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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) 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)(3) har blitt vesentlig endret flere 
ganger(4). Av klarhets- og fornuftshensyn bør nevnte 
direktiv konsolideres.

2) Anvendelse av støyemisjonsstandarder på sivile 
subsoniske jetfly har betydelige følger for ytelsen 
av luttransporttjenester, særlig når slike standarder 
begrenser den utnyttbare levetid for fly som benyttes av 
luftfartsselskapene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 374 av 27.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 10.

(1) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 55.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. februar 2004 (EUT C 97 E av 22.4.2004, 

s. 67) og rådsbeslutning av 14. november 2006.
(3) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 21. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 991/2001 (EFT L 138 av 22.5.2001, s. 12).
(4) Se del A i vedlegg I.

3) Ved rådsdirektiv 89/629/EØF av 4. desember 1989 om 
begrensning av støyemisjon fra sivile subsoniske jetfly(5) 
begrenses nyregistrering i medlemsstatenes registre av fly 
som ikke oppfyller standardene angitt i del II kapittel 2 i 
bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal 
sivil luftfart, 2. utgave (1988). I direktivet presiseres det 
at begrensningen i nyregistreringen bare er ett første 
skritt

4) På grunn av problemet med økende overbelastning 
av lufthavnene i Fellesskapet er det viktig å sikre at 
de eksisterende anlegg utnyttes best mulig. Dette er 
mulig bare dersom det benyttes fly som er miljømessig 
akseptable.

5) Det arbeid Fellesskapet har utført i samarbeid med 
andre internasjonale organer, viser at for at et forbud 
mot nyregistrering av fly skal ha gunstig innvirkning 
på miljøet, bør forbudet følges av tiltak med sikte på å 
begrense bruk av fly som ikke oppfyller standardene i 
kapittel 3 i vedlegg 16.

6) Det bør innen rimelig tid innføres felles regler som sikrer 
en harmonisert tilnærming i hele Fellesskapet, og som 
utfyller de eksisterende regler. Dette er særlig viktig i lys 
av den seneste tids tendens til gradvis liberalisering av 
europeisk lufttrafikk.

7) Flystøyen bør reduseres, samtidig som det tas hensyn 
til miljøfaktorer, tekniske muligheter og økonomiske 
konsekvenser.

8) Det er hensiktsmessig å regulere bruken av sivile 
subsoniske jetfly som er registrert i medlemsstatenes 
registre og som oppfyller standardene i kapittel 3 i 
vedlegg 16.

(5) EFT L 363 av 13.12.1989, s. 27.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSDIREKTIV	2006/93/EF

av	12.	desember	2006

om	regulering	av	bruk	av	fly	omfattet	av	del	II	kapittel	3	i	bind	1	av	vedlegg	16	til	konvensjonen	om	
internasjonal	sivil	luftfart,	2.	utgave	(1998)(*)
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9) Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelser av de nasjonale 
bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv. Disse 
sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende.

10) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til tidsfristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene som er angitt i del B i 
vedlegg I —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv har som formål å regulere bruken av sivile 
subsoniske jetfly som definert i artikkel 2.

2. Dette direktiv får anvendelse på fly som har største 
tillatte startmasse 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.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal påse at alle sivile subsoniske jetfly 
som benyttes i lufthavner på deres territorium, overholder 
standardene angitt i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til 
konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave (1988).

2. Territoriet nevnt i nr. 1 omfatter ikke de oversjøiske 
departementer nevnt i traktatens artikkel 299 nr. 2.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan innrømme unntak fra artikkel 2 for 
fly som er av historisk interesse.

2. Enhver medlemsstat som innrømmer unntak i henhold til 
nr. 1, skal underrette de øvrige medlemsstaters vedkommende 
myndigheter og Kommisjonen om dette og angi grunnene for 
avgjørelsen.

3. Alle medlemsstater skal anerkjenne unntak som 
innrømmes av en annen medlemsstat for fly som er registrert i 
sistnevntes registre.

4. I enkelttilfeller kan medlemsstatene tillate at fly som 
i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv ikke kan 
benyttes, midlertidig benytter lufthavner på deres territorium.  
Dette unntak er begrenset til:

a) fly hvis bruk er så usedvanlig at det ville være urimelig å 
nekte et midlertidig unntak,

b) fly som utfører ikke-ervervsmessig flyging med henblikk 
på endring, reparasjon eller vedlikehold.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for 
overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til 
dette direktiv og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at disse reglene iverksettes. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene, og umiddelbart underrette den om 
eventuelle senere endringer som påvirker disse bestemmelsene.

Artikkel 6

1. Direktiv 92/14/EØF oppheves, uten at dette berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til tidsfristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene som er angitt 
i del B i vedlegg I.

2. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

Del	A

Opphevet direktiv med påfølgende endringer

Rådsdirektiv 92/14/EØF (EFT L 76 av 23.3.1992, s. 21.)

Rådsdirektiv 98/20/EF (EFT L 107 av 7.4.1998, s. 4.)

Kommisjonsdirektiv 1999/28/EF (EFT L 118 av 6.5.1999, s. 53.)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 991/2001 (EFT L 138 av 22.5.2001, s. 12.)

Del	B

Liste over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 6)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding

92/14/EØF 1. juli 1992

98/20/EF 1. mars 1999

1999/28/EF 1. september 1999
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VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 92/14/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 og 2 Artikkel 1 nr. 1 og 2
Artikkel 1 nr. 3 —
Artikkel 2 nr. 1 —
Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1
Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2
Artikkel 2 nr. 4 —
Artikkel 3 og 4 —
Artikkel 5 nr. 1 —
Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 3 nr. 1
Artikkel 6 og 7 —
Artikkel 8 Artikkel 3 nr. 4
Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 3 nr. 2
Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3
Artikkel 9a og 9b —
Artikkel 10 nr. 1 —
Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 4
— Artikkel 5(1)
— Artikkel 6
— Artikkel 7
Artikkel 11 Artikkel 8
Vedlegg —
— Vedlegg I
— Vedlegg II

(1) Artikkel 2 i rådsdirektiv 98/20/EF.


