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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1028/2014 

av 26. september 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og 

samvirkingsevne for overvåkingen av 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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011(2) fastsettes kravene til de systemer som bidrar til å 

frambringe overvåkingsdata for å sikre harmonisering av ytelse, samvirkingsevne og effektivitet for disse systemer i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring og for sivil-militær koordinering. 

2) For å kunne utstyre nye luftfartøyer med nytt utstyr må operatørene ha tilgang til de nødvendige utstyrsspesifikasjonene 

minst 24 måneder før planlagt bruksdato. De relevante sertifiseringsspesifikasjonene ble imidlertid vedtatt av Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) først i desember 2013. Dette innebærer at det ikke er mulig for operatørene å 

utstyre nye luftfartøyer med de nye funksjonene ADS-B Out og modus S Enhanced innen 8. januar 2015. 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 bør derfor endres for å gi de berørte operatørene tilstrekkelig ekstra tid 

for dette formål. 

3) Forsinkelser med hensyn til sertifisering og tilgang til nødvendig utstyr samt begrenset industriell kapasitet for å utstyre 

luftfartøyer, forvansker ettermonteringen av den eksisterende flåten. En rekke luftfartøyer, hovedsakelig til 

transatlantiske flyginger, skal dessuten utstyres med ADS-B Out-funksjonen innen 1. januar 2020 ifølge krav fra De 

forente staters føderale luftfartsmyndighet (FAA). Datoen for ettermontering av ADS-B Out og modus S Enhanced bør 

derfor utsettes og tilpasses fristen for FAAs ADS-B-krav. 

4) Operatører av statlige luftfartøyer bør dra fordel av de samme utsatte gjennomføringsdatoer som andre luftfartøy-

operatører. Fristen for ettermontering av de nye funksjonene ADS-B Out og modus S Enhanced for statlige luftfartøyer 

bør derfor forlenges. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 549/2004 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Operatørene skal sikre at 

a) luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for 

første gang 8. januar 2015 eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere som har den kapasitet som er angitt i del A 

i vedlegg II,  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.9.2014, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 66. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av 

Det felles europeiske luftrom (EUT L 305 av 23.11.2011, s. 35). 
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b) luftfartøyer med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i 

marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget 

luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang 8. juni 2016 eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere som i 

tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er angitt i del B i nevnte 

vedlegg, 

c) luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et 

eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang 8. juni 2016 eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere 

som i tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er angitt i del C i 

nevnte vedlegg.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Operatørene skal sikre at 

a) luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2, med et eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for 

første gang før 8. januar 2015, senest 7. desember 2017 er utstyrt med SSR-transpondere som har den kapasitet som 

er angitt i del A i vedlegg II, 

b) luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et 

eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang før 8. juni 2016, senest 7. juni 2020 er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er 

angitt i del B i nevnte vedlegg, 

c) luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et 

eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang før 8. juni 2016, senest 7. juni 2020 er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er 

angitt i del C i nevnte vedlegg.» 

2) I artikkel 8 skal nr. 2 lyde: 

 «2. Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer beregnet på transport med en største sertifiserte startmasse på over 

5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, som utfører flygingene nevnt i artikkel 2  

nr. 2, senest 7. juni 2020 er utstyrt med SSR-transpondere som i tillegg til kapasiteten angitt i del A i vedlegg II, har 

kapasiteten angitt i del B og del C i nevnte vedlegg.» 

3) I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Særskilte luftfartøytyper med et luftdyktighetsbevis som første gang ble utstedt før 8. juni 2016, med en største 

sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, som det ikke 

finnes fullstendige opplysninger for i del C i vedlegg II i en databuss om bord på luftfartøyet, kan fritas fra å overholde 

kravene i artikkel 5 nr. 5 bokstav c).» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 26. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 
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