætti kostnaðar við sjónflug eins og tilgreint er í 4. mgr. 7. gr.“

5)  Í stað V. viðauka komi eftirfarandi: 
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„V. VIÐAUKI

Útreikningur á einingum og einingarverði aðflugssvæðaþjónustu

1.  Útreikningur á einingum aðflugssvæðaþjónustu

1.1.  Einingar aðflugssvæðaþjónustu skulu vera jafnar þyngdarstuðli loftfarsins sem um er að ræða.

1.2.  Þyngdarstuðullinn, sem tilgreindur er sem tala með tveimur aukastöfum, skal vera hlutfall sem fengið er 
með því að deila með fimmtíu í fjölda tonna í skráðum hámarksflugtaksmassa loftfarsins, sem um getur í lið 
1.5 í IV. viðauka, í veldinu 0,7.  Á fimm ára aðlögunartímabili eftir útreikning á fyrsta einingarverðinu fyrir 
aðflugssvæði samkvæmt þessari reglugerð, skal veldisvísirinn þó vera á bilinu 0,5 til 0,9.

2.  Útreikningur á einingarverði aðflugssvæðaþjónustu

2.1.  Einingarverð aðflugssvæðaþjónustu skal reikna á undan upphafi hvers árs viðmiðunartímabilsins.

2.2.  Það skal reiknað með því að deila heildarfjölda þjónustueininga aðflugssvæðis, sem spáð er fyrir viðkomandi 
ár, í summuna af eftirfarandi þáttum:

i. ákvörðuðum kostnaði viðkomandi árs,

ii. mismuninum á verðbólguspá og raunverulegri verðbólgu eins og um getur í 1. mgr. 6. gr.,

iii. yfirfærslum sem eru afleiðing af framkvæmd áhættuskiptingar vegna umferðar sem um getur í 2. - 7. 
mgr. 11. gr. a,

iv. yfirfærslum frá næstliðnu viðmiðunartímabili sem eru afleiðing af framkvæmd áhættuskiptingar vegna 
kostnaðar sem um getur í 8. mgr. 11. gr. a,

v. afslætti og álagi sem eru afleiðing hvatakerfanna sem um getur í 2. mgr. 12. gr.,

vi. fyrir fyrstu tvö viðmiðunartímabilin, of- og vangreiðslum sem aðildarríkin standa straum af til og með 
árinu áður en þessari reglugerð er beitt gagnvart aðflugssvæðagjöldum,

vii. frádrætti kostnaðar við sjónflug eins og tilgreint er í 4. mgr. 7. gr.“

6) Í stað VI. viðauka komi eftirfarandi:

„VI. VIÐAUKI

Gjaldtökukerfi

1. UPPLÝSINGATAFLA

 Aðildarríki og veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu fylla út eftirfarandi upplýsingatöflu fyrir hvert 
gjaldtökusvæði sem þau bera ábyrgð á og fyrir hvert viðmiðunartímabil. Aðildarríkin skulu einnig leggja til 
samsteypta töflu fyrir hvert gjaldtökusvæði sem þau bera ábyrgð á.

 Þar sem gjaldtökusvæði nær yfir loftrými fleiri en eins aðildarríkis skulu þau fylla út töfluna sameiginlega í 
samræmi við tilhögunina sem um getur í 4. mgr. 4. gr.
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 Tafla 2 - útreikningur á einingarverði

Heiti gjaldtökusvæðis Viðmiðunartímabil N - (N+4)
Heiti stofnunar

Útreikningur á einingarverði N N+1 N+2 N+3 N+4

1. Ákvarðaður kostnaður á nafnvirði og leiðrétting miðað við verðbólgu
Ákvarðaður kostnaður á nafnvirði - að undanskildu sjónflugi (sbr. II. viðauka)
Raunverulegt verðbólgustig samkvæmt Hagstofu Evrópubandalaganna  
- II. viðauka
Áætlað verðbólgustig - II. viðauka
Leiðrétting miðað við verðbólgu - 1. mgr. 6. gr.: fjárhæð ársins n sem færist yfir

2. Áætluð og raunveruleg heildartala þjónustueininga
Áætluð heildartala þjónustueininga (frammistöðuáætlun)
Raunveruleg heildartala þjónustueininga
Raunveruleg/áætluð heildartala þjónustueininga (í %)

3. Kostnaður sem fellur undir áhættuskiptingu vegna umferðar  
(veitendur flugleiðsöguþjónustu)

Ákvarðaður kostnaður á nafnvirði - að undanskildu sjónflugi (sbr. II. viðauka)
Leiðrétting miðað við verðbólgu - 1. mgr. 6. gr.: fjárhæð sem færist yfir til 
ársins n
Umferð - 2. mgr. 11. gr. a: fjárhæð sem færist yfir til ársins n
Áhættuskipting vegna umferðar - 2. - 7. mgr. 11. gr. a: viðbótartekjur sem færast 
yfir til ársins n
Áhættuskipting vegna umferðar - 2. - 7. mgr. 11. gr. a: tekjutap sem færist yfir 
til ársins n
Óviðráðanlegur kostnaður - c-liður 8. mgr. 11. gr. a: fjárhæð sem færist yfir til 
ársins n
Afsláttur eða álag vegna frammistöðu - 2. mgr. 12. gr.
Of- (–) eða vangreiðslur (+) (1): fjárhæð sem færist yfir til ársins n
Samtala fyrir útreikning einingarverðs fyrir árið n
Áhættuskipting vegna umferðar - 2. - 7. mgr. 11. gr. a: viðbótartekjur ársins n sem 
færast yfir
Áhættuskipting vegna umferðar - 2. - 7. mgr. 11. gr. a: tekjutap ársins n sem 
færist yfir

Breytur fyrir áhættuskiptingu vegna umferðar
% viðbótartekjur endurgreiddar notendum á árinu n+2 - fyrsta undirgrein  
4. mgr. 11. gr. a
% tekjutap sem fellur á loftrýmisnotendur - önnur undirgrein 4. mgr. 11. gr. a

4. Kostnaður sem ekki fellur undir áhættuskiptingu vegna umferðar  
- 2. mgr. 11. gr. a

Ákvarðaður kostnaður á nafnvirði - að undanskildu sjónflugi (sbr. II. viðauka)
Leiðrétting miðað við verðbólgu - 1. mgr. 6. gr.: fjárhæð sem færist yfir til 
ársins n
Umferð - 2. mgr. 11. gr. a: fjárhæð sem færist yfir til ársins n
Óviðráðanlegur kostnaður: - c-liður 8. mgr. 11. gr. a: fjárhæð sem færist yfir 
til ársins n
Of- (–) eða vangreiðslur (+) (1): fjárhæð sem færist yfir til ársins n
Samtala fyrir útreikning einingarverðs fyrir árið n

5. Aðrar tekjur - gildandi einingarverð (í gjaldmiðli hvers ríkis)
Aðrar tekjur - 3. gr.
Heildarsamtala fyrir útreikning einingarverðs fyrir árið n
Einingarverð ársins n (í gjaldmiðli hvers ríkis)

Hluti veitenda flugleiðsöguþjónustu í einingarverðinu
Hluti veðurþjónustu í einingarverðinu
Hluti landsbundins eftirlitsyfirvalds-ríkis í einingarverðinu

Einingarverð ársins n sem hefði gilt án annarra tekna 

Kostnaður, tekjur og aðrar fjárhæðir tilgreindar í milljónum í gjaldmiðli hvers ríkis - Þjónustueiningar í milljónum
(1) Ákvæði vi. liðar 2. liðar í viðauka IV-V - of- og vangreiðslur fram til ársins sem reglugerðin öðlast gildi.
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2.  VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

 Að auki skulu viðkomandi aðildarríki safna saman og leggja fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

– lýsingu og grunnforsendur fyrir stofnsetningu mismunandi gjaldtökusvæða, einkum með tilliti til 
aðflugsgjaldsvæðis og mögulegra víxlniðurgreiðslna milli flugvalla,

– lýsingu og útskýringu á útreikningi á áætluðum þjónustueiningum sem taka má greiðslu fyrir,

– lýsingu á stefnu um undanþágur og lýsingu á fjármögnunarleiðum til að standa undir tengdum kostnaði,

– lýsingu á of- og vangreiðslum sem stofnað er til hjá aðildarríkjum til og með árinu 2011 vegna leiðargjalda 
og til og með árinu á undan beitingu þessarar reglugerðar vegna aðflugssvæðagjalda,

– lýsingu á vangreiðslum sem færast yfir í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 11. gr. a,

– lýsingu eftir þáttum á fjárhæðunum sem færast yfir frá fyrra viðmiðunartímabili í samræmi við c-lið 8. 
mgr. 11. gr. a, 

– lýsingu á öðrum tekjum ef einhverjar eru,

– lýsingu á formúlunni sem notuð er við að reikna aðflugssvæðagjöld,

– lýsingu og útskýringu á fjárhagslegri hvatningu sem beint er að notendum flugleiðsöguþjónustu.“

____________


