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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 
felles europeiske luftrom(1), særlig artikkel 7 nr. 3,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Fleksibel bruk av luftrommet er en modell for styring av 
luftrommet, beskrevet av Den internasjonale organisasjon 
for sivil luftfart (ICAO) og utviklet av Den europeiske 
organisasjon for flysikring (Eurocontrol), som fastslår 
at luftrommet ikke bør oppdeles i rent sivile eller 
rent militære områder, men heller bør anses som ett 
sammenhengende rom, der det i størst mulig grad skal tas 
hensyn til alle brukeres behov.

2) Eurocontrol fikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 549/2004 i oppdrag å bistå Kommisjonen 
ved utarbeidingen av gjennomføringsbestemmelser om 
fleksibel bruk av luftrommet. Denne forordning tar 
behørig hensyn til Eurocontrols rapport av 30. desember 
2004, som er et resultat av dette oppdraget.

3) Denne forordning omfatter ikke militære operasjoner og 
militær trening i henhold til artikkel 1 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 549/2004.

4) Medlemsstatene har i en erklæring om militære spørsmål 
knyttet til Det felles europeiske luftrom(3) forpliktet seg 
til å samarbeide for å sikre at alle brukere av luftrommet 
i alle medlemsstater anvender modellen for fleksibel bruk 
av luftrommet fullt ut og på en ensartet måte, idet det tas 
hensyn til nasjonale militære behov.

5) Av rapporten som Eurocontrols enhet for resultatvurdering 
og Eurocontrol-byrået offentliggjorde i fellesskap i 

*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 24.12.2005, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2006 av 22. september 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) , se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 60, 30.11.2006, s. 38.

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 9.

oktober 2001, framgår det at det er betydelige muligheter 
for forbedringer av måten fleksibel bruk av luftrommet i 
Europa for tiden praktiseres på. Det bør nå vedtas felles 
regler for å gjennomføre disse forbedringene.

6) Modellen for fleksibel bruk av luftrommet omfatter også 
luftrom over åpent hav. Den bør derfor få anvendelse uten 
å berøre medlemsstatenes rettigheter og plikter i henhold 
til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-
konvensjonen) av 7. desember 1944 med vedlegg, eller 
De forente nasjoners havrettskonvensjon av 1982.

7) For visse aktiviteter kreves at de i bestemte perioder 
reserveres deler av luftrommet eksklusivt eller særskilt 
for seg, på grunn av deres særskilte flygeprofil eller 
faren som er forbundet med dem, og behovet for å sørge 
for effektiv og sikker atskillelse fra lufttrafikk som ikke 
deltar i disse typer aktivitet.

8) Effektiv og harmonisert anvendelse av modellen 
for fleksibel bruk av luftrommet i hele Fellesskapet 
forutsetter klare og ensartede regler for sivil-militær 
koordinering som må ta hensyn til alle brukeres behov, 
og arten av deres ulike typer aktivitet.

9) Effektive framgangsmåter for sivil-militær koordinering 
bør baseres på regler og standarder for å sikre at alle 
brukere bruker luftrommet på en effektiv måte.

10) Ved anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av 
luftrommet er det helt nødvendig å fremme samarbeidet 
mellom nabomedlemsstater og å ta hensyn til virksomhet 
over landegrensene.

11) Forskjeller i organiseringen av sivilt-militært samarbeid 
i Fellesskapet er til hinder for en ensartet og rettidig 
styring av luftrommet. Det er derfor viktig å bestemme 
hvilke personer og/eller organisasjoner som skal være 
ansvarlige for anvendelsen av modellen for fleksibel 
bruk av luftrommet i den enkelte medlemsstat. 
Disse opplysningene bør gjøres tilgjengelige for 
medlemsstatene.

12) Ensartede framgangsmåter for sivil-militær koordinering 
og bruk av felles luftrom er et viktig vilkår for opprettelsen 
av funksjonelle luftromsblokker som definert i forordning 
(EF) nr. 549/2004.
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13) Fleksibel bruk av luftrommet omfatter styring av 
luftrommet på strategisk, pretaktisk og taktisk nivå, 
i form av atskilte, men innbyrdes nært avhengige 
styringsfunksjoner som bør utøves i sammenheng for å 
sikre effektiv bruk av luftrommet.

14) Programmer for lufttrafikkstyring, som er under utvikling 
innenfor rammen av det europeiske samarbeidet, bør 
gradvis muliggjøre sammenheng mellom funksjonene 
styring av luftrommet, trafikkflytstyring og 
lufttrafikktjenester.

15) Dersom ulike luftfartsaktiviteter som er underlagt 
forskjellige krav finner sted i samme luftrom, bør 
koordineringen av dem ha både sikker gjennomføring 
av flyginger og optimal utnytting av tilgjengelig luftrom 
som mål.

16) Nøyaktige opplysninger om situasjonen i luftrommet 
og om konkrete lufttrafikksituasjoner samt spredning 
av disse opplysningene i rett tid til sivile og militære 
flygeledere, har direkte virkning på aktivitetens sikkerhet 
og effektivitet.

17) Tilgang i rett tid til oppdaterte opplysninger om situasjonen 
i luftrommet er viktig for alle parter som ønsker å utnytte 
disponible luftromsstrukturer i tilknytning til innlevering 
eller fornyet innlevering av sine reiseplaner.

18) Regelmessig vurdering av bruken av luftrommet er et 
viktig middel for å øke tilliten mellom sivile og militære 
tjenesteytere og brukere, og er av avgjørende betydning 
for å bedre utformingen og styringen av luftrommet.

19) Den årlige rapporten om anvendelsen av modellen for 
fleksibel bruk av luftrommet, som nevnt i artikkel 7 nr. 2 
i forordning (EF) nr. 551/2004, bør inneholde relevante 
opplysninger, innsamlet i lys av de opprinnelige målene 
og som har som eneste formål bedre å tilfredsstille 
brukernes behov.

20) Det bør fastsettes en overgangsperiode for å oppfylle 
behovene for koordinering mellom sivile og militære 
enheter for lufttrafikktjenester og/eller militære 
kontrollenheter.

21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, nedsatt ved 
artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 549/2004 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning forsterkes og harmoniseres anvendelsen, 
innenfor Det felles europeiske luftrom, av modellen for 

fleksibel bruk av luftrommet som definert i artikkel 2 nr. 22 
i forordning (EF) nr. 549/2004, med sikte på å lette styringen 
av luftrommet og lufttrafikken innenfor rammene av den felles 
transportpolitikken.

I denne forordning fastsettes særlig regler for å sikre bedre 
samarbeid mellom sivile og militære myndigheter med ansvar 
for lufttrafikkstyring som opererer i det luftrommet som 
medlemsstatene er ansvarlige for.

Artikkel 2

Definisjoner

1.	 I denne forordning får definisjonene fastsatt i forordning 
(EF) nr. 549/2004 anvendelse.

2. I tillegg til definisjonene nevnt i nr. 1, får følgende 
definisjoner anvendelse:

a) «enhet for styring av luftrommet (AMC)»: en enhet med 
ansvar for den daglige styringen av luftrommet, og som en 
eller flere medlemsstater har ansvaret for,

b) «reservert luftrom»: en angitt del av luftrommet som er 
midlertidig reservert for eksklusiv eller særskilt bruk for 
bestemte kategorier av brukere,

c) «restriksjonsområde»: en angitt del av luftrommet, der 
det til visse tider kan foregå aktiviteter som er farlige 
for flyging med luftfartøyer («fareområde»); eller et slikt 
luftrom som befinner seg over en stats landområder eller 
territorialfarvann, der flyging med luftfartøyer er begrenset 
i samsvar med visse, nærmere angitte vilkår («begrenset 
område»); eller et luftrom som befinner seg over en stats 
landområder eller territorialfarvann, der det er forbud mot 
flyging med luftfartøyer («forbudt område»), 

d) «luftromsstruktur»: en særlig del av luftrommet som skal 
sørge for at luftfartøyer kan operere sikkert og optimalt,

e) «enhet for lufttrafikktjenester» (ATS-enhet): en sivil eller 
militær enhet med ansvar for å yte lufttrafikktjenester,

f) «sivil-militær koordinering»: koordinering mellom sivile 
og militære parter med myndighet til å treffe beslutninger 
og godkjenne nødvendige tiltak,

g) «militær kontrollenhet»: enhver fast eller mobil militær 
enhet som har ansvar for styring av militær lufttrafikk 
og/eller utfører andre aktiviteter som, på grunn av sin 
egenart, kan ha behov for et reservert luftrom eller 
restriksjonsområde,
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h) «luftrom over landegrensene»: en luftromsstruktur 
som strekker seg over nasjonale grenser og/eller 
flygeinformasjonsregioner,

i) «planlagt flygerute»: flygevei og tilhørende flygedata som 
beskriver en flygings planlagte vei til bestemmelsesstedet, 
herunder ajourføringer og endringer,

j) «flygevei»: et luftfartøys vei gjennom luften, definert i tre 
dimensjoner,

k) «sanntid»: den faktiske tid da en prosess eller hendelse 
pågår,

l) «atskillelse»: innbyrdes avstand mellom luftfartøyer, deres 
flygehøyde eller bane,

m) «brukere»: sivile eller militære luftfartøyer som opererer i 
luften samt alle andre parter som benytter luftrommet.

Artikkel 3

Prinsipper

Modellen for fleksibel bruk av luftrommet er underlagt 
følgende prinsipper:

a) koordinering mellom sivile og militære myndigheter 
skal skje ved styring av luftrommet på strategisk, 
pretaktisk og taktisk nivå gjennom inngåelse av avtaler 
og innføring av framgangsmåter for å øke sikkerheten og 
luftromskapasiteten, og for å forbedre luftfartsoperasjoners 
effektivitet og fleksibilitet.

b) sammenheng mellom styring av luftrommet, 
trafikkflytstyring og lufttrafikktjenester skal etableres og 
opprettholdes på de tre nivåene for styring av luftrommet 
som beskrives i bokstav a), for å sikre effektiv planlegging, 
fordeling og bruk av luftrommet til beste for alle brukere,

c) reserverte luftrom med sikte på eksklusiv eller særskilt 
bruk for kategorier av brukere, skal være midlertidige, 
og bare anvendes i begrensede tidsperioder basert på 
faktisk bruk, og frigis så snart aktiviteten som forårsaket 
reservasjonen, opphører,

d) Medlemsstatene skal etablere samarbeid med sikte på 
effektiv og konsekvent anvendelse av modellen for 
fleksibel bruk av luftrom over landegrensene og/eller over 
grensene for flygeinformasjonsregioner, og skal særlig ta 
for seg aktiviteter over landegrensene; samarbeidet skal 
omfatte alle relevante juridiske, driftsmessige og tekniske 
spørsmål,

e) enhetene for lufttrafikktjenester og brukerne skal utnytte 
det tilgjengelige luftrommet på best mulig måte.

Artikkel 4

Strategisk	styring	av	luftrommet	(nivå	1)

1. Medlemsstatene skal utføre følgende oppgaver:

a) sikre at modellen for fleksibel bruk av luftrommet generelt 
anvendes på strategisk, pretaktisk og taktisk nivå,

b) regelmessig undersøke brukerbehovene,

c) godkjenne de aktiviteter som krever et reservert luftrom 
eller restriksjonsområde,

d) fastsette midlertidige luftromsstrukturer og tilknyttede 
framgangsmåter for å tilby ulike alternativer for reserverte 
luftrom og rutevalg,

e) fastsette kriterier og framgangsmåter for innføring og 
bruk av justerbare horisontale og vertikale grenser for det 
ønskede luftrommet, slik at det kan legges til rette for flere 
ulike typer flygeveier og endringer av flyginger på kort 
varsel,

f) vurdere de nasjonale luftromsstrukturene og det 
nasjonale rutenettet med det formål å planlegge fleksible 
luftromsstrukturer og framgangsmåter,

g) fastsette de nøyaktige vilkårene for når ansvaret for 
atskillelse mellom sivile og militære flyginger 
påhviler enheter for lufttrafikktjenester eller militære 
kontrollenheter,

h) sammen med nabomedlemsstatene utvikle bruken av 
luftrommet over landegrensene når trafikkbevegelser og 
brukeraktivitet gjør dette nødvendig,

i) koordinere sin politikk for styring av luftrommet med 
nabomedlemsstatenes politikk, for i fellesskap å behandle 
spørsmålene ved bruk av luftrom over landegrensene og/
eller over grensene for flygeinformasjonsregioner,

j) opprette og gjøre tilgjengelig luftromsstrukturer for brukerne, 
i nært samarbeid og koordinert med nabomedlemsstatene, 
i de tilfeller der vedkommende luftromsstrukturer har 
betydelig innvirkning på trafikken over landegrensene eller 
over grensene for flygeinformasjonsregioner, med sikte på 
å sikre best mulig utnytting av luftrommet for alle brukere 
i hele Fellesskapet,

k) sammen med nabomedlemsstatene fastsette ett felles sett 
med standarder for atskillelse mellom sivile og militære 
flyginger ved aktiviteter over landegrensene,
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l) opprette konsultasjonsordninger mellom de personer eller 
organisasjoner som er nevnt i nr. 3 og alle berørte parter og 
organisasjoner, for å sikre at brukerbehovene ivaretas på 
behørig måte,

m) vurdere og gjennomgå den faktiske bruken av luftrommet 
samt framgangsmåtene knyttet til fleksibel bruk av 
luftrommet, og hvordan denne bruken fungerer,

n) opprette ordninger for lagring av opplysninger som 
gjelder søknader om, fordeling av og faktisk bruk av 
luftromsstrukturer, med sikte på videre analyse og 
planlegging.

Vilkårene nevnt i bokstav g) skal dokumenteres og tas i 
betraktning ved sikkerhetsvurderingen nevnt i artikkel 7.

2. I medlemsstater der både sivile og militære myndigheter 
er ansvarlige for eller medvirker i styringen av luftrommet, 
skal oppgavene fastsatt i nr. 1 utføres av sivile og militære 
parter i fellesskap.

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke personer eller 
organisasjoner som er ansvarlige for å utføre oppgavene 
angitt i nr. 1, og underrette Kommisjonen om dette. For å 
styrke samarbeidet mellom medlemsstatene skal Kommisjonen 
ajourføre og offentliggjøre en fortegnelse over alle fastsatte 
personer eller organisasjoner.

Artikkel 5

Pretaktisk	styring	av	luftrommet	(nivå	2)

1. Medlemsstatene skal utpeke eller opprette en enhet for 
styring av luftrommet som skal fordele luftrommet i samsvar 
med vilkårene og framgangsmåtene fastsatt i artikkel 4 nr. 1.

I de medlemsstater der både sivile og militære myndigheter er 
ansvarlige for eller medvirker i styringen av luftrommet, skal 
denne enheten være en felles sivil og militær enhet.

2. To eller flere medlemsstater kan opprette en felles enhet 
for styring av luftrommet.

3. Medlemsstatene skal sørge for at det innføres egnede 
støttesystemer for å sette enheten for styring av luftrommet 
i stand til å styre fordelingen av luftrom, og til i god tid 
å informere alle berørte brukere, enheter for styring av 
luftrommet, ytere av lufttrafikktjenester og alle berørte parter 
og organisasjoner om tilgjengelig luftrom.

Artikkel 6

Taktisk	styring	av	luftrommet	(nivå	3)

1. Medlemsstatene skal sørge for at det opprettes fram-
gangsmåter for sivil-militær koordinering og kommunika-
sjonsstrukturer mellom enheter for lufttrafikktjenester og 
militære kontrollenheter som muliggjør gjensidig utveksling 

av luftromsdata, med sikte på i sanntid å aktivere, deaktivere 
og omfordele luftrom som er fordelt på pretaktisk nivå.

2. Medlemsstatene skal sørge for at de relevante militære 
kontrollenhetene og enhetene for lufttrafikktjenester på en 
effektiv måte og til rett tid informerer hverandre om enhver 
endring av den planlagte aktiveringen av luftrom samt 
underretter alle berørte brukere om luftrommets faktiske status.

3. Medlemsstatene skal sørge for at det etableres 
framgangsmåter for koordinering og støttesystemer mellom 
enheter for lufttrafikktjenester og militære kontrollenheter 
for å ivareta sikkerheten ved parallell avvikling av sivile og 
militære flyginger.

4. Medlemsstatene skal sørge for at det etableres 
framgangsmåter for koordinering mellom sivile og 
militære enheter for lufttrafikktjenester, slik at det blir 
mulig direkte å utveksle relevante opplysninger for å løse 
bestemte trafikkproblemer i tilfeller der sivile og militære 
flygeledere utfører tjenester i det samme luftrommet. Disse 
relevante opplysningene skal, særlig når det er påkrevd av 
sikkerhetsgrunner, gjøres tilgjengelige for sivile og militære 
flygeledere og militære kontrollenheter gjennom en rettidig 
utveksling av flygedata, herunder data om luftfartøyets 
posisjon og planlagte flyging.

5. Ved aktiviteter over landegrensene skal medlemsstatene 
sørge for at sivile og militære enheter for lufttrafikktjenester og/
eller militære kontrollenheter som berøres av slike aktiviteter, 
blir enige om et felles sett av framgangsmåter for styring av 
bestemte trafikksituasjoner og å bedre styringen av luftrommet 
i sanntid.

Artikkel 7

Sikkerhetsvurdering

Medlemsstatene skal, for å opprettholde eller heve 
eksisterende sikkerhetsnivåer innenfor rammen av 
en sikkerhetsstyringsprosess, sørge for at det foretas en 
sikkerhetsvurdering, herunder fareidentifikasjon, 
risikovurdering og vurdering av risikoreduserende tiltak, før 
de innfører noen endringer i anvendelsen av modellen for 
fleksibel bruk av luftrommet.

Artikkel 8

Rapportering

Medlemsstatene skal i tilknytning til den årlige rapporteringen 
om anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av luftrommet, 
som nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 551/2004, 
framlegge de opplysninger som er nærmere angitt i vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 9

Samsvarskontroll

Medlemsstatene skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne 
forordning overholdes ved hjelp av inspeksjoner, undersøkelser 
og sikkerhetssystemrevisjoner.
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Artikkel 10

Ikrafttredelse

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

Artikkel 6 får anvendelse tolv måneder etter den dag denne forordning trer i kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2005.

  For Kommisjonen

  Jacques BARROT

  Visepresident
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VEDLEGG

LISTE	 OVER	 OPPLYSNINGER	 SOM	 KREVES	 I	 TILKNYTNING	 TIL	 DEN	 åRLIGE	
RAPPORTEN	 OM	 ANVENDELSEN	 AV	 MODELLEN	 FOR	 FLEKSIBEL	 BRUK	 AV	

LUFTROMMET

– Generell beskrivelse av den nasjonale organisasjonen og ansvarsfordelingen på nivå 1, 2 og 3 for modellen for 
fleksibel bruk av luftrommet.

– Evaluering av virkemåten til de avtaler, framgangsmåter og støttesystemer som er etablert for styring av luftrommet 
på strategisk, pretaktisk og taktisk nivå. Den nevnte evalueringen skal omfatte sikkerhet, luftromskapasitet, 
effektivitet og fleksibilitet for alle brukeres flyvirksomhet.

– Problemer i tilknytning til anvendelsen av denne forordning, iverksatte tiltak og behov for endringer.

– Resultatene av nasjonale inspeksjoner, undersøkelser og sikkerhetssystemrevisjoner.

– Samarbeid mellom medlemsstatene om styring av luftrommet, særlig om opprettelse og styring av luftrom og av 
aktiviteter over landegrensene.


