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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen 

forordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av 
rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom 
(rammeforordningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 2, og

datalinjetjenester i samsvar med kommisjonsforordning 
(EF) nr. 29/2009 av 16. januar 2009 om fastsettelse 
av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske 
luftrom(3

tid.

påloggingsopplysninger og kommunikasjon med neste 

felles datalinjetjeneste.

3) Eurocontrol har i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 549/2004 fått i oppdrag å utarbeide krav til 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2009 av 25. september 2009 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 61 av 19.11.2009, s. 11.

(1

(2

(3

 bygger på rapporten av 19. oktober 2007, som er et 
resultat av oppdraget.

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1032/2006 av 6. juli 
2006 om fastsettelse av krav til automatiske systemer 

4

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

Artikkel 1

i samsvar med forordning (EF) nr. 29/2009, skal påse at 
de systemene som er nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), 
og som brukes i kontrollsentralene, oppfyller kravene til 

2. Vedlegg I og III endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(4

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 30/2009

av 16. januar 2009

2014/EØS/69/08

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

 For Kommisjonen

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

«DEL D: KRAV TIL PROSEDYRER TIL STØTTE FOR DATALINJETJENESTER

krysse grensen, og som registreres via datalinje.

i samsvar med avtalebrevene.

1.2.3. Kriteriene for å omfattes av prosedyren for videreformidling av påloggingsopplysninger skal være i samsvar 
med avtalebrevene.

enhet.

1.2.6. En melding om at prosedyren for videreformidling av påloggingsopplysninger er avsluttet, herunder en 

kommunikasjon via datalinje.
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anmodningen om anerkjennelse som neste datamyndighet.

2.2.3. Etter at informasjonen som gjelder neste underrettede myndighet, er ferdigbehandlet, skal den mottakende 

2.2.4. Dersom informasjonen som gjelder neste underrettede myndighet, ikke er mottatt innen et gjensidig avtalt 
tidspunkt bestemt ved en fastsatt parameter, skal den mottakende enheten anvende lokale prosedyrer for å 

2.2.5. En melding om at prosedyren for neste underrettede myndighet er avsluttet, herunder en bekreftelse fra den 

2.2.6. Dersom det ikke bekreftes at prosedyren for neste underrettede myndighet er avsluttet i samsvar med 

_______________


