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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1880 

frá 26. október 2021 

um leiðréttingu á pólsku útgáfunni af framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 um  

frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið (*) 

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) Í pólsku útgáfunni af framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317 (3) eru villur sem hafa áhrif á 

gildissvið eftirfarandi ákvæða: í fyrsta málslið 1. mgr. 14. gr. og í fyrsta málslið 1. mgr. 15. gr. að því er varðar 

viðmiðun til að meta samræmi frammistöðumarkmiðanna, í 3. mgr. 21. gr. að því er varðar skilyrði þess að koma á fót 

sérstöku aðflugsgjaldsvæði, í inngangsmálslið þriðju undirgreinar 5. mgr. 22. gr. að því er varðar gjaldtökusvæðin sem 

ákvarðaður kostnaður er fastsettur fyrir, í öðrum málslið 7. mgr. 22. gr. að því er varðar skyldu landsbundinna 

eftirlitsyfirvalda til að skoða viðeigandi bókhaldsgögn, í c-lið liðar 2.1, iii. lið a-liðar liðar 2.2 og iv. lið b-liðar liðar 2.2 í 

1 þætti I. viðauka að því varðar inn- og útflugspunkta sem eru notaðir við útreikning á vísum ef brottflug eða aðflug á 

sér stað á flugvelli utan evrópska loftrýmisins, í b-lið liðar 3.1 í 1. þætti I. viðauka að því er varðar skilgreininguna á 

„reiknuðum flugtakstíma“, í d-lið liðar 1.2 í 2. þætti I. viðauka að því er varðar loftrými sem brot á reglum um 

lágmarksaðskilnað eru reiknuð út fyrir, í b-lið liðar 2.1 og iii. lið b-liðar liðar 2.2. í 2. þætti I. viðauka að því er varðar 

skilgreininguna á „leiðarflugshluta“, í e-lið liðar 3.3. í II. viðauka, í iii. lið d-liðar liðar 2.1 í IV. viðauka, í liðum 3. og 

3.4 í töflu 1 í VII. viðauka, í i-lið liðar 2.1 í VII. viðauka og f-lið liðar 1.2 í XI. viðauka að því er varðar útreikning á 

fjármagnskostnaði, í lið 1.3 í IV. viðauka að því er varðar viðmiðunargildin, í d-lið liðar 1.2 og d-lið liðar 2.1 í  

VI. viðauka að því er varðar gildissvið kvaða fyrir skýrslugjöf um leitni, í annarri málsgrein a-liðar liðar 2.1 í  

VI. viðauka að því er varðar tegund gagna sem falla undir undantekninguna, í a-lið liðar 1.1 í XIII. viðauka að því er 

varðar viðmiðunargildið sem veltigildið byggist á sem og í fyrstu undirgrein a-liðar liðar 2.1 og fyrstu undirgrein b-liðar 

liðar 2.1 í XIII. viðauka að því er varðar skilyrðið til að reikna út fjárhagslega ávinninginn og fjárhagslega óhagræðið. 

2) Því ætti að leiðrétta pólsku útgáfuna af framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 til samræmis við það. Þetta hefur ekki 

áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 380, 27.10.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2022 

frá 10. Júní 2022 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). 
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3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um samevrópskt loftrými. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

(Á ekki við um íslensku útgáfuna). 

2. gr. 

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 26. október 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


