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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/55 

frá 9. janúar 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar að bæta Lýðveldinu Singapúr við þau þriðju 

lönd sem viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í 

almenningsflugi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um 

flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1998 (2) eru tilgreind þau þriðju lönd 

sem viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um að verja almenningsflug 

gegn ólöglegu athæfi sem stofnar flugvernd í almenningsflugi í hættu. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur einnig sannreynt að Lýðveldið Singapúr uppfyllir viðmiðanir til að viðurkenna jafngildi 

krafna um flugvernd í þriðju löndum sem settar eru fram í E-hluta viðaukans við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 272/2009 (3). 

3) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 til samræmis við það. 

4) Veita ætti viðeigandi frest áður en þessi reglugerð tekur gildi, að teknu tilliti til þess að breytinga á rekstri eða 

mannvirkjum á flugvöllum, eða hvort tveggja, kann að verða krafist. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 

almenningsflugi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 6. febrúar 2018. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 10, 13.1.2018, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2018 frá 

6. júlí 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72. 

(2) Stjtíð. ESB L 299, 14.11.2015, bls. 1. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 272/2009 frá 2. apríl 2009 um viðbætur við sameiginlegar grunnkröfur um flugvernd í 

almenningsflugi sem mælt er fyrir um í viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 300/2008 (Stjtíð ESB L 91, 3.4.2009, 

bls. 7). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 9. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Fyrir hönd forsetans, 

Violeta BULC 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fylgiskjals 3-B í 3. kafla komi eftirfarandi: 

„FYLGISKJAL 3-B 

FLUGVERND LOFTFARA 

ÞRIÐJU LÖND SEM OG ÖNNUR LÖND OG YFIRRÁÐASVÆÐI, SEM VI. BÁLKUR Í ÞRIÐJA HLUTA SÁTTMÁLANS UM 

STARFSHÆTTI EVRÓPUSAMBANDSINS GILDIR EKKI UM, SKV. 355. GR. ÞESS SÁTTMÁLA, SEM VIÐURKENNT ER AÐ BEITI 

FLUGVERNDARKRÖFUM SEM JAFNGILDA SAMEIGINLEGUM GRUNNKRÖFUM UM FLUGVERND Í ALMENNINGSFLUGI 

Að því er varðar flugvernd loftfara hefur verið viðurkennt að eftirfarandi þriðju lönd sem og önnur lönd og yfirráðasvæði, 

sem VI. bálkur í þriðja hluta sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gildir ekki um, skv. 355. gr. þess sáttmála, beiti 

flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi: 

Kanada 

Færeyjar, að því er varðar Vágar-flugvöll 

Grænland, að því er varðar Kangerlussuaq-flugvöll 

Guernsey 

Eyjan Mön á Írlandshafi 

Jersey 

Montenegró (Svartfjallaland) 

Lýðveldið Singapúr, að því er varðar Singapore Changi flugvöll 

Bandaríkin 

Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkjanna ef hún hefur upplýsingar sem benda 

til þess að flugverndarkröfur, sem hlutaðeigandi þriðja land eða annað land eða yfirráðasvæði beitir og hafa veruleg áhrif á 

almenna flugvernd í Sambandinu, séu ekki lengur jafngildar sameiginlegum grunnkröfum Sambandsins. 

Tilkynna skal hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkjanna tafarlaust ef framkvæmdastjórnin hefur upplýsingar um að 

samþykktar hafi verið aðgerðir, þ.m.t. mótvægisaðgerðir, sem staðfesta að flugverndarkröfur, sem hlutaðeigandi þriðja land 

eða annað land eða yfirráðasvæði beitir, séu aftur orðnar jafngildar sameiginlegu grunnkröfunum.“, 

2) í stað fylgiskjals 4-B í 4. kafla komi eftirfarandi: 

„FYLGISKJAL 4-B 

FARÞEGAR OG HANDFARANGUR 

ÞRIÐJU LÖND SEM OG ÖNNUR LÖND OG YFIRRÁÐASVÆÐI, SEM VI. BÁLKUR Í ÞRIÐJA HLUTA SÁTTMÁLANS UM 

STARFSHÆTTI EVRÓPUSAMBANDSINS GILDIR EKKI UM, SKV. 355. GR. ÞESS SÁTTMÁLA, SEM VIÐURKENNT ER AÐ BEITI 

FLUGVERNDARKRÖFUM SEM JAFNGILDA SAMEIGINLEGUM GRUNNKRÖFUM UM FLUGVERND Í ALMENNINGSFLUGI 

Að því er varðar farþega og handfarangur hefur verið viðurkennt að eftirfarandi þriðju lönd sem og önnur lönd og 

yfirráðasvæði, sem VI. bálkur í þriðja hluta sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gildir ekki um, skv. 355. gr. þess 

sáttmála, beiti flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi: 

Kanada 

Færeyjar, að því er varðar Vágar-flugvöll  
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Grænland, að því er varðar Kangerlussuaq-flugvöll 

Guernsey 

Eyjan Mön á Írlandshafi 

Jersey 

Montenegró (Svartfjallaland) 

Lýðveldið Singapúr, að því er varðar Singapore Changi flugvöll 

Bandaríkin 

Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkjanna ef hún hefur upplýsingar sem benda 

til þess að flugverndarkröfur, sem hlutaðeigandi þriðja land eða annað land eða yfirráðasvæði beitir og hafa veruleg áhrif á 

almenna flugvernd í Sambandinu, séu ekki lengur jafngildar sameiginlegum grunnkröfum Sambandsins. 

Tilkynna skal hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkjanna tafarlaust ef framkvæmdastjórnin hefur upplýsingar um að 

samþykktar hafi verið aðgerðir, þ.m.t. mótvægisaðgerðir, sem staðfesta að flugverndarkröfur, sem hlutaðeigandi þriðja land 

eða annað land eða yfirráðasvæði beitir, séu aftur orðnar jafngildar sameiginlegu grunnkröfunum.“, 

3) í stað fylgiskjals 5-A í 5. kafla komi eftirfarandi: 

„FYLGISKJAL 5-A 

LESTARFARANGUR 

ÞRIÐJU LÖND SEM OG ÖNNUR LÖND OG YFIRRÁÐASVÆÐI, SEM VI. BÁLKUR Í ÞRIÐJA HLUTA SÁTTMÁLANS UM 

STARFSHÆTTI EVRÓPUSAMBANDSINS GILDIR EKKI UM, SKV. 355. GR. ÞESS SÁTTMÁLA, SEM VIÐURKENNT ER AÐ BEITI 

FLUGVERNDARKRÖFUM SEM JAFNGILDA SAMEIGINLEGUM GRUNNKRÖFUM UM FLUGVERND Í ALMENNINGSFLUGI 

Að því er varðar lestarfarangur hefur verið viðurkennt að eftirfarandi þriðju lönd sem og önnur lönd og yfirráðasvæði, sem 

VI. bálkur í þriðja hluta sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gildir ekki um, skv. 355. gr. þess sáttmála, beiti 

flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi: 

Kanada 

Færeyjar, að því er varðar Vágar-flugvöll 

Grænland, að því er varðar Kangerlussuaq-flugvöll 

Guernsey 

Eyjan Mön á Írlandshafi 

Jersey 

Montenegró (Svartfjallaland) 

Lýðveldið Singapúr, að því er varðar Singapore Changi flugvöll 

Bandaríkin 

Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkjanna ef hún hefur upplýsingar sem benda 

til þess að flugverndarkröfur, sem hlutaðeigandi þriðja land eða annað land eða yfirráðasvæði beitir og hafa veruleg áhrif á 

almenna flugvernd í Sambandinu, séu ekki lengur jafngildar sameiginlegum grunnkröfum Sambandsins. 

Tilkynna skal hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkjanna tafarlaust ef framkvæmdastjórnin hefur upplýsingar um að 

samþykktar hafi verið aðgerðir, þ.m.t. mótvægisaðgerðir, sem staðfesta að flugverndarkröfur, sem hlutaðeigandi þriðja land 

eða annað land eða yfirráðasvæði beitir, séu aftur orðnar jafngildar sameiginlegu grunnkröfunum.“ 

 __________  


