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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 97/15/EB 

frá 25. mars 1997 

um samþykkt stadia sem Evrópustofnun um flugumferðaröryggi hefur 
samið og breytingu á tilskipun ráðsins 93/65/EBE um skilgreiningu og 

notkun samhæfðra tækniforskrifta vegna kaupa á búnaði og kerfum fyrir 
flugumferðarþjónustu(*)

(Texti sem  v a rð a r EES)

FR A M K V Æ M D A ST JÓ R N  EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón a f  stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

m eðhliðsjón a f  tilskipun ráðsins 93/65/EBE frá 19.júlí 1993 um 
skilgreinmgu og notkun samhæfðra tækniforskrifta vegna kaupa 
á búnaði og kerfum fyrir flugumferðarþjónustu ( l), einkum 3. gr. 
og 2. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

I samræmi við 3. gr. tilskipunar 93/65/EBE ber framkvæmda- 
stjórnirmi að skilgreina og samþykkja staðla sem Evrópustofnun 
um flugumferðaröryggi heftir samið.

Í 1. viðauka viö tilskipun 93/65/EBE er að finna viðmiðunarskrá 
um staðla Evrópustofnunarum flugumferðaröryggi. Sú skrá ætti 
að vera svo tæmandi sem unnt er.

í II. viðauka við tilskipun 93/65/EBE eru tilgreindar þær 
samningsstofnanir sem hafa með höndum kaup á flugleiðsögu- 
búnaði. Þá skrá verður að uppfæra regiulega.

Evrópustofiiun um flugumferðaröryggi hefur samþykkt tvo staðla 
og er því viðeigandi að þeir verði lögboðnir. Einnig er viðeigandi 
að v iðm iðunarskránn i í I. v iðauka verði b rey tt e ftir  að 
E vrópusto fnun  um flu gu m ferð arö ryg g i hefu r tek ið  upp 
EATCHIP-áætlunina.

Nauðsynlegt er að breyta II, viðauka til að taka til greina breytmgar 
sem  að ild arrik in  hafa tilk y n n t og til þess að bæ ta við 
samningsstofnunum í nýjum aðiidarríkjum.

Ráðstafanir þær sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í 
samræmi við álitsgerð nefrtdariiinar sem komið var á fót í samræmi 
við tilskipun 93/65/EBE.

SA M ÞY KK T TILSK IPU N  ÞESSA:

(*) Þessi EB-gcrð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 95,10. 4. 1997, bls. 16, var 
nefnrt i ákvörðun sameiginlegu EES-ncfndarinnar nr. 83/97 frá 31. 
októbcr 1997 um breytiugu á XIII. viðauka (Flutningasfarfscini) við 
EES-sanininginti, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæd við Sljórnartíðindi 
E vró pu ba nd a 1 ags i ns.

1. gr.

Lögboðnir þæ ttir þeirra fo rskrifta  frá E vrópustofnun um 
flugumferðaröryggi, sem frnnamá í eftirtöldum skjölum um staðla 
stofnunarinnar, eru samþykktir þar eð þeir eru nauðsynlegir vegna 
framkvæmdar samþætts flugumferðarkerfís í Evrópu:

staðall E vrópustofnunar um flugum ferðaröryggi um 
beinlínumiðlun gagna (on-line data interchange, OLDI), 
fyrstaútgáfa, (skjal Evrópustofiiunar um flugumferðaröryggi 
nr. 001-92),

Staðall E vrópustofnunar um flugum ferðaröryggi um 
fi'amsetniiigu við gagnaskipti vegna flugumferðarþjónustu 
(air traffic services data exchange presentation, ADEXP) 
(skjal Evrópustofhunar um flugumfcrðaröryggi nr. 002-93).

2. gr.

I stað I. viðauka við tilskipun 93/65/EBE komi viðaukinn við 
þessa tilskipun.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á ákvæðum II. viðauka við 
tilskipunina:

1. Upplýsingar um samningsstoftianir hjá Evrópustofriun um
flugumferðaröryggi, í Belgíu, Danmörku, Frakklandi, á 
G rikk land i, Irland i, I ta líu , í P ortugal og í B resk a  
konungsríkinu breytast sem hér segir:

EUROCONTROL

Rue de la Fusée,
96 B -1130 Bruxelles

B elgia

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)
Centre Communication Nord (CCN) 
rue du Progrès 80 Bte 2 
B-1030Bruxelles
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Daninörk

Statens Luftfartsvæsen 
(Civil Aviation Administration)
Postbox 744 
DK-København SV

Billund Lufthavn 
PO Box 10 
D K -7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S 
PO Box 74 
Flyvervej 11 
DK“2770 Kastrup

Frakkland

Ministre chargé de l’aviation civile 
Direction générale de l’aviation civile 
48, rue Camille Desmoulins 
F-92452 Issy les Moulineaux Cedex

og í sinni lögsögu:

Aéroport de Paris 
291, Boulevard Raspail 
F-75675 Paris Cedex 14

Grikkland

Ministry o f  Transport and Communications
Civil Aviation Authority
General Directorate o f Air Navigation

sem felur verkefiii a f  þessu tagi einkum eftirfarandi stofnun:

Electronics Division 
Vasileos Georgiou 1 
PO Box 73751 -16604 Elliniko 
GR-Athens

Irland

The Irish Aviation Authority 
Aviation House 
Hawkins Street 
IRL-Dublin2

Aer Rianta Cpt.
Dublin Airport 
IRL-County Dublin

Ítalía

ENAV
Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
Via Salaria, 715 
1-00138 Roma

Portugal

ANA-E.P. (Empresa Publica de Aeroportos e Navegaçâo 
Aérea)
Rua D, Edifïcio 120 
Aeroporto de Lisboa 
P-1700 Lisboa

Breska koimngsríkið

National Air Traffic Services Ltd 
CAA House 
45-59 Kingsway 
UK-London WC2B 6TE

2. Eftirtaldar samningsstofhanir bætist við skråna:

Austurríki

Austro Control GmbH 
Schnirchgasse 11 
A -1030 Wien

Finnlaiid

Ilmailulaitos/Luftfartsverket 
(CAA Finnland)
PO Box 50 
FIN-01531 Vantaa

Svíþjóð

Swedish Civil Aviation Administration
Luftfartsverket
Vikboplan 11
S-601 79 Norrköping

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg ákvæði til að 
fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. desember 1997. Þau 
skulu tilkynna það framkvæmdastjóminni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða fylgja þeim slik tilvísun þegar þau 
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.
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2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 5. gr.
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málcfni sem
tilskipun þessi nær til. Frarakvæmdastjómin skal tilkynna það Tiískipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eflir að hún birtist í
hinum aðildairíkjunum. Stjórnartiöindum Evrópubandalagama.

6. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 25. mars 1997. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Neil KINNOCK 

framkvæmdastj óri.
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V í Ð A U K I

„I. VIÐAUKI

GILDISSVIÐ STAÐLA EVRÓPUSTOFNUNAR UM FLUGUMFERÐARÖRYGGI SEM UM
G ETURÍ3. GR.

Viðmiðunarskrá

Fjarskipti

Flugleiðsaga

Eftirlií

Gagnavinnslukerfi

Verklag við stjómun loftrýma og flugumferðarþjónustu 

Vinnurcglur vegna flugumferðarþjónustu og kröfur mn starfshætti 

M annafli11


