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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/386 

av 6. mars 2017 

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, 

etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

frambringe overvåkingsdata, deres komponenter og tilhørende framgangsmåter for å sikre harmonisering av disse 

systemenes ytelse, samvirkingsevne og effektivitet i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring og for sivil-militær 

koordinering. 

2) For å kunne utstyre luftfartøyer med nytt eller oppdatert utstyr må operatørene ha adgang til de nødvendige utstyrs-

spesifikasjonene innen datoene angitt i artikkel 5 nr. 4 og 5 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011. De 

relevante sertifiseringsspesifikasjonene utarbeidet av Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») er imidlertid til en 

viss grad uforenlige med kravene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 og bør tilpasses og bringes i samsvar 

med disse kravene. Som en følge av dette har det ikke vært mulig for alle operatører å utstyre nye luftfartøyer med de 

nye funksjonene ADS-B Out og modus S Enhanced innen 8. juni 2016. 

3) Berørte parter har dessuten rapportert at overvåkingssystemenes flybårne komponenter for tiden ikke alltid er i samsvar 

med gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011. Dette gjelder særlig de tidligere brukte modus S Elementary-

transponderne som ikke synes å være i samsvar med de nyeste standardene (ED-73E) som fastsatt i Byråets gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner. Modus S Elementary-transponderne som ikke er i samsvar med standarden, må 

oppgraderes for å oppnå samsvar. Med tanke på kravet om også å utstyre luftfartøyer med funksjonene ADS-B Out og 

modus S Enhanced bør det av hensyn til kostnadseffektivitet være nødvendig å oppgradere de luftbårne komponentene 

med de tre funksjonene samtidig. 

4) Derfor bør datoene da operatørene skal oppfylle de relevante kravene til samtrafikkevne i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1207/2011 endres slik at operatørene får tilstrekkelig ekstra tid. Idet det tas hensyn til ytterligere forsinkelser i 

sertifisering av og tilgang til nødvendig utstyr som forvansker ettermonteringen i den eksisterende flåten, er det ikke 

lenger hensiktsmessig å skille mellom luftfartøyer på grunnlag av datoen for deres respektive luftdyktighetsbeviser. 

5) For å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til spektrumbeskyttelse i artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1207/2011 må medlemsstatene sikre at yterne av flysikringstjenester har tilgang til måleverktøyene og sam-

svarskriteriene som er nødvendige for å unngå at bakkebaserte overvåkingssystemer produserer skadelig interferens. 

Med tanke på at disse samsvarskriteriene og verktøyene ikke er lett tilgjengelige, og at datoene da operatørene skal 

oppfylle de relevante kravene til samtrafikkevne nå er endret, bør datoene da medlemsstatene skal oppfylle de relevante 

kravene til spektrumbeskyttelse i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 også endres, slik at medlemsstatene får 

tilstrekkelig ekstra tid til å oppfylle sine forpliktelser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 7.3.2017, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2017 av 27. oktober 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 22.8.2019, s. 17. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 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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6) For å sikre konsekvens bør operatører av statlige luftfartøyer dra fordel av de samme utsatte gjennomføringsdatoene 

som andre luftfartøyoperatører. Datoene da medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer oppfyller de relevante 

kravene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011, bør derfor endres. Datoene for unntak for visse kategorier av 

luftfartøyer fastsatt i nevnte gjennomføringsforordning bør også endres for å bevare reglenes virkning i praksis, og 

henvisningene i gjennomføringsforordningens vedlegg II bør ajourføres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 utgår. 

b) Nr. 5, 6 og 7 skal lyde: 

«5. Operatører skal senest 7. juni 2020 sikre at 

a) luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2, er utstyrt med SSR-transpondere som har den 

kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, 

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

marsjhøyde over 250 knop som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2, er utstyrt med SSR-transpondere som 

i tillegg til den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, har den kapasiteten 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 som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2, er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, har den kapasiteten som er angitt i del 

C i nevnte vedlegg. 

6. Operatører skal sikre at luftfartøyer som er utstyrt i samsvar med nr. 5, og som har en største sertifiserte 

startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, utfører flyginger 

med antennediversitet som beskrevet i nr. 3.1.2.10.4 i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, fjerde utgave, 

herunder alle endringer opp til nr. 85. 

7. Medlemsstatene kan pålegge utstyrskrav i samsvar med nr. 5 bokstav b) for alle luftfartøyer som utfører flyginger 

som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i områder der overvåkingstjenester som benytter overvåkingsdata som angitt i vedlegg II del 

B, stilles til rådighet av yterne av flysikringstjenester.» 

2) I artikkel 6 nr. 1 og 3 endres «5. februar 2015» til «2. januar 2020». 

3) I artikkel 8 skal nr. 1, 2 og 3 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer som utfører flygingene nevnt i artikkel 2 nr. 2, senest 7. juni 2020 er 

utstyrt med SSR-transpondere med den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A. 

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 vedlegg II del A har 

kapasiteten angitt i del B og del C i nevnte vedlegg. 
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3. Medlemsstatene skal senest 1. januar 2019 oversende til Kommisjonen listen over statlige luftfartøyer som ikke kan 

utstyres med SSR-transpondere som oppfyller kravene i vedlegg II del A, sammen med en begrunnelse for at utstyret ikke 

installeres. 

Medlemsstatene skal senest 1. januar 2019 oversende til Kommisjonen listen over 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 ikke kan utstyres med SSR-transpondere som oppfyller kravene i vedlegg II del B og del C, sammen med en 

begrunnelse for at utstyret ikke installeres. 

Dersom utstyret ikke installeres, skal grunnen være en av følgende: 

a) tvingende tekniske årsaker, 

b) det statlige luftfartøyet som utfører flyginger i samsvar med artikkel 2 nr. 2, skal tas ut av drift senest 1. januar 2024, 

c) innkjøpsbegrensninger.» 

4) I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 endres «8. juni 2016» til «7. juni 2020». 

b) I nr. 3 endres «1. juli 2017» til «1. januar 2019». 

5) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal overskriften lyde: 

«Del A: Kapasiteten til SSR-transpondere nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 5 bokstav a), artikkel 7 nr. 2 og 

artikkel 8 nr. 1 og 3» 

b) I del B skal overskriften lyde: 

«Del B: Kapasiteten til SSR-transpondere nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 5 bokstav b), artikkel 5 nr. 7, 

artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 2 og 3» 

c) I del C skal overskriften lyde: 

«Del C: Ytterligere overvåkingsdatakapasitet hos SSR-transpondere nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 5 

bokstav c), artikkel 7 nr. 2, artikkel 8 nr. 2 og 3 og artikkel 14 nr. 1». 

Artikkel 2 

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 6. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


