
18.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 19/41 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1627 

frá 3. nóvember 2020 

um sérstakar neyðarráðstafanir fyrir þriðja viðmiðunartímabil (2020-2024) frammistöðu- og gjaldtökukerfis 

samevrópska loftrýmisins vegna COVID-19-heimsfaraldursins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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) (1), einkum 6. mgr. 11. gr., 

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) (2), einkum 4. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317 (3) eru sett ítarleg ákvæði og verklagsreglur um 

frammistöðu- og gjaldtökukerfi, þ.m.t. um frammistöðu flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta, sem og um ákvörðun, 

álagningu og innheimtu flugleiðsögugjalda af loftrýmisnotendum. 

2) Í kjölfar COVID-19-heimsfaraldursins hefur orðið verulegur samdráttur í flugumferð vegna þess að eftirspurn hefur 

minnkað til muna og sökum beinna ráðstafana sem aðildarríkin og þriðju lönd hafa gripið til í þeim tilgangi að halda 

heimsfaraldrinum í skefjum. Þær óvenjulegu aðstæður, sem COVID-19-heimsfaraldurinn hefur skapað, hafa marktæk 

áhrif á núverandi ferla og ráðstafanir að því er varðar framkvæmd frammistöðu- og gjaldtökukerfisins á þriðja 

viðmiðunartímabilinu 2020-2024 (RP3), þ.m.t. á setningu frammistöðumarkmiða og ákvörðun einingarverða sem og 

beitingu hvatakerfa og fyrirkomulags við áhættuskiptingu. Þetta hefur skapað óvenjulegar aðstæður sem bregðast þarf 

við með sértækum tímabundnum ráðstöfunum. 

3) Aðildarríkin lögðu fyrir framkvæmdastjórnina drög sín að frammistöðuáætlunum fyrir þriðja viðmiðunartímabilið eigi 

síðar en 1. október 2019 og síðan uppfærð drög að frammistöðuáætlunum eigi síðar en 21. nóvember 2019. Samkvæmt 

3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004 lagði framkvæmdastjórnin mat á það hvort samræmi væri á milli þeirra 

draga að frammistöðuáætlunum og  frammistöðumarkmiðanna innan alls Sambandsins sem sett eru fram í 

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/903 (4). Hins vegar voru bæði drögin að frammistöðu-

áætlunum og frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins sameinuð áður en COVID-19-heimsfaraldurinn hófst og 

þar er því ekki tekið mið af verulega breyttum aðstæðum fyrir flutninga í lofti. 

4) Vegna þeirra veigamiklu og fordæmalausu áhrifa COVID-19-heimsfaraldursins á fluggeirann, og einkum á veitingu 

flugleiðsöguþjónustu, ættu tilteknar reglur, sem víkja frá ákvæðum framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, að gilda 

um þriðja viðmiðunartímabilið. Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 ætti að gilda um það viðmiðunartímabil nema í 

þessari reglugerð sé sérstaklega kveðið á um annað. Á sama hátt ætti þessi reglugerð ekki að hafa áhrif á leiðréttingar 

einingarverða sem eiga rætur sínar að rekja til annars viðmiðunartímabilsins og byggjast á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013 (5). 

5) Vegna óvissunnar um umferðarþróun í kjölfar uppkomu COVID-19-heimsfaraldursins eru, enn sem komið er, ekki fyrir 

hendi nægilega áreiðanlegar umferðarspár fyrir árin fram til 2024. Því er nauðsynlegt að kveða á um sérreglur um 

setningu endurskoðaðra frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið til að tryggja 

áframhaldandi framkvæmd þessa viðmiðunartímabils. Ábyrgst hefur verið að uppfærð STATFOR-umferðarspá fyrir 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 366, 4.11.2020, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 224/2020 frá 

11. desember 2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1. 

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

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317 frá 11. febrúar 2019 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir 

samevrópska loftrýmið og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 (Stjtíð ESB L 56, 

25.2.2019, bls. 1). 

(4)  Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/903 frá 29. maí 2019 um að setja frammistöðumarkmið innan alls 

Sambandsins að því er varðar netið fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar fyrir þriðja viðmiðunartímabilið sem hefst 1. janúar 2020 og lýkur 

31. desember 2024 (Stjtíð ESB L 144, 3.6.2019, bls. 49). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013 frá 3. maí 2013 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir 

flugleiðsöguþjónustu (Stjtíð ESB L 128, 9.5.2013, bls. 31). 
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þriðja viðmiðunartímabilið verði gefin út í byrjun nóvember 2020. Þessi umferðarspá mun leggja grunninn að því að 

hafin verði endurskoðun á frammistöðumarkmiðum innan alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið.  Að teknu 

tilliti til tímatakmarkanna ætti setning þessara endurskoðuðu markmiða í sérstöku undantekningartilviki ekki að vera háð 

öllum þeim ferlum og tímamörkum sem eru sett fram í 1. og 2. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317. 

Til þess að gera framkvæmdastjórninni kleift að setja endurskoðuðu markmiðin ættu landsbundin eftirlitsyfirvöld að 

veita framkvæmdastjórninni, sem framlag við setningu endurskoðaðra frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins 

fyrir þriðja viðmiðunartímabilið, upphafleg kostnaðargögn og upplýsingar um umferðarspár fyrir viðeigandi almanaksár 

eigi síðar en 15. desember 2020. Framkvæmdastjórnin ætti að samþykkja endurskoðuðu frammistöðumarkmiðin innan 

alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið eigi síðar en 1. maí 2021. 

6) Þegar framkvæmdastjórnin hefur lokið við að setja endurskoðuðu frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins fyrir 

þriðja viðmiðunartímabilið ættu aðildarríkin að koma á fót frammistöðuáætlunum sínum sem taka til endurskoðaðra 

frammistöðumarkmiða á þriðja viðmiðunartímabilinu. Ekki ætti að ljúka ferli við setningu frammistöðumarkmiða á 

vettvangi landsbundinna eða starfrænna loftrýmisumdæma fyrr en endurskoðuðu frammistöðumarkmiðin innan alls 

Sambandsins hafa verið samþykkt. Til samræmis við það ætti að setja ný tímamörk fyrir framlagningu draga að 

frammistöðuáætlunum. 

7) Þar sem þær aðstæður sem hafa skapast af völdum COVID-19-heimsfaraldursins hafa leitt til óhjákvæmilegra tafa á 

framkvæmd verklagsreglna í tengslum við þróun, mat og samþykki frammistöðuáætlana, með hliðsjón af þeim 

viðmiðunum sem settar eru fram í 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004, ættu frammistöðumarkmið varðandi 

kostnaðarhagkvæmni í lokaútgáfu frammistöðuáætlananna að vera afturvirk frá upphafi viðmiðunartímabilsins í 

samræmi við 2. mgr. 17. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317. Þau ættu þó einungis að hafa áhrif, með 

leiðréttingum á einingarverði, á síðari almanaksárum. 

8) Í september 2019 lagði netstjórnandinn fyrir framkvæmdastjórnina drög að frammistöðuáætlun neta fyrir þriðja 

viðmiðunartímabilið í samræmi við 19. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317. Framkvæmdastjórnin lagði mat á 

frammistöðuáætlun netanna í samræmi við 2. mgr. 19. gr. þeirrar reglugerðar. Vegna verulegra breytinga á aðstæðum af 

völdum COVID-19-heimsfaraldursins, sem átti sér stað eftir að drögin að frammistöðuáætlun netanna var lögð fram, 

ætti netstjórnandinn að semja ný drög að frammistöðuáætlun netanna og leggja þau fyrir framkvæmdastjórnina svo hún 

geti lagt mat á þau. Setja ætti tímamörk fyrir framlagningu þessarar áætlunar til samræmis við það. 

9) Gert er ráð fyrir að endurskoðaður ákvarðaður kostnaður fyrir samanlögð almanaksárin 2020 og 2021 endurspegli 

frekari óvissu og taki tilhlýðilegt tillit til minni umferðarþunga sem skapast af völdum COVID-19-heimsfaraldursins. 

10) Til að draga úr alvarlegum áhrifum COVID-19-heimsfaraldursins á loftrýmisnotendur á þriðja viðmiðunartímabilinu er 

nauðsynlegt að beita sértækum ákvæðum í tengslum við almanaksárin 2020 og 2021 að því er varðar endurskoðun 

frammistöðumarkmiða á meginsviði frammistöðu varðandi kostnaðarhagkvæmni innan alls Sambandsins og á 

staðbundnum vettvangi, framkvæmd hvatakerfa og fyrirkomulags vegna áhættuskiptingar, sem og leiðréttingar á 

einingarverði vegna þessara tveggja almanaksára. 

11) Í þeim tilgangi að tryggja rétta beitingu frammistöðu- og gjaldtökukerfisins á þriðja viðmiðunartímabilinu og að teknu 

tilliti til þess að setning frammistöðumarkmiða felur í eðli sínu í sér framsýni ætti endurskoðun frammistöðumarkmiða 

varðandi kostnaðarhagkvæmni innan alls Sambandsins og á staðbundnum vettvangi að taka til ákvarðaðs kostnaðar fyrir 

almanaksárin 2020 og 2021 sem eins tímabils. Við setningu þeirra endurskoðuðu markmiða varðandi kostnaðar-

hagkvæmni innan alls Sambandsins og á staðbundnum vettvangi ætti að taka tilhlýðilegt tillit til þess raunkostnaðar sem 

veitendur flugleiðsöguþjónustu og aðildarríki stofna til. 

12) Aðlaga ætti reglurnar varðandi afleiðingar af völdum seinvirkrar samþykktar frammistöðuáætlana, sem settar eru fram í 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317, til að milda þau alvarlegu og skaðlegu fjárhagslegu áhrif sem það 

fyrirkomulag myndi annars hafa á loftrýmisnotendur, sem og til að koma í veg fyrir óhóflegan óstöðugleika 

einingarverðs á þriðja viðmiðunartímabilinu. Þar af leiðandi ætti, í sérstökum undantekningartilvikum, að dreifa 

samsvarandi leiðréttingum á einingarverði á fimm almanaksár. Heimila ætti landsbundnum eftirlitsyfirvöldum að 

framlengja tímamörkin í sjö almanaksár þar sem það reynist nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir óhófleg áhrif 

yfirfærslunnar á einingarverðin sem lögð eru á loftrýmisnotendur. 

13) Aðildarríkjum er heimilt að gera viðbótarráðstafanir til að vega upp á móti áhrifum af völdum COVID-19-heimsfar-

aldursins á flugleiðsögugjöld á þriðja viðmiðunartímabilinu með beitingu 6. mgr. 29. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2019/317. 

14) Til að auðvelda landsbundnum eftirlitsyfirvöldum og framkvæmdastjórninni að sinna vöktunarverkefnum sínum ætti 

veitendum flugleiðsöguþjónustu að vera skylt að leggja skýrslu fyrir þessi yfirvöld eigi síðar en 15. desember 2020 

varðandi ráðstafanir sem gerðar eru til að bregðast við fjárhagslegum og rekstrarlegum áhrifum af völdum COVID-19-

heimsfaraldursins á starfsemi þeirra.  
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15) Beita ætti undantekningarákvæðum án tafar til að gera framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum kleift að gera 

viðeigandi ráðstafanir með skjótum hætti að því er varðar setningu frammistöðumarkmiða fyrir þriðja viðmiðunar-

tímabilið og mildun fjárhagslegra áhrifa af völdum COVID-19-hættuástandsins á loftrýmisnotendur. Þessi reglugerð ætti 

að öðlast gildi sem fyrst eða daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

16) Nefnd um samevrópskt loftrými hefur ekki skilað áliti. Talin var þörf á framkvæmdargerð og lagði formaðurinn drög að 

framkvæmdargerð fyrir málskotsnefndina til frekari umfjöllunar. Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit málskotsnefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

Með þessari reglugerð eru gerðar sérstakar neyðarráðstafanir sem beita skal á þriðja viðmiðunartímabili frammistöðu- og 

gjaldtökukerfis samevrópska loftrýmisins sem um getur í 1. mgr. 7. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317. Reglurnar, 

sem settar eru fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317, gilda nema í þessari reglugerð sé kveðið sérstaklega á um annað. 

2. gr. 

Setning endurskoðaðra frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið 

1. Þrátt fyrir 3. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skal framkvæmdastjórnin setja endurskoðuð 

frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið eigi síðar en 1. maí 2021. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld veita framkvæmda-

stjórninni, sem framlag við setningu endurskoðaðra frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins, upphafleg kostnaðargögn 

og upplýsingar um umferðarspár, sem taka til þriðja viðmiðunartímabilsins, eigi síðar en 15. desember 2020.  

3. Kröfurnar, sem settar eru fram í fyrstu undirgrein 2. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, skulu ekki 

gilda um undirbúning endurskoðaðra frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið sem um 

getur í 1. mgr. Samráðið, sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, skal, þrátt 

fyrir þetta ákvæði, taka til draga að endurskoðuðum gildum frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins.  

4. Þrátt fyrir 1. mgr. 8. gr. og 3. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu endurskoðuð frammi-

stöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir þriðja viðmiðunartímabilið sem um getur í 1. mgr., til viðbótar við frammi-

stöðumarkmið fyrir meginframmistöðuvísana, eins og skilgreint er í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2019/317, fela í sér frammistöðumarkmið fyrir meginframmistöðuvísinn með áorðnum breytingum í 1. mgr. 4. gr. þessarar 

reglugerðar. 

3. gr. 

Framlagning og mat á drögum að frammistöðuáætlunum 

1. Þrátt fyrir 12. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu aðildarríkin undirbúa og leggja fyrir framkvæmda-

stjórnina, eigi síðar en 1. október 2021, drög að frammistöðuáætlunum sem eru samin í samræmi við 10. gr. þeirrar 

framkvæmdarreglugerðar og fela í sér endurskoðuð frammistöðumarkmið sem tryggja samræmi við endurskoðuðu 

frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins sem um getur í 2. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Þrátt fyrir 2. mgr. 8. gr. og a-lið 2. mgr. 10. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu drög að frammi-

stöðuáætlunum, sem um getur í 1. mgr., til viðbótar við frammistöðumarkmiðin fyrir meginframmistöðuvísana, eins og 

skilgreint er í 2. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317, fela í sér frammistöðumarkmið fyrir 

meginframmistöðuvísinn með áorðnum breytingum í 2. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Þrátt fyrir b-lið 1. mgr. 11. gr. og 3. mgr. 11. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu hvatakerfin varðandi 

frammistöðumarkmið á meginsviði frammistöðu að því er varðar afkastagetu, sem um getur í 3. mgr. 11. gr. þeirrar 

framkvæmdarreglugerðar, lúta eftirfarandi kröfum að því er varðar þriðja viðmiðunartímabilið: 

a) hvatakerfin skulu aðeins taka til almanaksáranna 2022–2024; aðildarríki skulu sjá til þess að þetta skerta tímabil 

hvatakerfanna endurspeglist í drögum þeirra að frammistöðuáætlunum sem um getur í 1. mgr.,  



Nr. 19/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.3.2021 

 

b) hvatakerfin skulu fyrst hafa fjárhagsleg áhrif í formi yfirfærslna og síðari leiðréttinga á einingarverði frá og með fyrsta árinu 

eftir að frammistöðuáætlunin hefur hlotið samþykki. 

4. Að því er varðar meginsvið frammistöðu varðandi kostnaðarhagkvæmni skulu frammistöðumarkmiðin innan 

lokaframmistöðuáætlana þriðja viðmiðunartímabilsins, sem aðildarríki hafa samþykkt skv. 16. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2019/317, vera afturvirk frá upphafi viðmiðunartímabilsins í samræmi við 2. mgr. 17. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2019/317.  

5. Þrátt fyrir 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 2019/317 skal netstjórnandinn leggja fyrir framkvæmdastjórnina, eigi síðar en 

1. október 2021, endurskoðuð drög að frammistöðuáætlun neta fyrir þriðja viðmiðunartímabilið svo framkvæmdastjórnin geti 

metið þau. 

4. gr. 

Frávik varðandi meginframmistöðuvísa fyrir þriðja viðmiðunartímabilið 

1. Þrátt fyrir a- lið liðar 4.1 og b-lið liðar 4.1 í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 skal skilgreina 

meginframmistöðuvísi fyrir árlega breytingu á meðaltali ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í 

leiðarflugi innan alls Sambandsins, að því er varðar almanaksárin 2020 og 2021, sem samanlagt gildi fyrir þessi tvö ár, gefið 

upp sem hlutfallsleg breyting frá viðmiðunargildi innan alls Sambandsins sem um getur í a-lið 4. mgr. 9. gr. framkvæmdar-

reglugerðar (ESB) 2019/317. Í þessum tilgangi skal reikna út meðaltal ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu innan alls 

Sambandsins fyrir almanaksárin 2020 og 2021 sem hlutfallið á milli ákvarðaðs heildarkostnaðar af flugleiðsöguþjónustu í 

leiðarflugi innan alls Sambandsins fyrir þessi tvö almanaksár og heildarfjölda leiðarflugsþjónustueininga innan alls 

Sambandsins fyrir þau tvö almanaksár.  

2. Þrátt fyrir i. lið a-liðar liðar 4.1 og iii. lið a-liðar liðar 4.1 í 2. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 

skal skilgreina meginframmistöðuvísi ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu fyrir flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi á 

staðbundnum vettvangi, að því er varðar almanaksárin 2020 og 2021, sem samanlagt gildi fyrir þau tvö ár. Í þessu skyni skal 

reikna út meðaltal ákvarðaðs kostnaðar á hverja einingu fyrir almanaksárin 2020 og 2021 sem hlutfallið á milli ákvarðaðs 

heildarkostnaðar af flugleiðsöguþjónustu í leiðarflugi fyrir þessi tvö almanaksár og heildarfjölda leiðarflugsþjónustueininga 

fyrir þau tvö almanaksár að því er varðar viðkomandi gjaldtökusvæði. 

5. gr. 

Frávik varðandi útreikning og ákvörðun einingarverðs og tilheyrandi leiðréttinga 

1. Að því er varðar almanaksárin 2020 og 2021 skal leiðrétta einingarverðin, skv. 2.–5. mgr. 27. gr. framkvæmdar-

reglugerðar (ESB) 2019/317, á grundvelli viðeigandi ákvarðaðs heildarkostnaðar fyrir þau tvö ár og heildartekjutaps eða 

samanlagðra viðbótartekna sem stafa af muninum á milli þjónustueininga, sem spáð er fyrir um í frammistöðuáætluninni, og 

þjónustueininganna sem eru í raun skráðar fyrir þau tvö ár. Vísa skal til þeirra tveggja ára sem eins tímabils og skulu þau koma í 

stað tímabilsins  sem vísað er til í þeim ákvæðum sem „ár n“. Með fyrirvara um síðasta málslið annarrar undirgreinar 5. mgr. 

29. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu gerðar leiðréttingar á einingarverðum almanaksáranna 2023 og 2024. 

2. Að því er varðar almanaksárin 2020 og 2021 skal leiðrétta einingarverðin, skv. 8. mgr. 27. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2019/317, á grundvelli viðeigandi ákvarðaðs heildarkostnaðar fyrir þau tvö ár og heildartekjutaps eða samanlagðra 

viðbótartekna sem stafa af muninum á milli þjónustueininga, sem spáð er fyrir um í frammistöðuáætluninni, og 

þjónustueininganna sem eru í raun skráðar fyrir þau tvö ár. Vísa skal til þeirra tveggja ára sem eins tímabils og skulu þau koma í 

stað tímabilsins  sem vísað er til í þeim ákvæðum sem „ár n“. Með fyrirvara um síðasta málslið annarrar undirgreinar 5. mgr. 

29. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu gerðar leiðréttingar á einingarverðum almanaksáranna 2023 og 2024. 

3. Að því er varðar almanaksárin 2020 og 2021 skal reikna út lækkanir eða hækkanir á einingarverðum, skv. 4.–6. mgr.  

28. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, á grundvelli viðeigandi ákvarðaðs heildarkostnaðar og viðeigandi 

samanlagðs raunkostnaðar fyrir þau tvö ár. Vísa skal til þeirra tveggja ára sem eins tímabils og skulu þau koma í stað 

tímabilsins sem nemur einu almanaksári sem vísað er til í þeim ákvæðum.  Með fyrirvara um síðasta málslið annarrar 

undirgreinar 5. mgr. 29. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skulu lækkanir eða hækkanir á einingarverðum, sem 

beita á árið n+2, fara fram almanaksárið 2023. 

4. Að því er varðar þriðja viðmiðunartímabilið skulu leiðréttingar gerðar í samræmi við aðra undirgrein 5. mgr. 29. gr. 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 á grundvelli draga að frammistöðuáætlunum eins og viðeigandi er fyrir ákvörðun 

einingarverða skv. 1. mgr. 17. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317. 
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Þrátt fyrir 5. mgr. 29. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317 skal dreifa þessum leiðréttingum jafnt yfir fimm 

almanaksár sem hefst árið eftir samþykkt frammistöðuáætlunarinnar.  

5. Landsbundnu eftirlitsyfirvaldi er heimilt að framlengja frestinn, sem um getur í 4. mgr., í sjö almanaksár að hámarki þar 

sem það reynist nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir óhófleg áhrif yfirfærslunnar á einingarverðin sem lögð eru á 

loftrýmisnotendur. 

6. gr. 

Viðbótarskýrslugjöf og -vöktun 

1. Til viðbótar við skuldbindingarnar, sem settar eru fram í 4. og 36. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, skulu 

veitendur flugleiðsöguþjónustu, eigi síðar en 15. desember 2020, leggja skýrslu fyrir landsbundið eftirlitsyfirvald með 

upplýsingum um ráðstafanirnar sem gerðar hafa verið til að bregðast við fjárhagslegum og rekstrarlegum áhrifum COVID-19-

heimsfaraldursins á starfsemi þeirra. Landsbundið eftirlitsyfirvald skal senda framkvæmdastjórninni skýrsluna við móttöku 

hennar. 

2. Landsbundnum eftirlitsyfirvöldum og framkvæmdastjórninni er heimilt að nota upplýsingarnar í skýrslunni, sem um getur 

í 1. mgr., fyrir vöktunarverkefnin sem tilgreind eru í 37. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317. 

7. gr. 

Gildistaka 

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

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

Gjört í Brussel 3. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


