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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 494/2012

frá 11. júní 2012

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 593/2007 um þóknanir og gjöld sem Flugöryggisstofnun Evrópu 
leggur á (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 2. mgr. 100. gr.,

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  
1. mgr. 64. gr.,

að höfðu samráði við stjórn Flugöryggisstofnunar Evrópu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 216/2008 er gildissvið starfsemi 
Flugöryggis stofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd „Flug
öryggis stofnunin“) rýmkað og þar af leiðandi ber Flug
öryggis stofnuninni að gefa út vottorð, samþykki, leyfi 
eða annað skjal í framhaldi af vottun samkvæmt þessu 
rýmkaða gildissviði.

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 593/2007 
frá 31. maí 2007 um þóknanir og gjöld sem Flugöryggis
stofnun Evrópu leggur á (2) veitir ekki heimild fyrir því að 
þóknanir eða gjöld séu innheimt fyrir vottunar starf semi, 
sem um getur í e-lið 5. mgr. 5.gr. og 21. gr., 22. gr., 22. 
gr. a, 22. gr. b og 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008, 
aðra en þá sem tilgreind er í reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003 frá 24. september 
2003 um framkvæmdarreglur varðandi loft hæfi og 
umhverfis vottun loftfara og tilheyrandi framleiðslu
vara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar 
og fram leiðslu fyrirtækja (3) og (EB) nr. 2042/2003 frá  
20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara 
og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs 
og um sam þykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu  
sviði (4).

3) Þóknanir og gjöld, sem um getur í þessari reglugerð, 
skulu ákvörðuð á gagnsæjan, sanngjarnan og samræmdan 
hátt sem endurspeglar raunkostnað þjónustunnar hverju 
sinni, eins og mælt er fyrir um í blið 4. mgr. 64. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 216/2008. Nauðsynlegt er að tryggja 
jafnvægi milli heildarútgjalda Flugöryggisstofnunarinnar 
við framkvæmd vottunarverkefnanna og heildartekna af 
þóknunum sem hún innheimtir.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 151, 12.6.2012, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 90/2013 frá 3 maí 2013 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EESsamninginn, 
bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 140, 1.6.2007, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2003, bls. 6.
(4) Stjtíð. ESB L 315, 28.11.2003, bls. 1.

4) Landfræðileg staðsetning fyrirtækjanna á yfirráðasvæði 
aðildarríkjanna skal ekki hafa í för með sér mismunun 
þegar þóknanir eru ákveðnar.

5) Umsækjandinn skal hafa rétt á að fara fram á upplýsingar 
um fyrirsjáanlega fjárhæð sem á að greiða fyrir þjónustu 
sem veitt verður. Viðmiðanir, sem eru notaðar til að 
ákvarða fjárhæðina sem á að greiða, skulu vera skýrar, 
samræmdar og aðgengilegar almenningi. Ef ekki er 
unnt að ákvarða þessa fjárhæð nákvæmlega fyrirfram 
skal Flugöryggisstofnunin setja gagnsæjar meginreglur 
til að meta fjárhæðina sem á að greiða við veitingu 
þjónustunnar.

6) Fastsetja skal fresti fyrir greiðslu þóknana og gjalda, sem 
lögð eru á samkvæmt þessari reglugerð. Mæla skal fyrir 
um viðeigandi úrræði vegna vanskila, t.d. viðkomandi 
umsóknarferlum slitið, viðkomandi samþykktir gerðar 
ógildar, frekari veiting þjónustu til sama umsækjanda 
stöðvuð og útistandandi upphæðir innheimtar með 
tiltækum ráðum.

7) Gjöld fyrir kærur vegna ákvarðana Flugöryggis stofnun
arinnar skulu greidd að fullu áður en kæran telst tæk.

8) Hafa skal samráð við hagsmunaaðila um allar breytingar 
á þóknunum. Enn fremur skal Flugöryggisstofnunin 
reglulega veita hagsmunaaðilum upplýsingar um hvernig 
og á hvaða grundvelli þóknanir eru reiknaðar til að veita 
hagsmunaðilum yfirsýn yfir þann kostnað sem til fellur hjá 
Flugöryggisstofnuninni og til að menn hafi skýra mynd af 
fjármálunum innan atvinnugreinarinnar og séu færir um 
að áætla fjárhæð þeirra þóknana sem greiða skal. Því skal 
vera mögulegt að endurskoða árlega fjárhæð þóknananna 
á grundvelli fjárhagsniðurstaðna og –spáa stofnunarinnar.

9) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 593/2007 til 
samræmis við það.

10) 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:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 593/2007 er breytt sem hér segir:
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1.  Í stað annarrar málsgreinar 1. gr. komi eftirfarandi:

 „Hún ákveður einkum í hvaða tilvikum þóknanir og 
gjöld, sem um getur í 4. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 216/2008, skuli innheimt, fjárhæð þessara þóknana og 
gjalda og með hvaða hætti greiðslan fer fram.“

2.  Í stað a- til d-liðar 2. gr. komi eftirfarandi:

„a) „þóknanir“: fjárhæðir sem Flugöryggisstofnunin inn
heimtir og umsækjendum ber að greiða fyrir vottunar
verkefni,

b) „gjöld“: fjárhæðir sem stofnunin innheimtir og um
sækjendum ber að greiða fyrir þjónustu, aðra en 
vottunar verkefni, sem Flugöryggisstofnunin veitir, 
þ.m.t. afhending vöru,

c) „vottunarverkefni“: öll starfsemi sem Flugöryggis
stofnunin annast beint eða óbeint í þeim tilgangi að 
gefa út, viðhalda eða breyta vottorðum samkvæmt 
reglu gerð (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglum 
hennar,

d) „umsækjandi“: einstaklingur eða lögaðili sem óskar 
eftir því að nýta sér vottunarverkefni eða þjónustu sem 
Flugöryggisstofnunin veitir,“

3.  Eftirfarandi 2. og 3. mgr. bætast við í 4. gr.:

 „Við beitingu síðari reglugerða getur Flugöryggisstofnunin 
lagt á þóknanir skv. II. hluta viðaukans fyrir vottunarverkefni 
önnur en þau sem um getur í I. hluta viðaukans.

 Allar breytingar á fyrirtækinu, sem eru tilkynntar Flug
öryggis stofnuninni og hafa áhrif á samþykki hennar, geta 
haft í för með sér endurreikning á eftirlitsþóknun, sem 
tekur gildi frá og með næsta þóknunartímabili.“

4.  Í stað 8. gr. komi eftirfarandi:

„8. gr.

1.  Umsækjandinn skal greiða þóknunina í evrum. 
Greiðslu skilmálar skulu vera aðgengilegir umsækjendum á 
vefsetri Flugöryggisstofnunarinnar. Umsækjandi skal greiða 
þóknun að fullu, þ.m.t. allan hugsanlegan bankakostnað 
tengdan greiðslunni áður en vottorðið er gefið út, því 
viðhaldið eða breytt, nema Flugöryggisstofnunin ákveði 
annað eftir að hafa tekið tilhlýðilegt tillit til fjárhagslegrar 
áhættu. Þóknun skal greidd innan 30 almanaksdaga frá þeim 
degi þegar Flugöryggisstofnunin tilkynnir umsækjandanum 
um reikninginn. Fella má umsóknina úr gildi eða fella 
vottorðið tímabundið úr gildi eða afturkalla það ef greiðsla 
þóknunar hefur ekki borist þegar greiðslufrestur rennur út 
og Flugöryggisstofnunin hefur sent út formlega viðvörun.

2.  Flugöryggisstofnuninni er heimilt að reikningsfæra 
þóknunina í einni greiðslu eftir að hafa tekið við umsókninni 
eða í upphafi árstímabilsins eða eftirlitstímabilsins.

3.  Ef þess er óskað er Flugöryggisstofnuninni heimilt 
að láta umsækjandanum í té kostnaðaráætlun vegna allra 
vottunarverkefna sem hafa í för með sér greiðslu þóknunar 
með álögðum tímaþóknunum. Flugöryggisstofnunin skal 
breyta kostnaðaráætluninni ef í ljós kemur að verkefnið er 
einfaldara eða unnt er að vinna það hraðar en upphaflega 
var talið eða á hinn bóginn, ef það er flóknara og tekur 
lengri tíma að vinna það en Flugöryggisstofnunin gat með 
góðu móti séð fyrir.

4.  Ef Flugöryggisstofnunin ákveður að lokinni sann
prófun að hafna umsókn skal umsækjandi fá endur greidd-
ar þóknanir, sem þegar hafa verið greiddar, að undan skil-
inni fjárhæð sem nægir fyrir umsýslukostnaði við með
höndlun umsóknarinnar. Fjárhæðin skal jafngilda tvö faldri 
tímaþóknun sem tiltekin er í II. hluta viðaukans. Hafi 
Flugöryggisstofnunin sannanir fyrir brestum í fjár hags
legri getu umsækjanda getur hún synjað umsókn nema 
umsækjandi leggi fram bankaábyrgð eða örugga inn
borgun. Flugöryggisstofnunin getur einnig synjað umsókn 
hafi umsækjandi ekki staðið skil á greiðslum fyrir vottunar
verkefni eða þjónustu, sem Flugöryggisstofnunin hefur innt 
af hendi, nema umsækjandi greiði útistandandi fjárhæðir 
fyrir þessi vottunarverkefni eða þjónustu.

5.  Ef Flugöryggisstofnunin þarf að stöðva vinnu við 
vottunarverkefni, vegna þess að umsækjandi hefur ófull-
nægjandi fjárráð eða uppfyllir ekki gildandi kröfur eða 
vegna þess að umsækjandi ákveður að hætta við umsókn 
sína eða fresta verkefni sínu, skulu eftirstöðvar þóknan
anna, sem reiknaðar eru samkvæmt tímagjaldi, á yfirstand
andi tólf mánaða tímabili án þess að það verði hærra en 
við eigandi föst þóknun, greiddar að fullu um leið og Flug
öryggisstofnunin stöðvar framkvæmd verkefnisins, ásamt 
öllum öðrum fjárhæðum sem koma til greiðslu á þeim 
tíma. Viðkomandi fjöldi klukkustunda skal reikningsfærður 
samkvæmt tímaþóknun sem tiltekin er í II. hluta viðaukans. 
Þegar Flugöryggisstofnunin hefur vottunarverkefni á ný, að 
beiðni umsækjanda, sem hafði áður verið stöðvað, skal það 
fært til gjalda sem nýtt verkefni.

6.  Ef handhafi vottorðs leggur inn viðkomandi vottorð 
eða Flugöryggisstofnunin afturkallar vottorðið skulu 
eftir stöðvar þóknananna, sem reiknaðar eru samkvæmt 
tíma gjaldi, án þess að það verði hærra en viðeigandi föst 
þóknun, greiddar að fullu um leið og vottorðið er lagt inn 
eða aftur kallað, ásamt öllum öðrum fjárhæðum sem koma 
til greiðslu á þeim tíma. Viðkomandi fjöldi klukkustunda 
skal reikningsfærður samkvæmt tímaþóknun sem tiltekin 
er í II. hluta viðaukans.

7.  Felli Flugöryggisstofnunin vottorðið tímabundið 
úr gildi vegna vanskila á árgjaldi eða eftirlitsþóknun eða 
vegna þess að umsækjandi uppfyllir ekki viðeigandi kröfur 
skal viðeigandi þóknunartímabilum viðhaldið.“

5.  Í 10. gr. falli 2. mgr. brott.

6.  Í stað annarrar og þriðju málsgreinar í 11. gr. komi eftir-
farandi:

 „Gjöld skulu innheimt vegna meðferðar á kæru sem lögð 
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er fram skv. 44. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 216/2008 (*). Fjárhæðir gjalda eru settar fram í 
IV. hluta viðaukans. Ef stefnandi er lögaðili er gerð krafa 
um að hann sjái Flugöryggisstofnuninni fyrir vottorði 
sem undirritað er af viðurkenndum yfirmanni viðkomandi 
stofnunar þar sem velta stefnanda er tilgreind. Þetta vottorð 
skal lagt fram ásamt tilkynningunni um kæru. Kærugjöld 
skulu greidd innan 60 almanaksdaga frá þeim degi sem 
kæran er lögð fram hjá Flugöryggisstofnuninni samkvæmt 
viðeigandi málsmeðferð sem Flugöryggisstofnunin 
ákveður. Sé ekki gengið frá greiðslu innan þess frestar skal 
kæru nefnd hafna kærunni. Ef stefnandi fær málið dæmt 
sér í vil skal Flugöryggisstofnunin tafarlaust endurgreiða 
kærugjöldin.

 Fari umsækjandinn fram á það má gefa honum upp 
áætlun yfir fjárhæð gjaldanna áður en þjónustan er veitt. 
Flugöryggisstofnunin skal breyta kostnaðaráætluninni ef í 
ljós kemur að verkefnið er einfaldara eða unnt er að vinna 
það hraðar en upphaflega var talið eða á hinn bóginn, ef það 
er flóknara og tekur lengri tíma að vinna það en stofnunin 
gat með góðu móti séð fyrir.“

(*) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1.

7.  Eftirfarandi 3. mgr. bætist við 14. gr.:

 „3.  Endurskoða skal viðaukann við þessa reglugerð 
reglulega til að tryggja að mikilvægar upplýsingar sem 
tengjast undirliggjandi forsendum um áætlaðar tekjur og 
útgjöld Flugöryggisstofnunarinnar endurspeglist réttilega 
í fjárhæðum þóknana og gjalda sem Flugöryggisstofnunin 
innheimtir. Ef nauðsyn krefur má endurskoða reglugerð 
þessa ásamt viðaukanum eigi síðar en fimm árum eftir 
gildistöku hennar.“

8.  Viðaukanum er breytt eins og fram kemur í viðaukanum 
við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2012.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. júní 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 593/2007 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 2. liðar II. hluta komi eftirfarandi:

„2.  Klukkustundir sem liggja til grundvallar viðkomandi verkefni (*):

Sýnt fram á hönnunargetu með því að nota aðrar 
aðferðir

Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Framleiðsla án samþykkis Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur 
lofthæfifyrirmæla (AD)

Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Stuðningur við fullgildingu (viðurkenning vottorða 
Flugöryggisstofnunar Evrópu af hálfu erlendra 
yfirvalda)

Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Tæknileg aðstoð sem erlend yfirvöld óska eftir Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Viðurkenning Flugöryggisstofnunar Evrópu á 
skýrslum stjórnar um endurskoðun á viðhaldi

Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Flutningur vottorða Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Vottorð samþykkts þjálfunarfyrirtækis Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Vottorð fluglæknaseturs Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Vottorð fyrirtækja eða stofnana sem 
veita rekstrarstjórnun flugumferðar eða 
flugleiðsöguþjónustu

Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Vottorð þjálfunarstöðva flugumferðarstjóra Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Rekstrargögn tengd tegundarvottorðum, breytingum 
á tegundarvottorðum og viðbótartegundarvottorð (**)

Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Viðurkenningarvottorð flughermisþjálfa Raunverulegur fjöldi klukkustunda

Samþykkt flugskilyrða fyrir flugleyfi Þrjár klukkustundir

Endurútgáfa skjala af hálfu stjórnsýslu 1 klukkustund

Lofthæfivottorð vegna útflutnings (E-CoA) fyrir CS 
25 loftför

6 klukkustundir

Lofthæfivottorð vegna útflutnings (E-CoA) fyrir 
önnur loftför

2 klukkustundir.“

(*) Sjá 5. og 20. gr. í reglugerð (EB) nr. 216/2008 og reglugerð (EB) nr. 1702/2003 ásamt breytingum.

2)  Í stað IV. hluta komi eftirfarandi:

„IV. HLUTI

Gjöld fyrir kærur

Þegar um er að ræða kæruumsóknir þarf að greiða fastagjaldið, eins og fram kemur í töflunni, og er það margfaldað 
með reiknistuðlinum sem er tilgreindur fyrir samsvarandi gjaldflokk viðkomandi einstaklings eða fyrirtækis.

Kæran telst aðeins tæk þegar kærugjaldið hefur verið greitt.
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Fastagjald 10 000 evrur

Gjaldflokkur fyrir einstaklinga Reiknistuðull fastagjalds

0,1

Gjaldflokkur fyrir fyrirtæki í samræmi við veltu stefnanda í 
evrum Reiknistuðull fastagjalds

minna en 100 001 0,25

á bilinu 100 001 til 1 200 000 0,5

á bilinu 1 200 001 til 2 500 000 0,75

á bilinu 2 500 001 til 5 000 000 1

á bilinu 5 000 001 til 50 000 000 2,5

á bilinu 50 000 001 til 500 000 000 5

á bilinu 500 000 001 til 1 000 000 000 7,5

yfir 1 000 000 000 10“


