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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2003

af

om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet

("interoperabilitetsforordningen")

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 41.
2 EFT C 241 af 7.10.2002, s. 24.
3 EFT C 278 af 14.11.2002, s. 13.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 3.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af         (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) For at oprette det fælles europæiske luftrum bør der træffes foranstaltninger vedrørende sy-

stemer, komponenter og tilhørende procedurer med henblik på at sikre interoperabiliteten i det

europæiske lufttrafikstyringsnet (EATMN), idet disse foranstaltninger bør stemme overens

med udøvelsen af luftfartstjenester som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

(EF) nr. -/2003 af           om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum

("luftfartstjenesteforordningen")* og med organisationen og udnyttelsen af luftrummet som

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. -/2003 af            om organisation

og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum ("luftrumsforordningen")**.

(2) I rapporten fra Gruppen på Højt Plan om det Fælles Europæiske Luftrum slås det fast, at der

er behov for at fastsætte tekniske regler på grundlag af den nye metode i overensstemmelse

med Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonise-

ring og standarder1, hvor væsentlige krav, regler og standarder er komplementære og sam-

stemmende.

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. -/2003 af             om rammerne for op-

rettelse af et fælles europæisk luftrum ("rammeforordningen")*** fastsættes rammerne for op-

rettelsen af et fælles europæisk luftrum.

(4) Rapporten fra Gruppen på Højt Plan har bekræftet, at selv om der er gjort fremskridt i de se-

nere år hen imod homogen drift af det europæiske lufttrafikstyringsnet, er situationen stadig

utilfredsstillende, idet integrationen mellem de nationale lufttrafikstyringssystemer fortsat er

ringe, og det går langsomt med at indføre de nye driftskoncepter og teknologier, som er en

forudsætning for at kunne levere den påkrævede kapacitetsforøgelse.

                                                
* Jf. s.    i denne udgave af EUT.
** Jf. s.    i denne udgave af EUT.
1 EFT C 136 af 4.6.1985, s. 1.
*** Jf. s.    i denne udgave af EUT.
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(5) En øget integration på fællesskabsniveau vil føre til større effektivitet, lavere omkostninger i

forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af systemer samt bedre samordning af driften.

(6) Der anvendes overvejende nationale tekniske specifikationer ved anskaffelser, og dette har

ført til opsplitning af markedet for systemer, hvilket ikke letter industrisamarbejdet på fælles-

skabsplan. Det er således særlig industrien, der mærker virkningerne, eftersom den i udstrakt

grad må tilpasse sine produkter til det enkelte lands marked. Udvikling og implementering af

ny teknologi bliver på denne måde et unødigt vanskeligt forehavende, og indførelsen af nye

driftskoncepter, der er nødvendige for at øge kapaciteten, forsinkes.

(7) Alle, der er involveret i lufttrafikstyring, har derfor interesse i at få etableret en ny form for

partnerskab, der inddrager alle parter på en afbalanceret måde og stimulerer kreativiteten og

udvekslingen af viden, erfaringer og risici. Et sådant partnerskab bør sigte mod i samarbejde

med industrien at opstille et sammenhængende sæt fællesskabsspecifikationer, der kan imø-

dekomme det bredest mulige spektrum af behov.

(8) Det indre marked er et fællesskabsmål, og foranstaltninger, der træffes i henhold til denne

forordning, bør derfor bidrage til gradvis at udvikle det indre marked inden for denne sektor.

(9) Der må derfor fastsættes væsentlige krav, som skal gælde for det europæiske lufttrafiksty-

ringsnet og for dets systemer, komponenter og tilhørende procedurer.
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(10) Der bør udarbejdes gennemførelsesbestemmelser vedrørende systemernes interoperabilitet,

når dette er nødvendigt for at supplere eller præcisere de væsentlige krav. Sådanne gennemfø-

relsesbestemmelser bør desuden udarbejdes, hvor det er nødvendigt for at lette samordnet ind-

førelse af nye aftalte og validerede driftskoncepter og teknologier. Disse bestemmelser bør til

enhver tid overholdes. Bestemmelserne bør bygge på regler og standarder, der er udarbejdet af

internationale organisationer som Eurocontrol og ICAO.

(11) Udvikling og vedtagelse af fællesskabsspecifikationer vedrørende det europæiske lufttrafik-

styringsnet samt dets systemer, komponenter og tilhørende procedurer er et egnet middel til at

fastlægge de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er nødvendige for at opfylde de væ-

sentlige krav og overholde de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interopera-

bilitet. Overholdelse af offentliggjorte fællesskabsspecifikationer, hvilket forbliver frivilligt,

skaber en formodning om, at de væsentlige krav er opfyldt og de relevante gennemførelsesbe-

stemmelser vedrørende interoperabilitet overholdt.

(12) Fællesskabsspecifikationer bør udformes af de europæiske standardiseringsorganer i samar-

bejde med European Organisation for Civil Aviation Equipment (Eurocae) og af Eurocontrol i

overensstemmelse med Fællesskabets almindelige standardiseringsprocedurer.

(13) Procedurerne for vurdering af komponenters overensstemmelse eller anvendelsesegnethed bør

bygge på modulerne i Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de for-

skellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og an-

vendelse af "CE-overensstemmelsesmærkningen", med henblik på anvendelse i direktiverne

om teknisk harmonisering1. Disse moduler bør i nødvendigt omfang kunne udvides til at dæk-

ke særlige behov hos de berørte industrier.

                                                
1 EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23.
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(14) Det drejer sig om et lille marked, som omfatter systemer og komponenter, der næsten udeluk-

kende bruges til lufttrafikstyring og ikke er bestemt for almindelige forbrugere. Det ville der-

for være urimeligt at CE-mærke komponenter, da en fabrikanterklæring om overensstemmelse

på grundlag af en vurdering af overensstemmelsen og/eller anvendelsesegnetheden er til-

strækkelig. Dette bør ikke berøre fabrikanternes pligt til at CE-mærke visse komponenter for

at angive, at disse er i overensstemmelse med anden EF-lovgivning, som de er omfattet af.

(15) Ibrugtagning af lufttrafikstyringssystemer bør betinges af, at opfyldelsen af de væsentlige

krav og overholdelsen af de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabi-

litet er verificeret. Brug af fællesskabsspecifikationer skaber en formodning om, at de væ-

sentlige krav er opfyldt og de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interopera-

bilitet overholdt.

(16) Den fulde anvendelse af denne forordning bør tilvejebringes gennem en overgangsstrategi,

som tilstræber at nå målene for denne forordning uden at skabe urimelige costbenefithindrin-

ger for en bevaring af den eksisterende infrastruktur.
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(17) Inden for rammerne af den relevante fællesskabslovgivning bør der tages behørigt hensyn til

behovet for at sikre

– harmoniserede betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne,

hvilket er nødvendigt for implementeringen af det fælles europæiske luftrum, herunder

aspekter vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet

– beskyttelse af Safety of Life-tjenester mod skadelig interferens

– effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af frekvenser, som tildeles luftfartssektoren og

forvaltes af denne alene.
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(18) Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekni-

ske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air-

traffic-management equipment and systems)1, omhandler kun ordregivende myndigheders

forpligtelser. Denne forordning er mere omfattende, idet den vedrører alle interessenters for-

pligtelser, herunder luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, industrien og lufthavne, og bå-

de giver mulighed for at fastsætte regler, der gælder for alle, og for at vedtage fællesskabsspe-

cifikationer, der, selv om de er frivillige, skaber en formodning om opfyldelse af de væsentli-

ge krav. Derfor bør direktiv 93/65/EØF, Kommissionens direktiv 97/15/EF af 25. marts 1997

om vedtagelse af Eurocontrolstandarder og om ændring af Rådets direktiv 93/65/EØF om de-

finition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og sy-

stemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic-management equipment and systems)2 samt

Kommissionens forordning (EF) nr. 2082/2000 af 6. september 2000 om vedtagelse af Euro-

controlstandarder og om ændring af direktiv 97/15/EF3 og (EF) nr. 980/2002 af 4. juni 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 2082/2000 ophæves efter en overgangsperiode.

                                                
1 EFT L 187 af 29.7.1993, s. 52. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv

97/15/EF (EFT L 95 af 10.4.1997, s. 16).
2 EFT L 95 af 10.4.1997, s. 16. Direktivet er ændret ved forordning (EF) nr. 2082/2000

(EFT L 254 af 9.10.2000, s. 1).
3 EFT L 254 af 9.10.2000, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF)

nr. 980/2002 (EFT L 150 af 8.6.2002, s. 38).
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(19) Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at sørge for, at substansen i visse bestemmelser i

fællesskabslovgivningen, der er vedtaget med hjemmel i direktiv 93/65/EF, fortsat vil være

gældende uændret. Det vil tage en vis tid at vedtage de gennemførelsesbestemmelser, der sva-

rer til nævnte bestemmelser, i henhold til denne forordning –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:



15854/3/02 REV 3 BS/bms 9
DG C III    DA

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Denne forordning omhandler inden for rammeforordningens anvendelsesområde interopera-

biliteten i det europæiske lufttrafikstyringsnet.

2. Denne forordning gælder for systemer, disses komponenter og tilhørende procedurer, jf. bi-

lag I.

3. Formålet med denne forordning er at opnå interoperabilitet mellem de forskellige systemer,

komponenter og tilhørende procedurer i det europæiske lufttrafikstyringsnet, idet der tages behørigt

hensyn til de relevante internationale regler. Denne forordning tager også sigte på at sikre samord-

net og hurtig indførelse af nye aftalte og validerede driftskoncepter og teknologier i lufttrafikstyrin-

gen.

KAPITEL II

Væsentlige krav, gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet

og fællesskabsspecifikationer

Artikel 2

Væsentlige krav

Det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer, disses komponenter og tilhørende procedurer

skal opfylde væsentlige krav. De væsentlige krav er anført i bilag II.
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Artikel 3

Gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet

1. Der udarbejdes gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet, når dette er nød-

vendigt for at nå målene for denne forordning på en sammenhængende måde.

2. Systemer, komponenter og tilhørende procedurer skal overholde de relevante gennemførel-

sesbestemmelser vedrørende interoperabilitet i hele deres livscyklus.

3. Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet skal navnlig:

a) fastlægge eventuelle specifikke krav, som supplerer eller præciserer de væsentlige krav, især

for så vidt angår sikkerhed, homogen drift og præstationer, og/eller

b) hvor dette er relevant, beskrive eventuelle specifikke krav, som supplerer eller præciserer de

væsentlige krav, især for så vidt angår samordnet indførelse af nye aftalte og validerede

driftskoncepter og teknologier, og/eller

c) fastlægge komponenterne, når det drejer sig om systemer, og/eller

d) beskrive de særlige procedurer for overensstemmelsesvurdering, der i givet fald inddrager

bemyndigede organer, jf. artikel 8, og som er baseret på de i afgørelse 93/465/EØF definerede

moduler, der skal anvendes ved vurdering af komponenternes overensstemmelse eller anven-

delsesegnethed samt ved verifikation af systemerne, og/eller
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e) fastsætte betingelserne for gennemførelse, herunder også i givet fald den dato, hvor alle rele-

vante interessenter skal overholde bestemmelserne.

4. I forbindelse med udarbejdelse, vedtagelse og revision af gennemførelsesbestemmelserne

vedrørende interoperabilitet tages der hensyn til de anslåede omkostninger og fordele ved de for-

skellige tekniske løsninger, hvorved bestemmelserne kan overholdes, med henblik på at finde den

mest holdbare løsning under behørig hensyntagen til opretholdelsen af et aftalt højt sikkerhedsni-

veau. En vurdering af omkostninger og fordele ved disse løsninger for samtlige interessenter ved-

lægges hvert udkast til gennemførelsesbestemmelse vedrørende interoperabilitet.

5. Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet fastlægges efter proceduren i

rammeforordningens artikel 7.

Artikel 4

Fællesskabsspecifikationer

1. Med henblik på at nå målene for denne forordning kan der fastlægges fællesskabsspecifikati-

oner. Sådanne specifikationer kan være:

a) europæiske standarder for systemer eller komponenter med tilhørende procedurer, der udar-

bejdes af de europæiske standardiseringsorganer i samarbejde med Eurocae efter mandat fra

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske stan-

darder og forskrifter1 og efter de almindelige retningslinjer for samarbejde mellem Kommis-

sionen og standardiseringsorganerne, der blev undertegnet den 13. november 1984,

eller

                                                
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217

af 5.8.1998, s. 18).
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b) specifikationer, der udarbejdes af Eurocontrol for så vidt angår samordning af driften mellem

luftfartstjenesteudøvere på anmodning af Kommissionen og efter proceduren i rammeforord-

ningens artikel 5, stk. 2.

2. Systemer med tilhørende procedurer og komponenter, der er i overensstemmelse med de rele-

vante fællesskabsspecifikationer, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions

Tidende, formodes at opfylde de væsentlige krav og/eller at overholde gennemførelsesbestemmel-

serne vedrørende interoperabilitet.

3. Kommissionen offentliggør referencenumrene for de europæiske standarder, jf. stk. 1, litra a),

i Den Europæiske Unions Tidende.

4. Referencenumrene for Eurocontrol-specifikationerne, jf. stk. 1, litra b), offentliggøres af

Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende efter proceduren i rammeforordningens artikel 5,

stk. 2.

5. Mener en medlemsstat eller Kommissionen, at overensstemmelse med en offentliggjort fæl-

lesskabsspecifikation ikke sikrer opfyldelsen af de væsentlige krav og/eller overholdelsen af gen-

nemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet, som den pågældende fællesskabsspecifi-

kation skulle dække, finder proceduren i rammeforordningens artikel 5, stk. 2, anvendelse.

6. Er der mangler i offentliggjorte europæiske standarder, kan det efter  proceduren i rammefor-

ordningens artikel 5, stk. 2, efter høring af det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv

98/34/EF, besluttes, at de pågældende standarder eller ændringer heraf skal trækkes helt eller delvis

tilbage fra de publikationer, hvori de er nævnt.
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7. Er der mangler i offentliggjorte Eurocontrol-specifikationer, kan det efter proceduren i ram-

meforordningens artikel 5, stk. 2, besluttes, at de pågældende specifikationer eller ændringer heraf

skal trækkes helt eller delvis tilbage fra de publikationer, hvori de er nævnt.

KAPITEL III

Verifikation af overensstemmelse

Artikel 5

EF-erklæring om komponenters overensstemmelse eller anvendelsesegnethed

1. Komponenter ledsages af en EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed.

Elementerne i denne erklæring er anført i bilag III.

2. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant sikrer og erklærer med en EF-

erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, at han har fulgt anvisningerne i de væ-

sentlige krav og i de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet.

3. Komponenter, der ledsages af en EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnet-

hed, formodes at opfylde de væsentlige krav og overholde de relevante gennemførelsesbestemmel-

ser vedrørende interoperabilitet.
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4. De relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet specificerer i givet

fald, hvilke opgaver i forbindelse med vurderingen af komponenters overensstemmelse eller anven-

delsesegnethed der skal udføres af de bemyndigede organer, jf. artikel 8.

Artikel 6

EF-erklæring om systemverifikation

1. Systemerne underkastes en EF-verifikation af luftfartstjenesteudøveren i overensstemmelse

med de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet for at sikre, at de opfyl-

der de væsentlige krav i denne forordning og overholder gennemførelsesbestemmelserne vedrøren-

de interoperabilitet, når de integreres i det europæiske lufttrafikstyringsnet.

2. Før et system tages i brug, udsteder den relevante luftfartstjenesteudøver en EF-verifikations-

erklæring, der bekræfter overensstemmelsen, og sender denne til den nationale tilsynsmyndighed

sammen med en teknisk beskrivelse. Elementerne i denne erklæring og i den tekniske beskrivelse er

anført i bilag IV. Den nationale tilsynsmyndighed kan anmode om eventuelle yderligere oplysnin-

ger, som måtte være nødvendige for at kontrollere overensstemmelsen.

3. De relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet specificerer i givet

fald, hvilke opgaver i forbindelse med verifikationen af systemer der skal udføres af de bemyndige-

de organer, jf. artikel 8.

4. EF-verifikationserklæringen udstedes med forbehold af eventuelle vurderinger, som den

nationale tilsynsmyndighed måtte skulle foretage for at undersøge andet end interoperabilitet.
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Artikel 7
Beskyttelsesklausul

1. Hvis en national tilsynsmyndighed godtgør,

a) at en komponent, der ledsages af en EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelseseg-

nethed, eller

b) at et system, der ledsages af en EF-verifikationserklæring,

ikke opfylder de væsentlige krav og/eller overholder de relevante gennemførelsesbestemmelser ved-

rørende interoperabilitet, træffer den, under behørigt hensyn til behovet for driftssikkerhed og

-kontinuitet, alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse anvendelsesområdet for denne kom-

ponent eller dette system eller forbyde enheder under dens ansvar at anvende komponenten eller

systemet.

2. Den berørte medlemsstat underretter omgående Kommissionen om sådanne eventuelle foran-

staltninger og begrunder dem, idet den navnlig angiver, om den mener, at den manglende opfyldelse

af de væsentlige krav skyldes:

a) at komponenten eller systemet ikke opfylder de væsentlige krav

b) at gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet og/eller fællesskabsspecifika-

tionerne er blevet anvendt ukorrekt

c) at gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet og/eller fællesskabsspecifika-

tionerne er mangelfulde.
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3. Kommissionen hører hurtigst muligt de berørte parter. Efter denne høring underretter Kom-
missionen medlemsstaten om resultatet og oplyser, hvorvidt den finder, at de foranstaltninger, den
nationale tilsynsmyndighed har truffet, er berettigede.

4. Hvis Kommissionen konstaterer, at de foranstaltninger, den nationale tilsynsmyndighed har

truffet, ikke er berettigede, anmoder den den berørte medlemsstat om at sørge for, at foranstaltnin-

gerne omgående trækkes tilbage. Den underretter straks fabrikanten eller dennes i Fællesskabet

etablerede repræsentant herom.

5. Hvis Kommissionen konstaterer, at den manglende opfyldelse af de væsentlige krav skyldes

ukorrekt anvendelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet og/eller fælles-

skabsspecifikationerne, træffer den berørte medlemsstat passende foranstaltninger over for den, der

har udstedt erklæringen om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed eller EF-verifikations-

erklæringen, og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

6. Hvis Kommissionen konstaterer, at den manglende opfyldelse af de væsentlige krav skyldes,

at fællesskabsspecifikationerne er mangelfulde, anvendes procedurerne i artikel 4, stk. 6 eller 7.
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Artikel 8

Bemyndigede organer

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer

de har udpeget til at varetage opgaver i forbindelse med vurdering af overensstemmelse eller an-

vendelsesegnethed, jf. artikel 5, og/eller verifikation, jf. artikel 6, og angiver kompetenceområdet

for hvert enkelt organ samt det identifikationsnummer, som Kommissionen har tildelt det. Kommis-

sionen offentliggør en fortegnelse over organerne, deres identifikationsnumre og kompetenceområ-

der i Den Europæiske Unions Tidende og holder denne fortegnelse ajour.

2. Medlemsstaterne anvender kriterierne i bilag V ved bedømmelsen af de organer, der skal be-

myndiges. Organer, som opfylder bedømmelseskriterierne i de relevante europæiske standarder,

anses for at opfylde ovennævnte kriterier.

3. Medlemsstaterne trækker bemyndigelsen tilbage, hvis et bemyndiget organ ikke længere op-

fylder kriterierne i bilag V. De underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

4. Medlemsstaterne kan beslutte at udpege de organisationer, der er anerkendt efter artikel 3 i

luftfartstjenesteforordningen, som bemyndigede organer, uden at dette dog berører kravene i stk. 1,

2 og 3.
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KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 9

Revision af bilagene

Bilag I og II kan tilpasses til den tekniske eller driftsmæssige udvikling efter proceduren i ramme-

forordningens artikel 5, stk. 3.

Artikel 10

Overgangsordninger

1. Fra den      * finder de væsentlige krav anvendelse for ibrugtagning af systemer og kompo-

nenter i det europæiske lufttrafikstyringsnet, medmindre andet er fastsat i de relevante gennemførel-

sesbestemmelser vedrørende interoperabilitet.

2. Alle systemer og komponenter i det europæiske lufttrafikstyringsnet, der for nærværende er i

drift, skal opfylde de væsentlige krav senest den      **, medmindre andet er fastsat i de relevante

gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet.

                                                
* 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
** Otte et halvt år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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3. Hvis systemer i det europæiske lufttrafikstyringsnet er bestilt, eller der er indgået bindende

aftaler herom

– inden datoen for denne forordnings ikrafttræden

eller i givet fald

– inden datoen for ikrafttrædelsen af en eller flere relevante gennemførelsesbestemmelser ved-

rørende interoperabilitet,

således at det ikke kan garanteres, at de væsentlige krav og/eller de relevante gennemførelsesbe-

stemmelser vedrørende interoperabilitet vil være opfyldt eller overholdt inden for den i stk. 1 an-

givne frist, giver den berørte medlemsstat Kommissionen udførlige oplysninger om, hvilke væsent-

lige krav og/eller gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet der ikke med sikkerhed

kan opfyldes eller overholdes.

Kommissionen hører de berørte parter, hvorefter den træffer afgørelse efter proceduren i rammefor-

ordningens artikel 5, stk. 3.

Artikel 11

Ophævelse

Direktiv 93/65/EØF og 97/15/EF samt forordning (EF) nr. 2082/2000 og nr. 980/2002 ophæves

den       *.

                                                
* 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions

Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

LISTE OVER SYSTEMER TIL LUFTFARTSTJENESTER

Med henblik på anvendelsen af denne forordning opdeles det europæiske lufttrafikstyringsnet i otte

systemer:

1. Systemer og procedurer til luftrumsstyring.

2. Systemer og procedurer til lufttrafikregulering.

3. Systemer og procedurer til lufttrafiktjenester, navnlig systemer til behandling af flyvedata,

systemer til behandling af overvågningsdata og systemer til behandling af menneske/maskine-

grænseflader.

4. Kommunikationssystemer og procedurer for jord-til-jord-, luft-til-jord- og luft-til-luft-

kommunikation.

5. Navigationssystemer og -procedurer.

6. Overvågningssystemer og -procedurer.

7. Systemer og procedurer til luftfartsinformationstjenester

8. Systemer og procedurer til brug ved meteorologiske oplysninger.

________________________
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BILAG II

VÆSENTLIGE KRAV

Del A: Generelle krav

Nedenstående krav er netdækkende krav, der gælder generelt for alle de systemer, der er nævnt i

bilag I.

1. Homogen drift

Lufttrafikstyringssystemer og disses komponenter skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes

og drives under anvendelse af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at det

sikres, at det europæiske lufttrafikstyringsnet til enhver tid og i alle faser af en flyvning funge-

rer som én homogen helhed. Homogen drift viser sig navnlig ved informationsudveksling,

herunder udveksling af relevante informationer om driftsstatus, ensartet forståelse af informa-

tioner, sammenlignelige behandlingspræstationer og tilhørende procedurer, der muliggør fæl-

les driftspræstationer aftalt for hele det europæiske lufttrafikstyringsnet eller dele af det.

2. Understøttelse af nye driftskoncepter

Det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer og disses komponenter skal på samordnet

måde understøtte nye aftalte og validerede driftskoncepter, der forbedrer luftfartstjenesternes

kvalitet og effektivitet, navnlig med hensyn til sikkerhed og kapacitet.
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Potentialet i nye koncepter, som f.eks. samarbejdsbaserede beslutningsprocesser, øget auto-

matisering og alternative metoder til uddelegering af ansvaret for adskillelse, skal undersøges

under behørig hensyntagen til den teknologiske udvikling og til sikkerheden i forbindelse med

koncepternes indførelse efter validering.

3. Sikkerhed

Systemerne i og driften af det europæiske lufttrafikstyringsnet skal op på aftalte, høje sikker-

hedsniveauer. For at nå dette mål skal der opstilles aftalte metoder for flyvesikkerhedsstyring

og -rapportering.

For så vidt angår relevante jordbaserede systemer eller dele heraf skal de høje sikkerhedsnive-

auer understøttes af sikkerhedsnet, der skal have aftalte præstationsegenskaber.

Der skal fastlægges et harmoniseret sæt sikkerhedskrav til konstruktion, implementering,

vedligeholdelse og drift af systemerne og disses komponenter, både under normale og forrin-

gede driftsvilkår, med det formål at nå op på de aftalte sikkerhedsniveauer for alle faser af en

flyvning og for det europæiske lufttrafikstyringsnet som helhed.

Systemerne skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og drives under anvendelse af de rele-

vante, validerede procedurer på en sådan måde, at de opgaver, der pålægges flyvelederne, er

forenelige med den menneskelige formåen, under både normale og forringede driftsvilkår, og

i overensstemmelse med de krævede sikkerhedsniveauer.
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Systemerne skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og drives under anvendelse af de rele-

vante, validerede procedurer på en sådan måde, at der ikke opstår skadelig interferens i det

normale driftsmiljø.

4.  Civil/militær samordning

Det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer og disses komponenter skal understøtte

gradvis indførelse af en samordning af civil og militær drift, i det omfang det er nødvendigt

for effektiv luftrumsstyring og lufttrafikregulering og for sikker og effektiv udnyttelse af luft-

rummet for alle brugeres vedkommende, under anvendelse af konceptet fleksibel udnyttelse af

luftrummet.

For at nå disse mål skal det europæiske lufttrafikstyringsnet, dets systemer og disses kompo-

nenter understøtte rettidig udveksling af korrekte, samstemmende informationer mellem civile

og militære instanser vedrørende alle faser af en flyvning.

Der bør tages hensyn til kravene til den nationale sikkerhed.

5. Miljøhensyn

Systemerne i og driften af det europæiske lufttrafikstyringsnet skal tage hensyn til behovet for

at minimere påvirkningen af miljøet i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning.
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6. Principper for logisk systemopbygning

Systemer skal konstrueres og gradvis integreres med det formål at opnå en sammenhængende

og stadig mere harmoniseret, tidssvarende og valideret logisk opbygning af det europæiske

lufttrafikstyringsnet.

7. Principper for systemkonstruktion

Systemer skal konstrueres, fremstilles og vedligeholdes på grundlag af fornuftige tekniske

principper, herunder navnlig principper vedrørende modularitet med henblik på udskiftelighed

mellem komponenter, høj disponibilitet og redundans og fejltolerance for de kritiske kompo-

nenter.

Del B: Specifikke krav

Nedenstående krav er specifikke for de enkelte systemer; de supplerer eller præciserer de generelle

krav.

1. Systemer og procedurer til luftrumsstyring

1.1. Homogen drift

Informationer om prætaktiske og taktiske aspekter af luftrummets disponibilitet skal stilles til

rådighed for de berørte parter på passende måde og i rette tid, så der sikres en effektiv tilde-

ling og udnyttelse af luftrummet for alle luftrumsbrugere. Der skal tages hensyn til kravene til

den nationale sikkerhed.
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2. Systemer og procedurer til lufttrafikregulering

2.1. Homogen drift

Systemer og procedurer til lufttrafikregulering skal understøtte udveksling af korrekte, sam-

menhængende og relevante strategiske, prætaktiske eller taktiske flyveinformationer - afhæn-

gig af den konkrete situation - vedrørende alle faser af en flyvning og give mulighed for dia-

log med henblik på optimeret udnyttelse af luftrummet.

3. Systemer og procedurer til lufttrafiktjenester

3.1. Systemer til behandling af flyvedata

3.1.1.Homogen drift

Systemer til behandling af flyvedata skal være interoperable for så vidt angår rettidig udveks-

ling af korrekte, samstemmende informationer og fælles operationel opfattelse af disse infor-

mationer, så der sikres en sammenhængende og samstemmende planlægningsproces og en

ressourceeffektiv taktisk koordinering i hele det europæiske lufttrafikstyringsnet under alle fa-

ser af en flyvning.

For at databehandlingen kan forløbe sikkert, gnidningsfrit og hurtigt i hele det europæiske

lufttrafikstyringsnet, skal flyvedatabehandlingssystemernes præstationer være ækvivalente og

relevante i et givet miljø (overflade, terminalområde, en route) med kendte trafikforhold og

ved drift under et aftalt og valideret driftskoncept, navnlig for så vidt angår behandlingsresul-

taternes nøjagtighed og fejltolerance.
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3.1.2.Understøttelse af nye driftskoncepter

Flyvedatabehandlingssystemer skal kunne understøtte gradvis indførelse af avancerede aftalte

og validerede driftskoncepter for alle faser af en flyvning.

Stærkt automatiserede værktøjer skal have karakteristika, der muliggør en sammenhængende

og effektiv prætaktisk og taktisk behandling af flyveinformationer i dele af det europæiske

lufttrafikstyringsnet.

Luftbårne og jordbaserede systemer og disses komponenter, som understøtter nye aftalte og

validerede driftskoncepter, skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og drives under an-

vendelse af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at de er interoperable for så

vidt angår rettidig udveksling af korrekte, samstemmende informationer og fælles opfattelse

af den aktuelle og den forventede driftssituation.

3.2. Systemer til behandling af overvågningsdata

3.2.1.Homogen drift

Systemer til behandling af overvågningsdata skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og

drives under anvendelse af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at de kræ-

vede præstationer og den krævede servicekvalitet kan leveres i et givet miljø (overflade, ter-

minalområde, en route) med kendte trafikforhold, navnlig for så vidt angår de beregnede re-

sultaters nøjagtighed og pålidelighed og informationernes rigtighed, integritet, tilgængelighed,

kontinuitet og rettidighed på flyvekontrolstedet.
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Systemer til behandling af overvågningsdata skal kunne understøtte rettidig indbyrdes ud-

veksling af relevante, nøjagtige, samstemmende og sammenhængende informationer, således

at operationerne optimeres undervejs gennem de forskellige dele af det europæiske lufttrafik-

styringsnet.

3.2.2.Understøttelse af nye driftskoncepter

Systemer til behandling af overvågningsdata skal kunne understøtte gradvis fremkomst af nye

kilder til overvågningsinformationer på en sådan måde, at den overordnede servicekvalitet

forbedres.

3.3. Systemer til behandling af menneske/maskine-grænseflader

3.3.1.Homogen drift

Menneske/maskine-grænseflader i jordbaserede lufttrafikstyringssystemer skal konstrueres,

fremstilles, vedligeholdes og drives under anvendelse af de relevante, validerede procedurer

på en sådan måde, at alle flyveledere gradvis får ensartede arbejdsomgivelser, herunder ens-

artet funktionalitet og ergonomi, der opfylder præstationskravene i et givet miljø (overflade,

terminalområde, en route) med kendte trafikforhold.

3.3.2.Understøttelse af nye driftskoncepter

Systemer til behandling af menneske/maskine-grænseflader skal kunne understøtte gradvis

indførelse af nye aftalte og validerede driftskoncepter og øget automatisering på en sådan må-

de, at det sikres, at de opgaver, der pålægges flyvelederne, er forenelige med den menneskeli-

ge formåen, under både normale og forringede driftsvilkår.
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4. Kommunikationssystemer og procedurer for jord-til-jord-, luft-til-jord- og luft-til-luft-

kommunikation

4.1. Homogen drift

Kommunikationssystemer skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og drives under anven-

delse af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at de krævede præstationer op-

nås inden for et givet udsnit af luftrummet eller i forbindelse med en bestemt anvendelse,

navnlig for så vidt angår kommunikationens behandlingstid, integritet, tilgængelighed og

funktionskontinuitet.

Kommunikationsnettet inden for det europæiske lufttrafikstyringsnet skal opfylde de krav, der

stilles med hensyn til servicekvalitet, dækningsomfang og redundans.

4.2. Understøttelse af nye driftskoncepter

Kommunikationssystemer skal understøtte indførelsen af avancerede aftalte og validerede

driftskoncepter for alle faser af en flyvning.
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5. Navigationssystemer og -procedurer

5.1. Homogen drift

Navigationssystemer skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og drives under anvendelse

af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at den krævede horisontale og verti-

kale navigationspræstation, navnlig for så vidt angår nøjagtighed og funktionsdygtighed, kan

leveres i et givet miljø (overflade, terminalområde, en route) med kendte trafikforhold og ved

drift under et aftalt og valideret driftskoncept.

6. Overvågningssystemer og -procedurer

6.1. Homogen drift

Overvågningssystemer skal konstrueres, fremstilles, vedligeholdes og drives under anvendel-

se af de relevante, validerede procedurer på en sådan måde, at den krævede præstation kan le-

veres i et givet miljø (overflade, terminalområde, en route) med kendte trafikforhold og ved

drift under et aftalt og valideret driftskoncept, navnlig for så vidt angår nøjagtighed, dæk-

ningsomfang, rækkevidde og servicekvalitet.

Overvågningsnettet inden for det europæiske lufttrafikstyringsnet skal opfylde de krav, der

stilles med hensyn til nøjagtighed, rettidighed, dækningsomfang og redundans. Overvåg-

ningsnettet skal give mulighed for udveksling af overvågningsdata for at styrke operationerne

i hele det europæiske lufttrafikstyringsnet.
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7. Systemer og procedurer til luftfartsinformationstjenester

7.1. Homogen drift

Der skal gradvis tilvejebringes nøjagtige, rettidige og samstemmende luftfartsinformationer i

elektronisk form på grundlag af et aftalt, standardiseret datasæt.

Nøjagtige og samstemmende luftfartsinformationer skal stilles rettidigt til rådighed, navnlig

vedrørende luftbårne og jordbaserede komponenter eller systemer.

7.2. Understøttelse af nye driftskoncepter

Stadig mere nøjagtige, fuldstændige og ajourførte luftfartsinformationer skal stilles til rådig-

hed og bruges i rette tid med henblik på løbende effektivisering af luftrums- og lufthavnsud-

nyttelsen.

8. Systemer og procedurer til brug ved meteorologiske oplysninger

8.1. Homogen drift

Systemer og procedurer til brug ved meteorologiske oplysninger skal tilvejebringe en mere

samstemmende og rettidig levering af sådanne oplysninger og forbedre kvaliteten af deres

præsentation under anvendelse af et aftalt datasæt.
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8.2. Understøttelse af nye driftskoncepter

Systemer og procedurer til brug ved meteorologiske oplysninger skal sikre, at sådanne oplys-

ninger stilles hurtigere til rådighed, og at brugshastigheden forbedres med henblik på løbende

effektivisering af luftrums- og lufthavnsudnyttelsen.

________________________
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BILAG III

KOMPONENTER

EF-erklæring

– om overensstemmelse

– om anvendelsesegnethed

1. Komponenter

Komponenterne vil blive fastlagt i gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabili-

tet, jf. artikel 3 i denne forordning.

2. Omfang

EF-erklæringen omfatter:

– enten en vurdering af, om en komponent i sig selv isoleret set er i overensstemmelse

med de fællesskabsspecifikationer, der er fastsat,

– eller en vurdering/bedømmelse af en komponents anvendelsesegnethed, når den betrag-

tes som et led i det lufttrafikstyringssystem, den skal indgå i.

De procedurer, som de bemyndigede organer anvender ved vurderingen i konstruktionsfasen

og fremstillingsfasen, skal bygge på de moduler, der er defineret i afgørelse 93/465/EØF, i

overensstemmelse med de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabili-

tet.
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3. EF-erklæringens indhold

EF-erklæringen om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed og ledsagende dokumenter

skal dateres og underskrives.

Erklæringen skal udfærdiges på samme sprog som instruktionshæftet og skal indeholde føl-

gende elementer:

– henvisninger til forordningen

– navn og adresse på fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant (der

angives firmanavn og fuld adresse. Er der tale om en repræsentant, anføres fabrikantens

firmanavn også)

– beskrivelse af komponenten

– angivelse af, hvilken procedure der er fulgt i forbindelse med erklæringen om overens-

stemmelse eller anvendelsesegnethed (jf. artikel 5 i denne forordning)

– alle relevante bestemmelser vedrørende komponenten, herunder navnlig anvendelsesbe-

tingelserne

– hvor det er relevant, navn og adresse på det eller de bemyndigede organer, som har

medvirket i den procedure, der er fulgt ved verifikationen af overensstemmelsen eller

anvendelsesegnetheden, samt undersøgelsesattestens dato og, i givet fald, varigheden af

og betingelserne for attestens gyldighed
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– hvor det er relevant, henvisning til de fællesskabsspecifikationer, der er fulgt

– personlige oplysninger om den, der har fået fuldmagt til at skrive under med forpligten-

de virkning for fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

________________________
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BILAG IV

SYSTEMER

EF-erklæring om systemverifikation

Procedure for verifikation af systemer

1. Indholdet af en EF-erklæring om systemverifikation

EF-verifikationserklæringen og ledsagende dokumenter skal dateres og underskrives. Erklæ-

ringen skal udfærdiges på samme sprog som den tekniske beskrivelse og skal indeholde føl-

gende elementer:

– henvisninger til forordningen

– navn og adresse på luftfartstjenesteudøveren (der angives firmanavn og fuld adresse)

– en kortfattet beskrivelse af systemet

– angivelse af, hvilken procedure der er fulgt i forbindelse med erklæringen om systemets

overensstemmelse (jf. artikel 6 i denne forordning)

– hvor det er relevant, navn og adresse på det bemyndigede organ, som har udført opgaver

i forbindelse med verifikationsproceduren

– henvisninger til dokumenterne i den tekniske beskrivelse



15854/3/02 REV 3 BS/bms 2
BILAG IV DG C III    DA

– hvor det er relevant, henvisning til fællesskabsspecifikationerne

– alle relevante - foreløbige eller endelige - bestemmelser, som systemerne skal overhol-

de, herunder i givet fald eventuelle driftsmæssige begrænsninger eller betingelser

– EF-erklæringens gyldighedsperiode, såfremt erklæringen er foreløbig

– underskriverens identitet.

2. Procedure for verifikation af systemer

Systemverifikation er den procedure, hvorved en luftfartstjenesteudøver kontrollerer og atte-

sterer, at et system er i overensstemmelse med denne forordning og kan sættes i drift i medfør

af denne forordning.

Der foretages en verifikation af systemet for så vidt angår følgende aspekter:

– konstruktionen som helhed

– udvikling og integration af systemet, herunder navnlig samling af komponenter og gene-

relle tilpasninger

– operativ systemintegration

– hvor det er relevant, specifikke regler for systemvedligeholdelse.
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Når der i henhold til den relevante gennemførelsesbestemmelse vedrørende interoperabilitet

skal inddrages et bemyndiget organ, udsteder dette efter at have udført de opgaver, det i hen-

hold til den pågældende bestemmelse skulle udføre, en overensstemmelsesattest i relation til

de udførte opgaver. Denne attest afleveres til luftfartstjenesteudøveren. Denne udarbejder

derpå EF-verifikationserklæringen til den nationale tilsynsmyndighed.

3. Teknisk beskrivelse

Den tekniske beskrivelse, der ledsager EF-verifikationserklæringen, skal indeholde alle nød-

vendige dokumenter om systemets egenskaber, herunder anvendelsesmæssige betingelser og

begrænsninger, samt i givet fald dokumentation for komponenternes overensstemmelse.

Beskrivelsen skal mindst indeholde følgende dokumenter:

– en angivelse af de relevante dele af de ved anskaffelsen anvendte tekniske specifikatio-

ner, som sikrer overholdelsen af de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende

interoperabilitet og i givet fald fællesskabsspecifikationerne

– en liste over komponenter, jf. artikel 3 i denne forordning
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– kopier af de EF-erklæringer om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, som skal

være udstedt for ovennævnte komponenter i henhold til artikel 5 i denne forordning, i

givet fald ledsaget af en kopi af protokollerne for de prøvninger og undersøgelser, som

de bemyndigede organer har gennemført

– i de tilfælde, hvor et bemyndiget organ har været inddraget i verifikationen af systemet

eller systemerne, en attest kontrasigneret af organet, hvori det erklæres, at systemet er i

overensstemmelse med denne forordning, og hvori det anføres, hvilke eventuelle - ikke

senere frafaldne - forbehold der er taget under udførelsen af aktiviteterne

– i de tilfælde, hvor et bemyndiget organ ikke har været inddraget, dokumentation for de

prøvninger og installationskonfigurationer, der er gennemført for at sikre, at de væsent-

lige krav og eventuelle specifikke krav i de relevante gennemførelsesbestemmelser ved-

rørende interoperabilitet er opfyldt.

4. Fremsendelse

Den tekniske beskrivelse skal vedlægges EF-verifikationserklæringen, som luftfartstjeneste-

udøveren sender til den nationale tilsynsmyndighed.

Luftfartstjenesteudøveren opbevarer en kopi af den tekniske beskrivelse, så længe systemet er

i drift. Beskrivelsen skal sendes til eventuelle andre medlemsstater, som måtte anmode derom.

________________________
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BILAG V

BEMYNDIGEDE ORGANER

1. Organet, dets leder og det personale, som skal udføre verifikationen, må hverken direkte eller

som repræsentanter være impliceret i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedlige-

holdelse af komponenterne eller systemerne og må heller ikke være impliceret i anvendelsen

af dem. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikanten

eller konstruktøren og det bemyndigede organ.

2. Organet og verifikationspersonalet skal udføre verifikationen med den største faglige integri-

tet og tekniske kompetence og må ikke være udsat for pression eller incitamenter, navnlig af

økonomisk art, som kunne få indvirkning på deres vurdering eller på resultaterne af deres in-

spektioner, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresulta-

terne.

3. Organet skal råde over det nødvendige personale og de nødvendige midler til på fyldestgøren-

de måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med udførelsen af veri-

fikation; det skal også have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for ekstraordinære verifi-

kationer.
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4. Inspektionspersonalet skal være i besiddelse af:

– en solid teknisk og faglig uddannelse

– fyldestgørende kendskab til kravene til den inspektion, det udfører, og tilstrækkelig er-

faring med udførelse af den form for opgaver

– den fornødne rutine i at udarbejde erklæringer, protokoller og rapporter, der viser, at in-

spektionen er gennemført.

5. Der skal være sikkerhed for inspektionspersonalets uvildighed. Medarbejdernes aflønning må

ikke være afhængig af, hvor mange inspektioner de gennemfører, og heller ikke af inspek-

tionsresultaterne.

6. Organet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar ifølge national ret

dækkes af medlemsstaten, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for inspektionerne.

7. Organets personale har tavshedspligt om alle oplysninger, det får kendskab til under udførel-

sen af sine opgaver i henhold til denne forordning.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 18. marts 2003 (20.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

15851/3/02
REV 3 ADD 1

AVIATION 207
CODEC 1678
OC 10

RÅDETS BEGRUNDELSE1

Vedr.: Fælles holdninger vedtaget af Rådet den 18. marts 2003 med henblik på vedtagelse af
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fæl-

les europæisk luftrum
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det

fælles europæiske luftrum
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjenester i det

fælles europæiske luftrum
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske

lufttrafikstyringsnet

RÅDETS BEGRUNDELSE

                                                
1 Begrundelsen gælder for alle fire fælles holdninger til forordningerne i pakken vedrørende det

fælles europæiske luftrum.
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I. Indledning

Som led i proceduren med fælles beslutningstagning (EF-traktatens artikel 251) nåede Rådet den

5. december 2002 til politisk enighed om pakken med de fire udkast til forordninger om oprettelse

af et fælles europæisk luftrum.

Rådet har ved fastlæggelsen af sin fælles holdning taget hensyn til både Europa-Parlamentets før-

stebehandlingsudtalelse af 3. september 2002 og Regionsudvalgets og Det Europæiske Økonomiske

og Sociale Udvalgs udtalelser.

"Initiativet vedrørende oprettelse af et fælles europæisk luftrum tager sigte på at forbedre de nuvæ-
rende sikkerhedsstandarder og effektiviteten generelt for den almene lufttrafik i Europa, at optimere
kapaciteten og dermed tilgodese alle luftrumsbrugeres behov og at begrænse forsinkelser mest mu-
ligt. I den sammenhæng er de fire forordningers hovedformål 1) at forbedre og udbygge sikkerhe-
den, 2) at understøtte konceptet et mere integreret operativt luftrum som led i den fælles transport-
politik, 3) at fastsætte fælles krav med henblik på sikker og effektiv udøvelse af luftfartstjenester i
Fællesskabet og 4) at opnå interoperabilitet mellem de forskellige systemer, komponenter og tilhø-
rende procedurer i det europæiske lufttrafikstyringsnet."

II. Gennemgang af den fælles holdning

1. Generelle bemærkninger

Rådet har foretaget en række ændringer i Kommissionens forslag med hensyn til både form og sub-

stans. Hvad angår de formelle ændringer har Rådet bestræbt sig på at gøre teksterne enklere, tydeli-

gere og generelt lettere at forstå. Rådet har i vidt omfang omstruktureret teksterne for at gøre op-

bygningen mere logisk og har ladet en række bestemmelser udgå for at undgå overlapning.

Med hensyn til substansen har Rådet foretaget visse ændringer for at imødekomme specifikke an-

modninger fra medlemsstaterne. Der er også foretaget ændringer på baggrund af anmodninger fra

medlemsstaternes militære myndigheder. De vigtigste ændringer for så vidt angår de enkelte for-

ordninger er anført nedenfor (først rammeforordningen og derefter de tre særforordninger).
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2. Specifikke bemærkninger til de enkelte forordninger

2a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fælles

europæisk luftrum ("rammeforordningen")

Rådet mente, at bestemmelserne i rammeforordningen automatisk gælder også for de tre særforord-

ninger, og besluttede derfor at forstærke rammeforordningens horisontale karakter ved at overføre

bestemmelser, der er fælles for særforordningerne, til rammeforordningen. Rådet besluttede således

at flytte alle de definitioner, der tidligere figurerede i de tre særforordninger - og som Rådet i videst

muligt omfang har afstemt med ICAO's definitioner - til rammeforordningen. Rådet indsatte også

nye horisontale artikler om nationale tilsynsmyndigheder og om høring af interessenter og tilpasse-

de artiklen om udvalgsprocedure, så den finder anvendelse på alle forordningerne vedrørende det

fælles europæiske luftrum. De artikler, der sammenfattede indholdet af særforordningerne, er udgå-

et for at gøre rammeforordningen tydeligere og undgå overlapning.

Rådet kunne acceptere den 31. december 2004 som måldato for fastsættelse af et harmoniseret re-

gelsæt for oprettelsen af det fælles europæiske luftrum. Rådet understregede, at anvendelsen af for-

ordningerne om det fælles europæiske luftrum ikke berører medlemsstaternes højhedsret over deres

luftrum, og erindrede i tråd med Parlamentets ændring om, at forordningerne ikke berører rettighe-

derne og forpligtelserne i henhold til Chicago-konventionen af 1944. Med hensyn til militære

spørgsmål understregede Rådet, at forordningerne om det fælles europæiske luftrum ikke berører

medlemsstaternes krav for så vidt angår den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvars-

spørgsmål, og det slog fast, at forordningerne ikke omfatter militære operationer og militær træ-

ningsflyvning. Rådet forbedrede også beskyttelsesklausulen. Medlemsstaterne fremsatte desuden en

erklæring om det civile/militære samarbejde.

Hvad angår forbindelserne med Eurocontrol besluttede Rådet væsentligt at styrke denne organisa-

tions stilling. Rådet fastsatte derfor ordninger for inddragelse af Eurocontrol i det fremtidige arbejde

med gennemførelsesbestemmelserne. Det er Rådets opfattelse, at det er nået frem til en afbalanceret

tekst, som sikrer, at der i alle tilfælde træffes passende foranstaltninger.
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Med hensyn til Parlamentets ændringer har Rådet bestræbt sig på at indarbejde dem i videst muligt

omfang. I en række tilfælde har dette dog ikke været muligt, heller ikke i særforordningerne, fordi

de relevante tekster var blevet væsentligt ændret eller endog var udgået. På denne baggrund kunne

Rådet acceptere (dele af) ændring 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 og 33 ordret eller i substan-

sen.

2b. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles

europæiske luftrum ("luftrumsforordningen")

Rådet besluttede, at forordningens anvendelsesområde skulle omfatte det luftrum, der hører ind un-

der medlemsstaternes ansvarsområde i ICAO's europæiske og afrikanske områder. Rådet tilføjede,

at medlemsstaterne kan beslutte også at anvende forordningen på luftrum, der hører ind under deres

ansvarsområde inden for andre ICAO-områder.

Rådet foretog væsentlige ændringer i artiklen om oprettelse af den europæiske øvre flyveinforma-

tionsregion (EUIR) og fastsatte med henblik på ICAO's anerkendelse af EUIR, at Kommissionen

for så vidt angår spørgsmål, der henhører under Fællesskabets kompetence, skal rette en henstilling

til Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 300. Rådet fremhævede desuden, at oprettelsen

af EUIR ikke må berøre medlemsstaternes ansvar over for ICAO. Rådet udskilte endvidere nogle

bestemmelser, som f.eks. bestemmelserne om afgrænsning af det øvre og det nedre luftrum, fra be-

stemmelserne om EUIR.

I forbindelse med oprettelsen af funktionelle luftrumsblokke var det Rådets opfattelse, at afgørel-

serne på dette område ikke må påtvinges de enkelte stater. Det slog derfor fast, at en funktionel luft-

rumsblok kun kan oprettes ved gensidig aftale mellem alle de medlemsstater, der har ansvaret for en

del af det luftrum, som blokken omfatter (eller ved en erklæring fra én enkelt medlemsstat, hvis det

luftrum, der er omfattet af blokken, helt hører ind under denne medlemsstats ansvarsområde). Rådet

fastsatte dog med henblik på at sikre passende samordning i forbindelse med oprettelsen af en

funktionel luftrumsblok, at den eller de berørte medlemsstater først må handle, når de berørte parter

er blevet hørt, herunder Kommissionen og de øvrige medlemsstater. De fælles generelle principper

for oprettelse og ændring af funktionelle luftrumsblokke skal fastlægges efter den generelle proce-

dure for gennemførelsesbestemmelser, hvori Eurocontrol inddrages.



15851/3/02 REV 3 ADD 1 bms/aa/bh/PP/bs 5
DG C III    DA

Rådet besluttede på baggrund af Eurocontrols nye strategi på dette område at lade bestemmelsen om

direkte ruteføring udgå.

Hvad angår samordningen af den civile og militære brug af luftrummet fremhævede Rådet den ens-

artede anvendelse af konceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet som beskrevet af ICAO og ud-

viklet af Eurocontrol. Rådet understregede endvidere, at enhver foranstaltning på dette område, her-

under fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser, skal træffes som led i den fælles transportpoli-

tik.

Endelig mente Rådet, at det vil være hensigtsmæssigt at se på de fremskridt, der gøres med at an-

vende forordningen på det øvre luftrum, før der træffes afgørelse om at udvide forordningens an-

vendelsesområde til også at omfatte det nedre luftrum.

Hvad angår Parlamentets ændringer kunne Rådet acceptere (dele af) ændring 36, 37, 41, 47, 49, 52,

53, 54, 56, 60, 61, 63 og 64 ordret eller i substansen.

2c. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles

europæiske luftrum ("luftfartstjenesteforordningen")

I tråd med Parlamentets ændringer gennemgik Rådet forordningen for at prioritere de sikkerheds-

mæssige aspekter højt. Rådet lod ikke eftersøgnings- og redningstjenester være omfattet af forord-

ningens anvendelsesområde, da disse ikke er en del af luftfartstjenesterne og i nogle medlemsstater

hører under militæret.

Rådet præciserede de nationale tilsynsmyndigheders opgaver i forbindelse med luftfartstjenesteud-

øvere og besluttede at forenkle reglerne for disse myndigheders overdragelse af opgaver til aner-

kendte organisationer. Rådet lod bestemmelsen om licens til flyveledere og flyvelederes uddannelse

udgå, da den er af deklaratorisk karakter og derfor ikke hører hjemme i forordningen.
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Hvad angår bestemmelserne om tjenesteudøvelse gjorde Rådet teksten tydeligere ved at indsætte en

særlig bestemmelse om fælles krav og ved at erstatte godkendelsesordningen for luftfartstjeneste-

udøvere med en ordning med certificering af luftfartstjenesteudøvere. Rådet besluttede, at denne

ordning ikke skal omfatte de tilfælde, hvor udøveren af luftfartstjenester primært udbyder disse til

anden flyvning end almen lufttrafik.

Med hensyn til udpegelse af lufttrafiktjenesteudøvere fastslog Rådet, at medlemsstaterne kan udøve

et skøn ved valget af tjenesteudøver, og det besluttede at udvide denne mulighed til også at omfatte

udpegelse af vejrtjenesteudøvere.

Rådet fulgte Parlamentets forslag om at sikre, at afgiftsordningen kommer til at stemme overens

med Eurocontrols multilaterale aftale om en route-afgifter. Hvad angår etableringen af omkost-

ningsgrundlaget lod Rådet bestemmelserne om eksterne omkostninger udgå. Med hensyn til til-

skyndelsesmekanismer i afgiftsordningerne vedtog Rådet, at beslutningen om, hvorvidt der skal an-

vendes sådanne mekanismer, fortsat ligger alene hos den enkelte medlemsstat.

Hvad angår Parlamentets ændringer kunne Rådet acceptere (dele af) ændring 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15,

18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 og 35 ordret eller i substansen.

2d. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske luft-

trafikstyringsnet ("interoperabilitetsforordningen")

Rådet foretog ingen væsentlige ændringer i Kommissionens tekst. Dog omstrukturerede det teksten

betydeligt for at gøre den lettere at forstå.

Rådet indsatte mere udførlige bestemmelser om overgangsordninger med henblik på at beskytte de

investeringer, som medlemsstaterne foretager, inden forordningen træder i kraft.

Som ved de øvrige særforordninger mente Rådet, at høring af interessenter er et horisontalt spørgs-

mål, der bør behandles i rammeforordningen.
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Endelig skal det bemærkes, at forordningens bilag I og II er blevet gennemarbejdet af en

ad hoc-ekspertgruppe, der har finpudset de relevante tekster.

Hvad angår Parlamentets ændringer kunne Rådet acceptere (dele af) ændring 65, 67, 68, 69, 70, 71,

72 og 73 ordret eller i substansen.

III. Konklusion

Rådet finder, at teksterne til de fælles holdninger til pakken vedrørende et fælles europæisk luftrum

er passende og afbalancerede. Hvad angår de ændringer, Europa-Parlamentet foreslog under første-

behandlingen, bemærker Rådet, at langt de fleste af disse med hensyn til mål og ånd er meget lig de

tilsvarende bestemmelser i Rådets fælles holdning. Rådet er derfor af den opfattelse, at teksterne til

de fælles holdninger i det store hele sikrer, at det mål, der tilstræbes med ændringerne, opfyldes.

Endelig vil Rådet gerne understrege, at den opnåede enighed om det civile/militære samarbejde,

som i sin nuværende form kan accepteres af alle relevante parter i medlemsstaterne, er resultatet af

en stor og ihærdig arbejdsindsats vedrørende dette meget følsomme spørgsmål.

________________________





7251/03 am/PP/bs 1
DG C III    DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 11. marts 2003 (14.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: LUFTFART

Vedtagelse af fælles holdninger med henblik på vedtagelse af
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et

fælles europæisk luftrum
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af

det fælles europæiske luftrum
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjenester i

det fælles europæiske luftrum
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det euro-

pæiske lufttrafikstyringsnet
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 18.3.2003

1. Den 10. oktober 2001 forelagde Kommissionen forslagene til ovennævnte forordninger1.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelser den 3. september 20022.

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 1.
2 Endnu ikke offentliggjort.
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3. Rådet kunne ikke på alle punkter acceptere Parlamentets udtalelser og valgte derfor at udarbejde

fælles holdninger. Rådet nåede den 5. december 2002 til politisk enighed om de fælles holdnin-

ger.

4. Jurist-lingvisterne har nu udformet disse fælles holdninger endeligt, og med forbehold af be-

kræftelse i Coreper henstilles det til Rådet, at det

- vedtager de fælles holdninger i dok.

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 ("rammeforordningen")

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 ("luftrumsforordningen")

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 ("luftfartstjenesteforordningen")

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 13 ("interoperabilitetsforordningen")

- fremsender Rådets fælles holdninger til Europa-Parlamentet i overensstemmelse med

EF-traktatens artikel 251 sammen med Rådets begrundelse, der findes i dok. 15851/02

ADD 1 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10

- optager erklæringerne i ADD 1 til denne note i protokollen for vedkommende samling.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 11. marts 2003 (17.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236(COD)
2001/0237 (COD)

7251/03
ADD 1

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: LUFTFART

Vedtagelse af fælles holdninger med henblik på vedtagelse af
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et

fælles europæisk luftrum
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af

det fælles europæiske luftrum
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjenester i

det fælles europæiske luftrum
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæi-

ske lufttrafikstyringsnet
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 18.3.2003

Følgende erklæringer optages i Rådets protokol:

RAMMEFORORDNINGEN (dok. 15851/02)

Ad forordningen generelt. Erklæring fra medlemsstaterne om militære spørgsmål i forbindel-
se med det fælles europæiske luftrum:

"Medlemsstaterne

– der tager i betragtning, at forordningerne med henblik på oprettelse af det fælles europæiske
luftrum kun finder anvendelse på almen lufttrafik og ikke omfatter militære operationer og
militær træningsflyvning,
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– der bekræfter nødvendigheden af en sammenhængende og logisk udmøntning i praksis af re-

gelsættet for det fælles europæiske luftrum, der fuldt ud tager hensyn til behovene i forbindel-

se med national forsvars- og sikkerhedspolitik samt internationale aftaler,

– der er overbeviste om, at en sikker og effektiv udnyttelse af luftrummet kun kan opnås gennem

et tæt samarbejde mellem civile og militære luftrumsbrugere, hovedsagelig baseret på kon-

ceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet og effektiv civil/militær koordinering som fastlagt af

ICAO,

erklærer, at de vil:

1. samarbejde indbyrdes under hensyn til nationale militære krav for at opnå, at konceptet flek-

sibel udnyttelse af luftrummet anvendes fuldt ud og på en ensartet måde af alle luftrumsbru-

gere i alle medlemsstater

2. sikre, at medlemsstaternes militære luftrumsbrugeres interesser, når det er relevant, er re-

præsenteret i hele udviklingen, beslutningsprocessen og implementeringen af det fælles euro-

pæiske luftrum, herunder i det Udvalg for det Fælles Luftrum, der nedsættes i henhold til arti-

kel 5 i forordning (EF) nr. XXX/XX (rammeforordningen)

3. sikre, at militært personel, når det er relevant, inddrages i det arbejde, der udføres af aner-

kendte organisationer i medfør af artikel 3 i forordning (EF) nr. XXX/XX (luftfartstjenestefor-

ordningen)

4. tage hensyn til Eurocontrols grundlæggende betydning i relation til lufttrafikstyringsspørgs-

mål

5. udvide det civile/militære samarbejde og, hvis og i den udstrækning alle berørte medlemssta-

ter anser det for nødvendigt,

− lette samarbejde mellem deres væbnede styrker i alle sager i forbindelse med lufttrafik-

styring med henblik på at gøre det muligt at tilgodese relevante behov ved gennemførel-

sen af regelsættet for det fælles europæiske luftrum samt
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– under hensyn til målet om at fastsætte regelsættet for det fælles europæiske luftrum se-

nest den 31. december 2004 etablere de ordninger, der er nødvendige for at understøtte

et sådant militært samarbejde, med henblik på at sikre en balanceret hensyntagen til

såvel økonomiske som sikkerheds- og forsvarsmæssige krav."

Denne erklæring ledsages af følgende ensidige erklæringer fra to medlemsstater:

Ensidig erklæring fra Irland:

"Irland bemærker, at medlemsstaternes erklæring om militære spørgsmål i forbindelse med pakken

vedrørende det fælles europæiske luftrum ikke ændrer det nuværende grundlag for Irlands politik

og bestemmelser på dette område."

Ensidig erklæring fra Østrig:

"Østrig kan tilslutte sig den foreslåede erklæring, da det går ud fra, at det også inden for rammerne

af det fælles europæiske luftrum vil kunne tilgodese den østrigske sikkerhedspolitiks særlige karak-

ter."

Ad artikel 7 (gennemførelsesbestemmelser). Ensidig erklæring fra Kommissionen:

"Kommissionen bekræfter sin vilje til at udbygge samarbejdet med Eurocontrol og håber i den for-

bindelse at indgå et memorandum med Eurocontrols Agency for at fastlægge de nærmere regler for

samarbejdet. Kommissionen mener dog, at det ikke må anfægte Kommissionens initiativret, at

Eurocontrol udarbejder udkast i forbindelse med visse gennemførelsesforanstaltninger."

Ad artikel 1, stk. 3 (formål og anvendelsesområde). Ensidig erklæring fra Kommissionen:

"Ifølge Domstolens retspraksis garanterer EF-traktatens artikel 307 udelukkende de rettigheder,

som tredjelande har i medfør af tidligere konventioner. Kommissionen mener derfor og af hensyn til

den juridiske klarhed, at Fællesskabets interne virkemåde ikke må anfægtes af anvendelsen af denne

forordnings artikel 1, stk. 3, eller af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3."
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LUFTRUMSFORORDNINGEN (dok. 15852/02)

Ad artikel 3, stk. 1 (den europæiske øvre flyveinformationsregion (EUIR)).

Fælles erklæring fra medlemsstaterne og Kommissionen:

"Medlemsstaterne og Kommissionen erkender, at oprettelsen af en europæisk øvre flyveinformati-

onsregion, som anerkendes af ICAO, henhører under den blandede kompetence (medlemsstaterne

og Fællesskabet)."

LUFTFARTSTJENESTEFORORDNINGEN (dok. 15853/02)

Ad forordningen generelt. Ensidig erklæring fra Kommissionen:

"Kommissionen agter at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om foranstaltninger,

der skal afhjælpe manglen på flyveledere og harmonisere licensgivningssystemet for flyveledere og

ATM-personale med henblik på at øge sikkerheden."

Ad artikel 5 (fælles krav). Ensidige erklæringer fra Kommissionen:

� "Kommissionen erklærer, at den, når den fastlægger de fælles krav, vil tage behørigt hensyn

til luftfartstjenesteudøvernes retlige status i medlemsstaterne."

� "Kommissionen erklærer, at den vil bestræbe sig på at fastlægge de fælles krav så hurtigt som

muligt, således at offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende kan ske med henblik på

at få fastsat regelsættet for det fælles europæiske luftrum senest den 31. december 2004."

________________________
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i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af
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europæisk luftrum
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europæiske luftrum
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2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fælles
europæisk luftrum

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i det fælles
europæiske luftrum

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles
europæiske luftrum

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske
lufttrafikstyringsnet

1. SAGSFORLØB

Den 10. oktober 2001 forelagde Kommissionen fire retsaktsforslag med det formål at
oprette et fælles europæisk luftrum1; de skulle vedtages efter den fælles
beslutningsprocedure, jf. artikel 51 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab. Forslagene blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den
11. oktober 2001.

Regionsudvalget afgav positiv udtalelse den 15. maj 2002.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav positiv udtalelse den 17. juli
2002.

Europa-Parlamentet afgav positiv udtalelse med ændringsforslag den 3. september
2002 ved førstebehandlingen.

                                                
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et fælles

europæisk luftrum (KOM(2001) 123 endelig/2 af 30.11.2001 – 2001/0060 (COD).
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i det fælles
europæiske luftrum (KOM(2001) 564 endelig/2 af 11.12.2001 – 2001/0235 (COD).
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af det fælles
europæiske luftrum (KOM(2001) 564 endelig/2 af 11.12.2001 – 2001/0236 (COD).
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det europæiske
lufttrafikstyringsnet (KOM(2001) 564 endelig/2 af 11.12.2001 – 2001/0237 (COD).
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Kommissionen vedtog et ændret forslag, KOM(2002) 658 endelig, den 26. november
2002 og fremsendte det til Rådet den 28. november 2002.

Rådet vedtog sin fælles holdning enstemmigt den 18. marts 2003.

2. FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Flyvekontrolsystemet i Fællesskabet fungerer tæt på sin kapacitetsgrænse. Derfor er
det årsag til forsinkelser i flytrafikken. Forsinkelser gør flytrafikken uforudsigelig for
flypassagerer og operatører og pålægger flyselskaber og forbrugere store økonomiske
omkostninger. Kapacitetsmanglen i flyvekontrolsystemet truer også det indre mar-
keds funktionsevne. Hovedårsagen hertil er, at lufttrafikstyringssystemet (ATM-
systemet) er fragmenteret, hvad der også giver store koordineringsomkostninger.
Derfor er der behov for at forbedre systemets interoperabilitet på tværs af medlems-
staterne.

For at rette op på disse forhold godkendte Kommissionen i oktober 2001 et sæt
forslag, hvis formål var at oprette et fælles europæisk luftrum. Forslagenes formål er:

– at forbedre og forstærke sikkerheden

– at effektivisere og integrere luftfartstjenesterne ved at lade efterspørgslen styre
udbuddet af tjenester

– at omstrukturere det europæiske luftrum på grundlag af trafikstrømmene, for at
afløse en struktur, der bygger på landegrænser

– at øge kapaciteten og ATM-systemets samlede effektivitet.

Kommissionens lovpakke omfatter fire forordningsforslag, som tilsammen dækker
hovedelementerne i et sømløst fungerende ATM-system.

2.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et
fælles europæisk luftrum (2001/0060 (COD))

Forslaget sætter udgangen af 2004 som frist for oprettelse af et fælles europæisk
luftrum. Der foreslås en institutionel ramme for oprettelsen af et fælles europæisk
luftrum. Den betyder, at Fællesskabet vedtager reglerne, mens Eurocontrol, hvor det
er relevant, udarbejder udkast til foranstaltninger, som kunne indarbejdes i
fællesskabsretten, og medlemsstaterne håndhæver reglerne, idet Kommissionen dog
bevarer sin rolle som traktatens vogter. Forordningen indebærer også en betydeligt
øget international samordning. Formålet med denne institutionelle ramme er at fjerne
administrative og organisatoriske flaskehalse i beslutningsprocessen og
håndhævelsen af ATM-regler.

2.2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i
det fælles europæiske luftrum (2001/0235 (COD))

Dette forordningsforslag har til formål at fremme sikker og effektiv udøvelse af
luftfartstjeneste i et sømløst fungerende, interoperabelt system i hele Fællesskabet.
Det sikrer funktionel adskillelse mellem nationale tilsynsmyndigheder og
luftfartstjenesteudbydere. Denne adskillelse er forenelige med både offentlige og
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private ejerforhold - alt efter hvad der foretrækkes i den enkelte medlemsstat.
Eurocontrols sikkerhedskrav vil få status som fællesskabsregler. Forordningen
indfører en certificeringsordning for luftfartstjenester med harmoniserede krav til
udøvelse på fællesskabsplan. Medlemsstaterne beholder deres beføjelser til at udpege
monopoludbydere (flyvekontroltjenester) Forordningen giver også mulighed for at
revidere det nuværende afgiftssystem for at tilskynde til effektiv udnyttelse og
tilvejebringelse af ATM-infrastruktur.

2.3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af
det fælles europæiske luftrum (2001/0236 (COD))

Med dette forordningsforslag etableres et fælles luftrum, der fremtræder som et
enkelt operativt kontinuum, hvor fælles procedurer for udformning, planlægning og
styring af luftrummet garanterer, at hele lufttrafikstyringsnettet fungerer sikkert.
Forordningen fastlægger principperne for luftrummets organisation og udnyttelse, for
samordning mellem civil og militær udnyttelse og for styring af flytrafikstrømmene.
De vigtigste ændringer er oprettelsen af en europæisk øvre flyveinformationsregion,
erstatningen af de nuværende nationale zoner og omkonfigureringen af luftrummet i
funktionelle luftrumsblokke af passende størrelse ud fra sikkerheds- og
effektivitetskriterier uanset nationale grænser.

2.4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det
europæiske lufttrafikstyringsnet (2001/0237 (COD))

I dette forordningsforslag fastlægges betingelserne for at sikre interoperabilitet i
Fællesskabet mellem de forskellige systemer og komponenter i lufttrafikstyrings-
nettet og deres opgradering til ny teknologi. Centralt i forordningen står
udformningen or forvaltningen af ATM-standardisering i Europa, herunder
procedurerne for overensstemmelsesvurdering, i overensstemmelse med
Fællesskabets politik på området.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

I det følgende refereres der i kantet parentes til betragtninger og artikler i den fælles
holdning.

3.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for oprettelse af et
fælles europæisk luftrum (2001/0060 (COD))

3.1.1 Generelle bemærkninger

Rådet har foretaget en række generelle ændringer i forhold til Kommissionens
forslag. Disse ændringer vedrører både form og indhold. Selvom Rådet har indtaget
en mere forsigtig holdning af hensyn til medlemsstaternes rettigheder, hvad angår
national forsvarspolitik, og deres internationale forpligtelser, kan disse ændringer
accepteres, fordi de sikrer, at forordningens formål opfyldes.

Den første ændring vedrører forordningens anvendelsesområde (artikel [1]). Ved
førstebehandlingen anbefalede Parlamentet, at forordningens bestemmelser blev
underordnet i forhold til medlemsstaternes forpligtelser efter ICAO-konventionen
(ændringsforslag 1) og i forhold til nationale forsvars- og sikkerhedspolitikker
(ændringsforslag 8). Kommissionen mente, at den allerede havde taget tilstrækkelig
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højde for dette problem i sit forslag. Rådet vedtog bestemmelser, som skulle afspejle
forpligtelserne efter Chicago-konventionen af 1944, hvad angår suverænitet
(artikel [1, stk. 2]) og medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser (artikel [1,
stk. 3]). Kommissionen har i en ensidig erklæring gjort det klart, at artikel [1, stk. 3,]
kun kunne være gældende, hvad angår medlemsstaternes forpligtelser over for
tredjelande2. Den fælles holdning afklarer desuden de militære implikationer ved (i
artikel [1, stk. 2]) at slå fast, at dens anvendelsesområde er civilt, og ved at udforme
beskyttelsesklausulen mere detaljeret (artikel [11]). Dermed præciseres også
anvendelsesområdet for civilt-militært samarbejde i det fælles europæiske luftrum.
Desuden forelagde Rådet i erkendelse af nødvendigheden af at bakke op om
implementeringen af det fælles europæiske luftrum under fuld hensyntagen til
militærets behov en generel erklæring om nødvendigheden af multinationalt
samarbejde på dette område3. Desuden blev Gibraltar-klausulen indføjet (artikel [1,
stk. 4 og 5]).

For det andet besluttede Rådet at udelade de artikler, der sammenfattede de generelle
kriterier for, hvilke foranstaltninger der skulle træffes på de forskellige
indsatsområder. Det kan accepteres, fordi kriterierne var en sammenfatning af
indholdet af de særforordninger, der vedtages samtidig. Ændringen overflødiggør

                                                
2 Ensidig erklæring fra Kommissionen til artikel [1, stk. 3]:

“Ifølge Domstolens retspraksis garanterer EF-traktatens artikel 307 udelukkende de rettigheder, som
tredjelande har som følge af tidligere konventioner. Kommissionen mener derfor, at Fællesskabets
interne virkemåde af hensyn til den juridiske klarhed ikke kan anfægtes af anvendelsen af denne
forordnings artikel 1, stk. 3, eller af de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 3.”

3 Erklæring fra medlemsstaterne om militære spørgsmål i forbindelse med det fælles luftrum:
“Medlemsstaterne
- der tager i betragtning, at forordningerne med henblik på oprettelse af det fælles europæiske

luftrum kun finder anvendelse på almindelig luftfart og ikke omfatter militære operationer og
øvelser

- der bekræfter nødvendigheden af en sammenhængende og konsistent omsætning til praksis af
lovgivningsrammen for det fælles europæiske luftrum, der fuldt ud tager hensyn til behovene i
forbindelse med nationalt forsvar og sikkerhedspolitik samt internationale aftaler

- der er overbeviste om, at en sikker og effektiv anvendelse af luftrummet kun kan opnås gennem et
tæt samarbejde mellem civile og militære brugere af luftrummet, hovedsageligt baseret på begrebet
"fleksibel anvendelse af luftrummet" og effektiv civil/militær koordinering somfastlagt af ICAO;

erklærer, at de vil:
1. samarbejde indbyrdes under hensyn til nationale militære krav for at opnå en fuldstændig og

ensartet anvendelse af begrebet "fleksibel anvendelse af luftrummet" fra alle luftrumsbrugeres side
i alle medlemsstater

2. sikre, at medlemsstaternes militære luftrumsbrugeres interesser, når det er relevant, er repræsenteret
i udviklingen, beslutningsprocessen og gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, herunder
det Udvalg for det Fælles Luftrum, der nedsættes i henhold til artikel [5] i forordning (EF) nr.
XXX/XX (ramme)

3. sikre, at militært personel efter behov inddrages i det arbejde, der overdrages anerkendte
organisationer i henhold til artikel [3] i forordning (EF) nr. XXX/XX (udøvelse af luftfartstjeneste)

4. tage hensyn til den grundlæggende betydning, Eurocontrol har i relation til
lufttrafikstyringsspørgsmål

5. udvide det civilt-militære samarbejde samt, hvis og i den udstrækning alle berørte medlemsstater
skønner det nødvendigt,
- lette samarbejde mellem deres væbnede styrker i alle spørgsmål om lufttrafikstyring med

henblik på at gøre det muligt at behandle relevante behov i gennemførelsen af
lovgivningsrammen for det fælles europæiske luftrum

- under hensyn til målet om fastlæggelse af lovgivningsrammen for det fælles europæiske
luftrum senest den 31. december 2004 oprette de ordninger, der er nødvendige for at
understøtte et sådant militært samarbejde, med henblik på at sikre en balanceret hensyntagen
til økonomiske såvel som sikkerheds- og forsvarsmæssige krav."
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Parlamentets ændringsforslag 2 og 13. Derudover samler den fælles holdning alle
definitioner til brug for de fire forordninger i en enkelt artikel i denne forordning
(artikel [2]).

For det tredje indførte Rådet tre artikler om tværgående forhold, som Kommissionen
havde taget op i hvert af særforordningsforslagene, nemlig tilsynsmyndighedernes
rolle (artikel [4]), forholdet til Eurocontrol (artikel [7]) og høring af interessenter
(artikel [8]). Den fælles holdning flytter også procedurebestemmelserne for Udvalget
for det Fælles Luftrum fra en af særforordningerne til rammeforordningen (artikel [5,
stk. 2 og 3]).

Hvad angår forholdet mellem Fællesskabet og Eurocontrol, anså Parlamentet det for
nødvendigt at forstærke samarbejdet mellem de to organisationer om etableringen af
det fælles europæiske luftrum. I oktober 2002 opstod der imidlertid en ny situation
med undertegnelsen af protokollen om Fællesskabets tiltrædelse til denne
organisation. Rådet vedtog en bestemmelse om praktiske ordninger for inddragelse af
Eurocontrol i lovgivningsarbejdet. Kommissionen fastholder sin initiativret (og vil
fremsætte en ensidig erklæring herom4), men mener, at denne fremgangsmåde koblet
med Fællesskabets medlemskab kan være acceptabel. Fremgangsmåden betyder, at
Eurocontrol udøver sine egne reguleringsbeføjelser i henhold til den reviderede
konvention, og at Fællesskabet deltager heri i sin egenskab af kontraherende part i
Eurocontrol. Opgavefordelingen med hensyn til den tekniske forberedelse af
Fællesskabets regler og ansvaret for at gennemføre dem vil blive fastlagt på grundlag
af artikel [7]. De nødvendige administrative ordninger vil blive fastlagt i en
administrativ aftale mellem Kommissionen og Eurocontrol, som er tæt på at ligge
klar.

Hvad angår høring af interessenter, mente Parlamentet, at der var behov for en
rådgivende erhvervsgruppe med en institutionel rolle. Kommissionen var enig i
princippet om, at erhvervslivet skal høres i fuldt omfang, men var modstander af at
oprette et organ, der ville overlappe eksisterende ordninger. Rådet vedtog, at skulle
oprettes effektive høringsmekanismer, og fastlagde høringernes omfang.

3.1.2 Bemærkninger til de enkelte ændringsforslag

3.1.2.1 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 3, delvis. Betragtning [3] henviser til, at luftfartstjenester er en
opgave af almen interesse med pligt til offentlig service.

Ændringsforslag 5, delvis. Betragtning [16] formuleres med udtrykket "bør", hvad
angår høring af arbejdsmarkedets parter.

                                                
4 Ensidig erklæring fra Kommissionen til artikel [7]:

"Kommissionen bekræfter sin vilje til at udvikle sit samarbejde med Eurocontrol og ønsker med henblik
herpå at indgå et memorandum med Eurocontrols Agency for at fastlægge de nærmere detaljer for
samarbejdet. Kommissionen mener dog, at det ikke må anfægte Kommissionens initiativret, at
Eurocontrol udarbejder projekter i forbindelse med visse gennemførelsesforanstaltninger."
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Ændringsforslag 6 og 28, delvis. Artikel [8] fastslår, at der er pligt til at benytte
"effektive høringsmekanismer". Høringen omfatter udvikling og indførelse af nye
koncepter og teknologier.

Ændringsforslag 7. I betragtning [15] nævner Rådet "økonomiske og sociale
interessenter".

Ændringsforslag 8. Artikel [1, stk. 2] indfører princippet om forenelighed med
nationale forsvarsbehov.

Ændringsforslag 9. Efter undertegnelsen af protokollen om Fællesskabets tiltrædelse
af den reviderede Eurocontrol-konvention den 8. oktober 2002, handler Fællesskabet
foreløbig som medlem af denne organisation, mens det venter på, at protokollen skal
træde i kraft. Det vil sikre, at de to organisationer trækker på samme hammel i
reguleringsspørgsmål. Hvad angår behovet for at undgå overlapning, understøtter
artikel [7] princippet om størst muligt samarbejde mellem Kommissionen og
Eurocontrol om vedtagelse af gennemførelsesregler, idet man bygger på erfaringerne
fra mandattildelingsprocedurer i andre sektorer (telekommunikation).

Ændringsforslag 10, delvis. Artikel [1, stk. 1] angiver som formål, at der skal
oprettes et fælles europæisk luftrum senest den 31. december 2004.

Ændringsforslag 26. Den fælles holdning omtaler vedtagelsen af en forretningsorden
for Udvalget for Det Fælles Luftrum i artikel [5].

Ændringsforslag 31. I artikel [9] fastsættes det, at Eurocontrol skal involveres i
præstationsvurderingen, og formidling af bedste praksis anføres som et centralt mål.

Ændringsforslag 33. Artikel [11] anfører alle de situationer, hvor
beskyttelsesklausulen gælder af hensyn til sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser,
herunder gennemførelse af militære operationer.

3.1.2.2 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 4 og 30. Formålet med disse ændringsforslag er at indføre en
sanktionsmekanisme over for operatører, der bryder reglerne.

Ændringsforslag 11. I definitionerne bygger den fælles holdning på ICAO's
terminologi af hensyn til ensartetheden.

Ændringsforslag 12. Formålet med dette ændringsforslag er at bekræfte staternes
rolle, hvad angår beslutninger om tjenesteudbyderes status og struktur.

Ændringsforslag 14-23, undtagen 19. Rådet udelod betragtninger og artikler, der
henviste til generelle kriterier på hvert af de specifikke indsatsområder. Disse
ændringsforslag vedrørte sådanne artikler.

Ændringsforslag 32. Dette ændringsforslag specificerer indholdet af
evalueringsrapporter.
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3.1.2.3 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og som
ikke helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 19. Rådet udelod betragtninger og artikler, der henviste til generelle
kriterier på hvert af de specifikke indsatsområder. Dette ændringsforslag vedrørte
sådanne artikler.

Ændringsforslag 24 og 27. Disse ændringsforslag følger ikke formuleringsreglerne
om gennemførelse af udvalgsprocedureafgørelsen (Rådets afgørelse 1999/468/EF).

Ændringsforslag 29. Dette ændringsforslag forpligter Kommissionen til at udvide det
fælles europæiske luftrum til tredjelande.

Ændringsforslag 34. Ændringsforslaget gentager forpligtelser for medlemsstaterne,
som stammer fra eksisterende internationale traktater.

3.2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelse af luftfartstjeneste i
det fælles europæiske luftrum (2001/0235 (COD))

3.2.1 Generelle bemærkninger

Parlamentet anbefalede generelt, at forordningens sikkerhedsaspekter blev
forstærket. Dette forslag accepterede Kommissionen i sit ændrede forslag. Også
Rådet gennemgik forordningen med henblik på sikkerhedens forrang frem for andre
forhold såsom kapacitet og effektivitet. Eftersøgnings- og redningstjenester blev
udelukket fra forordningens anvendelsesområde, idet de i de fleste medlemsstater er
en del af militæret. Rådets indførte i øvrigt følgende ændringer:

For det første en mere detaljeret specificering af de national tilsynsmyndigheders
rolle over for regionale tjenesteudbydere eller udbydere, der leverer tjenester i andre
medlemsstater end deres hjemstat (artikel [2, stk. 3 og 4]). Rådet vedtog en enklere
løsning med hensyn til de anerkendte organisationer (artikel [3]) ved at undlade at
give Kommissionen beføjelse til at specificere procedurer og krav yderligere.

Rådet vedtog at udelade bestemmelsen om licens til flyveledere og deres uddannelse
på grund af dens deklaratoriske karakter. Kommissionen accepterede dette
synspunkt, men forelagde en erklæring, der afspejler dens mål på dette område som
anført i forslaget5. Efter Kommissionens opfattelse har menneskelige faktorer stor
betydning ved etableringen af det fælles europæiske luftrum. Det skyldes behovet for
at sørge for tilstrækkelige mængder af højt kvalificeret personale til, at der er garanti
for sikker og effektiv flydrift, og for at udvikle det fælles europæiske luftrums
sociale dimension gennem dialog med arbejdsmarkedets parter.

En anden ændring vedrører reglerne for udøvelse af luftfartstjeneste og verifikation
af tjenesteudbydernes opfyldelse af de krav, der stilles. I stedet for begrebet
"godkendelse" i Kommissionens oprindelige forslag indføres begreberne
"almindelige krav" (artikel [5]) og "certificering" (artikel [6]). Det er ingen

                                                
5 Ensidig erklæring fra Kommissionen:

"Kommissionen agter at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til foranstaltninger, der tager
sigte på at afhjælpe manglen på flyveledere og harmonisere licensgivningssystemet for flyveledere og
ATM-personale med henblik på at øge sikkerheden."
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substansændring, men øger vægten på krav i almenhedens interesse som anbefalet af
Parlamentet. Kommissionen har også i en ensidig erklæring klargjort, hvordan den
agter at udforme disse krav6. Den fælles holdning undtager desuden militære
udbydere, der er impliceret i civile operationer af mindre størrelse, fra kravet om
certifikat (artikel [6, stk. 5]).

Hvad angår udpegelse, bekræfter Rådet medlemsstaternes (artikel [7, stk. 3])eneret til
at udvælge luftfartstjenesteudbydere, og denne ret blev udvidet til også at gælde
vejrtjenesteudbydere (artikel [8]).

Parlamentet anbefalede, at der blev sikret overensstemmelse mellem den foreslåede
afgiftsordning og Eurocontrols multilaterale aftale om en route-afgifter. Det
accepterede Kommissionen. Og Rådet fulgte Parlamentets forslag (artikel [13]).
Desuden vil gennemførelsesregler på dette felt blive fastlagt via mandater til
Eurocontrol. Hvad angår fastsættelsen af omkostningsgrundlaget for afgifterne,
fjernede Rådet bestemmelserne om eksterne omkostninger. Endelig bliver det op til
de enkelte medlemsstater at fastsætte incitamenter i afgiftsordningerne (artikel [14,
stk. 3, litra e]).

Rådets ændringer kunne i det store og hele accepteres, fordi de vil sikre, at forord-
ningen opfylder sit formål. Hvad angår eksterne omkostninger, havde Kommissionen
dog foretrukket at nævne dem udtrykkeligt i afgiftsordningen, for det ville have
været konsekvent i forhold til den politik, der går ud på at søge miljøafgifter indført i
ICAO, og i forhold til Rådets og Europa-Parlamentets beslutning i det sjette
miljøhandlingsprogram7 om at "… [fastlægge og gennemføre] særlige tiltag til at
reducere drivhusgasemissionerne fra luftfarten, medmindre [ICAO] vedtager
sådanne tiltag inden udgangen af 2002". Kommissionen så altså helst en udtrykkelig
henvisning til eksterne omkostninger i omkostningsgrundlaget (artikel [14, stk. 2]),
men mener dog, at de foreliggende bestemmelser, nemlig artikel [14, stk. 3, litra e,]
implicit tillader tilrettelæggelse af luftfartstjenesteafgifterne, således at de fremmer
høje miljøpræstationer.

3.2.2 Bemærkninger til de enkelte ændringsforslag

3.2.2.1 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 1. Betragtning [2] omtaler nødvendigheden af at opfylde "kravene
til almenvellet, især med hensyn til sikkerhed".

Ændringsforslag 2, 15 og 34, delvis. Betragtning [7] fastslår, at anerkendte
organisationer bør have teknisk erfaring.

                                                
6 Ensidige erklæringer fra Kommissionen til artikel [5]:

"Kommissionen erklærer, at når den fastlægger de almindelige krav, vil den tage behørigt hensyn til
medlemsstaternes luftfartstjenesteudbyderes retsstilling."
"Kommissionen erklærer, at den vil bestræbe sig på at fastlægge de almindelige krav så hurtigt som
muligt, således at offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende kan ske med henblik på at
få fastlagt regelsættet for det fælles europæiske luftrum senest den 31. december 2004."

7 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af
Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram, EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1-15.
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Ændringsforslag 6 og 18, delvis. I henhold til punkt [1.e)] i bilag [II] tildeles
certifikater for en begrænset periode, som de nationale tilsynsmyndigheder
fastsætter.

Ændringsforslag 7 og 20. Betragtning [10] nævner behovet for forenelighed med
internationale standarder.

Ændringsforslag 8 og 9. I betragtning [12 og 19] tilføjes henvisning til sikkerhed.

Ændringsforslag 11. Ændringsforslaget afspejles i betragtning [19] i
rammeforordningen.

Ændringsforslag 19 og 21. Ændringsforslaget afspejles i forordningens
betragtning [5].

Ændringsforslag 23. Artikel [10] indeholder en pligt til at indgå skriftlige aftaler
mellem civile og militære myndigheder.

Ændringsforslag 25. Artikel [12, stk. 1] fastslår, at data kun må bruges til operative
formål.

Ændringsforslag 28. Ifølge artikel [13] og [14, stk. 3] skal afgiftsordninger være i
overensstemmelse med den multilaterale Eurocontrol-aftale om en route-afgifter.

Ændringsforslag 29, delvis. Artikel [14, stk. 3] fastslår medlemsstaternes ansvar for
fastsættelse af afgifter for alle luftfartstjenester.

Ændringsforslag 30, delvis. I artikel [14, stk. 3, litra e] tilføjes henvisning til
sikkerhed. Begrebet krydssubsidiering findes nu i artikel [14, stk. 2, litra d], hvilket
delvis imødekommer ændringsforslaget.

Ændringsforslag 32, delvis. Rådet henviste det tværgående spørgsmål om høring af
interessenter til rammeforordningen (se afsnit 3.1.1),

Ændringsforslag 33. Bilag [I] fastsætter regler for anerkendte organisationers
finansielle og organisatoriske uafhængighed.

Ændringsforslag 35. Personalekrav vil blive fastlagt som et af de almindelige krav
(artikel [5]).

3.2.2.2 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 3. Dette ændringsforslag går ud på at indføje en betragtning om Det
Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs kommende rolle og ansvarsområde.

Ændringsforslag 4, 5 og 16. Rådet udelod betragtningen og artiklen om licens til
flyveledere og deres uddannelse.

Ændringsforslag 10. Dette ændringsforslag støtter oprettelse af økonomiske reserver
til at klare pludselige trafikfald, der forårsager omgående afgiftsstigninger.
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Ændringsforslag 17. Dette ændringsforslag anfører det som et af målene med
certificeringssystemet, at det skal muliggøre samarbejde mellem tjenesteudbydere.

Ændringsforslag 22. Rådet udelod bestemmelsen om monopoludbydere.

Ændringsforslag 24. Rådet udelod bestemmelsen om underretning af Kommissionen
om medlemsstaternes ordninger vedrørende civilt-militært samarbejde.

Ændringsforslag 27. Formålet med dette ændringsforslag er at specificere
betingelserne for udveksling af operative data yderligere.

Ændringsforslag 31. Den relevante artikel er flyttet til rammeforordningen.

3.2.2.3 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og som
ikke helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 12. Udtrykket 'hjælpetjeneste' benyttes ikke i den fælles holdning.

Ændringsforslag 13. Dette ændringsforslag indfører princippet om en streng
(strukturel) adskillelse mellem national tilsynsmyndigheder og
luftfartstjenesteudbydere.

Ændringsforslag 14. Dette ændringsforslag indfører en appelmekanisme i tilfælde af
uoverensstemmelser mellem luftrumsbrugere og medlemsstater.

Ændringsforslag 26. Ændringsforslaget fastslår princippet om operative datas
handelsværdi.

Ændringsforslag 87, 88, 89 og 99. Formålet med disse ændringsforslag er at bekræfte
princippet om luftfartstjenesters integritet, nødvendigheden af, at de indgår i en
fælles organisation.

3.3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisation og udnyttelse af
det fælles europæiske luftrum (2001/0236 (COD))

3.3.1 Generelle bemærkninger

Rådet har foretaget en række generelle ændringer i forhold til Kommissionens
forslag. Disse ændringer har Kommissionen kunnet acceptere. Nogle af dem, særlig
dem, der vedrører de funktionelle luftrumsblokke, er den dog ked af, for de mindsker
fællesskabsinstitutionernes mulighed for at gribe ind med det formål at sikre
luftrumsorganisationens effektivitet og sammenhængende karakter.

Første ændring vedrører forordningens anvendelsesområde. Det omfatter det luftrum
i ICAO's europæiske og afrikanske regioner, hvor medlemsstaterne er ansvarlige
(artikel [1, stk. 3]). Desuden kan medlemsstaterne beslutte at medtage andre luftrum
under deres ansvar, særlig luftrum over højsøområder, hvor de yder luftfartstjeneste
efter mandat fra ICAO (artikel [1, stk. 3]).
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Rådet gennemgik processen for etablering af en europæisk øvre
flyveinformationsregion. Det besluttede at bringe traktatens artikel 300 i anvendelse,
fordi dette forehavende må forelægges for ICAO, hvorved der potentielt involveres
tredjelande (artikel [3, stk. 1])8. Rådet gjorde det klart, at etableringen af den øvre
flyveinformationsregion ikke ville berøre medlemsstaternes ansvar over for ICAO
(artikel [3, stk. 4]). Rådet foretrak også at gøre forskellige foranstaltninger i
forordningen uafhængige af etableringen af den øvre flyveinformationsregion.

Den fælles holdning indeholder ikke nogen bestemmelse om direkte ruteføring,
sådan som Kommissionens forslag gjorde. En sådan bestemmelse ansås for forældet
på baggrund af den senere tids udvikling i Eurocontrol.

Med hensyn til etableringen af funktionelle luftrumsblokke foreslog Parlamentet en
ændring med det formål at indføre en mekanisme for løsning af uoverensstemmelser
mellem medlemsstaterne om afgrænsningen af (grænseoverskridende) funktionelle
luftrumsblokke. Kommissionen afviste dette ændringsforslag, fordi afgrænsningen
efter dens opfattelse skulle ske efter en udvalgsprocedure. Rådet mente derimod at
beslutninger på dette område ikke kunne påtvinges de enkelte medlemsstater. Derfor
begrænsede det brugen af udvalgsproceduren til fastlæggelsen af generelle principper
(artikel [5, stk. 3]) og tildelte kun Kommissionen en konsultativ rolle (artikel [5,
stk. 4]).

Rådet ændrede bestemmelsen om civil-militær samordning til kun at omfatte
anvendelsen af begrebet 'fleksibel udnyttelse af luftrummet' (artikel [7]).
Begrundelsen for denne ændring var Rådets ønske om, i overensstemmelse med
forordningens retsgrundlag (fælles transportpolitik), at begrænse forordningens
potentielle virkninger på det militære område.

Den fælles holdning afviger fra Kommissionens forslag, hvad angår udvidelsen af
forordningens anvendelsesområde til det nedre luftrum. Det gjorde en sådan
udvidelse betinget af, hvilke fremskridt der gøres i det øvre luftrum (artikel [10]).

Parlamentet fremsatte ændringsforslag (56, 60 og 63) for at indføre henvisninger til
Eurocontrol-organisationens rolle i tilrettelæggelsen af fremtidige foranstaltninger.
Kommissionen afviste disse ændringsforslag som uhensigtsmæssige i en retsakt fra
Fællesskabet. Den fælles holdning har fulgt Parlamentets standpunkt i den forstand,
at alle gennemførelsesregler til denne forordning skal udarbejdes ved hjælp af
mandater til Eurocontrol (artikel [7] i rammeforordningen).

                                                
8 Fælles erklæring fra medlemsstaterne og Kommissionen til artikel [3, stk. 1]:

"Medlemsstaterne og Kommissionen erkender, at oprettelsen af en europæisk øvre
flyveinformationsregion, som anerkendes af ICAO, henhører under den blandede kompetence
(medlemsstaterne og Fællesskabet)."
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3.3.2 Bemærkninger til de enkelte ændringsforslag

3.3.2.1 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 36. Betragtning 8 henviser til den europæiske skala.

Ændringsforslag 37. Artikel [5, stk. 3] inddrager Eurocontrol i planlægningen af
funktionelle luftrumsblokke.

Ændringsforslag 41, delvis. I betragtning [17] indføjes en henvisning til Eurocontrols
rolle med hensyn til lufttrafikregulering.

Ændringsforslag 47, delvis. I artikel [2] gives der mulighed for afvigelser fra
grænsefladen, når det er begrundet i driftsmæssige krav.

Ændringsforslag 49. I artikel [1] tages der behørigt hensyn til regionale aftaler under
ICAO.

Ændringsforslag 52 og 53. I artikel [5, stk. 2, litra a] indføres sikkerhed som hensyn.

Ændringsforslag 54. I artikel [5, stk. 2, litra d] indføres begrebet om en optimeret
koordinering.

Ændringsforslag 64, delvis. Rådet henviste det tværgående spørgsmål om høring af
interessenter til rammeforordningen (se afsnit 3.1.1),

3.3.2.2 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 38. Dette ændringsforslag styrker henvisningen til driftsforhold.

Ændringsforslag 39, 43 og 55. Rådet slettede bestemmelsen om direkte ruteføring.

Ændringsforslag 40. Dette ændringsforslag vedrører behovet for mellemstatsligt
samarbejde om militære forhold.

Ændringsforslag 42. Rådet slettede den definition, som der var henvist til i dette
ændringsforslag.

Ændringsforslag 44 og 45. I definitionerne bygger den fælles holdning på ICAO's
terminologi af hensyn til ensartetheden.

Ændringsforslag 48. Dette ændringsforslag fastsætter en frist på fem år for udvidelse
af konceptet med en fælles flyveinformationsregion til det nedre luftrum.

Ændringsforslag 62. Dette ændringsforslag styrker henvisningen til en sikker og
ordentlig trafikafvikling.

3.3.2.3 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og som
ikke helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 46. Dette ændringsforslag fastsætter en frist for etablering af en
europæisk øvre flyveinformationsregion.
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Ændringsforslag 50. Dette ændringsforslag specificerer de nationale grænser
horisontalt og vertikalt.

Ændringsforslag 51. Dette ændringsforslag sigter mod at indføre en mekanisme for
løsning af uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne om afgrænsningen af
(grænseoverskridende) funktionelle luftrumsblokke.

Ændringsforslag 57 og 59. Disse ændringsforslag styrker bestemmelserne om civilt-
militært samarbejde.

Ændringsforslag 58. Dette ændringsforslag underordner begrebet om fleksibel
udnyttelse af luftrummet under reglerne for lufttrafikregulering.

Ændringsforslag 61. Dette ændringsforslag betyder, at lufttrafikreguleringsreglerne
skal være i overensstemmelse med Eurocontrol-konventionen.

3.4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet i det
europæiske lufttrafikstyringsnet (2001/0237 (COD))

3.4.1 Generelle bemærkninger

Rådet foretog ingen væsentlige indholdsændringer i forhold til Kommissionens
forslag. Kommissionen kan således helt tilslutte sig den fælles holdning, hvad denne
forordning angår.

Den fælles holdning indeholder mere detaljerede bestemmelser om
overgangsordninger. Det er for at sikre investeringer, som medlemsstaterne har
foretaget i perioden op til forordningens ikrafttræden.

Hvad formen angår, har den fælles holdning færre artikler. Bestemmelserne i
kommissionsforslagets kapitel II og III blev slået sammen i ét kapitel.

Ligesom tilfældet var med de andre særforordninger, mente Rådet, at høring af
interessenter var et tværgående spørgsmål og derfor hørte bedre hjemme i
rammeforordningen (se afsnit 3.1.1).

Endelige besluttede Rådet at nedsætte en ad hoc-ekspertgruppe til at gennemgå
bestemmelserne i forordningens bilag. Det førte ikke til større ændringer, men nok til
finjusteringer på grundlag af tekniske og driftsmæssige erfaringer.

3.4.2 Bemærkninger til de enkelte ændringsforslag

3.4.2.1 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 65. Den fælles holdning ændrer indholdet af betragtning [7] for at
undgå den misforståelse, at tjenesteudbydere kunne have nogen skønsmargen med
hensyn til anvendelsen af fællesskabsspecifikationer.

Ændringsforslag 67, delvis. Artikel [1, stk. 3] slår fast, at der skal tages behørigt
hensyntil internationale standarder for at fremme global interoperabilitet.
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Ændringsforslag 68. Artikel [3, stk. 4] nævner nødvendigheden af at blive enige om
og opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag 69, delvis. Artikel [3, stk. 3, litra e,] anfører betingelserne for
gennemførelse, herunder fristen for overensstemmelse.

Ændringsforslag 70. Artikel [7] er formuleret bedre som henstillet i
ændringsforslaget.

Ændringsforslag 71, 72 og 73, delvis. Rådet henviste det tværgående spørgsmål om
høring af interessenter til rammeforordningen (se afsnit 3.1.1), hvor der henvises til
faglige medarbejderorganer og luftrumsbrugere.

3.4.2.2 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 74. Dette ændringsforslag forstærker omtalen af sikkerhed på
miljøområdet.

Ændringsforslag 76. Dette ændringsforslag understreger behovet for systematisk
analyse af hændelser.

3.4.2.3 Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og som
ikke helt eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 66. Dette ændringsforslag henviser til Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur.

Ændringsforslag 75. Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at
systembrugerne, nemlig flyvelederne, er med til at definere systemerne.

Ændringsforslag 77, 78 og 79. Kommissionen vurderede, at disse ændringer var
unødvendige, eftersom de var en gentagelse af væsentlige krav i bilag [II].

4. KONKLUSION

Kommissionen ville have foretrukket, at Rådet havde forpligtet sig stærkere på at
fremme miljøvenlig udnyttelse af luftrummet (udtrykkelig anførsel af eksterne
omkostninger i afgiftssystemet). Derudover er det vigtigt at forbedre bestemmelserne
om reorganiseringen luftrummet, særlig etableringen af funktionelle luftrumsblokke
Det er nemlig et vigtigt led i opgøret med fællesskabssystemets nuværende fragmen-
tering og forbedringen af dets samlede effektivitet. På baggrund af ændringerne i den
fælles holdning erkender Kommissionen dog, at omorganiseringen af luftrummet
ville blive afhængig af de enkelte medlemsstaters handlinger, hvad angår forvaltning
af deres luftrum, og af Fællesskabets institutioner, hovedsagelig i forbindelse med
harmonisering af kravene til en sådan omlægning. Rådet foreslog denne dobbelte
fremgangsmåde for at beskytte nationalstaternes suveræne rettigheder og gjorde det
klart, at dette under de nuværende omstændigheder var den eneste farbare vej frem.
Alt i alt mener Kommissionen, at den fælles holdning, der blev vedtaget den
18. marts 2003 ikke ændrer væsentligt ved forslagenes hovedformål og
fremgangsmåde, og kan således tilslutte sig den.


