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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 716/2014 

av 27. juni 2014 

om opprettelse av det felles forsøksprosjektet som støtter gjennomføringen av den europeiske 

hovedplanen for lufttrafikkstyring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 

Det felles europeiske luftrom(1), særlig artikkel 15a nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) SESAR-prosjektet (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development – SESAR) tar sikte på å 

modernisere lufttrafikkstyringen (heretter kalt «ATM» – Air Traffic Management) i Europa og utgjør den teknologiske 

grunnpilaren i Det felles europeiske luftrom. Målet er å bygge opp en ATM-infrastruktur med høy ytelse i Unionen som 

gjør det mulig å drive og utvikle sikker og miljøvennlig lufttransport. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013(2) er det fastsatt krav til de felles prosjektenes innhold, 

utarbeiding, vedtakelse, gjennomføring og overvåking. I forordningen fastsettes det at felles prosjekter skal gjennomføres 

på grunnlag av innføringsprogrammet ved gjennomføringsprosjekter som samordnes av innføringsforvalteren. 

3) I samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 sikter felles prosjekter mot i rett tid og på en samordnet og 

synkronisert måte å innføre ATM-funksjoner som er modne for gjennomføring, og som bidrar til å oppnå de vesentlige 

driftsmessige endringene som er fastlagt i den europeiske ATM-hovedplanen. Bare ATM-funksjoner som krever 

synkronisert innføring, og som bidrar i betydelig grad til felles ytelsesmål for Unionen, skal inngå i et felles prosjekt. 

4) På anmodning fra Kommisjonen utarbeidet SESAR-fellesforetaket et foreløpig utkast til det første felles prosjektet, 

heretter kalt «det felles forsøksprosjektet». 

5) Dette foreløpige utkastet ble analysert og gjennomgått av Kommisjonen med bistand fra Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå, Det europeiske forsvarsbyrå, nettverksforvalteren, organet for ytelsesvurdering, Eurocontrol, de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene og Den europeiske organisasjon for utstyr til sivil luftfart (Eurocae). 

6) Kommisjonen gjennomførte deretter en uavhengig nytte- og kostnadsanalyse og hensiktsmessige samråd med 

medlemsstater og berørte parter. 

7) På grunnlag av dette utarbeidet Kommisjonen et forslag til det felles forsøksprosjektet. I samsvar med gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013: SESAR-gruppen av sivile luftromsbrukere godkjente forslaget 30. april 2014, yterne av 

flysikringstjenester godkjente forslaget 30. april 2014, lufthavnoperatørene godkjente forslaget 29. april 2014, 

nettverksforvalteren godkjente forslaget 25. april 2014 og de europeiske nasjonale værvarslingstjenestene godkjente 

forslaget 30. april 2014. 

8) I det felles forsøksprosjektet identifiseres seks ATM-funksjoner: utvidet ankomsthåndtering og ytelsesbasert navigasjon i 

terminalområder med høy trafikktetthet, integrasjon og ytelse i lufthavner, fleksibel styring av luftrommet og luftrom med 

frie ruter, samarbeidsbasert nettverksstyring, innledende systemdekkende informasjonsstyring og informasjonsutveksling 

om innledende flygebane. Det bør gjøres obligatorisk å innføre disse seks ATM-funksjonene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 28.6.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 50. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, fastsettelse av en 

styringsordning og identifisering av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring 

(EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1). 
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9) Funksjonen «utvidet ankomsthåndtering og ytelsesbasert navigasjon i terminalområder med høy trafikktetthet» 

forventes å forbedre presisjonen i innflygingsbanen og gjøre det lettere å fastsette trafikkens rekkefølge tidligere, og 

dermed gjøre det mulig å redusere drivstofforbruket og miljøvirkningene ved nedstigning/landing. Denne funksjonen 

omfatter en del av den vesentlige driftsmessige endringen i trinn 1 av nøkkelelementet «trafikksynkronisering» som 

definert i den europeiske ATM-hovedplanen. 

10) Funksjonen «integrasjon og ytelse i lufthavner» forventes å forbedre sikkerheten og ytelsen på rullebanen, og dermed gi 

fordeler i form av redusert drivstofforbruk og færre forsinkelser samt økt lufthavnkapasitet. Denne funksjonen omfatter 

en del av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av funksjonen «integrasjon og ytelse i lufthavner» som er 

definert som et sentralt element i den europeiske ATM-hovedplanen. 

11) Funksjonen «fleksibel styring av luftrommet og frie ruter» forventes å gi mulighet for en mer effektiv bruk av 

luftrommet og dermed gi betydelige fordeler i form av redusert drivstofforbruk og færre forsinkelser. Denne funksjonen 

omfatter en del av de vesentlige driftsmessige endringene i første trinn av nøkkelelementet «overgang fra styring av 

luftrommet til 4D-styring av flygebane» som definert i den europeiske ATM-hovedplanen. 

12) Funksjonen «samarbeidsbasert nettverksstyring» forventes å forbedre kvaliteten på nettverksinformasjonen som deles av 

alle ATM-parter, og gjøre den mer aktuell, og dermed gi betydelige fordeler i form av økt produktivitet og 

kostnadsbesparelser som følge av færre forsinkelser for flysikringstjenestene (heretter kalt «ANS»). Denne funksjonen 

omfatter en del av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av nøkkelelementet «samarbeidsbasert nettverksstyring 

og dynamisk kapasitetsbalansering» som definert i den europeiske ATM-hovedplanen. 

13) Funksjonen «innledende systemdekkende informasjonsstyring» som består av en rekke tjenester som leveres og benyttes 

via et nettverkssystem som er basert på en internettprotokoll, og som støtter det systemdekkende informasjonsstyrings-

systemet (SWIM), forventes å gi betydelige fordeler i form av økt produktivitet for ANS. Denne funksjonen omfatter en del 

av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av nøkkelelementet «SWIM» som definert i den europeiske ATM-

hovedplanen. 

14) Funksjonen «informasjonsutveksling om innledende flygebane» med forbedret behandling av flygedata forventes å 

gjøre luftfartøyenes flygebaner mer forutsigbare til fordel for luftromsbrukerne, nettverksforvalteren og yterne av 

flysikringstjenester, og dermed gi færre taktiske inngrep og færre situasjoner som krever konfliktløsning. Dette 

forventes å ha positiv virkning på produktiviteten for ANS, gi redusert drivstofforbruk og mindre variasjon i 

forsinkelsene. Denne funksjonen omfatter en del av de vesentlige driftsmessige endringene i trinn 1 av nøkkelelementet 

«overgang fra styring av luftrommet til 4D-styring av flygebane» som definert i den europeiske ATM-hovedplanen, og 

den støtter indirekte andre nøkkelelementer som er omfattet av andre ATM-funksjoner, ved å bruke delte opplysninger 

om flygebane. 

15) For å få fullt utbytte av det felles forsøksprosjektet forventes visse driftsmessig berørte parter fra tredjestater å gjennomføre 

deler av det felles forsøksprosjektet. Deres deltakelse skal sikres av innføringsforvalteren i samsvar med gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013. Driftsmessig berørte parters deltakelse berører ikke kompetansefordelingen når det gjelder 

flysikringstjenester og ATM-funksjoner. 

16) For å bistå driftsmessig berørte parter som berøres av innføringen av ATM-funksjoner, bør Kommisjonen offentliggjøre 

ikke-bindende referansemateriale som: støttemateriale til standardiserings- og industrialiseringsfasen som skal leveres 

av SESAR-fellesforetaket, en plan for standardiserings- og reguleringsbehov og en samlet nytte- og kostnadsanalyse til 

støtte for det felles forsøksprosjektet. Støttematerialet skal dersom det er relevant, utarbeides etter framgangsmåten som 

er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004(1), med hjelp fra de nasjonale tilsynsmyndighetene i 

samsvar med nevnte forordning. 

17) Gjennomføringen av det felles forsøksprosjektet bør overvåkes så langt det er mulig ved hjelp av eksisterende 

overvåkingsordninger og samrådsstrukturer slik at alle driftsmessig berørte parter deltar. 

18) Det bør innføres egnede ordninger for en gjennomgåelse av denne forordning der innføringsforvalteren deltar, som bør 

samordne og samarbeide med enhetene som er nevnt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013, det vil si 

de nasjonale tilsynsmyndighetene, militæret, SESAR-fellesforetaket, nettverksforvaltere og produksjonsindustrien, særlig 

for å gi Kommisjonen mulighet til å endre denne forordning om nødvendig. Innføringsforvalteren skal ta hensyn til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen til Det europeiske nett for styring av 

lufttrafikken (samvirkingsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26). 
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virkningen på den nasjonale og kollektive forsvarsevnen i samsvar med artikkel 9 nr. 7 bokstav c) i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 409/2013. Samordning med militæret i det felles forsøksprosjektet prioriteres fortsatt i samsvar med 

den allmenne uttalelsen fra medlemsstatene om militære spørsmål knyttet til det felles europeiske luftrom(1). I samsvar med 

denne uttalelsen bør medlemsstatene særlig forbedre sivilt-militært samarbeid, og dersom og i den grad alle berørte 

medlemsstater anser det som nødvendig, lette samarbeidet mellom de væpnede styrkene sine i alle saker som gjelder 

lufttrafikkstyring. 

19) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2) skal anvendelsen av denne 

forordning ikke berøre medlemsstatenes suverenitet over luftrommet sitt eller medlemsstatenes krav med hensyn til 

offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål. Denne forordning omfatter ikke militære operasjoner og 

militærøvelser. 

20) 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.  Ved denne forordning opprettes det første felles prosjektet, heretter kalt «det felles forsøksprosjektet». I det felles 

forsøksprosjektet fastsettes en rekke ATM-funksjoner som skal innføres i rett tid og på en samordnet og synkronisert måte for å 

oppnå de vesentlige driftsmessige endringene som følger av den europeiske ATM-hovedplanen. 

2.  Denne forordning får anvendelse på Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN) og systemene for 

flysikringstjenester som er angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 552/2004. Den får anvendelse på de berørte partene angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 2 i gjennomføringsforordning 

(EF) nr. 409/2013. 

I tillegg menes med 

1) «samarbeidsbasert beslutningsprosess for lufthavner (A-CDM)» en prosess der beslutninger om lufttrafikk- og kapasitets-

styring (heretter kalt «ATFCM») i lufthavner tas på grunnlag av samhandling mellom driftsmessig berørte parter og andre 

aktører som deltar i ATFCM, og som sikter på å redusere forsinkelser, gjøre hendelser mer forutsigbare og utnytte 

ressursene på en best mulig måte, 

2) «driftsplan for lufthavner (Air Operation Plan – AOP)» en samlet, felles rullende plan avtalt i samarbeid som er tilgjengelig 

for alle lufthavnaktører, og som har som formål å skape en felles situasjonsbevissthet og danne grunnlag for berørte parters 

beslutninger om prosessoptimering, 

3) «driftsplan for nettverket» den planen, herunder støtteverktøy, som nettverksforvalteren har utarbeidet i samarbeid med 

driftsmessig berørte parter for å organisere sin virksomhet på kort og mellomlang sikt i samsvar med de veiledende 

prinsippene i strategiplanen for nettverket. For den delen av driftsplanen for nettverket som gjelder utformingen av det 

europeiske rutenettverket, omfatter den også forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket, 

4) «å bruke en ATM-funksjon» at den aktuelle ATM-funksjonen tas i bruk og anvendes fullt ut i den daglige driften, 

5) «innføringsfrist» fristen for når den aktuelle ATM-funksjonen skal være innført og brukes fullt ut i driften.  

  

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/325 

 

 

Artikkel 3 

ATM-funksjoner og innføring av dem 

1.  Det felles forsøksprosjektet skal omfatte følgende ATM-funksjoner: 

a)  Utvidet ankomsthåndtering og ytelsesbasert navigasjon i terminalområder med høy trafikktetthet. 

b)  Integrasjon og ytelse i lufthavner. 

c)  Fleksibel styring av luftrommet og frie ruter. 

d)  Samarbeidsbasert nettverksstyring. 

e)  Innledende systemdekkende informasjonsstyring. 

f)  Informasjonsutveksling om innledende flygebane. 

Disse ATM-funksjonene er beskrevet i vedlegget. 

2.  De driftsmessig berørte partene angitt i vedlegget og nettverksforvalteren skal innføre ATM-funksjonene som er nevnt i 

nr. 1, og gjennomføre de tilhørende operasjonelle prosedyrene som muliggjør sammenhengende virksomhet i samsvar med 

vedlegget og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013. Militære driftsmessig berørte parter skal innføre 

disse ATM-funksjonene bare i den grad det er nødvendig for å være i samsvar med del A nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 552/2004. 

Artikkel 4 

Referanse- og støttemateriale 

Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre følgende referanse- og støttemateriale med sikte på innføring av ATM-

funksjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1: 

a)  En veiledende liste over støttemateriale til standardiserings- og industrialiseringsfasen som skal leveres av SESAR-

fellesforetaket, herunder leveringsfrister. 

b)  En veiledende plan for standardiserings- og reguleringsbehov, herunder henvisninger til gjennomføringsregler og 

fellesskapsspesifikasjoner som er utarbeidet i samsvar med artikkel 3 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 552/2004, og 

tilhørende leveringsfrister. 

c)  Den samlede nytte- og kostnadsanalysen som er grunnlaget for godkjenning fra de berørte partene i det felles 

forsøksprosjektet. 

Artikkel 5 

Overvåking 

Kommisjonens overvåking fastsatt i artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 skal foretas særlig ved hjelp av 

følgende planleggings- og rapporteringsordninger: 

a)  Rapporteringsordninger for planlegging og gjennomføring av den europeiske ATM-hovedplanen. 

b)  Strategiplanen for nettverket og driftsplanen for nettverket. 

c)  Ytelsesplanene, særlig gjennom opplysningene som er angitt i artikkel 11 nr. 3 bokstav c, artikkel 11 nr. 5 og i nr. 2 i 

vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(1). 

d)  Rapporteringstabellene for flysikringskostnader, særlig opplysningene i rad 3.8 i tabell 1 og nr. 2 bokstav m) i vedlegg II og 

rad 2.1–2.4 i tabell 3 i vedlegg VII til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013(2). 

e)  Innføringsforvalterens overvåking av gjennomføringsprosjektene nevnt i artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 409/2013. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikrings-

tjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 
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f)  Rapporteringsordninger for planlegging og gjennomføring av de funksjonelle luftromsblokkene. 

g)  Rapporteringsordninger for planlegging og gjennomføring av standardisering. 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning på grunnlag av opplysningene og rådene som innføringsforvalteren har gitt, i 

samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav e), og etter å ha foretatt samordningen og samrådet som kreves ved artikkel 9 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013, opplysningene som innhentes ved overvåkingen nevnt i artikkel 5 og den 

teknologiske utvikling innen ATM. Resultatene av denne gjennomgåelsen skal framlegges for Komiteen for det felles luftrom. 

Gjennomgåelsen skal særlig ta for seg følgende punkter: 

a)  Framdriften i innføringen av ATM-funksjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

b)  Bruken av eksisterende stimuleringstiltak for gjennomføring av det felles forsøksprosjektet og mulighetene for nye 

stimuleringstiltak, 

c)  Bidraget fra det felles forsøksprosjektet til arbeidet med å nå ytelsesmålene og gjennomføringen av en fleksibel bruk av 

luftrommet. 

d)  De faktiske kostnadene ved og den faktiske nytten av å innføre ATM-funksjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1, herunder 

påvisning av lokale eller regionale negative virkninger for bestemte kategorier av driftsmessig berørte parter. 

e)  Behovet for å tilpasse det felles forsøksprosjektet, særlig personalressursene og det geografiske virkeområdet og innførings-

fristene som er angitt i vedlegget. 

f)  Framdriften i utarbeidingen av referanse- og støttematerialet som er nevnt i artikkel 4. 

Kommisjonen skal påbegynne den første gjennomgåelsen senest 18 måneder etter at innføringsprogrammet er godkjent. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 27. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. UTVIDET ANKOMSTHÅNDTERING OG YTELSESBASERT NAVIGASJON I TERMINALOMRÅDER MED HØY 

TRAFIKKTETTHET 

 Utvidet ankomsthåndtering (Extended Arrival Management – AMAN) og ytelsesbasert navigasjon (Performance Based 

Navigation – PBN) i terminalområder med høy trafikktetthet (Terminal Manoeuvring Area – TMA) forbedrer 

presisjonen i innflygingsbanen og gjør det lettere å fastsette trafikkens rekkefølge tidligere. Utvidet AMAN støtter en 

utvidelse av planleggingshorisonten til minst 180–200 nautiske mil fram til og medregnet nedstigningspunktet for 

ankommende flyginger. PBN i terminalområder med høy trafikktetthet omfatter utarbeiding og gjennomføring av 

drivstoffeffektive og/eller miljøvennlige framgangsmåter for ankomst og avgang (Required Navigation Performance 1 

Standard Instrument Departures (RNP 1 SIDs)), standard ankomstruter (Standard Arrival Routes (STARs)) og 

innflyging (Required Navigation Performance Approach (RNP APCH)). 

 Denne funksjonen består av to delfunksjoner: 

— Ankomsthåndtering som er utvidet til luftrommet underveis. 

— Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner. 

1.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

1.1.1. Ankomsthåndtering som er utvidet til luftrommet underveis 

 Ved ankomsthåndtering som er utvidet til luftrommet underveis, utvides AMAN-horisonten fra 100–120 nautiske mil 

til 180–200 nautiske mil fra ankomstlufthavnen. Trafikkens rekkefølge kan fastsettes i underveisfasen eller tidlig i 

nedstigningsfasen. 

 Flygekontrolltjenester (Air Traffic Control – ATC) i TMA-ene der AMAN-operasjoner gjennomføres, skal samordnes 

med enheter for lufttrafikktjenester (Air Traffic Services – ATS) som har ansvar for tilstøtende underveissektorer. 

 De eksisterende metodene for å håndtere AMAN-begrensninger, særlig når det gjelder tid å miste eller vinne (Time to 

Lose or Gain) og råd om hastighet (Speed Advice), kan brukes til å gjennomføre denne funksjonen. 

 Systemkrav 

— AMAN-systemer skal levere opplysninger om ankomsttidsrekkefølge til ATC-systemer underveis fram til 180–200 

nautiske mil fra ankomstlufthavnen. 

— ATC-systemer i forutgående ATS-enheter skal håndtere AMAN-begrensninger. Datautveksling, databehandling og 

informasjonsvisning ved arbeidsstasjonene til de relevante flygelederne i ATS-enhetene skal underbygge 

håndteringen av ankomstbegrensninger. ATS-enheter kan utveksle data med eksisterende teknologi i påvente av at 

tjenestene i den systemdekkende informasjonsstyringen (SWIM) blir gjennomført. 

1.1.2. Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner 

 Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner består av gjennomføringen av miljøvennlige fram-

gangsmåter for ankomst/avgang og innflyging ved bruk av PBN i TMA-er med høy trafikktetthet, som angitt i følgende 

navigasjonsspesifikasjoner: 

— SID og STAR ved bruk av RNP 1-spesifikasjonen sammen med «Radius to Fix (RF) path terminator». 

— RNP APCH med APV (Required Navigation Performance Approach with Approach Procedure with Vertical 

guidance). 

Forbedret terminalluftrom ved bruk av RNP-baserte operasjoner omfatter: 

— RNP 1 SID, STAR og overganger (med RF-tillegget (Radius to Fix)), 

— RNP APCH (Lateral Navigation/Vertical Navigation (LNAV/VNAV) og LPV-minima (Localiser Performance 

with Vertical guidance – LPV).  
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 Systemkrav 

 ATC-systemer og ATC-sikkerhetsnett skal muliggjøre PBN-operasjoner for terminalområde og innflyging. 

— RNP 1-operasjoner forutsetter at den samlede systemfeilen (TSE), sideveis og i lengderetningen, er innenfor ± 1 

nautiske mil i minst 95 % av flygetiden, og ytelsesovervåking, varslingskapasitet og navigasjonsdatabaser med høy 

integritet er påkrevd om bord. 

— For RNP APCH skal den samlede systemfeilen (TSE), sideveis og i lengderetningen, være ± 0,3 nautiske mil i minst 

95 % av flygetiden i siste fase av innflygingen, og ytelsesovervåking, varslingskapasitet og navigasjonsdatabaser med 

høy integritet er påkrevd om bord. 

 Både RNP 1- og RNP APCH-kapasitet krever inndata fra det verdensomspennende satellittnavigasjonssystemet 

(GNSS). 

— Vertikal navigasjon til støtte for APV kan oppnås gjennom SBAS (Satellite Based Augmentation System) innenfor 

GNSS eller ved barometriske høydefølere. 

1.2. Geografisk virkeområde 

1.2.1. Medlemsstater i EU og EFTA 

 Utvidet AMAN og PBN i TMA-er med høy trafikktetthet og tilhørende underveissektorer skal anvendes ved følgende 

lufthavner: 

— London Heathrow 

— Paris CDG 

— London Gatwick 

— Paris Orly 

— London Stansted 

— Milano Malpensa 

— Frankfurt International 

— Madrid Barajas 

— Amsterdam Schiphol 

— München Franz Josef Strauss 

— Roma Fiumicino 

— Barcelona El Prat 

— Zürich Kloten(1) 

— Düsseldorf International 

— Brussel National 

— Oslo Gardermoen(2) 

— Stockholm Arlanda 

— Berlin Brandenburg 

— Manchester Ringway  

  

(1) Forutsatt at denne forordning innlemmes i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske luftfartsforbundet 

(2) Forutsatt at denne forordning innlemmes i EØS-avtalen 
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— Palma De Mallorca Son San Juan 

— København Kastrup 

— Wien Schwechat 

— Dublin 

— Nice Cote d’Azur 

1.2.2. Andre tredjestater 

 Utvidet AMAN og PBN i TMA-er med høy trafikktetthet bør anvendes ved Istanbul Ataturk lufthavn. 

1.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 ATS-ytere og nettverksforvalteren skal sikre at ATS-enheter som yter ATC-tjenester i terminalluftrommet i 

lufthavnene nevnt i nr. 1.2, og tilhørende underveissektorer, anvender utvidet AMAN og PBN i TMA-er med stor 

trafikktetthet fra 1. januar 2024. 

1.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «utvidet AMAN og PBN i TMA-er med stor trafikktetthet» skal samordnes av hensyn til den 

mulige virkningen på nettverksytelsen dersom gjennomføringen forsinkes i lufthavnene nevnt i nr. 1.2. Fra et teknisk 

perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og framgangsmåter synkroniseres for å sikre at 

ytelsesmålene nås. Synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere lufthavnoperatører og ytere av flysikrings-

tjenester. I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien. 

1.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Det er ingen forutsetninger for denne funksjonen. En eksisterende AMAN letter den driftsmessige integreringen av 

denne ATM-funksjonen i eksisterende systemer. 

1.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Datautveksling mellom ATS-enheter, særlig når det gjelder utvidet AMAN, skal gjennomføres ved hjelp av tjenestene 

i den systemdekkende informasjonsstyringen (SWIM) der iSWIM-funksjonen nevnt i nr. 5 er tilgjengelig. 

— AMAN skal bruke opplysninger om flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, og som er angitt 

i nr. 6, dersom disse foreligger. 

2. INTEGRASJON OG YTELSE I LUFTHAVNER 

 Med integrasjon og ytelse i lufthavner blir det lettere å yte innflygings- og tårnkontrolltjenester ved å forbedre 

rullebanens sikkerhet og ytelse, styrke integrasjonen og sikkerheten ved taksing og begrense farlige situasjoner på 

rullebanen. 

 Denne funksjonen består av fem delfunksjoner: 

— Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang. 

— Avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene. 

— Tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen. 

— Automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser. 

— Sikkerhetsnett for lufthavner.  
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2.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

2.1.1. Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang 

 Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang er et middel til å forbedre avgangsstrømmene i 

en eller flere lufthavner ved å beregne TTOT (Target Take Off Time) og TSAT (Target Start Approval Time) for hver 

flyging, idet det tas hensyn til flere begrensninger og preferanser. Styring før avgang består i å måle avgangsstrømmen 

til en rullebane ved å styre utkjøringstidene (via starttider for motorene) som tar hensyn til tilgjengelig rullebane-

kapasitet. I kombinasjon med samarbeidsbasert beslutningsprosess for lufthavner (A-CDM)) fører styring før avgang til 

redusert taksetid, økt overholdelse av tidsluker for trafikkflytstyring (ATFM-tidsluker) og mer forutsigbare 

avgangstider. Målet med avgangsstyring er i størst mulig grad å øke trafikkflyten på rullebanen ved å fastsette en 

trafikkrekkefølge med kortest mulig atskillelse. 

 Driftsmessig berørte parter som deltar i A-CDM, skal i fellesskap fastsette trafikkrekkefølge før avgang, idet det tas 

hensyn til avtalte prinsipper som skal anvendes av særskilte årsaker (for eksempel ventetid på rullebanen, overholdelse 

av tidsluker, avgangsruter, luftromsbrukernes preferanser, forbud mot nattflyginger, flytting fra oppstillingsplass/ 

utgang av hensyn til ankommende luftfartøyer, ugunstige vilkår, herunder avising, faktisk takse-/rullebanekapasitet, 

aktuelle begrensninger osv.). 

 Systemkrav 

— Systemer for avgangsstyring (DMAN) og A-CDM skal integreres, og de skal støtte fastsettelse av optimert 

rekkefølge før avgang med informasjonsstyringssystemer for luftromsbrukere (registrering av TOBT (Target Off-

Block Time)) og lufthavnen (registrering av kontekstuelle data). 

— DMAN-systemene skal utarbeide en felles rekkefølge og vise både TSAT og TTOT. TSAT og TTOT skal ta 

hensyn til variasjoner i taksetid og skal ajourføres i samsvar med luftfartøyenes faktiske avgangstid. DMAN-

systemene skal vise flygelederen listen over TSAT og TTOT, slik at strømmen av luftfartøyer kan måles. 

2.1.2. Avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene 

 Avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene, er et ATM-verktøy som fastsetter 

optimale planer for bakkebevegelser (for eksempel planer for takseruter) ved å beregne og fastsette rekkefølgen av 

bakkebevegelser og optimere ressursbruken (for eksempel avisingsanlegg). Avgangsrekkefølgen på rullebanen skal 

optimeres i forhold til den faktiske trafikksituasjonen og gjenspeile alle endringer etter at luftfartøyet har forlatt 

utgangen eller under taksing til rullebanen. 

 A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems) skal sørge for optimert taksetid og gjøre 

avgangstidene mer forutsigbare ved å overvåke den faktiske bakketrafikken og ta hensyn til ajourførte taksetider i 

avgangsstyringen.. 

 Systemkrav 

— DMAN-systemene skal ta hensyn til varierende og ajourførte taksetider i beregningen av TTOT og TSAT. Det skal 

utvikles grensesnitt mellom dirigering i DMAN og A-SMGCS. 

— DMAN som integrerer A-SMGCS-begrensninger ved hjelp av et digitalt system, for eksempel EFS (Electronic 

Flight Strips), i en avansert funksjon for dirigering i A-SMGCS, skal integreres i behandlingssystemer for 

flygedata for å fastsette avgangsrekkefølgen og beregne ruter. 

— Det skal innføres en funksjon for dirigering i A-SMGCS. 

2.1.3. Tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen 

 Tidsbasert atskillelse (TBS) går ut på at luftfartøyer i rekkefølge ved innflygingen til en rullebane atskilles ved hjelp av 

tidsintervaller i stedet for avstander. TBS kan anvendes i siste fase av innflygingen ved at tilsvarende avstands-

opplysninger vises for flygelederen, idet det tas hensyn til rådende vindforhold. Radaratskillelsesminima og parametrer 

for atskillelse ved vingevirvler skal integreres i et TBS-støtteverktøy som gir veiledning til flygelederen, slik at det blir 

mulig å bruke tidsbasert avstand mellom luftfartøyer i siste fase av innflygingen, idet det tas hensyn til virkningen av 

motvind.  
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 Systemkrav 

— Behandlingssystemene for flygedata og AMAN-systemene skal være kompatible med TBS-støtteverktøyet, og det 

skal være mulig å veksle mellom tids- og avstandsbaserte regler for radaratskillelse ved vingevirvelturbulens. 

— På arbeidsstasjonen til flygelederen skal TBS-støtteverktøyet integreres i sikkerhetsnett som hjelper flygelederen 

med å beregne TBS-avstand som overholder minsteverdiene for radaratskillelse, ved hjelp av de faktiske 

vindforholdene på glidebanen. 

— Lokal værinformasjon (MET) om de faktiske vindforholdene på glidebanen skal legges inn i TBS-støtteverktøyet. 

— TBS-støtteverktøyet skal sørge for automatisk overvåking av og varsling om avvikende atferd når det gjelder 

flygehastighet i siste fase av innflygingen, automatisk overvåking og varsling ved brudd på reglene for atskillelse 

og automatisk overvåking og varsling dersom feil luftfartøy aktiveres på en atskillelsesindikator. 

— TBS-støtteverktøyet og den tilhørende arbeidsstasjonen til flygelederen skal beregne indikatoravstanden og vise 

den på flygelederens skjermer. 

— TBS-operasjoner skal støttes av sikkerhetsnett som omfatter automatisk overvåking og varsling av brudd på 

reglene for atskillelse. 

2.1.4. Automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser 

 Dirigerings- og planleggingsfunksjonene i A-SMGCS skal automatisk generere takseruter med tilsvarende beregnet 

taksetid og styring av mulige konflikter. 

 Flygelederen kan endre takserutene manuelt før de tildeles luftfartøyer og kjøretøyer. Disse rutene skal være 

tilgjengelige i behandlingssystemet for flygedata. 

 Systemkrav 

— Dirigerings- og planleggingsfunksjonen i A-SMGCS skal beregne den operasjonelt mest relevante ruten, så 

konfliktfri som mulig, som gjør det mulig for luftfartøyet å flytte seg fra oppstillingsplass til rullebane, fra 

rullebane til oppstillingsplass eller foreta andre bakkebevegelser. 

— Flygelederen skal kunne styre ruten på bakken fra arbeidsstasjonen sin. 

— Behandlingssystemet for flygedata skal kunne motta planlagte og klarerte ruter som tildeles luftfartøyer og 

kjøretøyer, og styre rutens status for alle berørte luftfartøyer og kjøretøyer. 

2.1.5. Sikkerhetsnett for lufthavner 

 Sikkerhetsnett for lufthavner innebærer påvisning og varsling av konflikter i ATC-klareringen av luftfartøyer samt 

avvik for kjøretøyer og luftfartøyer fra instruksjonene, framgangsmåtene eller rutene som kan utsette kjøretøyene og 

luftfartøyene for kollisjonsrisiko. Virkeområdet for denne delfunksjonen omfatter rullebanen og flyplassens område for 

bakkebevegelser. 

 ATC-støtteverktøyene på flyplassen skal påvise konflikter i ATC-klareringen og skal brukes av ATC-systemet på 

grunnlag av kunnskap om data, herunder flygelederens klarering av luftfartøyer og kjøretøyer, tildelt rullebane og 

venteposisjon. Flygelederen skal registrere alle klareringer som gis til luftfartøyer eller kjøretøyer, i ATC-systemet ved 

hjelp av et digitalt system, for eksempel EFS. 

 Ulike typer motstridende klarering skal påpekes (for eksempel oppstilling og avgang). En del kan baseres bare på 

opplysninger fra flygelederen, mens andre i tillegg kan bygge på andre data som overvåkingsdata fra A-SMGCS.  
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 Ved hjelp av verktøyene for sikkerhetsnett for lufthavner skal flygelederne varsles når luftfartøyer og kjøretøyer 

avviker fra ATC-instruksjoner, -framgangsmåter eller -ruter. Flygeledernes instruksjoner som er tilgjengelige 

elektronisk (gjennom et digitalt system, for eksempel EFS), skal integreres i andre data som reiseplan, overvåking, 

ruter, offentliggjorte regler og framgangsmåter. Integreringen av disse dataene skal gi systemet mulighet til å overvåke 

opplysningene, og når det påvises avvik, skal flygelederen varsles (for eksempel manglende godkjenning av skyving 

(push-back)). 

 Systemkrav 

— Sikkerhetsnett for lufthavner skal omfatte overvåkingsdata fra A-SMGCS og flygelederens klareringer som gjelder 

rullebanen. Lufthavnens samsvarsovervåking skal omfatte A-SMGCS-dirigering av bakkebevegelser, 

overvåkingsdata og flygelederens klareringer som gjelder ruter. 

— A-SMGCS skal omfatte den avanserte dirigerings- og planleggingsfunksjonen som er nevnt i nr. 2.1.4 ovenfor, slik 

at det er mulig å varsle i forbindelse med samsvarsovervåkingen. 

— A-SMGCS skal omfatte en funksjon som genererer og sprer hensiktsmessig varsling. Denne varslingen skal 

gjennomføres som et ytterligere lag over den eksisterende varslingen for A-SMGCS nivå 2 og ikke som en 

erstatning for denne. 

— Flygelederens arbeidsstasjon skal ta imot varsler og alarmer med et egnet brukergrensesnitt og ha mulighet til å slå 

av en alarm. 

— Digitale systemer, for eksempel EFS, skal integrere flygelederens instruksjoner i andre data som reiseplan, 

overvåking, ruter, offentliggjorte regler og framgangsmåter. 

2.2. Geografisk virkeområde 

2.2.1. Medlemsstater i EU og EFTA 

 Avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang, avgangsstyring som integrerer begrensninger i 

styringen av bakkebevegelsene, automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser og 

sikkerhetsnett for lufthavner skal anvendes ved følgende lufthavner: 

— London Heathrow 

— Paris CDG 

— London Gatwick 

— Paris Orly 

— London Stansted 

— Milano Malpensa 

— Frankfurt International 

— Madrid Barajas 

— Amsterdam Schiphol 

— München Franz Josef Strauss 

— Roma Fiumicino 

— Barcelona El Prat 

— Zürich Kloten(1) 

— Düsseldorf International 

— Brussel National  

  

(1) Forutsatt at denne forordning innlemmes i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske luftfartsforbundet 
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— Oslo Gardermoen(1) 

— Stockholm Arlanda 

— Berlin Brandenburg 

— Manchester Ringway 

— Palma De Mallorca Son San Juan 

— København Kastrup 

— Wien Schwechat 

— Dublin 

— Nice Cote d’Azur 

Tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen skal anvendes ved følgende lufthavner: 

— London Heathrow 

— London Gatwick 

— Paris Orly 

— Milano Malpensa 

— Frankfurt International 

— Madrid Barajas 

— Amsterdam Schiphol 

— München Franz Josef Strauss 

— Roma Fiumicino 

— Zürich Kloten(2) 

— Düsseldorf International 

— Oslo Gardermoen(3) 

— Manchester Ringway 

— København Kastrup 

— Wien Schwechat 

— Dublin 

2.2.2. Andre tredjestater 

 Alle delfunksjoner nevnt i dette nummer bør brukes ved Istanbul Ataturk lufthavn. 

2.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 ATS-ytere og lufthavnoperatører som yter tjenester ved lufthavnene som er nevnt i nr. 2.2, skal anvende 

— avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang fra 1. januar 2021, 

— avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene, fra 1. januar 2021, 

— tidsbasert atskillelse i siste fase av innflygingen fra 1. januar 2024, 

— automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av bakkebevegelser fra 1. januar 2024, 

— sikkerhetsnett for lufthavner fra 1. januar 2021.  

  

(1) Forutsatt at denne forordning innlemmes i EØS-avtalen 

(2) Forutsatt at denne forordning innarbeides i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske luftfartsforbundet 

(3) Forutsatt at denne forordning innarbeides i EØS-avtalen 



Nr. 65/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

2.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «integrasjon og ytelse i lufthavner» skal samordnes av hensyn til den mulige virkningen på 

nettverksytelsen dersom gjennomføringen forsinkes i de berørte lufthavnene. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av 

målrettede endringer av systemer og framgangsmåter synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne 

synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere lufthavnoperatører og ytere av flysikringstjenester. I den tilknyttede 

industrialiseringsfasen skal synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien og standardiseringsorganer. 

2.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Følgende forutsetninger kreves: 

— digitale systemer, for eksempel EFS, A-CDM og innledende DMAN for avgangsstyring synkronisert med 

fastsettelse av rekkefølgen før avgang, 

— digitale systemer, for eksempel EFS, innledende DMAN og A-SMGCS nivå 1 & 2 for avgangsstyring som 

integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene, 

— digitale systemer, for eksempel EFS for TBS, 

— digitale systemer, for eksempel EFS og A-SMGCS nivå 1 & 2 for automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging 

og dirigering av bakkebevegelser, 

— digitale systemer, for eksempel EFS og A-SMGCS-overvåking for sikkerhetsnett for lufthavner. 

2.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Det er ingen forbindelse med andre ATM-funksjoner. 

— Delfunksjonene «avgangsstyring synkronisert med fastsettelse av rekkefølgen før avgang» og «tidsbasert atskillelse i 

siste fase av innflygingen» kan gjennomføres uavhengig av de andre delfunksjonene. Gjennomføringen av 

delfunksjonene «avgangsstyring som integrerer begrensninger i styringen av bakkebevegelsene» og «sikkerhetsnett 

for lufthavner» forutsetter at delfunksjonen «automatisk hjelp til flygeledere ved planlegging og dirigering av 

bakkebevegelser» (A-SMGCS nivå 2+) er tilgjengelig. 

3. FLEKSIBEL STYRING AV LUFTROMMET OG FRIE RUTER 

 Kombinert bruk av fleksibel styring av luftrommet og frie ruter gir luftromsbrukerne mulighet til å fly så nær den 

foretrukne flygebanen som mulig uten å være begrenset av faste luftromsstrukturer eller faste rutenett. Dermed kan 

også operasjoner som krever atskillelse, for eksempel militærøvelser, gjennomføres på en sikker og fleksibel måte og 

med minst mulig innvirkning på andre luftromsbrukere. 

 Denne funksjonen består av to delfunksjoner: 

— Styring av luftrommet og avansert fleksibel bruk av luftrommet. 

— Frie ruter. 

3.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

3.1.1. Styring av luftrommet og avansert fleksibel bruk av luftrommet 

 Målet med styring av luftrommet (ASM) og avansert fleksibel bruk av luftrommet (A-FUA) er å gi mulighet til å styre 

reservasjoner av luftrommet mer fleksibelt etter luftromsbrukernes behov. Endringer av situasjonen i luftrommet skal 

deles med alle berørte brukere, særlig nettverksforvaltere, yterne av flysikringstjenester og luftromsbrukerne (Flight 

Operations Centre/Wing Operations Centre (FOC/WOC)). ASM-framgangsmåter og -prosesser skal håndtere et miljø 

der luftrommet styres dynamisk uten faste rutenett.  
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 Datadelingen skal styrkes ved hjelp av luftromsstrukturer til støtte for gjennomføring av mer dynamisk ASM og 

luftrom med frie ruter (Free Routing Airspace – FRA). FRA er luftrommet sideveis og vertikalt der det er mulig å 

gjennomføre frie ruter med en rekke funksjoner for innflyging og utflyging. Flyginger i dette luftrommet omfattes 

fremdeles av flygekontroll. 

 ASM-løsninger skal omfatte alle luftromsbrukere, herunder gi mulighet for å tilpasse FRA, ruter underlagt særlige 

vilkår (CDR) og offentliggjorte direkte ruter (DCT). Disse ASM-løsningene skal baseres på prognosene for etterspørsel 

fra den lokale funksjonen for trafikkflytstyring og kapasitetsstyring (ATFCM) og/eller nettverksforvalteren. 

 Systemkrav 

— Systemet for AMS-støtte skal støtte det aktuelle rutenettverket med faste ruter og ruter underlagt særlige vilkår, 

samt DCT, FRA og fleksible sektorkonfigurasjoner. Systemet skal kunne reagere på endringer i luftromsbehov. 

Driftsplanen for nettverket (NOP) skal forbedres gjennom en samarbeidsbasert beslutningsprosess som omfatter 

alle driftsmessig berørte parter. Systemet skal støtte tiltak over landegrensene som fører til delt bruk av atskilt 

luftrom uavhengig av nasjonale grenser. 

— Luftromskonfigurasjonene skal være tilgjengelige via nettverksforvaltersystemer som skal inneholde aktuelle og 

planlagte luftromskonfigurasjoner, slik at luftromsbrukerne kan registrere og endre reiseplanene sine på grunnlag 

av aktuelle og nøyaktige opplysninger. 

— ATC-systemet skal støtte fleksible sektorkonfigurasjoner, slik at sektorenes dimensjoner og driftstimer kan 

optimeres i samsvar med kravene i NOP. 

— Systemet skal gi mulighet for løpende vurdering av hvordan endringer i luftromskonfigurasjonene påvirker 

nettverket. 

— ATC-systemene skal gi et riktig bilde av aktivering og deaktivering av konfigurerbare reservasjoner av luftrom og 

endringen av en del av luftrommet fra et fast rutenett til FRA. 

— Systemet for behandling av reiseplaner (IFPS) skal endres for å gjenspeile endringene i definisjonen av luftrom og 

ruter, slik at opplysninger om ruter, flygingens forløp og tilhørende opplysninger er tilgjengelige for ATC-

systemene. 

— ASM-, ATFCM- og ATC-systemene skal kommunisere på en sikker måte slik at det er mulig å yte flysikringstjenester 

på grunnlag av en felles forståelse av luftrommet og trafikkmiljøet. ATC-systemene skal endres slik at denne 

funksjonen aktiveres i den grad det er nødvendig for å være i samsvar med del A nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 552/2004. 

— Sentraliserte systemer for luftfartsinformasjonstjenester (AIS), for eksempel den europeiske AIS-databasen (EAD), 

skal i god tid gi alle driftsmessig berørte parter tilgang til miljødata for fleksible luftromsstrukturer. Dette gjør det 

mulig å planlegge på grunnlag av nøyaktige opplysninger som er relevante for tidspunktet for de planlagte 

operasjonene. Lokale AIS-systemer skal gi mulighet for dette og for opplasting av endrede lokale data. 

— Driftsmessig berørte parter skal ha et grensesnitt mot NOP som angitt i nr. 4. Grensesnitt skal utformes slik at 

dynamiske data kan sendes til systemer hos driftsmessige berørte parter, og slik at disse partene kan oversende 

opplysninger på en nøyaktig måte i rett tid. Disse partenes systemer skal endres for å aktivere disse grensesnittene. 

3.1.2. Frie ruter 

 Frie ruter kan innføres både gjennom luftrom med direkte ruter og gjennom FRA. Luftrom med direkte ruter er 

luftrommet sideveis og vertikalt der det er mulig å gjennomføre frie ruter med en rekke vilkår for innflyging og 

utflyging. Flyginger i dette luftrommet omfattes fremdeles av flygekontroll. For å fremme tidlig gjennomføring før 

innføringsfristen som er angitt i nr. 3.3, kan frie ruter gjennomføres i begrenset omfang i fastsatte tidsrom. Det skal 

fastsettes framgangsmåter for overgang mellom frie og faste ruter. Innledningsvis kan frie ruter gjennomføres på et 

strukturelt begrenset grunnlag, for eksempel ved å begrense de tilgjengelige innflygings- og utflygingspunktene for 

visse deler av trafikkflyten, gjennom offentliggjøring av DCT, som gir luftromsbrukerne mulighet til å utarbeide 

reiseplaner på grunnlag av disse offentliggjorte direkte rutene. Tilgjengeligheten av DCT kan være avhengig av 

trafikketterspørsel og/eller tidsbegrensninger. Gjennomføringen av FRA på grunnlag av DCT kan gi mulighet for å 

fjerne ATS-rutenettet. FRA og DCT skal offentliggjøres i luftfartspublikasjoner som beskrevet i nettverksforvalterens 

forbedringsplan for det europeiske rutenettverket.  
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 Systemkrav 

— Følgende skal gjennomføres i nettverksstyringssystemer: 

— Behandling av reiseplan og kontroll av DCT og FRA. 

— Forslag til IFPS-ruter på grunnlag av FRA. 

— Dynamisk omruting. 

— Planlegging og gjennomføring av ATFCM innenfor rammen av FRA. 

— Beregning og håndtering av nyttelast. 

— Følgende skal gjennomføres i ATC-systemer: 

— Behandlingssystem for flygedata, herunder grensesnitt, for å styre planlegging av flygebane/flyging uten 

henvisning til det faste ATS-nettverket. 

— Reiseplanleggingssystemer til støtte for FRA og operasjoner over landegrensene. 

— ASM/ATFCM for styring av FRA. 

— For FRA, MTCD (Medium Term Conflict Detection), herunder CDT (Conflict Detection Tools), CORA 

(Conflict Resolution Assistant), samsvarsovervåking og AWP for dynamiske deler/sektorer av luftrommet. 

Forutsigelse av flygebane og konfliktløsning skal støtte et automatisk MTCD-verktøy som er tilpasset for 

FRA-luftrom og når det kreves, for DCT. 

— ATC-systemer kan motta og bruke ajourførte flygedata som kommer fra et luftfartøy (ADS-C EPP) dersom 

datalinjefunksjonen er tilgjengelig. 

— Luftromsbrukernes systemer skal innføre reiseplanleggingssystemer for styring av dynamisk sektorkonfigurasjon 

og FRA. 

— Behandlingssystemet for flygedata (FDPS) skal støtte FRA, DCT og A-FUA. 

— Flygelederens arbeidsstasjon skal støtte operativmiljøene der det er relevant. 

3.2. Geografisk virkeområde 

 Funksjonen «fleksibel styring av luftrommet og frie ruter» skal innføres og brukes i luftrommet som medlemsstatene 

har ansvar for, og over flygenivå 310 i ICAOs EUR-område. 

3.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 Nettverksforvalteren, yterne av flysikringstjenester og luftromsbrukerne skal bruke 

— DCT fra 1. januar 2018, 

— FRA fra 1. januar 2022. 

3.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «fleksibel styring av luftrommet og frie ruter» skal samordnes av hensyn til den mulige 

virkningen på nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en 

rekke berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og framgangsmåter 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere sivile/militære 

ytere av flysikringstjenester, luftromsbrukere og nettverksforvalteren. I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal 

synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien.  
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3.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Det er ingen forutsetninger for denne funksjonen. 

3.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Når FRA og DCT er tilgjengelige, skal de støttes av nettverksforvalteren og SWIM-systemene som er angitt i nr. 4 

og nr. 5. 

4. SAMARBEIDSBASERT NETTVERKSSTYRING 

 Med samarbeidsbasert nettverksstyring forbedres det europeiske ATM-nettets ytelse, særlig når det gjelder kapasitet og 

flygeeffektivitet, gjennom utveksling, endring og styring av opplysninger om flygebane. Trafikkflytstyring skal gå over 

til et miljø for samarbeidsbasert trafikkstyring (CTM) og optimere styringen av trafikk til sektorer og lufthavner og 

behovet for tiltak for trafikkflyt- og kapasitetsstyring (ATFCM). 

 Denne funksjonen består av fire delfunksjoner: 

— Forbedrede kortsiktige ATFCM-tiltak. 

— Samarbeidsbasert NOP. 

— Beregnet avgangstid i forhold til tildelt tid for ATFCM-formål. 

— Automatisk støtte til vurdering av trafikkompleksitet. 

4.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

4.1.1. Forbedrede kortsiktige ATFCM-tiltak 

 Med taktisk kapasitetsstyring ved bruk av kortsiktige ATFCM-tiltak (STAM) sikres en nøye og effektiv samordning 

mellom ATC og nettverksstyringsfunksjonen. I den taktiske kapasitetsstyringen skal STAM gjennomføres ved bruk av 

en samarbeidsbasert beslutningsprosess for å styre trafikkflyten før innflyging i en sektor. 

 Systemkrav 

— ATFCM-planlegging skal håndteres i nettverket av nettverksforvalteren og lokalt av trafikkflytstyringsposisjonen 

for å støtte påvisning av problempunkter, gjennomføring av STAM, vurdering av nettverket og løpende overvåking 

av nettverksaktiviteten. ATFCM-planlegging i nettverket og lokalt skal samordnes. 

4.1.2. Samarbeidsbasert NOP 

 nettverksforvalteren skal gjennomføre samarbeidsbasert NOP som består av økt integrasjon av opplysninger fra NOP 

og driftsplanen for lufthavnen (AOP). Samarbeidsbasert NOP skal ajourføres gjennom datautveksling mellom 

nettverksforvalteren og systemer hos driftsmessig berørte parter for å dekke hele flygebanens livsløp og gjenspeile 

prioriteringer ved behov. Begrensninger i lufthavnskonfigurasjoner samt opplysninger om vær og luftrom skal 

integreres i NOP. Om mulig skal lufthavnsbegrensningene være basert på AOP. Tildelt tid i ATFCM kan brukes som 

grunnlag for å fastsette ankomstrekkefølgen. Dersom en tildelt ankomsttid er tilgjengelig og påkrevd for å fastsette 

trafikkrekkefølgen, skal den hentes fra AOP. Når ATFCM bruker tildelt tid for å håndtere overbelastning i lufthavnen, 

kan denne tildelte tiden føre til tilpasning av AOP som en del av samordningsprosessene for ATFCM. Tildelt tid skal 

også brukes til støtte for prosesser for fastsettelse av ankomstrekkefølgen i underveisfasen. Integrerte 

lufthavnskonfigurasjoner samt opplysninger om vær og luftrom skal kunne leses og endres av godkjente driftsmessig 

berørte parter som deltar i styringen og driften av nettverket. 

 Ved utviklingen av samarbeidsbasert NOP skal det fokuseres på tilgang til felles driftsplanlegging og sanntidsdata.  
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 Systemkrav 

— Driftsmessig berørte parter skal få tilgang til dataene de trenger gjennom forespørsler innen NOP. 

— Bakkesystemene for driftsmessig berørte parter skal tilpasses slik at de kan kommunisere med nettverksstyrings-

systemer. AOP-systemer skal kommunisere med NOP-systemer med sikte på å gjennomføre samarbeidsbasert NOP. 

— Grensesnitt mellom systemer for driftsmessig berørte parter og nettverksstyringssystemer skal gjennomføres ved hjelp 

av tjenester i den systemdekkende informasjonsstyringen, så snart de er tilgjengelige. 

4.1.3. Beregnet avgangstid i forhold til tildelt tid for ATFCM-formål 

 Tildelt tid (TT) skal anvendes på utvalgte flyginger for ATFCM-formål for å styre ATFCM ved det overbelastede 

punktet i stedet for bare ved avgang. Dersom en tildelt ankomsttid (TTA) er tilgjengelig, skal den hentes fra 

driftsplanen for lufthavnen (AOP). Tildelte ankomsttider skal brukes til støtte for prosesser for fastsettelse av 

ankomstrekkefølgen i underveisfasen. 

 Systemkrav 

— Nettverksforvalterens systemer skal støtte deling av tildelt tid. Systemene skal kunne justere beregnet avgangstid 

(CTOT) på grunnlag av forbedret og fastsatt TTA ved bestemmelseslufthavnen. TTA skal integreres i AOP med 

sikte på senere forbedring av NOP. 

— Behandlingssystemer for flygedata kan måtte tilpasses for å kunne behandle data om flygebaner som er lastet ned 

via en luft-til-bakke-forbindelse (ADS-C EPP). 

4.1.4. Automatisk støtte til vurdering av trafikkompleksitet 

 Opplysninger om planlagte flygebaner, nettverksinformasjon og registrerte analysedata fra tidligere operasjoner skal 

brukes til å forutsi trafikkompleksitet og mulige situasjoner med overbelastning, slik at skadebegrensende strategier kan 

tas i bruk på lokalt plan og i nettverket. 

 En utvidet reiseplan (EFPL) skal brukes til å forbedre kvaliteten på opplysningene om planlagte flygebaner og dermed 

styrke reiseplanleggingen og kompleksitetsvurderingen. 

 Systemkrav 

— Nettverksforvaltersystemer skal håndtere fleksible luftromsstrukturer der rutekonfigurasjon gir mulighet for å styre 

trafikkbelastning og kompleksitet på en samarbeidsbasert måte på trafikkflytstyrings- og nettverksplan. 

— Behandlingssystemene for flygedata skal kunne kommunisere med NOP. 

— Behandlingssystemene for flygedata skal støtte EFPL, og systemene for nettverksforvaltersystemene skal kunne 

behandle EFPL. 

— Opplysninger som framkommer via RAD (Route Availability Document) og PTR (Profile Tuning Restriction), 

skal harmoniseres gjennom den samarbeidsbaserte beslutningsprosessen (CDM) innenfor rammen av utformingen 

av det europeiske rutenettet og nettverksforvalterens ATFM-funksjoner, slik at leverandørene av reiseplanleggings-

systemer skal kunne generere en reiseplan som vil bli godkjent, og som har den mest effektive flygebanen. 

— ASM/ATFCM-verktøy skal kunne styre ulik tilgjengelighet til luftrommet og ulik sektorkapasitet, herunder A-FUA 

(som angitt i nr. 3), tilpasning av RAD og STAM. 

4.2. Geografisk virkeområde 

 Samarbeidsbasert nettverksstyring skal innføres i EATMN. I ATC-sentraler i medlemsstater der sivil-militære 

operasjoner ikke er integrert(1), skal samarbeidsbasert nettverksstyring innføres i den grad det kreves i del A nr. 4 i 

vedlegg II til forordning (EC) nr. 552/2004.  

  

(1) Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Irland, Italia, Portugal, Romania, Slovakia og Spania 
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4.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 Driftsmessig berørte parter og nettverksforvalteren skal bruke samarbeidsbasert nettverksstyring fra 1. januar 2022. 

4.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «samarbeidsbasert nettverksstyring» skal samordnes av hensyn til den mulige virkningen på 

nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en rekke 

berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og framgangsmåter 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen av investeringene skal omfatte flere ytere av 

flysikringstjenester og nettverksforvalteren. I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal synkronisering dessuten finne 

sted (særlig i leverandørindustrien og standardiseringsorganer). 

4.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Det er ingen forutsetninger for denne funksjonen. En eksisterende gjennomføring av STAM fase 1 letter den 

driftsmessige integreringen av denne ATM-funksjonen i eksisterende systemer. 

4.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Nettverksstyringssystemene skal anvende AMAN som angitt i nr. 1. 

— AOP-systemene skal om mulig anvende DMAN som angitt i nr. 2. 

— Nettverksstyringssystemene skal støtte fleksibel bruk av luftrommet og frie ruter som angitt i nr. 3. 

— Kravene til informasjonsutveksling skal baseres på SWIM som angitt i nr. 5, så snart dette er tilgjengelig. 

— Opplysninger om flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, og som er angitt i nr. 6, skal, når 

disse foreligger, integreres i NOP til støtte for TTO/TTA. 

5. INNLEDENDE SYSTEMDEKKENDE INFORMASJONSSTYRING 

 Systemdekkende informasjonsstyring (SWIM) gjelder utvikling av tjenester for informasjonsutveksling. SWIM 

omfatter standarder, infrastruktur og styring som gir mulighet for informasjonsstyring og informasjonsutveksling 

mellom driftsmessig berørte parter via samvirkende tjenester. 

 Innledende systemdekkende informasjonsstyring (iSWIM) støtter informasjonsutveksling som er basert på standarder 

og leveres via et internettprotokollbasert nett (IP-nett) via systemer som støtter SWIM. Den består av 

— felles infrastrukturkomponenter, 

— teknisk infrastruktur og profiler for SWIM, 

— utveksling av luftfartsinformasjon, 

— utveksling av meteorologisk informasjon, 

— utveksling av samarbeidsbasert nettverksinformasjon, 

— utveksling av flygeinformasjon. 

5.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

5.1.1. Felles infrastrukturkomponenter 

 Felles infrastrukturkomponenter er 

— registeret som skal brukes til offentliggjøring av og søking etter opplysninger om forbrukere og tjenesteytere, den 

logiske informasjonsmodellen, tjenester som aktiveres av SWIM samt forretningsmessige, tekniske og strategiske 

opplysninger,  
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— infrastruktur for kryptering av åpne nøkler (PKI) som skal brukes til å undertegne, utstede og opprettholde 

sertifikater og tilbakekallingslister. PKI sikrer at opplysninger overføres på en sikker måte. 

5.1.2. Teknisk infrastruktur og profiler for SWIM 

 Gjennomføringen av en profil for teknisk infrastruktur (TI) for SWIM skal baseres på standarder og samvirkende 

produkter og tjenester. Informasjonsutvekslingstjenestene skal gjennomføres med en av følgende profiler: 

— Blå SWIM TI-profil som skal brukes til å utveksle flygeinformasjon mellom ATC-sentraler og mellom ATC og 

nettverksforvalteren. 

— Gul SWIM TI-profil som skal brukes til alle andre ATM-data (luftfart, vær, lufthavn osv.). 

5.1.3. Utveksling av luftfartsinformasjon 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende luftfartsinformasjon 

ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Melding om aktivering av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Melding om deaktivering av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Forhåndsmelding om aktivering av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES) 

— Melding om frigivelse av reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Funksjon for luftfartsinformasjon på anmodning. Filtrering mulig etter type, navn og med et avansert filter med 

romlige, tidsmessige og logiske parametrer. 

— Søking på informasjon om reservert luftrom/restriksjonsområde (ARES). 

— Levering av kartleggingsdata for flyplasser og kart over lufthavner. 

— Planer for bruk av luftrommet (AUP, UUP) — ASM-nivå 1, 2 og 3. 

— D-NOTAM-er. 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM (Aeronautical Information 

Reference Model), grunnmaterialet for AIRM og grunnmaterialet for ISRM (Information Service Reference Model). 

 Systemkrav 

— ATM-systemene skal kunne bruke tjenestene for utveksling av luftfartsinformasjon. 

5.1.4. Utveksling av meteorologisk informasjon 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende meteorologisk 

informasjon ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Værvarsling for den berørte lufthavnen for kort tid framover: 

— Vindhastighet og vindretning. 

— Lufttemperatur. 

— Høydemålerens trykkinnstilling. 

— Rullebanesikt (RVR).  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/341 

 

 

— Massekonsentrasjon av vulkansk aske. 

— Særlig tjeneste for MET-informasjon. 

— Tjeneste for høydevindsinformasjon. 

— Meteorologisk informasjon som støtter ATC-prosessen på flyplassnivå og prosessen på lufthavnens landside, eller 

hjelpemidler som innhenter relevant MET-informasjon, prosesser for utledning av værbegrensninger og omdanning av 

disse opplysningene slik at de viser virkningen på ATM. Systemets kapasitet er hovedsakelig innrettet på en 

«beslutningshorisont» på mellom 20 minutter og 7 dager. 

— Meteorologisk informasjon som støtter ATC-prosessen underveis/ved innflyging eller hjelpemidler som innhenter 

relevant MET-informasjon, prosesser for utledning av værbegrensninger og omdanning av disse opplysningene 

slik at de viser virkningen på ATM. Systemets kapasitet er hovedsakelig innrettet på en «beslutningshorisont» på 

mellom 20 minutter og 7 dager. 

— Meteorologisk informasjon som støtter prosessen for styring av nettverksinformasjon eller hjelpemidler som innhenter 

relevant MET-informasjon, prosesser for utledning av værbegrensninger og omdanning av disse opplysningene slik at 

de viser virkningen på ATM. Systemets kapasitet er hovedsakelig innrettet på en «beslutningshorisont» på mellom 

20 minutter og 7 dager. 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM, grunnmaterialet for AIRM og 

grunnmaterialet for ISRM. 

 Systemkrav 

— ATM-systemene skal kunne bruke tjenestene for utveksling av MET-informasjon. 

5.1.5. Utveksling av samarbeidsbasert nettverksinformasjon 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende samarbeidsbaserte 

nettverksinformasjon ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Høyeste lufthavnkapasitet på grunnlag av aktuelle værforhold og værforhold på kort sikt. 

— Synkronisering av driftsplanen for nettet og alle driftsplanene for lufthavnene. 

— Regler. 

— Tidsluker. 

— Kortsiktige ATFCM-tiltak. 

— Overbelastede punkter for ATFCM. 

— Restriksjoner. 

— Luftromsstruktur samt tilgang til og utnytting av luftrommet. 

— Driftsplaner for nettverket og innflyging underveis. 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM, grunnmaterialet for AIRM og 

grunnmaterialet for ISRM. 

 Systemkrav 

— Nettverksforvalterportalen skal gi alle driftsmessig berørte parter mulighet for elektronisk utveksling av data med 

nettverksforvalteren. Nettverksforvalterportalen skal gi de driftsmessig berørte partene mulighet til å velge mellom 

forhåndsfastsatt nettbasert tilgang eller tilkopling med egne programmer via de internettbaserte system-til-system-

tjenestene (B2B). 
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5.1.6. Utveksling av flygeinformasjon 

 ATC-systemene og nettverksforvalteren skal utveksle flygeinformasjon i den pretaktiske og taktiske fasen. 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre tjenester som gir mulighet for utveksling av følgende flygeinformasjon 

som angitt i tabellen nedenfor, ved hjelp av profilen gul SWIM TI: 

— Ulike operasjoner som gjelder et flygeobjekt: bekrefte mottak, bekrefte avtale om FO, avslutte abonnement på en 

FO-fordeling, abonnere på FO-fordeling, endre FO-begrensninger, endre rute, fastsette landingsbane, ajourføre 

opplysninger om samordning, endre SSR-kode, fastsette STAR, hoppe over ATSU i samordningsdialog. 

— Utveksling av opplysninger om flygeobjekter. Flygeobjekter omfatter flygemanuset som består av ATC-

begrensninger og 4D-flygebane. 

 Driftsmessig berørte parter skal gjennomføre følgende tjenester for utveksling av flygeinformasjon ved hjelp av 

profilen gul SWIM TI: 

— Vurdering av reiseplan og ruter. 

— Reiseplaner, 4D-flygebane, data om flygeytelse, flygestatus. 

— Lister over flyginger og detaljerte flygedata. 

— Opplysninger om ajourføring av flygemeldinger (avgangsinformasjon). 

 Gjennomføringen av tjenestene skal være i samsvar med gjeldende versjon av AIRM, grunnmaterialet for AIRM og 

grunnmaterialet for ISRM. 

 Systemkrav 

— ATC-systemene skal benytte tjenester for utveksling av flygeinformasjon. 

5.2. Geografisk virkeområde 

 Funksjonen iSWIM skal innføres i EATMN som angitt i tabellen. I sentraler i medlemsstater der sivil-militær 

tjenesteyting ikke er integrert(1), skal iSWIM-funksjonen innføres i den grad det kreves i del A nr. 4 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 552/2004. 

 

Sivile ytere av 

flysikringstjenester 

(unntatt ytere av MET-

tjenester) 

Lufthavner Sivil-militær koordinering 
Luftroms-

brukere 

Ytere av  

MET-

tjenester 

Nettverks-

forvalter 

Utveksling av luft-

fartsinformasjon 

Kontrollsentraler, 

TMA-er og kontroll-

tårn som er angitt i 

tillegget 

Geografisk virke-

område som nevnt i 

nr. 1.2 

Alle sentraler i medlems-

stater der sivil-militær 

tjenesteyting ikke er 

integrert(1) 

AOC-

system-

leverandører 

— Nettverks-

forvalter 

Utveksling av 

meteorologisk 

informasjon 

Kontrollsentraler, 

TMA-er og kontroll-

tårn som er angitt i 

tillegget 

Geografisk virke-

område som nevnt i 

nr. 1.2 

Alle sentraler i medlems-

stater der sivil-militær 

tjenesteyting ikke er 

integrert(1) 

AOC-

system-

leverandører 

Alle ytere 

av MET-

tjenester 

Nettverks-

forvalter 

  

(1) Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Irland, Italia, Portugal, Romania, Slovakia og Spania. 
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Sivile ytere av 

flysikringstjenester 

(unntatt ytere av MET-

tjenester) 

Lufthavner Sivil-militær koordinering 
Luftroms-

brukere 

Ytere av  

MET-

tjenester 

Nettverks-

forvalter 

Utveksling av 

samarbeidsbasert 

nettverks-

informasjon 

Kontrollsentraler, 

TMA-er og kontroll-

tårn som er angitt i 

tillegget 

Geografisk virke-

område som nevnt i 

nr. 1.2 

— AOC-

system-

leverandører 

— Nettverks-

forvalter 

Utveksling av 

flygeinformasjon 

Kontrollsentraler og 

TMA-er som er 

angitt i tillegget 

— — — — Nettverks-

forvalter 

(1) Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Irland, Italia, Portugal, Romania, Slovakia og Spania. 

5.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 Driftsmessig berørte parter og nettverksforvalteren nevnt i nr. 5.2 skal levere og bruke iSWIM fra 1. januar 2025. 

5.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «innledende systemdekkende informasjonsstyring» skal samordnes av hensyn til den mulige 

virkningen på nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en 

rekke berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og tjenesteyting 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen skal muliggjøre målrettede endringer innenfor 

ATM-funksjonene nevnt i avsnitt 1–4 ovenfor samt framtidige felles prosjekter. Synkroniseringen skal omfatte alle berørte 

ATM-parter på bakken (sivile/militære ytere av flysikringstjenester, luftromsbrukere — for AOC-systemer: 

lufthavnoperatører, ytere av MET-tjenester og nettverksforvalteren). I den tilknyttede industrialiseringsfasen skal 

synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien og standardiseringsorganer. 

5.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Til støtte for profilen blå SWIM TI skal sentraler med svært høy og høy kapasitet koples til PENS (Pan-European 

Network Services). 

5.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— SWIM-tjenester danner grunnlag for AMAN-funksjonen som beskrevet i nr. 1, A-FUA som beskrevet i nr. 3, 

funksjonen «samarbeidsbasert nettverksstyring» som beskrevet i nr. 4 og utveksling av opplysninger om 

flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, mellom behandlingssystemer for flygedata og 

mellom ATS-enheter som påkrevd ifølge funksjonen «informasjonsutveksling om innledende flygebane» nevnt i 

nr. 6. 

— Gjennomføringen av SWIM-infrastruktur og -tjenester som er nevnt i nr. 5, letter informasjonsutveksling for alle 

nevnte ATM-funksjoner. 

6. INFORMASJONSUTVEKSLING OM INNLEDENDE FLYGEBANE 

 Informasjonsutveksling om innledende flygebane (i 4D) består av bedre bruk av tildelt tid og opplysninger om 

flygebanen, herunder om mulig bruk av 4D-data om flygebanen om bord av ATC-systemer på bakken og 

nettverksforvaltersystemer, som vil innebære færre taktiske inngrep og færre situasjoner som krever konfliktløsning. 

6.1. Operasjonelt og teknisk virkeområde 

 Tildelt tid og 4D-data om flygebanen skal brukes til å forbedre ATM-systemets ytelse. 

 Opplysninger om flygebanen og tildelt tid skal forbedres ved hjelp av utveksling av opplysninger om flygebanen 

mellom luftfartøyet og bakken. 
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 Systemkrav 

— Luftfartøyer med riktig utstyr skal sende opplysninger om flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-

forbindelse, ved hjelp av ADS-C EPP (Extended Projected Profile) som en del av ATN B2-tjenestene. Data om 

flygebanen skal automatisk lastes ned fra det flybårne systemet og brukes til å ajourføre ATM-systemet i samsvar 

med kontraktsvilkårene. 

— Bakkesystemer for kommunikasjon via datalinje skal støtte ADS-C (nedlasting av opplysninger om flygebane ved 

hjelp av EPP) som en del av ATN B2-tjenestene. 

— Flygebaner som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, skal brukes på flygeledernes arbeidsstasjoner i 

behandlingssystemer for flygedata og i nettverksforvaltersystemer. 

— Utveksling av opplysninger om flygebane fra FDP til FDP mellom ATS-enheter samt mellom ATS-enheter og 

nettverksforvaltersystemer skal støttes ved hjelp av utveksling av flygeobjekter som definert i nr. 5. 

6.2. Geografisk virkeområde 

 Informasjonsutveksling om innledende flygebane skal innføres i alle ATS-enheter som yter lufttrafikktjenester i 

luftrommet som medlemsstaten er ansvarlig for, i ICAOs EUR-område. 

6.3. Berørte parter som skal gjennomføre funksjonen, og innføringsfrist 

 ATS-ytere og nettverksforvalteren skal sørge for å bruke informasjonsutveksling om innledende flygebane fra 

1. januar 2025. 

 Innføringsforvalteren skal utarbeide en strategi som skal omfatte stimuleringstiltak for å sikre at minst 20 % av 

luftfartøyene som flyr i luftrommet innenfor landene som inngår i Den europeiske konferanse for sivil luftfart 

(ECAC)(1) i ICAOs EUR-område, som tilsvarer minst 45 % av flygingene i disse landene, har kapasitet til å laste ned 

opplysninger om luftfartøyers flygebane via en luft-til-bakke-forbindelse ved hjelp av ADS-C EPP fra 1. januar 2026. 

6.4. Behov for synkronisering 

 Innføringen av funksjonen «informasjonsutveksling om innledende flygebane» skal samordnes av hensyn til den mulige 

virkningen på nettverkets ytelse dersom gjennomføringen forsinkes i et bredt geografisk virkeområde og som involverer en 

rekke berørte parter. Fra et teknisk perspektiv skal innføringen av målrettede endringer av systemer og tjenesteyting 

synkroniseres for å sikre at ytelsesmålene nås. Denne synkroniseringen skal muliggjøre målrettede endringer innenfor 

ATM-funksjonen nevnt i avsnitt 1, 3 og 4 ovenfor samt framtidige felles prosjekter. Synkroniseringen skal omfatte alle 

ytere av flysikringstjenester, nettverksforvalteren og luftromsbrukerne (behov for synkronisering mellom luftfartøyet og 

bakken). Synkronisering og sammenhengende utforming av avionikkplaner for å sikre best mulig økonomisk effektivitet 

og driftskompatibilitet for luftromsbrukerne oppnås gjennom samarbeidsordninger i samarbeidsavtalen om forskning og 

utvikling innen sivil luftfart som er inngått mellom De forente stater og Unionen(2). I den tilknyttede industrialise-

ringsfasen skal synkronisering dessuten finne sted, særlig i leverandørindustrien og standardiserings- og sertifiserings-

organer. 

6.5. Grunnleggende forutsetninger 

 Datalinjekapasiteten som beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009 om datalinjetjenester er en grunnleggende 

forutsetning for denne ATM-funksjonen. 

  

(1) Albania, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, 

Monaco, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Den 

tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Tyrkia, Ukraina, Det forente kongerike 

(2) Vedlegg 1 til samarbeidsavtalen NAT-I-9406 mellom De forente stater og Den europeiske union, SESAR-NEXTGEN-samarbeid med sikte 

på global driftskompatibilitet, EUT L 89 av 5.4.2011, s. 8. 
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6.6. Forbindelse med andre ATM-funksjoner 

— Flygebanen som er lastet ned via en luft-til-bakke-forbindelse, kan brukes til å forbedre AMAN-funksjonen 

beskrevet i nr. 1. 

— Nedlastede opplysninger om flygebaner kan integreres i beregningen av forbedrede kortsiktige ATFCM-tiltak og 

den automatiske støtten til vurdering av trafikkompleksitet som angitt i nr. 3. 

— Dersom det foreligger nedlastede opplysninger om flygebane, skal disse integreres i NOP som angitt i nr. 4, til 

støtte for TTO/TTA. 

— iSWIM nevnt i nr. 5 skal støtte utveksling av nedlastede opplysninger om flygebane fra FDP til FDP mellom ATS-

enheter. 

______ 
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Tillegg 

Kontrollsentraler: 

— LONDON ACC CENTRAL 

— KARLSRUHE UAC 

— UAC MAASTRICHT 

— MARSEILLE EAST + WEST 

— PARIS EAST 

— ROMA ACC 

— LANGEN ACC 

— ANKARA ACC 

— MUENCHEN ACC 

— PRESTWICK ACC 

— ACC WIEN 

— MADRID ACC (LECMACN + LEC) 

— BORDEAUX U/ACC 

— BREST U/ACC 

— PADOVA ACC 

— BEOGRADE ACC 

— REIMS U/ACC 

— BUCURESTI ACC 

— BARCELONA ACC 

— BUDAPEST ACC 

— ZUERICH ACC 

— AMSTERDAM ACC 

TMA-er og kontrolltårn: 

— LONDON TMA TC 

— LANGEN ACC 

— PARIS TMA/ZDAP 

— MUENCHEN ACC 

— BREMEN ACC 

— ROMA TMA 

— MILANO TMA 

— MADRID TMA 

— PALMA TMA 

— ARLANDA APPROACH 

— OSLO TMA 

— BARCELONA TMA 

— APP WIEN 

— CANARIAS TMA 

— COPENHAGEN APP 

— ZUERICH APP 

— APP BRUSSELS 

— PADOVA TMA 
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— HELSINKI APPROACH 

— MANCHESTER APPROACH 

— AMSTERDAM ACC 

— DUBLIN TMA 

 __________  


