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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 84 nr.2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Et av hovedmålene for den felles transportpolitikken er
bærekraftig mobilitet. En slik politikk kan fastlegges som
en generell framgangsmåte for å sikre både et effektivt
transportsystem i Fellesskapet og vern av miljøet. Det bør
treffes tekniske tiltak som bidrar til en bærekraftig
mobilitet.

2) I kommisjonsmeldingen om framtidig utvikling av den
felles transportpolitikken: utarbeiding av en fellesskaps-
ramme for bærekraftig mobilitet, henvises det uttrykkelig
til innføring av et forbud mot nyregistrering av de mest
støyende flyene.

3) I det femte handlingsprogram for miljø (1992), som
Rådet og representantene for medlemsstatenes
regjeringer forsamlet i Rådet i store trekk godkjente i sin
resolusjon av 1. februar 1993(4), er det foreslått

tilleggstiltak for å redusere støyutslipp fra fly. I
programmet er det fastsatt som mål å hindre at noen
utsettes for støynivåer som kan gi helseskade eller
forringet livskvalitet.

4) Økningen i lufttransportvirksomheten ved Fellesskapets
lufthavner er i stadig større grad underlagt miljømessige
begrensninger. Bruk av mindre støyende fly ved disse
lufthavnene kan bidra til å utnytte lufthavnenes kapasitet
bedre.

5) Eldre flytyper som er ombygd for å bedre deres nivå for
støysertifisering, har et betydelig høyere støynivå enn
moderne flytyper med samme masse som opprinnelig er
sertifisert for å oppfylle standardene i del II kapittel 3 i
bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal
sivil luftfart, 3. utgave (juli 1993). Slike ombygginger
forlenger levetiden til fly som vanligvis skulle ha vært
trukket tilbake. Slike ombygginger medfører ofte en
økning av forurensende utslipp og drivstofforbruk i
flymotorer med eldre teknologi. Flymotorene kan skiftes
ut for å oppnå et støynivå som tilsvarer nivået for fly som
opprinnelig er sertifisert for å oppfylle standardene i
kapittel 3.

6) Et forbud mot å tilføye disse eldre, ombygde flytypene i
medlemsstatenes registre fra den dato denne forordning
får anvendelse, kan anses som et beskyttelsestiltak for å
hindre at det generelle støynivået rundt Fellesskapets
lufthavner forverres, og for å redusere drivstofforbruket
og forurensende utslipp.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 925/1999

av 29. april 1999

om registrering og bruk i Fellesskapet av visse typer sivile subsoniske jetfly som er blitt
ombygd og omsertifisert for å oppfylle standardene i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16

til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 3. utgave (juli 1993) (*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT C 120 av 8.5.1999, s. 47, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 118 av 17.4.1998, s. 20 og EFT C 329 av 27.10.1998, s. 10.

(2) EFT C 284 av 14.9.1998, s. 1.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. september 1998 (EFT C 313 av
12.10.1998, s. 94), Rådets felles holdning av 16. november 1998 (EFT C
404 av 23.12.1998, s. 1) og europaparlamentsvedtak av 10. februar 1999
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1.
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7) I et Fellesskap uten indre grenser bør dette forbudet mot
nyregistrering ikke omfatte fly registrert i medlems-
statenes registre før datoen for denne forordnings
ikrafttredelse.

8) I lys av Fellesskapets eksisterende regelverk for flystøy,
bør dette tiltaket treffes på fellesskapsplan gjennom
innføringen av bindende fellesskapsregler.

9) Et forbud mot nyregistrering samt et bruksforbud med en
passende overgangsperiode, er både teknisk
gjennomførbart og miljøvennlig uten å medføre unødige
kostnader.

10) Risikoen for konkurransevridning må reduseres til et
minimum ved at det fastsettes tilsvarende kriterier for fly
registrert i tredjestater. Fordi Fellesskapet ikke har
myndighet over tredjestaters registre, kan dette målet nås
bare ved å begrense bruken av fly som ikke oppfyller
standardene, og som registreres i tredjestater fra datoen
for denne forordnings ikrafttredelse. Datoen for iverk-
setting av slike begrensninger bør ta hensyn til fristen
fastsatt i rådsdirektiv 92/14/EØF av 2. mars 1992 om
begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i
bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal
sivil luftfart, 2. utgave (1988)(1) for bruk av kapittel 2-fly,
og til rekkevidden av forbudet mot nyregistrering som
gjelder kapittel 2-fly som nevnt i rådsdirektiv
89/629/EØF om begrensning av støyemisjon fra sivile
subsoniske jetfly(2).

11) For å sikre lik behandling av alle fly uansett registrerings-
stat, bør det også nedlegges forbud mot å bruke fly som
ikke oppfyller standardene, og som er registrert i en
medlemsstat, i samsvar med vilkårene for fly som ikke
oppfyller standardene, og som er registrert i en tredjestat.

12) Fordi hovedmålet med tiltaket er å begrense støyen ved
Fellesskapets lufthavner, kan fly som ikke brukes på
Fellesskapets territorium unntas fra forbudet mot
nyregistrering og bruksforbudet. For at disse reglenes
gunstige innvirkning på miljøet ikke skal svekkes, kan
midlertidige unntak innrømmes bare i visse unntaks-
tilfeller.

13) Bestemmelsene i denne forordning får ikke anvendelse i
de oversjøiske departementer nevnt i traktatens artikkel
227 nr. 2, på grunn av deres geografiske beliggenhet.

14) Det må innhentes opplysninger om unntak innrømmet av
medlemsstatene.

15) 2. desember 1987 ble det i London i en felles erklæring
fra Kongeriket Spanias og Det forente kongerikes
utenriksministre oppnådd enighet mellom de to stater om
en ordning for økt samarbeid om bruken av Gibraltar
lufthavn. Denne ordningen er ennå ikke iverksatt —

VEDTATT DENNE FORORDNING

Artikkel 1

Mål

Denne forordning har som mål å fastsette regler for å unngå en
forverring av den samlede støyplagen i Fellesskapet forårsaket
av omsertifiserte sivile subsoniske fly, samt å begrense andre
miljøskader.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «sivilt subsonisk fly»: et fly som har største tillatte
startvekt på 34 000 kg eller mer, eller som for den
aktuelle flytype er sertifisert for å være utstyrt med mer
enn 19 passasjerseter, ikke medregnet seter som er
forbeholdt besetningen, og som er utstyrt med motorer
med et omløpsforhold på under tre,

2. «omsertifisert sivilt subsonisk fly»: et fly som opprinnelig
er sertifisert i henhold til standardene i kapittel 2 eller
tilsvarende standarder, eller som opprinnelig ikke var
støysertifisert, og som deretter er ombygd for å oppfylle
standardene i kapittel 3, enten direkte, ved hjelp av
tekniske tiltak, eller indirekte, ved hjelp av bruks-
begrensende tiltak. Sivile subsoniske fly som opprinnelig
har oppfylt standardene for dobbeltsertifisering i kapittel
3 bare gjennom vektbegrensninger, skal anses som
omsertifiserte fly. Sivile subsoniske fly som er ombygd
for å oppfylle standardene i kapittel 3, og der motorene er
skiftet helt ut med motorer med et omløpsforhold på tre
eller mer, skal ikke anses som omsertifiserte fly,

(1) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 21. Direktivet endret ved direktiv 98/20/EF 

(EFT L 107 av 7.4.1998, s. 4).

(2) EFT L 363 av 13.12.1989, s. 27.
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3. «kapittel 2» og «kapittel 3»: støystandardene definert i

del II, henholdsvis kapittel 2 og 3, i bind 1 av vedlegg 16
til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 3. utgave
(juli 1993),

4. «bruksbegrensninger»: vektbegrensninger som pålegges
flyet og/eller bruksbegrensninger som piloten eller
operatøren har kontroll over, som for eksempel redusert
manøvrering av klaffer,

5. «registrere et fly»: den formelle handlingen som fastslår
et flys nasjonalitet ved at det registreres i en medlems-
stats eller en tredjestats nasjonale register,

6. «Fellesskapets territorium», det territorium som er
underlagt traktatens bestemmelser.

Artikkel 3

Fly som ikke oppfyller standardene

1. Omsertifiserte sivile subsoniske fly skal ikke registreres i
en medlemsstats nasjonale register fra den dato denne
forordning får anvendelse.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på sivile subsoniske fly som
allerede var registrert i en medlemsstat før 1. april 1999, og
som siden da har vært registrert i Fellesskapet.

3. Uten at bestemmelsene i direktiv 92/14/EØF, særlig
artikkel 2 nr. 2, berøres, skal bruk av omsertifiserte sivile
subsoniske fly som er registrert i en tredjestat, forbys ved
lufthavner på Fellesskapets territorium fra den dato denne
forordning får anvendelse, med mindre operatøren av slike fly
kan bevise at de var oppført i den berørte tredjestats registre 1.
april 1999, og før denne dato ble brukt på Fellesskapets
territorium mellom 1. april 1995 og 1. april 1999.

4. Omsertifiserte sivile subsoniske fly som er registrert i en
medlemsstat, kan ikke brukes ved lufthavner på Fellesskapets
territorium fra den dato denne forordning får anvendelse, med
mindre de har vært brukt på dette territorium før denne datoen.

Artikkel 4

Unntak

1. Medlemsstatene kan innrømme midlertidige unntak fra
artikkel 3 for sivile subsoniske fly med en så usedvanlig bruk
at det ville være urimelig å nekte et midlertidig unntak, for
eksempel i nødstilfeller. Medlemsstatene kan på en oversiktlig

måte som sikrer likebehandling begrense slike unntak til visse
lufthavner og/eller visse tider på dagen.

2. Medlemsstatene kan innrømme unntak fra artikkel 3 for
sivile subsoniske fly som brukes utelukkende utenfor
Fellesskapets territorium.

3. Medlemsstatene kan innrømme unntak fra artikkel 3 for
sivile subsoniske fly som leases til en operatør, og som av den
grunn er midlertidig slettet i registeret til medlemsstaten der de
var registrert de siste seks månedene før 1. april 1999, forutsatt
at den juridiske og økonomiske eiendomsretten til flyet forblir
i medlemsstaten.

4. Medlemsstatene skal en gang i året underrette
Kommisjonen om unntak som innrømmes i henhold til denne
artikkel.

Artikkel 5

Oversjøiske departementer

Denne forordning får ikke anvendelse på de oversjøiske
departementer nevnt i traktatens artikkel 227 nr. 2, verken med
hensyn til bestemmelsene om registrering av omsertifiserte
sivile subsoniske fly i medlemsstatenes nasjonale registre, eller
med hensyn til bruk av slike fly ved lufthavner i disse
departementene.

Artikkel 6

Gibraltar lufthavn

1. Anvendelsen av denne forordning på Gibraltar lufthavn
skal ikke berøre henholdsvis Kongeriket Spanias og Det
forente kongerikes rettslige standpunkter i forbindelse med
tvisten om suvereniteten over territoriet der lufthavnen ligger.

2. Anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning på
Gibraltar lufthavn skal utsettes til ordningene fastsatt i den
felles erklæringen til utenriksministrene for Kongeriket Spania
og Det forente kongeriket av 2. desember 1987 er iverksatt.
Når dette skjer, skal de to staters regjeringer underrette Rådet.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.



Den får anvendelse tolv måneder etter at den har trådt i kraft.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 29. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann
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