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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. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)
(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

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er i en rekke undersøkelser foretatt av Kommisjonen og 
Den europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol) 
påvist betydelige avvik mellom reiseplandataene 
som foreligger hos de parter som er ansvarlige for en 
sikker gjennomføring av flyginger, særlig enheter for 
lufttrafikktjenester, operatører og flygere. Slike avvik kan 
påvirke sikkerheten og effektiviteten i Det europeiske 
system for lufttrafikkstyring. Dessuten vil mer ensartede 
reiseplandata bidra til sammenhengende drift, fremming 
av nye driftsmodeller, særlig innenfor trafikkflytstyring, 
og bedring av sikkerheten. Det bør derfor treffes egnede 
tiltak for å redusere antallet avvik mellom reiseplandata.

2) Eurocontrol har i henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 549/2004 fått i oppdrag å utarbeide krav 
til reiseplaner i førflygingsfasen innenfor Det felles 
europeiske luftrom. Denne forordning bygger på 
rapporten av 17. mars 2005 som følge av oppdraget.

3) Denne forordnings geografiske virkeområde bør klart 
bestemmes ved en henvisning til europaparlaments- og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 7.7.2006, s. 46, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2006 av 27. oktober 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 64, 21.12.2006, s. 6. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.

rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om 
organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom(3).

4) Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (heretter 
kalt «ICAO») har fastsatt framgangsmåter for innlevering, 
godkjenning og distribusjon av reiseplaner, som bør settes 
i kraft, slik at de kan anvendes på en ensartet måte i Det 
felles europeiske luftrom. Framgangsmåtene bør suppleres 
med bestemmelser som forplikter operatører, flygere, 
enheter for lufttrafikktjenester og forskjellige avsendere 
av reiseplaner til å sørge for at nøkkelelementene i de 
reiseplanene de har, forblir ensartede fram til avslutningen 
av førflygingsfasen for flyginger hvis avgangssted ligger 
innenfor det luftrom som omfattes av denne forordning. 
Disse nøkkelelementene bør fastsettes tydelig.

5) Det er under Eurocontrols myndighet etablert en 
sentralisert tjeneste for behandling og distribusjon av 
reiseplaner gjennom Det integrerte system for innledende 
behandling av reiseplaner (Integrated Initial Flight Plan 
Processing System, heretter kalt «IFPS»). Medlemsstatene 
bør treffe de nødvendige tiltak for å sikre at IFPS 
leverer informasjon som bidrar til enartethet mellom 
reiseplanenes nøkkelelementer.

6) Dersom IFPS ikke mottar noen reiseplan for flyginger 
som kommer inn i luftrommet som omfattes av denne 
forordning, fra tilgrensende luftrom, kan lignende farer 
oppstå som dem som skyldes avvik mellom reiseplandata 
som enheter for lufttrafikktjenester, operatører og flygere 
har for flyginger hvis avgangssted ligger innenfor nevnte 
luftrom. I slike tilfeller bør enheter for lufttrafikktjenester 
stille de nødvendige flygedata til disposisjon for IFPS for 
å forebygge disse farene.

7) For å opprettholde eller heve eksisterende nivåer for 
driftssikkerhet bør medlemsstatene oppfordres til å sikre 
at de berørte parter gjennomfører en sikkerhetsvurdering, 
herunder fareidentifikasjon, risikovurdering og 
risikoreduksjon.

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

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1033/2006

av 4. juli 2006

om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom(*)

2009/EØS/65/08
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes krav til framgangsmåter 
for reiseplaner i førflygingsfasen for å sikre sammenheng 
mellom reiseplaner, standard reiseplaner og tilknyttede 
oppdateringsmeldinger mellom operatører, flygere og 
enheter for lufttrafikktjenester gjennom Det integrerte 
behandlingssystem for innledende behandling av reiseplaner, 
enten i tidsrommet før flygekontrollens første tildelte klarering 
av flyginger med avgangssted innenfor det luftrom som 
omfattes av denne forordning, eller for andre flyginger, i 
tidsrommet før flygingen når dette luftrommet.

2. Denne forordning får anvendelse på alle flyginger 
som skal gjennomføres eller gjennomføres som allmenn 
lufttrafikk i samsvar med gjeldende instrumentflygeregler 
innenfor luftrommet angitt i artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 551/2004.

3. Denne forordning får anvendelse på hver av følgende parter 
som er involvert i innleveringen, endringen, godkjenningen og 
distribusjonen av reiseplaner:

a) operatører og agenter som handler på deres vegne,

b) flygere og agenter som handler på deres vegne,

c) enheter for lufttrafikktjenester som yter tjenester 
overfor allmenn lufttrafikk som opereres etter 
instrumentflygereglene.

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:

1. «reiseplan», informasjon som gis til enheter for 
lufttrafikktjenester med hensyn til en planlagt flyging eller 
del av en flyging for et luftfartøy,

2. «førflygingsfase», tidsrommet fra første innlevering av en 
reiseplan til første klarering fra en flygekontrollenhet,

3. «standard reiseplan», en reiseplan knyttet til en rekke 
hyppig gjentatte, regelmessig gjennomførte enkeltflyginger 
med identiske grunnleggende trekk, innlevert av en 
operatør for oppbevaring og gjentatt bruk hos enheter for 
lufttrafikktjenester,

4. «operatør», en person, en organisasjon eller et foretak som 
deltar i eller tilbyr seg å delta i driften av ett eller flere 
luftfartøyer,

5. «enhet for lufttrafikktjenester» (heretter kalt «ATS-enhet»), 
en sivil eller militær enhet som er ansvarlig for å yte 
lufttrafikktjenester,

6. «integrert system for innledende behandling av reiseplaner» 
(heretter kalt «IFPS»), et system innen Det europeiske 
nett for lufttrafikkstyring gjennom hvilket det ytes en 
sentralisert tjeneste for behandling og distribusjon av 
reiseplaner som har ansvar for mottak, validering og 
distribusjon av reiseplaner innenfor det luftrom som 
omfattes av denne forordning,

7. «klarering fra flygekontrollen» (heretter kalt «ATC-
klarering»), en tillatelse for et luftfartøy til å fortsette under 
de vilkår som angis av en flygekontrollenhet,

8. «instrumentflygeregler», instrumentflygereglene i henhold 
til vedlegg 2(1) til Chicago-konvensjonen av 1944 om 
internasjonal sivil luftfart,

9. «flygekontrollenhet» (heretter kalt «ATC-enhet»), 
kontrollsentral, innflygingskontrollenhet eller kontrolltårn,

10. «en reiseplans nøkkelementer», følgende elementer i en 
reiseplan:

a) luftfartøyidentitet,

b) avgangsflyplass,

c) beregnet utkjøringsdato,

d) beregnet utkjøringstid,

e) bestemmelseslufthavn,

f) rute med unntak av inn- og utflygingsprosedyrer,

g) marsjhastighet(er) og anmodet/-ede flygenivå(er),

h) type luftfartøy og turbulenskategori,

i)  flygeregler og type flyging,

j)  luftfartøyets utstyr og kapasiteten som følger av dette,

(1) Tiende utgave, juli 2005 — www.icao.int
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11. «avsender», en person eller organisasjon som innleverer 
reiseplaner og eventuelle tilhørende oppdateringsmeldinger 
til IFPS, herunder flygere, operatører og agenter som 
opptrer på deres vegne samt ATS-enheter,

12. «innledende reiseplan», den reiseplan som avsenderen 
innledningsvis har innlevert, herunder eventuelle endringer 
som er igangsatt og godkjent av flygere, operatører, en 
ATS-enhet eller den sentraliserte tjeneste for behandling 
og distribusjon av reiseplaner i førflygingsfasen,

13. «luftfartøyidentitet», en gruppe bokstaver, tall eller 
kombinasjon av disse som er identisk med, eller et kodet 
motstykke til, luftfartøyets kallesignal som skal brukes 
i luft til bakke-kommunikasjon, og som brukes til å 
identifisere luftfartøyet i lufttrafikktjenestenes bakke til 
bakke-kommunikasjon,

14. «beregnet utkjøringsdato», beregnet dato da luftfartøyet vil 
begynne bevegelse knyttet til avgangen,

15. «beregnet utkjøringstid», beregnet klokkeslett da 
luftfartøyet vil begynne bevegelse knyttet til avgangen,

16. «inn- og utflygingsprosedyrer», de standard 
instrumentinnflygings- og utflygingsruter som er definert 
i ICAOs «Procedures for Operational Services» (PANS-
OPS, dok. 8168, bind 1, fjerde utgave, 1993, herunder 
endring nr. 13).

Artikkel 3

Krav til samvirkingsevne og ytelse

1. ICAO-bestemmelsene angitt i vedlegget får anvendelse 
på innlevering, godkjenning og distribusjon av reiseplaner for 
alle flyginger som omfattes av denne forordning, og for alle 
endringer i en reiseplans nøkkelelementer i førflygingsfasen i 
samsvar med denne forordning.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at IFPS, ved mottak av en reiseplan eller en endring i en 
slik,

a) kontrollerer at den er i samsvar med format- og 
datakonvensjonene,

b) kontrollerer at den er fullstendig, og i den grad det er 
mulig, at den er nøyaktig,

c) om nødvendig treffer tiltak så den kan godkjennes av 
lufttrafikktjenestene, og

d) underretter avsenderen om godkjenningen av reiseplanen 
eller endringer i den.

3. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 
å sikre at IFPS oversender den godkjente reiseplanen og 
eventuelle godkjente endringer i reiseplanens nøkkelelementer 
for førflygingsfasen og tilknyttede oppdateringsmeldinger, til 
alle berørte ATS-enheter.

4. Avsenderen skal, dersom vedkommende ikke er operatør 
eller flyger, sikre at vilkårene for godkjenning av en reiseplan 
og eventuelle nødvendige endringer i disse vilkårene som 
meddelt av IFPS, gjøres tilgjengelige for operatøren eller 
flygeren som har innlevert reiseplanen.

5. Operatøren skal sikre at vilkårene for godkjenning av 
en reiseplan og eventuelle nødvendige endringer i denne som 
meddelt avsenderen av IFPS, er tatt hensyn til i den planlagte 
flygingen, og meddelt flygeren.

6. Operatøren skal før flygingen starter sikre at innholdet 
i den innledende reiseplanen gjenspeiler de operasjonelle 
intensjonene korrekt.

7. ATC-enheter skal i førflygingsfasen, gjennom IFPS, gjøre 
tilgjengelig eventuelle nødvendige endringer i en reiseplans 
nøkkelelementer som gjelder ruten eller flygenivået, og som 
kan påvirke flygingens sikkerhet, for reiseplaner og tilknyttede 
oppdateringsmeldinger som de tidligere har mottatt fra IFPS.

En ATC-enhet skal ikke foreta noen andre endringer i eller 
annullering av en reiseplan i førflygingsfasen uten koordinering 
med operatøren.

8. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at IFPS oversender eventuelle nødvendige endringer i 
førflygingsfasen som nevnt i nr. 7 første ledd til reiseplanens 
avsender.

9. Dersom ATS-enheter ikke tidligere har mottatt 
noen reiseplan fra IFPS for en flyging som kommer inn i 
luftrommet som ligger under deres ansvarsområde, skal de 
berørte enheter, gjennom IFPS, som et minstemål opplyse om 
luftfartøyidentitet, type luftfartøy, stedet flygingen nådde deres 
ansvarsområde, tidspunkt og flygenivå ved dette stedet samt 
rute og bestemmelseslufthavn for slike flyginger.

Artikkel 4

Sikkerhetskrav

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 
at de berørte parter, før enhver endring gjøres i eksisterende 
prosedyrer for reiseplaner i førflygingsfasen som omfattes 
av denne forordning, eller innføring av nye prosedyrer, 
foretar en sikkerhetsvurdering, herunder fareidentifikasjon, 
risikovurdering og risikoreduksjon.
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Artikkel 5

Tilleggskrav

1. ATS-enheter skal sikre at deres personell som deltar 
i reiseplanlegging, er gjort behørig oppmerksomme på de 
relevante bestemmelser i denne forordning, og at de har fått 
tilstrekkelig opplæring i å utføre sine oppgaver.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at IFPS-personellet som deltar i reiseplanlegging, er gjort 
behørig oppmerksomme på de relevante bestemmelser i denne 
forordning, og at de har fått tilstrekkelig opplæring i å utføre 
sine oppgaver.

3. ATS-enheter skal

a) utarbeide og opprettholde driftshåndbøker som inneholder 
de nødvendige instrukser og opplysninger, slik at deres 
driftspersonell kan anvende bestemmelsene i denne 
forordning,

b) sikre at håndbøkene nevnt i bokstav a) er tilgjengelige og 
holdes à jour, og at ajourføring og distribusjon av dem 
administreres på en hensiktsmessig måte med hensyn til 
dokumentasjonens kvalitet og utforming,

c) sikre at arbeidsmetodene og driftsprosedyrene oppfyller de 
relevante bestemmelser i denne forordning.

4. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 
at den sentraliserte tjenesten for behandling og distribusjon av 
reiseplaner

a) utarbeider og opprettholder driftshåndbøker som inneholder 
de nødvendige instrukser og opplysninger, slik at deres 
driftspersonell kan anvende bestemmelsene i denne 
forordning,

b) sikrer at håndbøkene nevnt i bokstav a) er tilgjengelige 
og holdes à jour, og at ajourføring og distribusjon av dem 
administreres på en hensiktsmessig måte med hensyn til 
dokumentasjonens kvalitet og utforming,

c) sikrer at arbeidsmetodene og driftsprosedyrene oppfyller 
de relevante bestemmelser i denne forordning.

5. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre oppfyllelse av bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 6

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2006.

 For Kommisjonen
 Jacques BARROT

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

ICAO-bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1

1. Kapittel 3 punkt 3.3 (Flight plans) i ICAO-vedlegg 2 — Rules of the Air (10. utgave, juli 2005).

2. Kapittel 4 punkt 4 (Flight plans), og kapittel 11 punkt 11.4.2.2 (Filed flight plan messages and associated update 
messages) i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (14. utgave, 2001).

3. Kapittel 3 (Flight plans), og kapittel 14 punkt 14.1.4 (Flight information region boundaries estimates) i Regional 
Supplementary Procedures, dok. 7030/4 — EUR, Part 1, Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and 
Rescue, (fjerde utgave, 1987, herunder endring nr. 210).

______________


