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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 494/2012 

av 11. juni 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 593/2007 om avgifter og gebyrer som innkreves av Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for  

sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk 

flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 

91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 

2004/36/EF(1), særlig artikkel 64 nr. 1, 

etter samråd med styret for Det europeiske flysikkerhetsbyrå, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 216/2008 har virkeområdet for 

Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt 

«Byrået») blitt utvidet. Følgelig skal Byrået utstede 

sertifikater, tillatelser, lisenser eller andre dokumenter 

som følge av sertifisering i henhold til det utvidede 

virkeområdet. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007 av  

31. mai 2007 om avgifter og gebyrer som innkreves av 

Det europeiske flysikkerhetsbyrå(2) tillates det ikke at 

det innkreves avgifter og gebyrer for noen 

sertifiseringsvirksomhet omhandlet i artikkel 5 nr. 5 

bokstav e) og i artikkel 21, 22, 22a, 22b og 23 i 

forordning (EF) nr. 216/2008, bortsett fra virksomhet 

nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 

24. september 2003 om fastsettelse av gjennom-

føringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av 

luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og 

for sertifisering av konstruksjons- og produksjons-

organisasjoner(3) og i kommisjonsforordning (EF) nr. 

2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig 

luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -

deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og 

personell som deltar i disse oppgaver(4). 

3) Avgifter og gebyrer nevnt i denne forordning bør 

fastsettes på en åpen, rettferdig og ensartet måte og 

gjenspeile den reelle kostnaden ved hver enkelt ytelse 

som fastsatt i artikkel 64 nr. 4 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 216/2008. Det må sikres at Byråets samlede 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 12.6.2012,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 

31.10.2013, s. 64. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 140 av 1.6.2007, s. 3. 

(3) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

(4) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 

kostnader ved å utføre sertifiseringsoppgaver og de 

samlede inntektene fra avgiftene det innkrever, er i 

balanse. 

4) Foretakenes geografiske beliggenhet i medlemsstatene 

bør ikke medføre forskjellsbehandling ved fastsettelsen 

av avgifter. 

5) Søkeren bør kunne framsette en forespørsel om prisen 

som skal betales for tjenesten som skal ytes. Kriteriene 

for fastsettelse av beløpet som skal betales, må være 

klare, ensartede og offentlig tilgjengelige. Dersom det 

ikke er mulig å fastsette dette beløpet nøyaktig på 

forhånd, bør Byrået fastsette åpne prinsipper for 

hvordan beløpet beregnes og betales etter hvert som 

tjenesten utføres. 

6) Det bør fastsettes tidsfrister for betaling av avgifter og 

gebyrer som innkreves i henhold til denne forordning. 

Det bør fastsettes egnede tiltak ved manglende betaling, 

for eksempel at tilknyttede søknadsprosesser avsluttes, 

aktuelle tillatelser ugyldiggjøres, tjenesteyting til samme 

søker innstilles, og ubetalte beløp inndrives ved de 

metoder som er tilgjengelige. 

7) Gebyrer for klager mot Byråets vedtak bør være betalt i 

sin helhet før klagen tillates fremmet. 

8) Berørte parter bør rådspørres før eventuelle 

avgiftsendringer. Dessuten bør Byrået regelmessig 

informere berørte parter om hvordan og på hvilket 

grunnlag avgiftene beregnes, for å gi berørte parter 

innsyn i Byråets kostnader og for å gi bransjen tilbørlig 

økonomisk innsyn og mulighet til å forutse avgiftene 

som må betales. Det bør derfor være mulig å revidere 

avgiftssatsene hvert år på grunnlag av Byråets 

økonomiske resultater og prognoser. 

9) Forordning (EU) nr. 593/2007 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelsen fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 593/2007 gjøres følgende endringer:  

2017/EØS/51/77 



17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/681 

 

1.  I artikkel 1 skal annet ledd lyde: 

 «Den fastsetter særlig de omstendigheter der avgiftene og 

gebyrene nevnt i artikkel 64 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 skal betales, avgiftenes og gebyrenes størrelse 

og betalingsmåten.» 

2.  I artikkel 2 skal bokstav a)–d) lyde: 

«a) «avgifter» de beløp som Byrået innkrever, og som 

søkere skal betale for sertifiseringsoppgaver, 

b) «gebyrer» de beløp som Byrået innkrever, og som 

søkere skal betale for tjenester som byrået yter, unntatt 

sertifiseringsoppgaver, , inklusive levering av varer, 

c) «sertifiseringsoppgaver» all virksomhet som Byrået 

utfører direkte eller indirekte med sikte på å utstede, 

opprettholde eller endre sertifikater nevnt i forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

d) «søker» enhver fysisk eller juridisk person som ber 

Byrået om en sertifiseringsoppgave eller tjenesteyting,» 

3.  I artikkel 4 skal nytt annet og tredje ledd lyde: 

 «Ved anvendelsen av framtidige forordninger kan Byrået 

innkreve avgifter i henhold til del II i vedlegget for andre 

sertifiseringsoppgaver enn de som er omhandlet i del I i 

vedlegget. 

 Eventuelle organisasjonsendringer som rapporteres til 

Byrået og påvirker dets godkjenning, kan medføre ny 

beregning av tilsynsavgiften som skal betales, med virkning 

fra og med neste avgiftsperiode.» 

4.  Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

1.  Avgiften betales av søkeren i euro. Betalingsvilkårene 

skal gjøres tilgjengelige for søkerne på Byråets nettsted. 

Søkeren skal betale hele avgiften, herunder eventuelle 

bankgebyrer knyttet til betalingen, før sertifikatet utstedes, 

fornyes eller endres, med mindre Byrået vedtar noe annet 

etter å ha tatt rimelig hensyn til den økonomiske risikoen. 

Avgiften skal betales innen 30 kalenderdager fra datoen 

Byrået underretter søkeren om fakturaen. Søknaden kan 

oppheves eller sertifikatet oppheves midlertidig eller 

tilbakekalles dersom avgiftene som skal betales, ikke er 

mottatt etter at tidsfristen er utløpt, og etter at Byrået har 

sendt ut en formell advarsel. 

2.  Byrået kan fakturere avgiften som én innbetaling etter 

at søknaden er mottatt, eller ved begynnelsen av 

årsperioden eller tilsynsperioden. 

3.  For alle sertifiseringsoppgaver som gir opphav til 

betaling av timebaserte avgifter, kan Byrået på anmodning 

gi søkeren et overslag. Byrået skal endre overslaget dersom 

det viser seg at oppgaven er enklere eller raskere å utføre 

enn først antatt, eller dersom det tvert imot viser seg at den 

er mer komplisert eller tar lengre tid å utføre enn Byrået 

med rimelighet kan ha forutsett. 

4.  Dersom Byrået etter å ha kontrollert en søknad vedtar 

ikke å godta den, tilbakebetales alle avgifter som søkeren 

har betalt, unntatt et beløp til å dekke 

administrasjonskostnader ved behandling av søknaden. 

Dette beløpet skal tilsvare to ganger timesatsen fastsatt i 

del II i vedlegget. Om Byrået har bevis for at søkerens 

økonomiske kapasitet er usikker, kan Byrået avslå en 

søknad dersom søkeren ikke stiller bankgaranti eller sikret 

innskudd. Byrået kan også avslå en søknad dersom søkeren 

ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser i forbindelse 

med sertifiseringsoppgaver eller tjenester som ytes av 

Byrået, så sant ikke søkeren betaler det skyldige beløpet for 

de aktuelle sertifiseringsoppgavene eller tjenestene. 

5.  Dersom byrået må avbryte en sertifiseringsoppgave 

fordi søkeren har utilstrekkelige ressurser eller ikke 

overholder relevante krav, eller fordi søkeren bestemmer 

seg for å trekke tilbake søknaden eller utsette prosjektet, 

forfaller resten av det skyldige avgiftsbeløpet, beregnet per 

time for den inneværende perioden på tolv måneder, men 

uten at det overstiger gjeldende faste avgift, i sin helhet på 

det tidspunkt da byrået avbryter arbeidet, sammen med 

eventuelle andre beløp som forfaller på dette tidspunktet. 

Det aktuelle timeantallet skal faktureres etter timesatsen 

fastsatt i del II i vedlegget. Dersom Byrået på søkerens 

anmodning gjenopptar en tidligere avbrutt sertifiserings-

oppgave, skal denne oppgaven faktureres som et nytt 

prosjekt. 

6.  Dersom sertifikatinnehaveren gir avkall på det 

aktuelle sertifikatet eller byrået tilbakekaller det, forfaller 

resten av det skyldige avgiftsbeløpet, beregnet per time, 

men uten at det overstiger gjeldende faste avgift, i sin helhet 

på det tidspunkt da sertifikatet gis avkall på eller 

tilbakekalles, sammen med eventuelle andre beløp som 

forfaller på dette tidspunktet. Det aktuelle timeantallet skal 

faktureres etter timesatsen fastsatt i del II i vedlegget. 

7.  Dersom Byrået midlertidig opphever sertifikatet som 

følge av at årsavgiften eller tilsynsavgiften ikke er betalt, 

eller fordi søkeren ikke oppfyller gjeldende krav, fortsetter 

de respektive avgiftsperiodene å løpe.» 

5.  I artikkel 10 utgår nr. 2. 

6.  I artikkel 11 skal annet og tredje ledd lyde: 

 «Det skal innkreves gebyr for behandling av klage fremmet 

i henhold til artikkel 44 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008.(1) Gebyrbeløpene er fast-

satt i del IV i vedlegget. Dersom søkeren er en juridisk 

  

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 
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person, skal vedkommende framlegge en undertegnet attest 

fra en godkjent representant for den berørte organisasjonen 

som angir søkerens økonomiske omsetning. Attesten skal 

framlegges sammen med meldingen om klagen. 

Klagegebyret skal betales innen 60 dager etter at klagen ble 

inngitt til Byrået, i henhold til gjeldende prosedyre fastsatt 

av Byrået. Dersom gebyret ikke blir betalt innen denne 

fristen, skal klageinstansen avvise klagen. Dersom klagen 

avgjøres til fordel for klageren, skal Byrået uten opphold 

tilbakebetale klagegebyret til klageren. 

 Et overslag over gebyrets størrelse kan på anmodning 

meddeles søkeren før tjenesten utføres. Byrået skal endre 

overslaget dersom det viser seg at oppgaven er enklere eller 

raskere å utføre enn først antatt, eller dersom det tvert imot 

viser seg at den er mer komplisert eller tar lengre tid å 

utføre enn Byrået med rimelighet kan ha forutsett.» 

7.  I artikkel 14 skal nytt nr. 3 lyde: 

 «3.  Vedlegget til denne forordning skal regelmessig 

gjennomgås for å sikre at vesentlige opplysninger knyttet til 

underliggende forutsetninger om Byråets forventede 

inntekter og kostnader blir behørig gjenspeilet i de avgifter 

og gebyrer Byrået innkrever. Om nødvendig kan denne 

forordning og vedlegget revideres senest fem år etter 

ikrafttredelsen.» 

8.  Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 593/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  I del II skal nr. 2 lyde: 

«2.  Timegrunnlag for de enkelte oppgaver(*): 

Påvisning av konstruksjonskompetanse etter alternative 

framgangsmåter 

Faktisk antall timer 

Produksjon uten godkjenning Faktisk antall timer 

Alternative metoder for å overholde 

luftdyktighetspåbud 

Faktisk antall timer 

Valideringsstøtte (godkjenning fra utenlandske 

myndigheter av EASA-sertifisering) 

Faktisk antall timer 

Teknisk bistand på anmodning fra utenlandske 

myndigheter 

Faktisk antall timer 

EASA-godkjenning av rapporter fra utvalget for 

vedlikeholdsettersyn 

Faktisk antall timer 

Overføring av sertifikater Faktisk antall timer 

Sertifikat for godkjent opplæringsinstitusjon Faktisk antall timer 

Sertifikat for flymedisinsk senter Faktisk antall timer 

Sertifikat som ATM-ANS-organisasjon Faktisk antall timer 

Sertifikat for utdanningsorganisasjon for flygeledere Faktisk antall timer 

Driftsdata knyttet til typesertifikat, endring av 

typesertifikat og supplerende typesertifikat(**) 

Faktisk antall timer 

Kvalifikasjonssertifikat for opplæringsinnretninger for 

flysimulering 

Faktisk antall timer 

Godkjenning av ferdsvilkår for flygetillatelse 3 timer 

Administrativ nyutstedelse av dokumenter 1 time 

Eksportbevis for luftdyktighet (E-CoA) for luftfartøyer 

sertifisert til CS 25 

6 timer 

Eksportbevis for luftdyktighet (E-CoA) for andre 

luftfartøyer 

2 timer 

  

(*) Listen over oppgaver er ikke uttømmende. At en oppgave ikke er oppført, skal ikke automatisk tolkes som at 

oppgaven ikke kan utføres av Det europeiske flysikkerhetsbyrå. 

(**) Se artikkel 5 og 20 i forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EF) nr. 1702/2003 med senere endringer.» 

2)  Del IV skal lyde: 

«DEL IV 

Klagegebyrer 

For alle klager anvendes et fast gebyr som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende 

gebyrkategori for aktuell person eller organisasjon. 

Klagen kan bare behandles etter at klagegebyret er betalt. 



17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/684 

 

Fast gebyr EUR 10 000 

 

Gebyrkategori for fysiske personer Koeffisient for fast gebyr 

 0,1 

 

Gebyrkategori for organisasjoner etter søkerens økonomiske 

omsetning i euro 
Koeffisient for fast gebyr 

Under 100 001 0,25 

Mellom 100 001 og 1 200 000 0,5 

Mellom 1 200 001 og 2 500 000 0,75 

Mellom 2 500 001 og 5 000 000 1 

Mellom 5 000 001 og 50 000 000 2,5 

Mellom 50 000 001 og 500 000 000 5 

Mellom 500 000 001 og 1 000 000 000 7,5 

Over 1 000 000 000 10» 

 


