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sameiginlegar reglur á sviði almenningsflugs, stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu, og afnám
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2004/36/EB
CAEP/8 útfærsla

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
Hefur með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
Hefur með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá 20. febrúar 2008 nr.
216/2008/EB, um almennar reglur á sviði almenningsflugs, stofnun Flugöryggisstofnunar
Evrópu, og afnám tilskipunar Evrópuráðsins 91/670/EBE, reglugerðar nr. 1592/2002/EB, og
tilskipunar 2004/36/EB, (1), einkum gr. 6(2),
Þar sem:
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(1)

Gr. 6(1) reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 216/2008/EB krefst þess að vörur,
varahlutir og tæki fullnægi kröfum um umhverfisvernd í Viðauka 16 við Chicago
samninginn um alþjóðlegt almenningsflug (hér á eftir ‘Chicago samningurinn') sem
var útgefinn 20.11.08 fyrir bindi I og II, að undanskildum viðaukum.

(2)

Breytingar hafa verið gerðar á Chicago samningnum eftir samþykkt reglugerðar (EB)
nr. 216/2008.

(3)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 216/2008 og ætti því að breyta til
samræmis.

(4)

Aðgerðir sem eru í boði fyrir þessa reglugerð byggja á álitinu sem gefið var út af
Stofnuninni í samræmi við greinar 17(2)(b), og 19(1) reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

(5)

Þær aðgerðir sem tilgreindar eru í þessari reglugerð eru í samræmi við álit
nefndarinnar sem var stofnsett með 65. grein reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

(1)

Stjórnartíðindi EB L 79, 13.03.08, bls. 1.
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SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ :
Grein 1

Reglugerð (EB) nr. 216/2008 er hér með breytt sem hér segir:
1.

Grein 6 málsgrein 1 er skipt út fyrir eftirfarandi:

‘Framleiðsluvörur, íhlutir og búnaður skal uppfylla umhverfisverndarkröfur þær sem er að
finna í breytingu 10 í bindi I og í breytingu 7 í bindi II í viðauka 16 í Chicago
samningnum eins og við á þann 17. nóvember 2011, nema hvað varðar viðbæturnar við
viðauka 16’.
Grein 2
1.

Reglugerð þessi öðlast gildi á 20sta degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins.

2.

Framleiðsluviðmiðunarkröfur vegna útblásturs.
(a)

Með undanþágu frá málsgrein (1), er aðildarríkjum heimilt að veita undanþágur
um ótakmarkaðan tíma, hvað varðar framleiðsluviðmiðunarkröfuna er gildir
um útblástur og er að finna í málsgrein (d) í bindi II, lið II, kafla 2, málsgrein
2.3.2. í viðauka 16 í Chicago samningnum, allt til 31. desember 2016.

(b)

Slíkar undanþágur skulu veittar af því lögbæra stjórnvaldi sem ber ábyrgð á því
fyrirtæki sem fer fram á undanþáguna, í samráði við Stofnunina.
Undanþágur skulu aðeins veittar þegar efnahagsleg áhrif á þau fyrirtæki sem
framleiða hreyflana vega þyngra en hagsmunir umhverfisverndar og, hvað
varðar nýja hreyfla sem setja á upp á nýjum loftförum, skulu ekki veittar fleiri
en 75 hreyflum fyrir hverja tegund hreyfils.

(c)

Þegar beiðni um undanþágu er íhuguð, skal lögbæra stjórnvaldið taka til greina:
(i) þau rök sem fyrirtækið leggur fram, þar á meðal, en takmarkast ekki við,
íhugun
tæknilegra
atriða,
neikvæðra
efnahagslegra
áhrifa,
umhverfisáhrifa, áhrif ófyrirsjáanlegra aðstæðna og atriða er taka til eigin
fjár;
(ii)

ætlaða notkun þeirra hreyfla sem verða fyrir áhrifum, þ.e. hvort þeir
eru varahreyflar eða nýir hreyflar (sem setja á upp á nýjum loftförum);

(iii) fjölda nýrra hreyfla sem verða fyrir áhrifum;
(iv)

fjölda veittra undanþága fyrir þá tegund hreyfils.

(d) Þegar undanþága er veitt, skal lögbæra stjórnvaldið a.m.k. tilgreina:
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(i)

tegundarvottorðsnúmer hreyfilsins;

(ii)

hámarksfjölda hreyfla sem undanþágan felur í sér;

(iii) ætlaða notkun þeirra hreyfla sem verða fyrir áhrifum og tímamörkin
fyrir framleiðslu þeirra;
(e) Fyrirtæki sem framleiða hreyfla samkvæmt undanþágu sem veitt er í samræmi við
þessa grein skulu:
(i)

tryggja að auðkennisplötur þeirra hreyfla sem verða fyrir áhrifum séu
merktar ‘EXEMPT NEW’ (NÝR UNDANÞEGINN HREYFILL) eða
‘EXEMPT SPARE’ (UNDANÞEGINN VARAHREYFILL), eftir því sem
við á;

(ii)

hafa gæðastjórnunarferli til að halda utan um umsjón og stjórnun á
framleiðslu hreyfla sem verða fyrir áhrifum;

(iii) veita lögbæra stjórnvaldinu og hönnunarfyrirtækinu reglulegar
upplýsingar um hreyfla á undanþágu sem hafa verið framleiddir, þar á
meðal gerð, raðnúmer, notkun hreyfilsins og þær tegundir loftfara sem
hreyflarnir hafa verið settir upp á.
(f) Stofnunin skal, án óþarfa tafa, fá upplýsingar um öll gögn sem vísað er til í (c) og
(e)(iii), frá því lögbæra stjórnvaldi sem veitti undanþáguna. Stofnunin skal koma á
fót og halda utan um skrá sem inniheldur slík gögn og gera hana aðgengilega
almenningi.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari
lögfestingar.
Gjört í Brussel, […]

Fyrir hönd Framkvæmdastjórnarinnar
[…]
Meðlimur Framkvæmdastjórnarinnar
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