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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2345 

av 14. desember 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 262/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med hensyn til 

henvisninger til ICAO-bestemmelser(*) 

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(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009(2) vises det til ulike bestemmelser fastsatt i bind III og IV i 

vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, nærmere bestemt til bind III, første utgave som omfatter endring nr. 79, og bind 

IV, tredje utgave som omfatter endring nr. 77. Etter at forordning (EU) nr. 262/2009 ble vedtatt, har ICAO endret en 

rekke bestemmelser i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, senest bind III, annen utgave med endring nr. 90 og 

bind IV, femte utgave med endring nr. 89. Henvisningene til Chicago-konvensjonens vedlegg 10 i forordning (EF) 

nr. 262/2009 bør derfor oppdateres slik at medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige 

forpliktelser og for å sikre sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

2) I vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012(3) vises det til ulike bestemmelser fastsatt 

i bind III i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, nærmere bestemt til bind III, annen utgave som omfatter endring 

nr. 85. Etter at gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 ble vedtatt, har ICAO endret en rekke bestemmelser i 

vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, senest innarbeiding av endring nr. 90 i bind III, annen utgave. I vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 vises det også til bestemmelser fastsatt i ICAO PANS-ATM 

(Doc. 4444), nærmere bestemt til den 15. utgaven av 2007, som omfatter endring nr. 2. Etter at forordning (EU) 

nr. 1079/2012 ble vedtatt, har ICAO endret en rekke bestemmelser i Doc.4444, senest ved endring nr. 6. Henvisningene 

i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 til Chicago-konvensjonens vedlegg 10 og til Doc. 4444 bør derfor 

oppdateres slik at medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige forpliktelser og for å sikre 

sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

3) Forordning (EF) nr. 262/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Teksten i vedlegg I til forordning (EF) nr. 262/2009 skal lyde: 

«ICAO-bestemmelser nevnt i artikkel 3 nr. 1 og vedlegg III nr. 2 

1. Kapittel 3 «Surveillance systems», avsnitt 3.1.2.5.2.1.2 «IC: Interrogator code» i ICAO-vedlegg 10 «Aeronautical 

Telecommunications”, bind IV «Surveillance and Collision Avoidance Systems» (femte utgave, juli 2014, som omfatter 

endring 89). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 21.12.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 37. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009 av 30. mars 2009 om fastsettelse av krav til samordnet tildeling og bruk av modus S-spørresen-

derkoder i Det felles europeiske luftrom (EUT L 84 av 31.3.2009, s. 20). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2012 av 16. november 2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles 

europeiske luftrom (EUT L 320 av 17.11.2012, s. 14). 
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2. Kapittel 5 «SSR Mode S Air-Ground Data Link», avsnitt 5.2.9 «The data link capability report format» i ICAO-

vedlegg 10 «Aeronautical Telecommunications», bind III «Communication Systems» (annen utgave, juli 2007, som 

omfatter endring 90)». 

Artikkel 2 

Teksten i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 skal lyde: 

«ICAO-bestemmelser nevnt i artikkel 4 og 8 

1. Kapittel 2 «Aeronautical Mobile Service», avsnitt 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics» og 

avsnitt 2.2 «System characteristics of the ground installations» i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III del 2 

(annen utgave, juli 2007, som omfatter endring nr. 90). 

2. Kapittel 2 «Aeronautical Mobile Service», avsnitt 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics», avsnitt 

2.3.1 «Transmitting function» og avsnitt 2.3.2 «Receiving function», unntatt underavsnitt 2.3.2.8 «VDL — Interference 

Immunity Performance», i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III del 2 (annen utgave, juli 2007, som omfatter 

endring nr. 90). 

3. Avsnitt 12.3.1.5 «8,33 kHz kanalavstand» i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (15. utgave, 2007, som omfatter endring 

nr. 6)». 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


