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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 
felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1), særlig 
artikkel 6 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen skal fastsette tiltak for trafikkflytstyring 
(heretter kalt ATFM) med sikte på å optimere tilgjengelig 
kapasitet for bruk av luftrommet og forbedre ATFM-
prosessene.

2) Den europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol) 
har i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om 
fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 
europeisk luftrom (rammeforordningen)(2) fått i oppdrag 
å utarbeide gjennomføringsregler for ATFM. Denne 
forordning bygger på rapporten av 7. desember 2007, som 
er et resultat av oppdraget.

3) Ensartet anvendelse av særlige regler og prosedyrer i 
Det felles europeiske luftrom er avgjørende for å oppnå 
optimal utnyttelse av tilgjengelig flygekontrollkapasitet 
gjennom effektiv styring og drift av ATFM-funksjonen.

4) Denne forordning bør ikke omfatte militære operasjoner 
og militær trening som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 549/2004. Imidlertid bør militære luftfartøyer 
som brukes i allmenn lufttrafikk, være underlagt ATFM-
tiltak når de brukes, eller er ment å skulle brukes, i luftrom 
eller lufthavner der ATFM-tiltak får anvendelse.

5) I samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004 
bør medlemsstatenes vesentlige sikkerhets- eller 
forsvarspolitiske interesser beskyttes i utformingen og 
gjennomføringen av ATFM-tiltak.

6) Eurocontrol har opprettet en felles, sentral ATFM-
enhet som har ansvar for planlegging, samordning 
og gjennomføring av ATFM-tiltak på grunnlag av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 26.3.2010, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2012 av 10. februar 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 39.

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

anbefalingene fra Den internasjonale organisasjon for 
sivil luftfart (ICAO). Medlemsstatene bør pålegges 
å treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den sentrale 
ATFM-enheten optimerer den samlede virkningen av 
ATFM-tiltak for Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 
(heretter kalt EATMN).

7) ATFM-tiltak bør bygge på prinsipper fastsatt av ICAO, 
og alle parter i ATFM-systemet bør følge regler som 
sikrer at flygekontrollkapasiteten utnyttes best mulig og 
på en sikker måte.

8) ATFM-tiltak bør ta hensyn til tilgjengelige ruter og 
tilgjengelig luftrom, særlig ved at modellen for fleksibel 
bruk av luftrommet anvendes av alle berørte parter, 
herunder enheten for styring av luftrommet fastsatt 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005 av 
23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for 
fleksibel bruk av luftrommet(3).

9) For å optimere tilgjengelig kapasitet i EATMN, herunder 
lufthavner, bør det fastsettes prosedyrer for å få bedre 
samordning mellom tidsluker i lufthavner og reiseplaner.

10) Medlemsstatene og parter som deltar i ATFM-prosesser, 
bør gis tilstrekkelig tid til å oppfylle kravene til 
trafikkflytstyring.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.  I denne forordning fastsettes kravene til trafikkflytstyring 
(heretter kalt ATFM) med sikte på å optimere tilgjengelig 
kapasitet i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (heretter 
kalt EATMN) og forbedre ATFM-prosessene.

2.  Denne forordning får anvendelse innenfor luftrommet 
nevnt i artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 551/2004 på

(3) EUT L 342 av 24.12.2005, s. 20.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 255/2010

av 25. mars 2010

om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring(*)
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a)  alle flyginger som gjennomføres eller planlegges 
gjennomført som allmenn lufttrafikk og helt eller delvis i 
samsvar med instrumentflygereglene (heretter kalt IFR),

b) alle faser av flygingene nevnt i bokstav a) samt 
lufttrafikkstyring.

3.  Denne forordning får anvendelse på følgende parter, eller 
representanter som opptrer på deres vegne, som deltar i ATFM-
prosesser:

a)  luftfartøyoperatører,

b)  enheter for lufttrafikktjenester (heretter kalt ATS), herunder 
ATS-meldekontorer og tårnkontrolltjenester,

c)  luftfartsinformasjonstjenester,

d)  enheter som deltar i styringen av luftrommet,

e)  lufthavnadministrasjoner,

f)  den sentrale ATFM-enheten,

g)  lokale ATFM-enheter,

h)  tidslukekoordinatorer i koordinerte lufthavner.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning kommer definisjonene fastsatt i artikkel 2 
i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 2 i rådsforordning 
(EØS) nr. 95/93(1) til anvendelse.

I denne forordning menes videre med:

1. «tiltak for trafikkflytstyring (ATFM-tiltak)» tiltak 
som iverksettes for å utføre trafikkflytstyring og 
kapasitetsstyring,

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

3. «instrumentflygeregler (IFR)» instrumentflygeregler 
som definert i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen om 
internasjonal sivil luftfart av 1944 (heretter kalt Chicago-
konvensjonen),

4. «meldekontor for lufttrafikktjenester (ATS-meldekontor)» 
en ATS-enhet opprettet for mottak av rapporter om ATS og 
reiseplaner innlevert før første klarering fra flygekontrollen,

5. «lokal enhet for trafikkflytstyring» eller «lokal ATFM-
enhet» en enhet for trafikkflytstyring som på vegne av én 
eller flere andre enheter for trafikkflytstyring fungerer som 
grensesnitt mellom den sentrale ATFM-enheten og en ATS-
enhet eller en gruppe av slike enheter,

(1) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1.

6. «kritisk hendelse» en uvanlig situasjon eller krise som 
medfører stort bortfall av EATMN-kapasitet, stort 
misforhold mellom EATMN-kapasitet og etterspørsel eller 
alvorlig svikt i informasjonsflyten i én eller flere deler av 
EATMN,

7. «ATFM-tidsluke for avgang» beregnet avgangstid tildelt av 
den sentrale ATFM-enheten med en tidsmargin som styres 
av den lokale ATS-enheten,

8. «rute- og trafikkorienteringsplan» retningslinjer og 
prosedyrer for luftfartøyers bruk av ruter,

9. «flere reiseplaner» mer enn én reiseplan for samme 
planlagte flyging mellom to lufthavner,

10. «ATS-enhetens sektorkonfigurasjon» den firedimensjonale 
beskrivelsen av en luftromssektor eller gruppe av 
luftromssektorer som permanent eller midlertidig 
administreres av en ATS-enhet,

11. «taksetid» den forhåndsfastsatte tidsverdien fra utkjøring 
til start, uttrykt i minutter og gyldig under ordinær drift ved 
lufthavnen,

12. «oppdatert flygeposisjon» luftfartøyets posisjon oppdatert 
på grunnlag av overvåkingsdata, reiseplandata eller 
posisjonsrapporter,

13. «klarering fra flygekontrollen» tillatelse for et luftfartøy til 
å fortsette under vilkår som angis av en flygekontrollenhet,

14. «midlertidig oppheving av reiseplan» prosess som innledes 
av en enhet som utfører ATFM, for å sikre at operatøren 
gjør en endring i reiseplanen før flygingen gjennomføres,

15. «lufttrafikk» en flyging eller en serie flyginger med 
transport av passasjerer, gods eller post mot vederlag eller 
leie,

16. «driftslogg» en logg over ATFM-systemet, som konverteres 
til en database for å muliggjøre rask søking etter ATFM-
opplysninger.

Artikkel 3

Ramme for trafikkflytstyring

1. Planleggingen, samordningen og gjennomføringen av 
ATFM-tiltakene som skal foretas av partene nevnt i artikkel 1 
nr. 3, skal skje i samsvar med ICAOs bestemmelser angitt i 
vedlegget.

2. ATFM skal styres av følgende prinsipper:
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a) ATFM-tiltak skal

i) forhindre for stor trafikkbelastning sammenlignet med 
oppgitt kapasitet for flygekontrollen (ATC) i sektorer 
og lufthavner,

ii) utnytte EATMN-kapasiteten best mulig for å optimere 
effektiviteten i EATMN og minimere de negative 
virkningene for operatørene,

iii) optimere tilgjengelig EATMN-kapasitet ved 
at ATS-enheter utarbeider og gjennomfører 
kapasitetsforbedrende tiltak,

iv) støtte håndteringen av kritiske hendelser.

b) Lokale ATFM-enheter og den sentrale ATFM-enheten skal 
betraktes som en del av ATFM-funksjonen.

3.  Ved tildeling av ATFM-tidsluker for avgang skal 
flygingene prioriteres i den rekkefølge de etter planen 
ankommer det sted der ATFM-tiltaket gjelder, med mindre 
særlige omstendigheter nødvendiggjør en annen prioritering 
som er formelt avtalt og er beste for EATMN.

Første ledd kan anvendes på flyginger som ikke kan godta 
muligheten for omruting for å unngå eller avlaste overbelastede 
områder, samtidig som det tas hensyn til det overbelastede 
områdets beliggenhet og utstrekning.

Artikkel 4

Medlemsstatenes alminnelige forpliktelser

1.  Medlemsstatene skal sikre at ATFM-funksjonen er 
tilgjengelig døgnet rundt for partene nevnt i artikkel 1 nr. 3.

2.  Utformingen og gjennomføringen av ATFM-tiltak 
skal være forenlig med medlemsstatenes sikkerhets- og 
forsvarsinteresser for å sikre effektiv planlegging, fordeling og 
bruk av luftrommet til beste for partene nevnt i artikkel 1 nr. 3.

3.  Det skal opprettes ensartede prosedyrer for samarbeidet 
mellom partene som deltar i ATFM-funksjonen, ATS-enhetene 
og enheter som deltar i styringen av luftrommet, for å optimere 
bruken av luftrommet.

4.  Et felles referansedokument med retningslinjer 
og prosedyrer for og en beskrivelse av rute- og trafikk-

orienteringsplan skal utarbeides. Der det er relevant, skal 
offentliggjøring av opplysninger om tilgjengelige ruter i 
nasjonale publikasjoner for luftfartsinformasjon være fullt ut i 
samsvar med dette felles referansedokumentet.

5.  Felles prosedyrer for anmodning om unntak fra en 
ATFM-tidsluke for avgang skal utarbeides i samsvar med 
ICAOs bestemmelser angitt i vedlegget. Disse prosedyrene skal 
samordnes med den sentrale ATFM-enheten og offentliggjøres 
i nasjonale publikasjoner for luftfartsinformasjon.

Artikkel 5

Medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder den sentrale 
ATFM-enheten

Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten

a) optimerer de samlede virkningene for EATMNs ytelser 
gjennom planlegging, samordning og gjennomføring av 
ATFM-tiltak,

b) rådfører seg med operatørene om fastsettelse av ATFM-
tiltak,

c) sikrer effektiv gjennomføring av ATFM-tiltak samordnet 
med lokale ATFM-enheter,

d) finner ved samordning med lokale ATFM-enheter fram til 
alternative ruter for å unngå eller avlaste overbelastede 
områder, samtidig som det tas hensyn til den samlede 
virkningen på EATMNs ytelser,

e) tilbyr omruting til de flyginger som optimerer virkningen 
av bokstav d),

f) gir operatører og ATS-enheter ATFM-informasjon i god tid, 
herunder om

i) planlagte ATFM-tiltak,

ii) konsekvenser av ATFM-tiltak for starttid og flygeprofil 
for den enkelte flyging,

g) overvåker tilfeller der reiseplaner mangler eller flere 
reiseplaner er innlevert,

h) opphever midlertidig en reiseplan dersom ATFM-tidsluken 
for avgang ikke kan overholdes, tidsmarginen tatt i 
betraktning, og ny beregnet utkjøringstid ikke er kjent,

i) overvåker antallet unntak som gis i henhold til artikkel 4  
nr. 5.
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Artikkel 6

ATS-enhetenes alminnelige forpliktelser

1.  Når et ATFM-tiltak skal gjennomføres, skjer 
samordningen mellom ATS-enhetene og den sentrale ATFM-
enheten gjennom den lokale ATFM-enheten for å sikre at valget 
av tiltak gjøres med sikte på å optimere EATMNs samlede 
ytelser.

2.  Ved behov skal ATS-meldekontorene legge til rette for 
informasjonsutveksling mellom flygere eller operatører og den 
lokale eller sentrale ATFM-enheten.

3.  ATS-enhetene skal sikre at ATFM-tiltak som 
iverksettes i lufthavner, samordnes med den berørte 
lufthavnadministrasjonen for å sikre effektiv planlegging og 
bruk av lufthavnen til beste for partene nevnt i artikkel 1 nr. 3.

4.  ATS-enhetene skal underrette den sentrale ATFM-enheten 
via den lokale ATFM-enheten om alle hendelser som kan virke 
inn på flygekontrollkapasiteten eller trafikkbelastningen.

5.  ATS-enhetene skal i god tid oversende følgende 
kvalitetssikrede opplysninger og senere oppdateringer til den 
sentrale ATFM-enheten:

a) tilgjengelig luftrom og tilgjengelige rutestrukturer,

b) ATS-enhetens sektorkonfigurasjoner og -aktiveringer,

c) taksetider,

d) flygekontrollsektor- og lufthavnkapasitet,

e) tilgjengelige ruter, herunder ruter tilgjengelige ved 
anvendelse av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i 
henhold til forordning (EF) nr. 2150/2005,

f) oppdaterte flygeposisjoner,

g) avvik fra reiseplaner,

h) tilgjengelig luftrom, herunder luftrom tilgjengelig ved 
anvendelse av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i 
henhold til forordning (EF) nr. 2150/2005,

i) flygingenes faktiske starttider.

Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig for partene nevnt 
i artikkel 1 nr. 3 og leveres vederlagsfritt til og av den sentrale 
ATFM-enheten.

6. ATS-enheten i avgangslufthavnen skal sikre at

a) dersom en flyging har fått tildelt en ATFM-tidsluke for 
avgang, er denne tidsluken en del av klareringen fra 
flygekontrollen,

b) flygingene overholder ATFM-tidslukene for avgang,

c) flyginger som ikke overholder beregnet utkjøringstid, idet 
det tas hensyn til fastsatt tidsmargin, ikke startklareres,

d) flyginger der reiseplan er forkastet eller midlertidig 
opphevet, ikke startklareres.

Artikkel 7

Operatørenes alminnelige forpliktelser

1.  Det skal være én enkelt reiseplan for hver planlagte 
flyging. Den innleverte reiseplanen skal gi et korrekt bilde av 
den planlagte flygeprofilen.

2.  Alle relevante ATFM-tiltak og endringer i disse skal 
innarbeides i den planlagte luftfartsoperasjonen og skal 
meddeles flygeren.

3.  Ved avgang fra en lufthavn som ikke benytter ATFM-
tidsluker for avgang, er operatørene ansvarlige for å overholde 
beregnet utkjøringstid, idet det tas hensyn til tidsmarginen 
i henhold til relevante ICAO-bestemmelser som angitt i 
vedlegget.

4.  Dersom en reiseplan er blitt midlertidig opphevet i 
samsvar med artikkel 5 bokstav h), skal den berørte operatør 
sørge for at reiseplanen blir oppdatert eller opphevet.

Artikkel 8

Lufthavnadministrasjonenes alminnelige forpliktelser

Lufthavnadministrasjonene skal underrette den sentrale ATFM-
enheten direkte eller via den lokale ATFM-enheten eller de 
lokale ATS-enhetene eller begge, om alle hendelser som kan 
virke inn på flygekontrollkapasiteten eller trafikkbelastningen. 
Dersom underretning skjer direkte, skal de underrette den 
lokale ATFM-enheten og de lokale ATS-enhetene.

Artikkel 9

Samsvar mellom reiseplaner og tidsluker i lufthavn

1.  Medlemsstatene skal sikre at den sentrale eller den lokale 
ATFM-enheten på anmodning fra en tidslukekoordinator i en 
lufthavn eller fra en administrasjon i en koordinert lufthavn 
framlegger den godkjente reiseplanen for en flyging ved denne 
lufthavnen, før flygingen finner sted. Tidslukekoordinatorer 
i lufthavner eller lufthavnadministrasjonen i koordinerte 
lufthavner skal sørge for tilgang til de godkjente reiseplanene 
som den sentrale eller den lokale ATFM-enheten har framlagt.
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2.  Før flyging skal operatørene gi avgangs- og 
ankomstlufthavnen de opplysninger som er nødvendige 
for å kunne korrelere rutenummer angitt i reiseplanen med 
rutenummeret som er meldt for den tilsvarende tidsluken i 
lufthavnen.

3.  Alle operatører, lufthavnadministrasjoner og ATS-
enheter skal ha anledning til å rapportere til lufthavnens 
tidslukekoordinator om gjentatte tilfeller av flyging på 
tidspunkter som avviker vesentlig fra tildelte tidsluker, eller 
bruk av tidsluker på en måte som avviker vesentlig fra det som 
ble angitt på tildelingstidspunktet, dersom dette berører driften 
av lufthavnen eller lufttrafikken negativt.

4.  Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten 
rapporterer til lufthavnens tidslukekoordinatorer om gjentatte 
tilfeller av flyging på vesentlig andre tidspunkter enn de tildelte 
tidslukene i lufthavnen eller bruk av tidsluker på en vesentlig 
annen måte enn det som ble angitt på tildelingstidspunktet, 
dersom dette berører ATFM negativt.

Artikkel 10

Forpliktelser i forbindelse med kritiske hendelser

1.  Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten 
utarbeider og offentliggjør ATFM-prosedyrer for håndtering av 
kritiske hendelser, slik at driften av EATMN forstyrres minst 
mulig.

2.  Som en forberedelse på kritiske hendelser skal ATS- 
enheter og lufthavnadministrasjoner samordne beredskaps-
prosedyrenes relevans og innhold sammen med operatører som 
berøres av kritiske hendelser, herunder en eventuell justering 
av reglene om fortrinnsrett.

Beredskapsprosedyrene skal inneholde

a) ordninger for organisering og samordning,

b) ATFM-tiltak for å styre tilgangen til berørte områder for å 
hindre for stor trafikkbelastning i forhold til angitt kapasitet 
i hele eller deler av luftrommet eller lufthavnene som 
berøres,

c) omstendigheter, vilkår og prosedyrer for anvendelse av 
reglene for fortrinnsrett for flyginger, idet medlemsstatenes 
vesentlige sikkerhets- eller forsvarspolitiske interesser 
respekteres,

d) tiltak for å gjenopprette normal tilstand.

Artikkel 11

Overvåking av at ATFM-tiltak overholdes

1.  Medlemsstatene skal sikre at dersom 80 % eller mindre 
av ATFM-tidslukene for avgang fra en lufthavn overholdes 
i løpet av et år, skal ATS-enheten i lufthavnen framlegge 
relevante opplysninger om manglende overholdelse og de tiltak 
som treffes for å sikre at ATFM-tidslukene i avgangslufthavnen 

overholdes. Disse tiltakene skal angis i en rapport som den 
berørte medlemsstaten skal framlegge for Kommisjonen.

2.  ATS-enheten ved den berørte lufthavnen skal framlegge 
relevante opplysninger om ethvert tilfelle der avvisning eller 
midlertidig oppheving av reiseplaner ikke er blitt overholdt ved 
den aktuelle lufthavnen, og om tiltakene som er truffet for å 
sikre overholdelse. Disse tiltakene skal angis i en rapport som 
den berørte medlemsstat skal framlegge for Kommisjonen.

3.  Medlemsstatene skal sikre at

a) den sentrale ATFM-enheten underretter en medlemsstat 
som gir unntak for mer enn 0,6 % av medlemsstatens årlige 
avganger,

b) en medlemsstat som er blitt underrettet i henhold til bokstav 
a), framlegger en rapport for Kommisjonen med nærmere 
opplysninger om de unntakene som er gitt.

4.  Medlemsstatene skal sikre at i tilfeller der det fastslås at 
ATFM-tiltak ikke overholdes som følge av at artikkel 5 bokstav 
g) anvendes, skal den sentrale ATFM-enheten underrette 
operatøren om at tiltak ikke overholdes.

5.  Operatørene skal framlegge en rapport for den sentrale 
ATFM-enheten om hvert tilfelle der ATFM-tiltak ikke er 
overholdt, med nærmere opplysninger om omstendighetene 
som førte til at reiseplaner manglet, eller at det forelå flere 
reiseplaner, og om hvilke tiltak som ble truffet for å rette opp 
forholdet.

6.  Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten 
utarbeider en årlig rapport med nærmere opplysninger om 
manglende reiseplaner eller innlevering av flere reiseplaner, og 
at rapporten framlegges for Kommisjonen.

7.  Medlemsstatene skal hvert år undersøke om ATFM-tiltak 
overholdes, for å sikre at partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 i større 
grad overholder disse tiltakene.

Artikkel 12

Ytelsesvurdering

1.  Ved gjennomføring av artikkel 11 skal medlemsstatene 
sikre at den sentrale ATFM-enheten utarbeider årlige rapporter 
med opplysninger om kvaliteten på ATFM og med nærmere 
opplysninger om

a) årsakene til ATFM-tiltak,

b) virkningen av ATFM-tiltak,

c) overholdelsen av ATFM-tiltak,

d) bidragene fra partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 til optimering 
av virkningen i hele nettet.
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2.  Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten 
oppretter og vedlikeholder et arkiv over ATFM-opplysningene 
angitt i artikkel 6 nr. 5, reiseplaner, driftslogger og relevante 
kontekstuelle opplysninger.

Opplysningene nevnt i første ledd skal oppbevares i to år fra 
de framlegges, og skal stilles til rådighet for Kommisjonen, 
medlemsstatene, ATS-enheter og operatører.

Opplysningene skal gjøres tilgjengelig for lufthavnkoordinatorer 
og lufthavnoperatører for å bistå dem i deres regelmessige 
vurdering av angitt kapasitet.

Artikkel 13

Sikkerhetskrav

Medlemsstatene skal sikre at en sikkerhetsvurdering, 
herunder fareidentifikasjon, risikovurdering og vurdering 
av risikoreduserende tiltak, gjennomføres før det innføres 
vesentlige endringer i ATFM-systemer og -prosedyrer, herunder 
en vurdering av en sikkerhetsstyringsprosess som omfatter hele 
levetiden for lufttrafikkstyringssystemet.

Artikkel 14

Tilleggskrav

1.  Medlemsstatene skal sikre at personell fra partene nevnt i 
artikkel 1 nr. 3 som deltar i ATFM-virksomhet,

a) gjøres behørig kjent med bestemmelsene i denne 
forordning,

b) har hensiktsmessig opplæring og kompetanse for sine 
arbeidsoppgaver.

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre 
at partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 som har ansvar for ATFM-
funksjoner,

a) utarbeider og ajourfører driftshåndbøker med nødvendige 
anvisninger og opplysninger slik at driftspersonellet deres 
kan anvende bestemmelsene i denne forordning,

b) sikrer at disse håndbøkene er konsekvente, tilgjengelige 
og ajourførte, og at ajourføringen og distribusjonen 
av dem er gjenstand for hensiktsmessig kvalitets- og 
dokumentasjonsstyring,

c) sikrer at arbeidsmetodene og driftsrutinene er i samsvar 
med denne forordning.

Artikkel 15

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner i forbindelse 
med brudd på bestemmelsene i denne forordning, og skal 
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De 
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 
innen 26. september 2011 underrette Kommisjonen om disse 
bestemmelsene og umiddelbart underrette den om eventuelle 
senere endringer.

Artikkel 16

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 26. september 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

Liste over ICAO-bestemmelser om trafikkflytstyring

1. Kapittel 3 punkt 3.7.5 («Air Traffic Flow Management») i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen — «Air Traffic 
Services» (13. utgave, juli 2001, med endring 47).

2. Kapittel 3 («ATS Capacity and Air Traffic Flow Management») i ICAO Doc 4444, «Procedures for Air Navigation 
Services — Air Traffic Management (PANS-ATM)» (15. utgave, 2007).

3. Kapittel 8.3 («Exemptions from ATFM slot allocation») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional 
Supplementary Procedures» (5. utgave, 2007).

4. Kapittel 8.4 1 bokstav c) («Aircraft operator adherence to ATFM measures») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) 
Regional Supplementary Procedures» (5. utgave, 2007).

5. Kapittel 2 punkt 2.3.2 («Changes to EOBT») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional Supplementary 
Procedures» (5. utgave, 2007).

____________


