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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu 
og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar 
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum  
10. mgr. 8. gr. c,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 216/2008 er stefnt að því að 
koma á og viðhalda samræmdu öryggi á háu stigi í 
almenningsflugi í Evrópu. Í þeirri reglugerð er kveðið á um 
leiðir til að ná því markmiði sem og öðrum markmiðum á 
sviði öryggis í almenningsflugi.

2) Til að unnt sé að hrinda í framkvæmd reglugerð (EB)  
nr. 216/2008 sem og nýrri löggjöf um samevrópskt 
loftrými II (2) er nauðsynlegt að setja ítarlegri fram
kvæmdar reglur, einkum að því er varðar útgáfu skírteina 
fyrir flugumferðarstjóra, til að viðhalda samræmdu öryggi 
á háu stigi í almenningsflugi í Evrópu, til að gerðar séu 
ítrustu kröfur um ábyrgð og hæfni, til að unnt sé að 
auka tiltækileika flugumferðarstjóra og til að stuðla að 
gagnkvæmri viðurkenningu skírteina, jafnframt því að 
kappkosta að framfylgja markmiðinu um almennar reglur 
um bætt öryggi flugumferðar og hæfni starfsfólks.

3) Flugumferðarstjórar ásamt einstaklingum og fyrirtækjum, 
sem taka þátt í þjálfun, prófun, skoðun eða læknisfræðilegu 
mati á flugumferðarstjórum, skulu uppfylla viðeigandi 
grunnkröfur sem settar eru fram í V. viðauka b við 
reglugerð (EB) nr. 216/2008. Samkvæmt þeirri reglugerð 
skulu flugumferðarstjórar sem og einstaklingar og 
fyrirtæki, sem taka þátt í þjálfun þeirra, fá vottun eða 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 206, 11.8.2011, bls. 21. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 127/2013 frá 14 júní 2013 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EESsamninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1070/2009 frá 21. október 

2009 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 549/2004, (EB) nr. 550/2004, 
(EB) nr. 551/2004 og (EB) nr. 552/2004 til að bæta frammistöðu og 
sjálfbærni evrópska flugkerfisins (Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 34).

útgefin skírteini þegar staðfest hefur verið að þau uppfylla 
grunnkröfur.

4) Skírteinið sem innleitt var með tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2006/23/EB frá 5. apríl 2006 um 
Bandalagsskírteini fyrir flugumferðarstjóra (3) hefur 
reynst gagnleg aðferð til að viðurkenna hið sérstaka 
hlutverk sem flugumferðarstjórar gegna við örugga 
stjórnun flugumferðar. Hæfnisstaðlar sem settir hafa 
verið á vettvangi Evrópusambandsins hafa einnig dregið 
úr sundrung á þessu sviði og fyrirkomulag vegna starfa 
er orðið skilvirkara innan ramma aukins svæðisbundins 
samstarfs milli veitenda flugleiðsöguþjónustu. Að viðhalda 
og bæta almenna leyfiskerfið fyrir flugumferðarstjóra 
innan Evrópusambandsins er því nauðsynlegur þáttur 
evrópska flugumferðarstjórnarkerfisins.

5) Tilskipun 2006/23 var felld úr gildi með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1108/2009 (4). 
Ákvæði tilskipunar 2006/23/EB gilda þó áfram fram að 
gildistökudegi ráðstafananna, sem um getur í 10. mgr. 8. 
gr. c í reglugerð (EB) nr. 216/2008. Í þessari reglugerð er 
kveðið á um þessar ráðstafanir.

6) Ákvæði þessarar reglugerðar skulu endurspegla 
fullkomnustu tækni sem völ er á, þ.m.t. bestu starfsvenjur 
og framfarir í vísindum og tækni á sviði þjálfunar 
flugumferðarstjóra. Ákvæðin voru þróuð á grundvelli 
tilskipunar 2006/23/EB og bjóða aðildarríkjunum 
möguleikann á sameiginlegri innleiðingu á stöðlum 
og ráðlögðum starfsvenjum sem komið var á með 
samþykktinni um alþjóðaflugmál sem undirrituð var í 
Chicago 7. desember 1944 og reglufestum öryggiskröfum 
sem samþykktar voru af Evrópustofnun um öryggi 
flugleiðsögu (Eurocontrol) sem komið var á fót eð 
Alþjóðasáttmálanum frá 13. desember 1960.

7) Til að tryggja samræmi í beitingu sameiginlegra krafna við 
veitingu skírteina flugumferðarstjóra og læknisvottorða 
skulu lögbær yfirvöld aðildarríkja og, eftir atvikum, 
Flugöryggisstofnun Evrópu, „Flugöryggisstofnunin“, fara 
eftir sameiginlegum verklagsreglum til að meta hvort farið 
sé að þessum kröfum. Flugöryggisstofnunin skal semja 
vottunarforskriftir, viðurkenndar aðferðir til að uppfylla 
kröfur og leiðbeiningar til að greiða fyrir nauðsynlegri 
samræmingu reglna.

(3) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 22.
(4) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 51.
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8) Vegna séreinkenna flugumferðar í Evrópusambandinu er 
nauðsynlegt að innleiða sameiginlega hæfnisstaðla fyrir 
flugumferðarstjóra sem veitendur flugleiðsöguþjónustu, 
sem veita rekstrarstjórnun flugumferðar og 
flugleiðsöguþjónustu til almennings, og beita þeim 
stöðlum á skilvirkan hátt.

9) Aðildarríki skulu þó, eftir því sem unnt er, tryggja 
að þjónustan sem herinn lætur almenningi í té eða 
gerir almenningi aðgengilega bjóði upp á öryggisstig 
sem jafngildir a.m.k. því sem krafist er samkvæmt 
grunnkröfunum sem settar eru fram í V. viðauka b við 
grunnreglugerðina. Aðildarríki geta því einnig ákveðið 
að beita þessari reglugerð á þá hermenn sem veita 
almenningi þjónustu sem um getur í c-lið 2. mgr. 1. gr. 
þeirrar reglugerðar.

10) Yfirvöld sem hafa eftirlit með og ganga úr skugga um 
að ákvæðum sé fylgt skulu hafa nægilegt sjálfstæði 
gagnvart veitendum flugleiðsöguþjónustu og þeim sem 
annast þjálfun. Þessi yfirvöld skulu einnig vera fær um að 
annast verkefni sín á skilvirkan hátt. Lögbæra yfirvaldið 
sem tilnefnt er að því er varðar þessa reglugerð má vera 
sama stofnun eða sömu stofnanir og tilnefndar eru eða 
komið er á fót skv. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um 
setningu rammaákvæða um að koma á samevrópsku 
loftrými (5), eins og henni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1070/2009. Flugöryggisstofnunin skal gegna 
hlutverki lögbærs yfirvalds að því er þessa reglugerð 
varðar til að gefa út og endurnýja vottorð fyrirtækja sem 
sjá um að þjálfa flugumferðarstjóra og eru staðsett utan 
yfirráðasvæðis aðildarríkjanna og, eftir því sem við á, 
starfsfólks þeirra.

11) Veiting flugleiðsöguþjónustu krefst mjög hæfs starfsfólks 
og unnt skal vera að færa sönnur á hæfni þess á ýmsan 
hátt. Að því er varðar flugumferðarstjórn er viðeigandi 
að viðhalda almennu leyfiskerfi fyrir flugumferðarstjóra 
innan Sambandsins sem telst þá vera nokkurs konar 
prófskírteini fyrir sérhvern flugumferðarstjóra. Áritun, 
sem er skráð í skírteini, skal sýna hvaða tegund 
flugumferðarþjónustu flugumferðarstjóri er til þess bær 
að veita. Á sama tíma sýna viðbótaráritanir í skírteinum 
bæði sérstaka fagþekkingu flugumferðarstjórans og 
heimild lögbærra yfirvalda til að veita þjónustu á tilteknu 
undirsvæði eða hópi undirsvæða. Því skulu yfirvöld 
geta metið hæfni flugumferðarstjóra þegar þau gefa 
út skírteini eða framlengja gildistíma viðbótaráritana. 
Lögbær yfirvöld skulu einnig vera í aðstöðu til að ógilda 
tímabundið skírteini, áritanir eða viðbótaráritanir þegar 
vafi leikur á um hæfni.

(5) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 10.

12) Nauðsynlegt er að styrkja öryggismenninguna enn frekar, 
einkum með því að samþætta áreiðanlegar tilkynningar 
vegna flugatvika og sanngirnismenningu (e. just culture) 
til að læra af flugatvikum og skal þessi reglugerð því 
ekki hafa í för með sér að flugatvik leiði umyrðalaust 
til tímabundinnar ógildingar skírteinis, áritunar eða 
viðbótaráritunar. Litið skal á afturköllun skírteinis sem 
síðasta úrræði sem er nýtt í mjög alvarlegum tilvikum.

13) Til að efla gagnkvæmt traust milli aðildarríkjanna, að 
því er varðar útgáfu skírteina til flugumferðarstjóra, er 
nauðsynlegt að setja sameiginlega reglur um það hvernig 
öðlast megi skírteini og viðhalda því. Því er mikilvægt að 
innleiða samræmdar kröfur um þjálfun, menntun og hæfi, 
hæfni og aðgang að starfsgrein flugumferðarstjóra til að 
tryggja eins hátt öryggisstig og mögulegt er. Þetta ætti að 
leiða til öruggrar, fyrsta flokks flugstjórnarþjónustu og 
stuðla að viðurkenningu skírteina í öllu Sambandinu en 
þar með eykst frjáls för flugumferðarstjóra og tiltækileiki 
þeirra.

14) Reglugerð þessi skal ekki leiða til þess að gildandi 
ákvæði landslaga um réttindi og skyldur, í tengslum 
við ráðningarfyrirkomulag milli vinnuveitanda og 
umsækjanda um stöðu flugumferðarstjóra, séu sniðgengin.

15) Til að fagþekking verði sambærileg í gervöllu 
Sambandinu þarf að skipuleggja hana á greinargóðan og 
almennt viðurkenndan hátt. Þetta mun stuðla að því að 
tryggja öryggi, ekki aðeins innan loftrýmis undir stjórn 
eins veitanda flugleiðsöguþjónustu heldur einkum við 
skilflöt milli mismunandi þjónustuveitenda.

16) Í mörgum flugatvikum og slysum hafa samskipti gegnt 
mikilvægu hlutverki. Í þessari reglugerð er því mælt 
fyrir um ítarlegar kröfur um tungumálakunnáttu fyrir 
flugumferðarstjóra. Þessar kröfur byggja á kröfunum 
sem Alþjóðaflugmálastofnunin samþykkti og kveða á um 
leiðir til að framfylgja þessum alþjóðlega viðurkenndu 
stöðlum. Nauðsynlegt er að fylgja meginreglum um bann 
við mismunun, um gagnsæi og meðalhóf í tengslum við 
tungumálakröfur, með það í huga að hvetja til frjálsrar 
farar ásamt því að tryggja öryggi.
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17) Markmiðum grunnþjálfunar er lýst í forskrift Evrópu-
stofnunar um öryggi flugleiðsögu um sameiginleg 
meginatriði fyrir grunnþjálfun flugumferðarstjóra (e. 
Specification for the ATCO Common Core Content Initial 
Training), sem var þróuð að beiðni aðila að Evrópustofnun 
um öryggi flugleiðsögu og telst vera viðeigandi 
staðall. Bæta þarf upp skort á almennt viðurkenndum 
stöðlum fyrir deildarþjálfun með ýmsum aðgerðum, 
þ.m.t. viðurkenningu prófdómara og matsmanna sem 
meta hæfni sem skal tryggja stranga hæfnisstaðla. 
Þetta er afar mikilvægt þar sem deildarþjálfun er mjög 
kostnaðarsöm og hefur afgerandi þýðingu fyrir öryggi. 
Alþjóðaflugmálastofnunin hefur einnig þróað staðla á 
sviðum þar sem ekki eru neinar sameiginlegar evrópskar 
þjálfunarkröfur. Ef evrópskar þjálfunarkröfur eru 
ekki til staðar geta aðildarríkin beitt þessum stöðlum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.

18) Að beiðni aðildarríkja Evrópustofnunar um öryggi 
flugleiðsögu var unnið að gerð heilbrigðiskrafna sem 
teljast vera viðeigandi staðlar til að uppfylla þessa 
reglugerð. Einkum skal útgáfa læknisvottorða vera í 
samræmi við kröfur um 3. flokks Evrópuheilbrigðisvottorð 
fyrir flugumferðarstjóra sem Evrópustofnun um öryggi 
flugleiðsögu mælir fyrir um.

19) Starfsleyfi fyrir fyrirtæki sem veita þjálfun telst vera 
einn þeirra afgerandi öryggisþátta sem stuðla að gæðum 
þjálfunar flugumferðarstjóra. Það er því nauðsynlegt að 
mæla fyrir um kröfur fyrir þjálfunarfyrirtæki. Líta skal á 
þjálfun sem þjónustu sambærilega flugleiðsöguþjónustu 
og skal hún einnig háð starfsleyfi. Þessi reglugerð skal 
gera kleift að gefa út starfsleyfi fyrir þjálfun miðað 
við tegund þjálfunar, þjónustupakka þjálfunar eða 
þjónustupakka þjálfunar og flugleiðsögu, án þess að 
missa sjónar á tilteknum einkennum þjálfunar.

20) Þessi reglugerð staðfestir dómaframkvæmd Dómstóls 
Evrópusambandsins frá fornu fari á sviði gagnkvæmrar 
viðurkenningar á prófskírteinum og frjálsrar farar 
launþega. Meðalhófsreglan, rökstuddar ástæður fyrir 
að gera jöfnunarráðstafanir og viðeigandi ákvæði um 
málsmeðferð við áfrýjun eru grunnreglur sem nauðsynlegt 
er að gildi um svið rekstrarstjórnunar flugumferðar á 
sýnilegri hátt. Aðildarríkin skulu eiga rétt á að neita að 
viðurkenna skírteini sem eru ekki gefin út í samræmi við 
þessa reglugerð. Þar eð markmiðið með þessari reglugerð 
er að tryggja gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum 
felur hún ekki í sér reglur um skilyrði aðgangs að störfum.

21) Flugumferðarstjórar þurfa reglulega að uppfæra 
fagþekkingu sína vegna tækninýjunga. Við nauðsynlega 
aðlögun þessarar reglugerðar að framförum á sviði tækni 
og vísinda skal farið að viðeigandi málsmeðferð með 
eftirliti sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun ráðsins 
1999/468/EB (6).

(6) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

22) Þessi reglugerð kann að hafa áhrif á daglegar starfsaðferðir 
flugumferðarstjóra. Aðilum vinnumarkaðarins skal 
tilkynnt á viðeigandi hátt um allar ráðstafanir sem hafa 
mikilvæg félagsleg áhrif og skulu þeir hafðir þar með í 
ráðum.

 Því skal haft samráð við aðila vinnumarkaðarins í 
gegnum flýtimeðferð Flugöryggisstofnunarinnar. Hafa 
skal samráð við viðræðunefnd starfsgreina sem komið 
var á fót samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
98/500/EB frá 20. maí 1998 um stofnun viðræðunefnda 
starfsgreina til að stuðla að skoðanaskiptum milli 
aðila vinnumarkaðarins innan Evrópu (7), um frekari 
framkvæmdaráðstafanir sem framkvæmdastjórnin grípur 
til.

23) Almenn skilyrði til að fá skírteini, að því er varðar aldur, 
heilbrigðiskröfur, menntunarkröfur og grunnþjálfun, 
skulu ekki hafa áhrif á handhafa gildandi skírteina. 
Skírteini og læknisvottorð sem aðildarríki hafa gefið út í 
samræmi við tilskipun 2006/23/EB skulu teljast hafa verið 
gefin út í samræmi við þessa reglugerð til að tryggja að 
réttindi útgefinna skírteina haldist í gildi og snurðulausa 
aðlögun allra handhafa skírteina og lögbærra yfirvalda.

24) Kveðið skal á um undanþágur til að gera hverju ríki fyrir 
sig kleift að beita áfram mismunandi venjum hvað varðar 
málefni sem sameiginlegar reglur höfðu ekki verið settar 
fyrir meðan á flýtimeðferðinni stóð við fyrsta áfanga 
þessara framkvæmdarráðstafana.

25) Flugöryggisstofnunin skal leggja mat á evrópska 
kerfið um útgáfu skírteina til flugumferðarstjóra og 
frekari úrbætur sem nauðsynlegar eru til að ná fram 
„heildarkerfisnálgun fyrir flugkerfið“ og til að staðfesta 
samræmi við grunnkröfurnar sem lýst er í V. viðauka b 
við reglugerð (EB) nr. 216/2008, með það í huga að leggja 
fram álit til framkvæmdastjórnarinnar, þ.m.t. hugsanlegar 
breytingar á þessari reglugerð.

26) Álitið skal einnig taka til þeirra málefna sem útilokað 
var að setja sameiginlegar reglur fyrir í fyrsta áfanga 
flýtimeðferðarinnar í stað mismunandi landbundinna 
regla og því er lagt til að landslöggjöf aðildarríkjanna haldi 
gildi sínu, eftir atvikum, sem umbreytingafyrirkomulag.

(7) Stjtíð. EB L 225, 12.8.1998, bls. 27.
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27) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
byggjast á áliti sem Flugöryggisstofnunin gaf út í samræmi 
við b-lið 2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 216/2008.

28) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 65. gr. reglugerðar (EB) nr.°216/2008.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Markmið

Markmiðið með þessari reglugerð er að auka kröfur um öryggi 
og bæta starfrækslu flugstjórnarkerfis innan Sambandsins 
með útgáfu skírteina fyrir flugumferðarstjóra sem byggja á 
almennum kröfum um skírteini.

2. gr.

Efni og gildissvið

1.  Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ítarlegar reglur 
um útgáfu, tímabundna ógildingu og afturköllun skírteina 
flugumferðarstjóra og flugumferðarstjóranema, um tengdar 
áritanir, viðbótaráritanir, heilbrigðisvottorð og vottorð 
þjálfunarfyrirtækja sem og skilyrðin fyrir gildi þeirra, 
endurnýjun, framlengingu og notkun.

2.  Þessi reglugerð gildir um:

a) flugumferðarstjóranema,

b)  flugumferðarstjóra sem sinna verkefnum sínum innan 
gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 216/2008, og

c)  einstaklinga og stofnanir/fyrirtæki sem taka þátt í 
leyfisveitingum, þjálfun, prófun, skoðun eða heilbrigðismati 
á umsækjendum í samræmi við þessa reglugerð.

3.  Með fyrirvara um 3. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 
216/2008 skulu aðildarríki, eftir því sem unnt er, tryggja að 
þjónusta sem herinn lætur í té eða gerir aðgengilega almenningi 
og sem um getur í c-lið 2. mgr. 1. gr. þeirrar reglugerðar bjóði 
upp á öryggisstig sem er jafngildir a.m.k. því sem gerð er krafa 
um í grunnkröfunum, eins og skilgreint er í V. viðauka b þeirrar 
reglugerðar.

4.  Með það að markmiði að ná samræmdu öryggisstigi í 
evrópsku loftrými geta aðildarríki ákveðið að þessi reglugerð 
gildi um hermenn sem veita almenningi þá þjónustu sem um 
getur í c-lið 2. mgr. 1. gr. þeirrar reglugerðar.

5.  Flugstjórnarþjónusta, innan gildissviðs reglugerðar (EB) 
nr. 216/2008, skal aðeins veitt af hálfu flugumferðarstjóra sem 
hafa skírteini í samræmi við þessa reglugerð.

3. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1. „flugstjórnarþjónusta“: þjónusta sem er veitt í þeim tilgangi 
að koma í veg fyrir árekstur milli loftfara og milli loftfars 
og hindrana á flugumferðarsvæði flugvallar og flýta fyrir og 
stuðla að skipulegri flugumferð,

2. „veitandi flugleiðsöguþjónustu“: opinber aðili eða 
einkaaðili sem veitir flugleiðsöguþjónustu fyrir almenna 
flugumferð,

3. „almenn flugumferð“: allar hreyfingar almenningsloftfara 
og ríkisloftfara (þ.m.t. her, toll og lögregluloftför) þegar 
þessar hreyfingar fara fram í samræmi við verklagsreglur 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,

4. „skírteini: skjal, hvaða nafni sem það kann að nefnast, 
sem gefið er út og áritað í samræmi við þessa reglugerð 
og veitir lögmætum handhafa þess rétt til að veita 
flugstjórnarþjónustu í samræmi við þær áritanir og 
viðbótaráritanir sem þar eru skráðar,

5. „áritun“: heimild sem er skráð í skírteini eða á fylgiblað 
skírteinis, sem telst hluti þess, þar sem tilgreind eru skilyrði, 
réttindi eða takmarkanir sem tengjast slíku skírteini.

6. „viðbótaráritun“: heimild sem er skráð í skírteini og telst 
hluti þess, þar sem tilgreind eru skilyrði, réttindi eða 
takmarkanir sem tengjast viðkomandi áritun,

7. „deildarviðbótaráritun“: heimild sem er skráð í skírteini 
og telst hluti þess þar sem tilgreind eru staðarauðkenni 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og undirsvæðin og/eða 
vinnustöðvar þar sem handhafi skírteinisins er til þess bær 
að starfa,

8. „tungumálaviðbótaráritun“: heimild sem er skráð í skírteini 
og telst hluti þess þar sem tilgreind er tungumálafærni 
handhafa,

9. „kennaraviðbótaráritun“: heimild sem er skráð í skírteini 
og telst hluti þess þar sem tilgreind er hæfni handhafa sem 
starfsþjálfari á vinnustað,
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10. „staðarauðkenni Alþjóðaflugmálastofnunarinnar“: fjögurra 
bókstafa kenninúmer sem er myndað í samræmi við 
reglur, sem Alþjóðaflugmálastofnunin mælir fyrir um í 
handbók sinni DOC 7910, og úthlutað er staðsetningu 
faststöðvaþjónustu,

11. „undirsvæði“: hluti af flugstjórnarsvæði og/eða hluti af 
flugupplýsingasvæði/efra svæði,

12. „þjálfun“: öll fræðileg námskeið, hagnýtar æfingar, 
þ.m.t. þjálfun í hermi, og starfsþjálfun á vinnustað sem 
er nauðsynleg til að öðlast og viðhalda fagþekkingu 
til að unnt sé að koma til skila öruggri, fyrsta flokks 
flugstjórnarþjónustu. Hún samanstendur af:

a)  grunnþjálfun sem tekur til undirstöðu og réttinda
þjálfunar og leiðir til veitingar nemaskírteinis,

b)  deildarþjálfun, þ.m.t. millistigsþjálfun, áður en starfs-
þjálfun á vinnustað hefst, og starfsþjálfun á vinnustað 
sem leiðir til veitingar flugumferðarstjóra skírteinis,

c)  síþjálfun til að halda viðbótaráritunum skírteinis í gildi,

d)  menntun starfsþjálfara á vinnustað sem leiðir til 
kennaraviðbótaráritunar,

e)  þjálfun handhafa skírteina sem hafa rétt til að gegna 
hlutverki prófdómara og/eða matsaðila sem meta hæfni 
í samræmi við 24. gr.,

13. „þjálfunarfyrirtæki“: stofnun/fyrirtæki sem lögbært 
yfirvald hefur veitt starfsleyfi til að sjá um eina eða fleiri 
tegundir þjálfunar,

14. „hæfnisáætlun deildar“: samþykkt áætlun þar sem tilgreind 
er aðferðin sem deildin notar til að viðhalda hæfni 
skírteinishafa sinna,

15. „þjálfunaráætlun deildar“: samþykkt áætlun þar sem 
tilgreindir eru ferlar og tímasetningar starfsþjálfunar sem 
ætlað er að tryggja þjálfun í beitingu verklagsreglna á 
staðbundnu svæði undir leiðsögn starfsþjálfara á vinnustað.

4. gr.

Lögbært yfirvald

Að því er varðar þessa reglugerð skal lögbært yfirvald vera það 
yfirvald sem sérhvert aðildarríki tilnefnir eða kemur á fót til 
að gegna hlutverki landbundins eftirlitsyfirvalds til að takast 

á hendur verkefnin sem slíku yfirvaldi er úthlutað samkvæmt 
þessari reglugerð, nema þegar kemur að útgáfu starfsleyfa til 
þjálfunarfyrirtækja sem um getur í 27. gr. en þar skal lögbært 
yfirvald vera:

a)  yfirvald sem er tilnefnt eða komið á fót af því aðildarríki þar 
sem aðalstarfsstöð umsækjandans er eða skráð skrifstofa 
hans, ef hún er fyrir hendi, nema kveðið sé á um annað í 
tvíhliða eða marghliða samkomulagi milli aðildarríkja eða 
lögbærra yfirvalda,

b)  Flugöryggisstofnunin, ef aðalstarfsstöð umsækjanda 
eða skráð skrifstofa hans, ef hún er fyrir hendi, er utan 
yfirráðasvæðis aðildarríkjanna.

II. KAFLI

SKÍRTEINI, ÁRITANIR OG VIÐBÓTARÁRITANIR

5. gr.

Umsókn um og útgáfa skírteina, áritana og 
viðbótaráritana

1.  Umsókn um útgáfu, framlengingu eða endurnýjun 
skírteina, tengdra áritana og/eða viðbótaráritana skal lögð inn 
hjá lögbæra yfirvaldinu á þann hátt sem það yfirvald ákveður.

2.  Umsókninni skal fylgja sönnun þess að umsækjandi 
sé til þess bær að starfa sem flugumferðarstjóri eða sem 
flugumferðarstjóranemi í samræmi við kröfurnar sem 
komið er á fót í þessari reglugerð. Gögnin, sem sanna hæfni 
umsækjandans, skulu varða þekkingu, reynslu, fagþekkingu og 
tungumálafærni.

3.  Í skírteinið skal skrá allar viðeigandi upplýsingar sem 
tengjast þeim réttindum sem slíkt skjal veitir og skulu vera í 
samræmi við forskriftirnar sem settar eru fram í I. viðauka.

4.  Sá sem fær skírteinið skal undirrita það og skal það áfram 
vera eign hans.

6. gr.

Tímabundin ógilding og afturköllun skírteina, áritana og 
viðbótaráritana

Í samræmi við 2. mgr. 22. gr. má:

a)  ógilda tímabundið skírteini, áritanir eða viðbótaráritanir 
þegar vafi leikur á að hæfni flugumferðarstjórans sé 
fullnægjandi eða þegar um misferli er að ræða,

b)  afturkalla skírteini þegar um er að ræða stórfellt gáleysi eða 
misnotkun.
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7. gr.

Neyting réttinda skírteina

Neyting þeirra réttinda sem skírteinið veitir ákvarðast af gildi 
áritana, viðbótaráritana og heilbrigðisvottorðsins.

8. gr.

Skírteini flugumferðarstjóranema

1.  Handhafar skírteina flugumferðarstjóranema skulu 
hafa heimild til að veita flugstjórnarþjónustu undir leiðsögn 
starfsþjálfara í samræmi við áritun/áritanir og viðbótaráritun/
viðbótaráritanir í skírteini þeirra.

2.  Umsækjendur um útgáfu skírteinis flugumferðarstjóra
nema skulu:

a)  vera a.m.k. 18 ára,

b)  vera handhafar a.m.k. skírteinis sem veitir aðgang að 
háskóla, eða sambærilegs, eða annars konar framhalds-
skóla skírteinis, sem gerir þeim kleift að ljúka þjálfun flug
um ferðarstjóranema,

c)  hafa lokið með viðunandi árangri viðurkenndri grunn-
þjálfun sem tengist áritun og viðbótaráritun, ef við á, eins 
og tilgreint er í A-hluta II. viðauka,

d)  vera handhafar gilds heilbrigðisvottorðs og

e)  hafa sýnt fram á fullnægjandi tungumálafærni í samræmi 
við kröfurnar í 13. gr.

3.  Í skírteini flugumferðarstjóranema skal skráð tungumála
viðbótaráritun eða -áritanir og a.m.k. ein áritun og ein við-
bótaráritun, ef við á.

9. gr.

Skírteini flugumferðarstjóra

1.  Handhafar skírteina flugumferðarstjóra skulu hafa 
heimild til að veita flugstjórnarþjónustu í samræmi við þær 
áritanir og viðbótaráritanir skráðar eru í skírteini þeirra.

2.  Réttindi skírteinis flugumferðarstjóra skulu fela í sér 
réttindi flugumferðarstjóranema eins og sett er fram í 1. mgr. 8. 
gr.

3.  Umsækjendur um útgáfu skírteinis flugumferðarstjóra 
skulu:

a)  vera a.m.k. 21 árs. Aðildarríkin mega hins vegar kveða á 
um lægri aldurstakmörk í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum,

b)  vera handhafar skírteinis flugumferðarstjóranema,

c)  hafa lokið viðurkenndri þjálfunaráætlun deildar og staðist 
viðeigandi próf eða mat með viðunandi árangri í samræmi 
við kröfurnar í Bhluta II. viðauka,

d)  vera handhafar gilds heilbrigðisvottorðs og

e)  hafa sýnt fram á fullnægjandi tungumálafærni í samræmi 
við kröfurnar í 13. gr.

4.  Skírteini flugumferðarstjóra skal fullgilt með því að 
skrá í það eina eða fleiri tegundir áritana og viðeigandi áritun, 
deildarviðbótaráritun og tungumálaviðbótaráritun þar sem 
þjálfun lauk með viðunandi árangri.

10. gr.

Áritanir flugumferðarstjóra

1.  Skírteini skulu innihalda eina eða fleiri eftirfarandi 
áritanir sem gefa til kynna þá tegund þjónustu sem handhafi 
skírteinisins hefur heimild til að veita:

a)  áritun fyrir flugstjórnarþjónustu veitt flugvallarumferð í 
sjónflugi (ADV) sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé 
til þess bær að veita flugvallarumferð flugstjórnarþjónustu 
á flugvelli þar sem ekki hafa verið gefnar út verklagsreglur 
fyrir blindaðflug eða blindbrottflug,

b)  áritun fyrir flugstjórnarþjónustu veitt flugvallarumferð í 
blindflugi (ADI) sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé 
til þess bær að veita flugvallarumferð flugstjórnarþjónustu 
á flugvelli þar sem gefnar hafa verið út verklagsreglur fyrir 
blindaðflug eða blindbrottflug og skal árituninni fylgja 
a.m.k. ein af viðbótaráritunum sem er lýst í 1. mgr. 11. gr.,

c)  áritun fyrir huglæga aðflugsstjórnun án kögunarbúnaðar 
(APP) sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess bær 
að veita loftförum flugstjórnarþjónustu í aðflugi, brottflugi 
eða gegnumferð án þess að nota kögunarbúnað,

d)  áritun fyrir aðflugsstjórnun með kögunarbúnaði (APS) 
sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess bær að 
veita loftförum flugstjórnarþjónustu í aðflugi, brottflugi 
eða gegnumferð með því að nota kögunarbúnað og skal 
árituninni fylgja a.m.k. ein af viðbótaráritunum sem lýst er 
í 2. mgr. 11. gr.,
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e)  áritun fyrir huglæga svæðisstjórnun án kögunarbúnaðar 
(ACP) sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess 
bær að veita loftförum flugstjórnarþjónustu án þess að nota 
kögunarbúnað,

f)  áritun fyrir svæðisstjórnun með kögunarbúnaði (ACS) 
sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess bær 
að veita loftförum flugstjórnarþjónustu með því að nota 
kögunarbúnað og skal árituninni fylgja a.m.k. ein af 
viðbótaráritunum sem er lýst í 3. mgr. 11. gr.

2.  Handhafi áritunar, sem hefur ekki neytt réttinda í 
tengslum við áritun í fjögur ár samfellt, má því aðeins hefja 
deildarþjálfun, að því er varðar þessa áritun, að farið hafi fram 
viðeigandi mat á því hvort viðkomandi aðili uppfylli ennþá 
skilyrði þessarar áritunar og eftir að hann hefur fullnægt öllum 
þjálfunarkröfum sem leiða af þessu mati.

11. gr.

Viðbótaráritanir

1.  Áritun fyrir flugstjórnarþjónustu veitt flugvallarumferð í 
blindflugi skal fylgja a.m.k. ein af eftirfarandi viðbótaráritunum:

a)  viðbótaráritun fyrir flugturnsþjónustu (TWR) sem tilgreinir 
að handhafi sé til þess bær að veita flugumferðarþjónustu 
þegar flugstjórnarþjónusta veitt flugvallarumferð fer fram í 
einni vinnustöð,

b)  viðbótaráritun fyrir stjórnun umferðar á jörðu niðri (GMC) 
sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess bær að 
annast stjórnun umferðar á jörðu niðri,

c)  viðbótaráritun fyrir stjórnun umferðar á jörðu niðri með 
kögunarbúnaði (GMS), sem er veitt auk viðbótaráritunar 
fyrir stjórnun umferðar á jörðu niðri eða viðbótaráritunar 
fyrir flugturnsþjónustu, sem tilgreinir að handhafi sé 
til þess bær að stjórna umferð á jörðu niðri með aðstoð 
leiðsögukerfis á athafnasvæði flugvallar,

d)  viðbótaráritun fyrir stjórnun loftfara á flugi (AIR) sem 
tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess bær að annast 
stjórnun loftfara á flugi,

e)  viðbótaráritun fyrir ratsjárstjórnun flugvallar (RAD), 
sem er veitt auk viðbótaráritunar fyrir stjórnun loftfara á 
flugi eða viðbótaráritunar fyrir flugturnsþjónustu, sem 
tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til þess bær að 
veita flugvallarumferð flugstjórnarþjónustu með aðstoð 
kögunarratsjár.

2.  Áritun fyrir aðflugsstjórnun með kögunarbúnaði skal 
fylgja a.m.k. ein af eftirfarandi viðbótaráritunum:

a)  viðbótaráritun fyrir ratsjárstjórnun sem tilgreinir 
að handhafi skírteinisins sé til þess bær að veita 
aðflugsstjórnunarþjónustu með því að nota frumratsjárbúnað 
og/eða svarratsjárbúnað,

b)  viðbótaráritun fyrir nákvæmnisaðflugsstjórnun með 
ratsjá (PAR), sem er veitt auk viðbótaráritunar fyrir 
ratsjárstjórnun, sem tilgreinir að handhafi skírteinisins sé til 
þess bær að stjórna, frá jörðu, nákvæmnisaðflugi loftfara á 
lokastefnu að flugbraut með nákvæmnisratsjárbúnaði,

c)  viðbótaráritun fyrir aðflugsstjórnun með kögunarratsjá 
(SRA), sem er veitt auk viðbótaráritunar fyrir 
ratsjárstjórnun, sem tilgreinir að handhafi sé til þess bær að 
stjórna, frá jörðu, ónákvæmnisaðflugi loftfara á lokastefnu 
að flugbraut með því að nota kögunarbúnað.

d)  viðbótaráritun fyrir sjálfvirkt, skilyrt kögunareftirlit 
(ADS) sem tilgreinir að handhafi sé til þess bær að veita 
aðflugsstjórnunarþjónustu með því að nota sjálfvirkt, 
skilyrt eftirlit,

e)  viðbótaráritun fyrir aðflugsstjórnun (TCL), sem er veitt auk 
viðbótaráritunar fyrir ratsjárstjórnun eða sjálfvirkt, skilyrt 
kögunareftirlit, sem tilgreinir að handhafi sé til þess bær að 
veita loftförum, sem starfrækt eru á tilgreindu aðflugssvæði 
og/eða aðliggjandi undirsvæðum, flugstjórnarþjónustu með 
því að nota hvers kyns kögunarbúnað.

3.  Áritun fyrir svæðisstjórnun með kögunarbúnaði skal 
fylgja a.m.k. ein af eftirfarandi viðbótaráritunum:

a)  viðbótaráritun fyrir ratsjárstjórnun sem tilgreinir að 
handhafi sé til þess bær að veita flugstjórnarsvæðisþjónustu 
með því að nota kögunarratsjárbúnað,
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b)  viðbótaráritun fyrir sjálfvirkt, skilyrt kögunareftirlit sem 
tilgreinir að handhafi sé til þess bær að veita flug stjórnar
svæðisþjónustu með því að nota sjálfvirkt, skilyrt kögunar
eftirlit,

c)  viðbótaráritun fyrir aðflugsstjórnun, sem er veitt auk 
viðbótaráritunar fyrir ratsjárstjórnun eða sjálfvirkt, skilyrt 
kögunareftirlit, sem tilgreinir að handhafi sé til þess bær að 
veita loftförum, sem starfrækt eru á tilgreindu aðflugssvæði 
og/eða aðliggjandi undirsvæðum, flugstjórnarþjónustu með 
því að nota hvers kyns kögunarbúnað.

d)  viðbótaráritun fyrir úthafsstjórnun (OCN) sem tilgreinir að 
handhafi sé til þess bær að veita loftförum, sem starfrækt 
eru á úthafsstjórnarsvæði, flugstjórnarþjónustu.

4.  Handhafi viðbótaráritunar, sem hefur ekki neytt réttinda í 
tengslum við viðbótaráritun í fjögur ár samfellt, má því aðeins 
hefja deildarþjálfun, að því er varðar þessa viðbótaráritun, að 
farið hafi fram viðeigandi mat á því hvort viðkomandi aðili 
uppfylli ennþá skilyrði þessarar viðbótaráritunar og eftir að 
hann hefur fullnægt öllum þjálfunarkröfum sem leiða af þessu 
mati.

12. gr.

Deildarviðbótaráritanir

1.  Deildarviðbótaráritun skal gefa til kynna að handhafi 
skírteinisins sé til þess bær að veita flugstjórnarþjónustu innan 
tiltekins undirsvæðis, hóps undirsvæða eða á vinnustöð sem er 
á ábyrgð flugumferðarþjónustudeildar.

2.  Deildarviðbótaráritanir skulu, til að byrja með, gilda í 12 
mánuði.

3.  Framlengja skal gildistíma deildarviðbótaráritana um 12 
mánuði til viðbótar við þann gildistíma sem kveðið er á um í  
2. mgr. ef veitandi flugleiðsöguþjónustu sýnir lögbæru yfirvaldi 
fram á að:

a)  umsækjandi hafi, undanfarna tólf mánuði, starfað samkvæmt 
réttindum skírteinisins í þann lágmarksfjölda klukkustunda 
sem tilgreindur er í viðurkenndri hæfnisáætlun deildar.

b)  hæfni umsækjandans hafi verið metin í samræmi við 
C-hluta II. viðauka og

c)  umsækjandi hafi undir höndum gilt heilbrigðisvottorð.

Við beitingu aliðar fyrsta undirliðar skulu rekstrareiningar, sem 
heyra undir veitendur flugleiðsöguþjónustu, halda skrár yfir 
þær klukkustundir sem hver skírteinishafi hefur starfað í reynd 
innan undirsvæðis eða hóps undirsvæða eða á vinnustöðvum 
og skulu þessi gögn lögð fyrir lögbær yfirvöld og handhafa 
skírteinisins, óski þau eftir því.

4.  Fækka má lágmarksfjölda vinnustunda, þó ekki til 
kennsluverkefna, sem krafist er til að halda deildarviðbótaráritun 
í gildi hjá starfsþjálfurum á vinnustað í hlutfalli við tímann 
sem fer í að kennslu á þeim vinnustöðvum þar sem sótt hefur 
verið um framlengingu, eins og tilgreint er í viðurkenndri 
hæfnisáætlun deildar.

5.  Ef deildarviðbótaráritanir falla úr gildi skal ljúka við 
þjálfunaráætlun deildar með viðunandi hætti svo unnt sé að 
endurnýja viðbótaráritunina.

13. gr.

Tungumálaviðbótaráritun

1.  Flugumferðarstjórar og flugumferðarstjóranemar skulu 
ekki neyta réttinda skírteina sinna nema þeir sé með tungumála
viðbótaráritun fyrir ensku.

2.  Aðildarríkin mega gera kröfur um staðbundnar tungu
mála kröfur ef það telst nauðsynlegt af öryggisástæðum.

Slíkar kröfur skulu vera án mismununar, hóflegar og gagnsæjar 
og Flugöryggisstofnuninni skal tilkynnt um þær án tafar.

3.  Að því er varðar 1. og 2. mgr. skal umsækjandi um tungu-
málaviðbótaráritun sýna fram á færni sem samsvarar a.m.k. 
starfrækslustigi (4. stigi) bæði hvað varðar orðfæri og venjulegt 
málfar.

Til þess skal umsækjandi:

a) einungis hafa talsamskipti með hjálp búnaðar (sími/talstöð) 
og augliti til auglitis,

b)  hafa samskipti um sameiginleg, markviss og starfstengd 
málefni af nákvæmni og skýrleika,

c)  nota viðeigandi aðferðir til boðskipta og til að koma auga 
á og leiðrétta misskilning í almennu eða starfstengdu 
samhengi,
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d)  leysa nokkuð auðveldlega og á fullnægjandi hátt þann 
tungumálavanda sem upp kemur við erfiðar eða óvæntar 
aðstæður í tengslum við venjubundnar starfsaðstæður 
eða samskiptaverkefni sem viðkomandi er að öðru leyti 
kunnugur og

e)  nota mállýsku eða hreim sem skilst meðal þeirra sem starfa 
við flug.

4.  Stig tungumálafærni skal ákvarðað í samræmi við 
matskvarðann sem tilgreindur er í III. viðauka.

5.  Þrátt fyrir 3. mgr. getur veitandi flugleiðsöguþjónustu 
gert kröfu um framhaldsstig (5. stig) á kvarða til að meta 
tungumálafærni, sem tilgreindur er í III. viðauka vegna 
beitingar á 1. og 2. mgr., þar sem aðstæður við starfrækslu, 
tengdar tiltekinni áritun eða viðbótaráritun, krefjast hærra 
tungumálafærnistigs vegna brýnna öryggisástæðna. Slík 
krafa skal vera án mismununar, hófleg, gagnsæ og sá 
veitandi flugleiðsöguþjónustu, sem óskar eftir að beita hærra 
tungumálafærnistigi, skal rökstyðja hana á hlutlægan hátt og 
lögbæra yfirvaldið skal samþykkja hana.

6.  Meta skal tungumálafærni umsækjandans formlega með 
reglulegum hléum.

Nema hvað varðar umsækjendur, sem hafa fært sönnur 
á tungumálafærni sem svarar til sérfræðistigs (6. stigs) í 
samræmi við III. viðauka, gildir tungumálaviðbótaráritun, með 
möguleika á endurnýjun, í:

a)  þrjú ár, ef sýnt er fram á starfrækslustig (4. stig) í samræmi 
við III. viðauka, eða

b)  sex ár, ef sýnt er fram á framhaldsstig (5. stig) í samræmi 
við III. viðauka.

7.  Færa skal sönnur á tungumálafærni með vottorði sem er 
gefið út eftir að gagnsætt og hlutlaust mat, sem lögbært yfirvald 
viðurkennir, hefur farið fram.

14. gr.

Kennaraviðbótaráritun

1.  Handhafar kennaraviðbótaráritunar skulu hafa heimild 
til að veita starfsþjálfun á vinnustað og hafa umsjón á 
vinnustöð og á svæðum þar sem viðkomandi hefur gilda 
deildarviðbótaráritun.

2.  Umsækjendur um útgáfu kennaraviðbótaráritunar skulu:

a)  vera handhafar skírteinis flugumferðarstjóra,

b)  hafa neytt réttinda skírteinis flugumferðarstjóra á næstliðnu 
tímabili, sem er a.m.k. eitt ár, eða í lengri tíma sem lögbæra 
yfirvaldið hefur fastsett með hliðsjón af þeim áritunum og 
viðbótaráritunum sem þjálfunin nær til og

c)  hafa lokið með viðunandi árangri viðurkenndu starfs-
þjálfunar námskeiði á vinnustað þar sem nauðsynleg 
þekking og kennsluhæfileikar voru metnir með viðeigandi 
prófum.

3.  Kennaraviðbótaráritun skal gilda í þrjú ár með möguleika 
á endurnýjun.

III. KAFLI

HEILBRIGÐISVOTTORÐ

15. gr.

Umsókn um og útgáfa heilbrigðisvottorða

1.  Umsóknir um útgáfu, framlengingu eða endurnýjun á 
heilbrigðisvottorðum skulu lagðar inn hjá lögbæra yfirvaldinu 
á þann hátt sem það yfirvald ákveður.

2.  Lögbær heilsugæslustofnun lögbærs yfirvalds eða flug
læknar eða fluglæknasetur, sem það yfirvald samþykkir, skulu 
gefa út heilbrigðisvottorð.

3.  Útgáfa heilbrigðisvottorða skal vera í samræmi við 
ákvæði I. viðauka við Chicago-samninginn um alþjóðlegt 
almenningsflug og kröfur um 3. flokks Evrópuheilbrigðisvottorð 
fyrir flugumferðarstjóra sem Evrópustofnun um öryggi 
flugleiðsögu mælir fyrir um.

4.  Lögbær yfirvöld skulu tryggja að settar séu skilvirkar 
reglur um endurskoðun eða áfrýjunarmeðferð með viðeigandi 
þátttöku óháðra læknisfræðilegra ráðgjafa.

16. gr.

Gildistími heilbrigðisvottorða

1.  Heilbrigðisvottorð skulu gilda:

a)  í 24 mánuði þar til flugumferðarstjóri nær 40 ára aldri,

b)  í 12 mánuði eftir að 40 ára aldri er náð.

2.  Tímabilin, sem um getur í 1. mgr., skulu reiknuð út frá 
dagsetningu heilbrigðisskoðunarinnar, ef um er að ræða fyrstu 
útgáfu og endurnýjun heilbrigðisvottorðs, og frá deginum 
sem fyrra heilbrigðisvottorð fellur úr gildi, ef um er að ræða 
framlengingu.

3.  Skoðun vegna framlengingar heilbrigðisvottorðs má eiga 
sér stað allt að 45 dögum áður en heilbrigðisvottorðið fellur úr 
gildi.

4.  Ef flugumferðarstjórinn gengst ekki undir heilbrigðis
skoðun vegna endurnýjunar fyrir þann dag sem vottorðið fellur 
úr gildi skal farið fram á heilbrigðisskoðun vegna endurnýjunar.
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5.  Heimilt er að takmarka, fella tímabundið úr gildi eða 
afturkalla heilbrigðisvottorðið hvenær sem er ef heilsufarsástand 
handhafa krefst þess.

17. gr.

Skert heilbrigði

1.  Handhafar skírteina skulu:

a)  ekki neyta réttinda skírteina ef þeim er kunnugt um 
einhverja skerðingu heilbrigðis síns sem gæti gert þá óhæfa 
til að neyta þessara réttinda af öryggi,

b)  tilkynna viðeigandi veitanda flugleiðsöguþjónustu ef þeim 
er kunnugt um einhverja skerðingu heilbrigðis síns eða ef 
þeir eru undir áhrifum geðvirkra efna eða geðlyfja sem 
gætu gert þá ófæra um að neyta réttinda skírteinisins á 
öruggan hátt.

2.  Veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu koma á verklags
reglum til að stjórna rekstrarlegum áhrifum af völdum tilvika 
sem tengjast skertu heilbrigði og til að upplýsa lögbæra yfir
valdið um það þegar handhafi skírteinis er ekki lengur metinn 
hæfur af ástæðum er varða heilbrigði.

3.  Lögbært yfirvald skal samþykkja verklagsreglurnar sem 
um getur í 2. mgr.

IV. KAFLI

KRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL 
ÞJÁLFUNARFYRIRTÆKJA

18. gr.

Starfsleyfi fyrir þjálfunarfyrirtæki

1.  Umsóknum um starfsleyfi þjálfunarfyrirtæki skal skilað 
til lögbæra yfirvaldsins í samræmi við verklag sem það yfirvald 
hefur komið á.

2.  Þjálfunarfyrirtæki skulu sýna fram að þeir hafi viðeigandi 
starfsfólk og búnað og starfi í umhverfi sem sniðið er að því 
að veita þá þjálfun sem nauðsynleg er til að fá eða halda 
í gildi skírteinum flugumferðarstjóranema og skírteinum 
flugumferðarstjóra.

3.  Þjálfunarfyrirtæki skulu veita öllum aðilum, sem hafa 
heimild lögbæra yfirvaldsins, aðgang að athafnasvæðum 
sem eru málinu viðkomandi til að rannsaka viðeigandi skrár, 
gögn, verklagsreglur og annað efni sem viðkemur framkvæmd 
verkefna lögbæra yfirvaldsins.

19. gr.

Stjórnunarkerfi þjálfunarfyrirtækja

Þjálfunarfyrirtæki skulu:

a)  hafa skilvirkt stjórnunarkerfi og nægilegt starfsfólk með 
fullnægjandi menntun og hæfi og reynslu til að veita þjálfun 
samkvæmt þessari reglugerð,

b)  skilgreina skýrt skiptingu ábyrgðar í öllu fyrirtækinu, þ.m.t. 
að yfirstjórnin beri beina ábyrgð á örygginu,

c)  hafa tiltæka nauðsynlega aðstöðu, búnað og vistarverur 
sem eru viðeigandi fyrir þá tegund þjálfunar sem boðið er 
upp á,

d)  leggja fram sannanir fyrir því að gæðastjórnunarkerfið sem 
er hluti af stjórnunarkerfi þeirra sé í stakk búið til að fylgjast 
með því að kerfum og verklagsreglum sé fylgt og að þau 
séu fullnægjandi sem tryggir að sú þjálfunarþjónusta, sem 
veitt er, uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í þessari 
reglugerð,

e)  koma á kerfisbundnu skráahaldi sem gerir mögulega 
viðunandi geymslu og áreiðanlegan rekjanleika hvað 
varðar viðeigandi starfsemi,

f)  sýna fram á að nægilegt fjármagn sé til ráðstöfunar til að 
bjóða upp á þjálfun, samkvæmt þessari reglugerð, og að 
starfsemin hafi nægilega tryggingavernd í samræmi við eðli 
þeirra þjálfunar sem veitt er.

20. gr.

Kröfur um þjálfunarnámskeið, grunnþjálfunaráætlanir, 
þjálfunaráætlanir deildar og hæfnisáætlanir deildar

1.  Þjálfunarfyrirtæki skulu greina lögbæru yfirvaldi frá 
því hvernig þeir hyggjast leggja fram upplýsingar um inntak, 
skipulag og tímaramma þjálfunarnámskeiða og, eftir atvikum, 
þjálfunaráætlana deildar og hæfnisáætlana deildar.

2.  Þetta felur í sér fyrirkomulag prófa eða mats. Að því er 
varðar próf sem tengjast grunnþjálfun, þ.m.t. þjálfun í hermi, 
skal greina nákvæmlega frá menntun og hæfi prófdómara og 
matsaðila.

V. KAFLI

KRÖFUR TIL LÖGBÆRRA YFIRVALDA

21. gr.

Óhæði lögbæra yfirvaldsins

1.  Lögbæru yfirvöldin skulu vera óháð veitendum flug
leiðsöguþjónustu og þjálfunarfyrirtækjum. Unnt er að fullnægja 
þessari kröfu um óhæði með fullnægjandi aðgreiningu, a.m.k. á 
starfræna stiginu, á milli lögbærra yfirvalda og slíkra veitenda. 
Aðildarríkin skulu tryggja að lögbær yfirvöld beiti valdi sínu af 
óhlutdrægni og á gagnsæjan hátt.

2.  Aðildarríki skulu tilkynna Flugöryggisstofnuninni um 
heiti og heimilisföng lögbærra yfirvalda, svo og allar breytingar 
á þeim.
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22. gr.

Verkefni lögbærra yfirvalda

1.  Í því skyni að tryggja að flugumferðarstjórar búi yfir 
nægilegri hæfni til að geta sinnt störfum sínum samkvæmt 
ströngum öryggisstöðlum skulu lögbær yfirvöld hafa umsjón 
og eftirlit með þjálfun þeirra.

2.  Verkefni lögbærra yfirvalda skulu fela í sér:

a)  að gefa út og afturkalla skírteini, áritanir og viðbótaráritanir 
að lokinni viðeigandi þjálfun og mati á ábyrgðarsviði 
lögbæra yfirvaldsins,

b)  að framlengja, endurnýja og ógilda tímabundið áritanir og 
viðbótaráritanir þar sem réttinda er neytt á ábyrgð lögbærs 
yfirvalds,

c)  að láta þjálfunarfyrirtækjum í té starfsleyfi,

d)  að samþykkja þjálfunarnámskeið, þjálfunaráætlanir deildar 
og hæfnisáætlanir deildar,

e)  að samþykkja prófdómara eða matsmenn sem meta hæfni,

f)  að fylgjast með og gera úttektir á þjálfunarkerfum,

g)  að koma á fót viðeigandi áfrýjunar og tilkynningakerfi,

h)  að samþykkja að þörf sé á tungumálafærni á framhaldsstigi 
(5. stig) í samræmi við 5. mgr. 13. gr.,

i)  að samþykkja verklagsreglur í tengslum við skert heilbrigði 
í samræmi við 3. mgr. 17. gr.

23. gr.

Útgáfa og viðhald skírteina, áritana, viðbótaráritana og 
vottorða

1.  Lögbæra yfirvaldið skal koma á verklagsreglum um 
umsókn og útgáfu, endurnýjun og framlengingu skírteina, 
tengdra áritana, viðbótaráritana og heilbrigðisvottorða.

2.  Við móttöku umsóknar skal lögbæra yfirvaldið sannprófa 
hvort umsækjandinn uppfylli kröfur þessarar reglugerðar.

3.  Þegar lögbært yfirvald er sannfært um að umsækjandinn 
uppfylli kröfur þessarar reglugerðar skal það gefa út, 
framlengja eða endurnýja viðkomandi skírteini, tengdar 
áritanir, viðbótaráritanir eða heilbrigðisvottorð.

4.  Skírteinið sem lögbæra yfirvaldið gefur út skal fela í sér 
atriðin sem sett eru fram í I. viðauka.

5.  Þegar skírteini er gefið út á öðru tungumáli en ensku skulu 
liðirnir, sem er að finna í I. viðauka, einnig þýddir þar á ensku.

24. gr.

Hæfnismat

1.  Lögbær yfirvöld skulu samþykkja skírteinishafa sem 
tilnefndir hafa verið til að starfa sem prófdómarar eða matsmenn 
við að meta hæfni í tengslum við deildar- og síþjálfun.

2.  Samþykkið skal gilda í þrjú ár með möguleika á endur
nýjun.

25. gr.

Skráahald

Lögbær yfirvöld skulu tryggja að gagnagrunni sé viðhaldið þar 
sem skráð er hæfni allra skírteinishafa, sem eru á ábyrgð þeirra, 
og gildistími viðbótaráritana þeirra.

26. gr.

Upplýsingaskipti

Að teknu tilhlýðilegu tilliti til meginreglna um þagnarskyldu, 
sem settar eru fram í 3. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 216/2008, skulu lögbær yfirvöld skiptast á viðeigandi 
upplýsingum og veita gagnkvæma aðstoð til að tryggja 
skilvirka beitingu þessarar reglugerðar, einkum þegar um er að 
ræða frjálsa för flugumferðarstjóra innan Sambandsins.

27. gr.

Verklagsreglur um starfsleyfi fyrir þjálfunarfyrirtæki

1.  Lögbær yfirvöld skulu koma á verklagsreglum fyrir 
umsókn, útgáfu og viðhald á gildi starfsleyfa þjálfunarfyrirtækja.

2.  Lögbær yfirvöld skulu gefa út starfsleyfi ef þjálfunar
fyrirtækið, sem er umsóknaraðili, uppfyllir kröfurnar sem mælt 
er fyrir um í IV. kafla.

3.  Heimilt er að veita starfsleyfi fyrir hverja tegund þjálfunar 
fyrir sig eða sameiginlega með annarri flugleiðsöguþjónustu þar 
sem tegund þjálfunar og flugleiðsöguþjónustu fær starfsleyfi 
sem þjónustupakki.

4.  Á vottorðinu skulu tilgreindar upplýsingarnar í IV. við-
auka.

28. gr.

Eftirlit með starfsemi þjálfunarfyrirtækja og framkvæmd

1.  Lögbær yfirvöld skulu hafa eftirlit með því hvort farið 
sé að þeim kröfum og skilyrðum sem fylgja starfsleyfum 
þjálfunarfyrirtækjanna.

2.  Lögbær yfirvöld skulu reglulega gera úttekt á þjálfunar
fyrirtækjunum með það fyrir augum að tryggja að stöðlum, sem 
mælt er fyrir um í þessari reglugerð, sé fylgt á skilvirkan hátt.
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3.  Til viðbótar við reglulega úttekt er lögbærum yfirvöldum 
heimilt að framkvæma fyrirvaralausar skoðanir til að sannreyna 
að farið sé að kröfum þessarar reglugerðar.

4.  Ef lögbært yfirvald kemst að því að handhafi starfsleyfis 
þjálfunarfyrirtækis fullnægir ekki lengur þeim kröfum eða skil
yrðum sem fylgja starfsleyfinu skal það gera viðeigandi fram
fylgdarráðstafanir sem geta falið í sér afturköllun starfsleyfisins.

5.  Starfsleyfi sem gefin eru út í samræmi við ákvæði þessarar 
reglugerðar skulu njóta gagnkvæmrar viðurkenningar.

29. gr.

Viðurkenning skírteina

1.  Aðildarríki skulu viðurkenna skírteini flugumferðarstjóra 
og flugumferðarstjóranema og tengdar áritanir, viðbótaráritanir 
og tungumálaviðbótaráritanir sem og tengd heilbrigðisvottorð 
sem önnur aðildarríki hafa gefið út í samræmi við þessa 
reglugerð.

Hafi aðildarríki kveðið á um lægra aldurstakmark en 21 árs, 
skv. 3. mgr. 9. gr., skal rétturinn til að neyta réttinda skírteinis 
flugumferðarstjóra takmarkast við yfirráðasvæði þess 
aðildarríkis sem gaf skírteinið út, þar til handhafinn hefur náð 
21 árs aldri.

Í tilvikum þar sem handhafi skírteinis neytir réttinda þess í öðru 
aðildarríki en þar sem það var gefið út, skal hann eiga rétt á 
að skipta á því skírteini fyrir og fá annað, sem er gefið út í 
aðildarríkinu þar sem réttindanna er neytt, án þess að honum sé 
gert að fullnægja viðbótarskilyrðum.

Til að unnt sé að veita deildarviðbótaráritun skal lögbæra 
yfirvaldið krefjast þess að umsækjandi uppfylli tiltekin skilyrði 
sem tengjast þessari viðbótaráritun og tilgreini deildina, 
undirsvæðið eða vinnustöðina. Þegar þjálfunarfyrirtæki semur 
þjálfunaráætlun deildar skal hann taka fyllsta tillit til fenginnar 
hæfni og reynslu umsækjanda.

2.  Lögbæra yfirvaldið skal samþykkja eða hafna 
þjálfunar áætlun deildar sem tekur til fyrirhugaðrar þjálfunar 
umsækjanda, eigi síðar en sex vikum eftir að gögnin eru lögð 
fram, sbr. þó tafir vegna áfrýjunar sem kann að vera lögð fram. 
Lögbæra yfirvaldið skal tryggja að meginreglan um bann við 
mismunun og meðalhófsreglan séu hafðar að leiðarljósi.

VI. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

30. gr.

Samræmi við grunnkröfur

Flugöryggisstofnunin skal leggja mat á kerfið um útgáfu 
skírteina til flugumferðarstjóra sem komið er á með þessari 

reglugerð og frekari úrbætur sem nauðsynlegar eru til að ná 
fram „heildarkerfisnálgun fyrir flugkerfið“ og til að staðfesta 
samræmi við grunnkröfurnar sem lýst er í V. viðauka b við 
reglugerð (EB) nr. 216/2008, með það í huga að leggja fram 
álit til framkvæmdastjórnarinnar, þ.m.t. hugsanlegar breytingar 
á þessari reglugerð.

31. gr.

Undanþágur

1.  Þrátt fyrir 11. gr. þessarar reglugerðar geta aðildarríki sem 
hafa tekið upp landsbundnar viðbótaráritanir, sem um getur í 
4. mgr. 7. gr. tilskipunar 2006/23/EB, áfram beitt viðeigandi 
ákvæðum landslaga sem gilda á gildistökudegi þessarar reglu
gerðar.

2.  Þrátt fyrir 12. gr. þessarar reglugerðar er aðildarríkjum, 
sem í samræmi við 10. gr. tilskipunar 2006/23/EB hafa kveðið 
á um að eingöngu handhafar skírteina undir tilteknum aldri 
megi neyta réttinda deildarviðbótaráritunar, heimilt að beita 
áfram viðeigandi ákvæðum landslaga sinna sem gilda á gildis-
tökudegi þessarar reglugerðar.

3.  Þegar aðildarríki ákveður að beita þeim undanþágum sem 
kveðið er á um í 1. og 2. mgr. skal það tilkynna framkvæmda
stjórninni og Flugöryggisstofnuninni um það.

32. gr.

Umbreytingarfyrirkomulag

1.  Þrátt fyrir Ahluta II. viðauka við þessa reglugerð geta 
þjálfunaraðilar notað áfram þjálfunaráætlanir sem byggjast 
á Viðmiðunarreglum um sameiginleg meginatriði fyrir 
grunnþjálfun flugumferðarstjóra (e. Guidelines for air traffic 
controllers Common Core Content Initial Training) sem 
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu gaf út 10. desember 
2004, í eitt ár frá gildistöku þessarar reglugerðar.

2.  Skírteini, áritanir, viðbótaráritanir, heilbrigðisvottorð og 
starfsleyfi fyrir þjálfunarfyrirtæki, sem gefin eru út í samræmi 
við viðeigandi ákvæði landslöggjafar sem byggist á tilskipun 
2006/23/EB á gildistökudegi þessarar reglugerðar, skulu teljast 
hafa verið gefin út í samræmi við þessa reglugerð.

3.  Umsækjendur um skírteini, áritun, viðbótaráritun, 
heilbrigðisvottorð eða starfsleyfi fyrir þjálfunarfyrirtæki, sem 
leggja inn umsókn fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar og 
hafa ekki þegar fengið útgefið skírteini, áritun, viðbótaráritun, 
heilbrigðisvottorð eða starfsleyfi, skulu sýna fram á að þeir 
uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar fyrir útgáfu skírteinisins, 
áritunarinnar, viðbótaráritunarinnar, heilbrigðisvottorðsins eða 
starfsleyfisins.
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4.  Lögbært yfirvald aðildarríkis þar sem þjálfunarfyrirtæki, 
sem hafa Flugöryggisstofnunina sem lögbært yfirvald í 
samræmi við 4. gr., hafa sótt um útgáfu starfsleyfis hjá 
fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar skal ljúka því ferli 
í samstarfi við Flugöryggisstofnunina og flytja skrána til 
Flugöryggisstofnunarinnar við útgáfu starfsleyfisins.

5.  Lögbært yfirvald aðildarríkis sem hefur borið ábyrgð 
á öryggiseftirliti með þjálfunarfyrirtækjum, sem hafa Flug
öryggisstofnunina sem lögbært yfirvald í samræmi við 

4. gr., skal færa öryggiseftirlit þessara fyrirtækja yfir til 
Flugöryggisstofnunarinnar sex mánuðum frá gildistökudegi 
þessarar reglugerðar. 

33. gr.

Gildistaka

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 10. ágúst 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______



27.6.2013 Nr. 37/175EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. VIÐAUKI

FORSKRIFTIR FYRIR SKÍRTEINI

Skírteini, sem gefin eru út í samræmi við þessa reglugerð, skulu vera í samræmi við eftirfarandi forskriftir:

1.  Upplýsingar

1.1.  Eftirfarandi upplýsingar skulu tilgreindar í skírteininu, stjörnumerkt atriði skulu þýdd á ensku:

a)  *heiti ríkis eða yfirvalds sem gefur skírteinið út (feitletrað),

b)  *titill skírteinis (áberandi feitletrað),

c)  raðnúmer skírteinis með arabískum tölustöfum, úthlutað af yfirvaldi sem gefur skírteinið út,

d)  fullt nafn handhafa (tilgreint með latnesku letri jafnvel þótt letur þjóðtungu sé ekki latneskt),

e)  fæðingardagur og -ár,

f)  þjóðerni handhafa,

g)  undirritun handhafa,

h)  *vottun um gildistíma og heimild handhafa til að neyta viðeigandi réttinda skírteinisins þar sem eftirfarandi 
kemur fram:

i.  áritanir, viðbótaráritanir, tungumálaviðbótaráritanir, kennaraviðbótaráritanir og deildarviðbótaráritanir,

ii.  hvenær það var fyrst gefið út,

iii.  hvenær það fellur úr gildi,

i)  undirritun yfirmannsins, sem gefur skírteinið út, og dagsetning slíkrar útgáfu,

j)  innsigli eða stimpill yfirvaldsins sem gefur út skírteinið.

1.2.  Skírteininu skal fylgja gilt heilbrigðisvottorð.

2.  Efni

 Nota skal háðgæðapappír eða annað heppilegt efni og atriðin, sem tilgreind eru í 1. lið, skulu birtast þar á skýran 
hátt.

3.  Litur

3.1.  Ef aðildarríki notar efni í sama lit fyrir öll skírteini, sem gefin eru út í tengslum við flugmál, verður sá litur að vera 
hvítur.

3.2.  Ef aðildarríki gefur út skírteini í tengslum við flugmál með auðkennandi litamerki skal flugumferðarstjóraskírteinið 
vera gult á litinn.

______
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II. VIÐAUKI

ÞJÁLFUNARKRÖFUR

A-HLUTI

Kröfur um grunnþjálfun fyrir flugumferðarstjóra

Grunnþjálfun skal tryggja að nemar í flugumferðarstjórn uppfylli a.m.k. markmið undirstöðu og réttindaþjálfunar í 
samræmi við Forskrift um sameiginleg meginatriði fyrir grunnþjálfun flugumferðarstjóra, sem Evrópustofnunar um 
öryggi flugleiðsögu gaf út 21. október 2008 (8), til að flugumferðarstjórar séu færir um að stjórna flugumferð á öruggan, 
skjótvirkan og skilvirkan hátt.

Grunnþjálfun skal fela í sér eftirtaldar námsgreinar: lög um loftferðir, rekstrarstjórnun flugumferðar, þ.m.t. verklagsreglur 
fyrir samstarf vegna almenningsflugs og herflugs, veðurfræði, leiðsögu, loftför og flugeðlisfræði, þ.m.t. skilningur 
milli flugumferðarstjóra og flugmanns, mannþáttafræði, búnað og kerfi, starfsumhverfi, öryggi og öryggismenningu, 
öryggisstjórnunarkerfi, óvenjulegt ástand/neyðarástand, kerfi með takmarkaða virkni og tungumálakunnáttu, þ.m.t. 
orðfæri í þráðlausum fjarskiptum.

Viðfangsefnin skulu kennd á þann hátt að þau undirbúi umsækjandann undir mismunandi tegundir flugumferðarþjónustu 
og að áhersla sé lögð á öryggisþætti. Grunnþjálfun skal samanstanda af fræðilegum og verklegum námskeiðum, þ.m.t. 
þjálfun í hermi, og lengd hennar skal ákvörðuð í samþykktum grunnþjálfunaráætlunum. Áunnin færni skal tryggja að 
umsækjandinn teljist hæfur til að greiða úr flókinni og mikilli umferð sem auðveldar umskipti yfir í deildarþjálfun.

Meta skal hæfni umsækjanda eftir grunnþjálfun með viðeigandi prófum eða símatskerfi.

B-HLUTI

Kröfur um deildarþjálfun flugumferðarstjóra

Í þjálfunaráætlunum deildar eru tilgreindir ferlar og tímasetningar starfsþjálfunar sem ætlað er að tryggja þjálfun í 
beitingu verklagsreglna á staðbundnu svæði undir leiðsögn starfsþjálfara á vinnustað. Samþykkta áætlunin skal innihalda 
upplýsingar um alla þætti hæfnismatskerfisins, þ.m.t. vinnufyrirkomulag, framfaramat og próf, ásamt málsmeðferð fyrir 
tilkynningar til lögbærra yfirvalda. Deildarþjálfun getur falið í sér tiltekna þætti grunnþjálfunar sem gilda einungis við 
aðstæður í viðkomandi landi.

Á meðan á deildarþjálfun stendur skulu flugumferðarstjórar fá fullnægjandi þjálfun í öryggis og verndarstjórnun og í 
stjórn hættuástands.

Lengd deildarþjálfunar skal ákvörðuð í þjálfunaráætlun deildar. Prófdómarar eða matsmenn, sem hafa verið samþykktir, 
skulu meta tilskilda fagþekkingu með viðeigandi prófum eða símatskerfi og vera óvilhallir og hlutlægir í mati sínu. Í 
þessu skyni skulu lögbær yfirvöld koma á áfrýjunarkerfi til að tryggja að umsækjendur fái sanngjarna meðferð.

C-HLUTI

Kröfur um síþjálfun flugumferðarstjóra

Viðbótaráritunum og deildarviðbótaráritunum í skírteinum flugumferðarstjóra skal haldið í gildi með viðurkenndri 
síþjálfun, sem samanstendur af þjálfun til að viðhalda fagþekkingu flugumferðarstjóra, upprifjunarnámskeiðum, 
neyðarþjálfun og, þar sem við á, tungumálaþjálfun.

Á meðan á síþjálfun stendur skulu flugumferðarstjórar fá fullnægjandi þjálfun í öryggis og verndarstjórnun og í stjórn 
hættuástands.

Síþjálfun skal samanstanda af fræðilegum og verklegum námskeiðum, þ.m.t. þjálfun í hermi. Í því skyni skal 
þjálfunarfyrirtækið koma á fót hæfnisáætlunum deildar þar sem lýst er nauðsynlegum ferlum, mönnun og tímaáætlun til 
að veita viðeigandi síþjálfun og til að færa sönnur á hæfni. Endurskoða skal þessar áætlanir og samþykkja a.m.k. þriðja 
hvert ár. Ákveða skal lengd síþjálfunar í samræmi við þarfir flugumferðarstjóra sem starfa innan deildarinnar, einkum í 
ljósi breytinga eða fyrirhugaðra breytinga á verklagsreglum eða búnaði eða í ljósi almennra krafna um öryggisstjórnun. 
Meta skal hæfni hvers flugumferðarstjóra á viðeigandi hátt a.m.k. þriðja hvert ár. Veitendur flugleiðsöguþjónustu skulu 
sjá til þess að notað sé fyrirkomulag sem tryggir að handhafar skírteina fái sanngjarna meðferð ef ekki er unnt að 
framlengja gildistíma viðbótaráritana þeirra.

______

(8) Útgáfa 1.0, dagsetning útgáfu: 21.10.2008, tilvísunarnúmer: EUROCONTROL-SPEC-0113.
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III. VIÐAUKI

KRÖFUR UM TUNGUMÁLAFÆRNI

Kvarði til að meta tungumálakunnáttu — Sérfræði-, framhalds- og starfrækslustig

Stig

Framburður

Notar mállýsku og/
eða hreim sem skilst 

meðal þeirra sem starfa 
við flug.

Uppbygging

Viðeigandi 
málfræðileg 
uppbygging 

setningahluta og 
setningaskipan 

ákvarðast af hlutverki 
tungumálsins miðað 
við tiltekið verkefni.

Orðaforði Liðleiki í tali Skilningur Samskipti

6. sérfræðistig Framburður, 
áhersla, hrynjandi 
og ítónun kunna að 
vera undir áhrifum 
frá móðurmálinu 
eða svæðisbundnu 
afbrigði en hafa 
svo til aldrei áhrif á 
skilning annarra.

Hefur ávallt gott 
vald á málbóklegri 
uppbyggingu 
einfaldra 
og flókinna 
setningahluta og 
setningaskipan.

Orðaforði er 
nógu mikill og 
nákvæmur til að 
unnt sé að hafa 
skilvirk samskipti 
um margvísleg 
málefni, þekkt og 
óþekkt. Orðaforði er 
málvenjubundinn, 
blæbrigðaríkur og 
hentar viðkomandi 
orðfæri.

Fær um að tala 
samfellt á eðlilegan 
og áreynslulausan 
hátt. Notar 
breytilegt málflæði 
sem stíláhrif, t.d. til 
að leggja áherslu 
á tiltekið atriði. 
Notar viðeigandi 
orðræðumerki 
og tengiorð 
undirbúningslaust

Skilningur er 
ávallt réttur í 
nánast hver kyns 
samhengi, þ.m.t. 
hárfínn skilningur 
á málvísindalegum 
og menningarlegum 
mun.

Á auðvelt með 
samskipti við nánast 
allar aðstæður. 
Er næmur fyrir 
sögðum og ósögðum 
markorðum og 
bregst við þeim á 
viðeigandi hátt.

5. framhaldsstig Framburður, 
áhersla, hrynjandi 
og ítónun kunna að 
vera undir áhrifum 
frá móðurmálinu 
eða svæðisbundnu 
afbrigði en hafa 
þó sjaldan áhrif á 
skilning annarra.

Hefur ávallt gott 
vald á málfræðilegri 
uppbyggingu 
einfaldra 
setningahluta og 
setningaskipan. 
Tilraunir eru 
gerðar til að nota 
málfræðilega flókna 
setningahluta með 
villum sem hafa 
stundum áhrif á 
merkingu.

Orðaforði er nógu 
mikill og nákvæmur 
til að unnt sé 
að hafa skilvirk 
samskipti um 
almenn, markviss 
og starfstengd 
málefni. Umorðar 
með samræmdum 
og árangursríkum 
hætti. Orðaforði 
er stundum 
málvenjubundinn.

Fær um að tala 
samfellt án mikilla 
erfiðleika um þekkt 
málefni en notar 
e.t.v. ekki breytilegt 
málflæði sem 
stílbragð. Getur 
nýtt sér viðeigandi 
orðræðuagnir eða 
tengiorð.

Skilningur er 
réttur á almennum, 
markvissum og 
starfstengdum 
málefnum og 
yfirleitt réttur 
þegar sá sem talar 
stendur frammi fyrir 
málvísindalegum 
eða 
aðstæðubundnum 
vanda eða óvæntum 
atburðum. Er fær 
um að skilja margs 
konar málafbrigði 
(mállýskur og/eða 
hreim) eða orðfæri.

Svör eru tafarlaus, 
viðeigandi og 
greinargóð. Gengur 
vel að tala og hlusta.

4. Starf-
rækslustig

Framburður, 
áhersla, hrynjandi 
og ítónun eru 
undir áhrifum frá 
móðurmálinu eða 
svæðisbundnu 
afbrigði en hafa 
einungis endrum og 
eins áhrif á skilning.

Hefur yfirleitt gott 
vald á málfræðilegri 
uppbyggingu 
einfaldra 
setningahluta og 
setningaskipan 
og beitir þeim á 
skapandi hátt. Villur 
geta komið fyrir, 
sérstaklega við 
óvenjulegar eða 
óvæntar aðstæður 
en þær hafa sjaldan 
áhrif á merkingu.

Orðaforði er yfirleitt 
nógu mikill og 
nákvæmur til að 
unnt sé að hafa 
skilvirk samskipti 
um almenn, 
markviss og 
starfstengd málefni. 
Er alla jafna fær 
um að umorða með 
árangursríkum hætti 
þegar orðaforða 
er ábótavant við 
óvenjulegar eða 
óvæntar aðstæður.

Fær um að tala 
í samhengi og á 
viðeigandi hraða. 
Stundum minnkar 
liðleiki í tali við 
umskipti frá æfðum 
eða formbundnum 
talsmáta yfir í 
undirbúningslaus 
tjáskipti en þetta 
kemur ekki í veg 
fyrir skilvirk 
samskipti. 
Getur nýtt sér 
orðræðuagnir 
eða tengiorð. 
Uppfyllingarorð eru 
ekki truflandi.

Skilningur er að 
mestu leyti réttur 
á almennum, 
markvissum og 
starfstengdum 
málefnum þegar 
sá hreimur eða 
talsmáti, sem er 
notaður, er nægilega 
skiljanlegur innan 
alþjóðasamfélags 
málnotenda. Þegar 
sá sem talar stendur 
frammi fyrir 
málvísindalegum 
eða aðstæðu-
bundnum vanda eða 
óvæntum atburðum 
kann að hægja á 
skilningi eða þörf 
verður á nánari 
útskýringum.

Svör eru yfirleitt 
tafarlaus, viðeigandi 
og greinargóð. 
Á frumkvæði að 
og heldur uppi 
samræðum jafnvel 
þegar upp koma 
óvæntir atburðir. 
Ræður nægilega 
vel við aðstæður 
sem eru greinilega 
á misskilningi 
byggðar með því að 
sannreyna, staðfesta 
eða skýra nánar.
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Kvarði til að meta tungumálakunnáttu: for-starfrækslustig, grunnstig og for-grunnstig.

Stig

Framburður

Notar mállýsku og/
eða hreim sem skilst 

meðal þeirra sem starfa 
við flug.

Uppbygging

Viðeigandi 
málfræðileg 
uppbygging 

setningahluta og 
setningaskipan 

ákvarðast af hlutverki 
tungumálsins miðað 
við tiltekið verkefni.

Orðaforði Liðleiki í tali Skilningur Samskipti

3. for-starf-
rækslustig

                                                                                                                                     

Framburður, áhersla, 
hrynjandi og ítónun 
eru undir áhrifum 
frá móðurmálinu 
eða svæðisbundnu 
afbrigði og hafa oft 
áhrif á skilning.

Hefur ekki 
alltaf gott vald 
á málfræðilegri 
uppbyggingu 
setningahluta og 
setningaskipan 
í tengslum við 
fyrirsjáanlegar 
aðstæður. Villur 
hafa oft áhrif á 
merkingu.

Orðaforði er alla 
jafna nógu mikill 
og nákvæmur 
til að unnt sé að 
hafa samskipti um 
almenn, markviss 
og starfstengd 
málefni en hann 
er takmarkaður 
og orðaval oft 
óviðeigandi. Er 
alla jafna ófær 
um að umorða á 
árangursríkan hátt 
þegar orðaforða er 
ábótavant.

Fær um að tala 
í samhengi en á 
erfitt með að orða 
hlutina og þagnir 
eru of langar. Hik 
eða hæg notkun 
tungumálsins kann 
að koma í veg 
fyrir árangursrík 
samskipti. 
Uppfyllingarorð 
eru stundum 
truflandi.

Skilningur er 
alla jafna réttur 
á almennum, 
markvissum og 
starfstengdum 
málefnum þegar 
hreimur eða 
talsmáti, sem er 
notaður, er nægilega 
skiljanlegur innan 
alþjóðasamfélags 
málnotenda. Kann 
að skorta skilning 
á málvísindalegum 
eða 
aðstæðubundnum 
vanda eða óvæntum 
atburðum.

Svör eru stundum 
skjót, viðeigandi og 
greinargóð. Getur 
haft frumkvæði 
að og leitt samtal 
nokkuð auðveldlega 
um kunnugleg 
málefni og við 
fyrirsjáanlegar 
aðstæður. Bregst 
yfirleitt ekki rétt við 
óvæntum atburðum.

2. grunnstig Framburður, 
áhersla, hrynjandi 
og ítónun eru undir 
sterkum áhrifum 
frá móðurmálinu 
eða svæðisbundnu 
afbrigði og hafa 
yfirleitt áhrif á 
eðlilegan skilning.

Hefur einungis 
takmarkað vald 
á nokkrum, 
einföldum 
málfræðilega 
uppbyggðum 
setningahlutum 
og setningaskipan 
sem hefur verið 
lögð á minnið.

Takmarkaður 
orðaforði sem 
samanstendur 
einungis af 
stökum orðum og 
setningum sem 
hafa verið lagðar á 
minnið.

Getur komið 
frá sér mjög 
stuttum, stökum 
athugasemdum, 
sem lagðar hafa 
verið á minnið, 
en þagnir eru of 
margar og notkun 
uppfyllingarorða 
truflandi þegar 
reynt er að 
upphugsa orðalag 
og bera fram 
orð sem eru 
viðkomandi ekki 
töm.

Skilningur 
takmarkast við staka 
frasa, sem lagðir 
hafa verið á minnið, 
þegar þeir eru bornir 
fram hægt og skýrt.

Viðbrögð eru sein 
og oft óviðeigandi. 
Samskipti 
takmarkast 
við einföld, 
venjubundin 
málefni.

1. for-grunnstig Frammistaða er 
undir markmiðum 
grunnstigs.

Frammistaða er 
undir markmiðum 
grunnstigs.

Frammistaða er 
undir markmiðum 
grunnstigs.

Frammistaða er 
undir markmiðum 
grunnstigs.

Frammistaða er 
undir markmiðum 
grunnstigs.

Frammistaða er 
undir markmiðum 
grunnstigs.
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IV. VIÐAUKI

Forskriftir fyrir starfsleyfi þjálfunarfyrirtækja

Í starfsleyfum þjálfunarfyrirtækja, sem gefin eru út af lögbæru yfirvaldi í samræmi við þessa reglugerð, skal tilgreina:

a)  lögbæra yfirvaldið sem gefur út starfsleyfið,

b)  umsækjandann (nafn og heimilisfang),

c)  tegund þjálfunar og/eða þjónustu sem starfsleyfi hefur fengist fyrir, eftir því sem við á,

d)  yfirlýsingu um að umsækjandi uppfylli þær kröfur sem skilgreindar eru í V. kafla,

e)  útgáfudag og gildistíma starfsleyfisins.

____________


