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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 657/2013

2017/EØS/79/43

av 10. juli 2013
om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 om fastsettelse av kanalavstand ved
talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
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. 5,
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. 1, og

reduseres betydelig for medlemsstater med flere enn én
kontrollsentral.
3)

Formålet med endringen er å klargjøre artikkel 6 nr. 3 i
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012, og den
opprinnelige anvendelsesdatoen for nevnte rettsakt bør
derfor opprettholdes.

4)

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 bør
derfor endres.

5)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Artikkel 1

I kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 1079/2012(3) stilles det krav om en samordnet
innføring av luft-til-bakke-talekommunikasjon basert på
8,33 kHz kanalavstand for å øke antallet tilgjengelige
frekvenser for luft-til-bakke-talekommunikasjon og
muliggjøre en økning i antallet luftromssektorer og
tilhørende flygekontrollkapasitet.
Formålet med artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 var å innføre et
mål for medlemsstatene oppført i vedlegg I, der antallet
nye konverteringer til 8,33 kHz kanalavstand skal
tilsvare minst 25 % av det samlede antallet 25 kHzfrekvenstildelinger for alle kontrollsentraler i
medlemsstaten. Den nåværende offentliggjorte teksten i
artikkel 6 nr. 3 kan imidlertid tolkes som en mindre
ambisiøs forpliktelse, noe som i praksis kan innebære at
oppgaven med å generere ytterligere frekvenser

Artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012
skal lyde:
«3. Medlemsstater som er oppført i vedlegg I, skal senest
31. desember 2014 gjennomføre et antall nye
konverteringer til 8,33 kHz kanalavstand som tilsvarer
minst 25 % av det samlede antallet frekvenstildelinger for
25 kHz kanalavstand som er registrert i det sentrale
registeret og tildelt kontrollsentraler («ACC») i
medlemsstaten. Disse konverteringene skal ikke være
begrenset til ACC-frekvenstildelinger og skal ikke omfatte
frekvenstildelinger for operatørkontrollkommunikasjon.»
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 7. desember 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 10. juli 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013,
s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2013 av
13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII
(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 29 av 22.5.2014, s. 36.
(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 320 av 17.11.2012, s. 14.

