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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/317 

av 11. februar 2019 

om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(1), særlig artikkel 11 nr. 6, 

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

Det felles europeiske luftrom(2), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ytelsesordningen nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004 bør forbedre ytelsen til flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom. 

2) Avgiftsordningen for flysikringstjenester nevnt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 550/2004 er avgjørende for en 

vellykket gjennomføring av ytelsesordningen og bør derfor utfylle den. Avgiftsordningen bør bidra til større innsyn for 

luftromsbrukere med hensyn til fastsettelse, ilegging og innkreving av avgifter, bidra til kostnadseffektivitet ved yting 

av flysikringstjenester og bidra til effektive flygninger, samtidig som det opprettholdes et best mulig sikkerhetsnivå. 

Avgiftsordningen bør være forenlig med Eurocontrols avgiftssystem for underveisavgifter og med artikkel 15 i Chicago-

konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»). 

3) Av klarhetshensyn, og for å fastsette tilpassede rammeregler for den tredje referanseperioden for ytelsesordningen, er 

det nødvendig å revidere gjennomføringsreglene for ytelses- og avgiftsordningene angitt i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 390/2013(3) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013(4) og sammen-

fatte disse bestemmelsene i én enkelt gjennomføringsforordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 25.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 318/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 81. 

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

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 
(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 
(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for 

flysikringstjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 
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4) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 549/2004 bør ytelsesordningen omfatte flysikringstjenestene og 

nettverksfunksjonene nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004(5). Denne forordning 

bør derfor få anvendelse på nettverksforvalteren utnevnt i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2019/123(6). 

5) Ytelses- og avgiftsordningene bør forbedre flysikringstjenestenes ytelse gjennom en «utgang-til-utgang»-tilnærming 

som omfatter både underveis- og terminalflysikringstjenester. De bør fremme langsiktige forbedringer i flysikrings-

tjenestenes ytelse, som angitt i den europeiske ATM-hovedplanen(7), samtidig som det tas behørig hensyn til 

overordnede sikkerhetsmål. Ytelsesordningen bør bidra til å redusere klimagassutslippene fra luftfarten, og bør 

muliggjøre best mulig utnytting av luftrommet, idet det tas hensyn til lufttrafikkflyten i det europeiske luftrom. 

6) Et organ for ytelsesvurdering kan på Kommisjonens anmodning gi uavhengig rådgivning til Kommisjonen på alle 

områder som påvirker flysikringstjenesters og nettverksfunksjoners ytelse i Unionen. 

7) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør fra alle relevante parter, herunder ytere av flysikringstjenester under deres tilsyn, 

kunne innhente relevante data som er nødvendige for å sikre riktig gjennomføring av og tilsyn med denne forordning på 

lokalt plan. Ytere av flysikringstjenester skal lette inspeksjoner og undersøkelser som de nasjonale tilsynsmyndighetene 

foretar for å overvåke gjennomføringen av ytelses- og avgiftsordningene. 

8) Nettverksforvalteren bør gi relevante innspill til målfastsettelse på unionsplan, på nasjonalt plan og innenfor 

funksjonelle luftromsblokker, og bør bidra til oppnåelsen av ytelsesmålene gjennom tiltak og prosesser fastsatt i 

driftsplanen for nettverket. 

9) Ved gjennomføringen av ytelsesordningen bør Kommisjonen og medlemsstatene samarbeide med Den europeiske 

unions flysikkerhetsbyrå for å sikre at sikkerhetsspørsmål ivaretas på behørig måte, i samsvar med sikkerhetsmålene og 

sikkerhetskravene som følger av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139(8). 

10) Referanseperioden for ytelsesordningen bør ha en varighet som gir den sikkerhet som er nødvendig for å gjennomføre 

flerårige kapitalutgiftsprogrammer for å oppnå forventet avkastning på investeringer i form av ytelsesforbedringer, 

samtidig som det er mulig å foreta nøyaktige prognoser. 

11) Sentrale ytelsesindikatorer bør defineres for de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, miljø, kapasitet og 

kostnadseffektivitet. Disse sentrale ytelsesindikatorene bør brukes for å fastsette oppnåelige, bærekraftige, realistiske og 

tidsbegrensede ytelsesmål på unionsplan, på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. De sentrale 

ytelsesindikatorene bør omfatte både underveis- og terminalflysikringstjenester samt nettverksfunksjoner, med henblikk 

på å forbedre nettverkets samlede ytelse. 

12) Kommisjonen bør fastsette felles ytelsesmål for Unionen, idet det tas hensyn til ytelsesnivået som ble oppnådd i 

foregående referanseperiode(r), og til relevante innspill fra organet for ytelsesvurdering, nettverksforvalteren og de 

nasjonale tilsynsmyndighetene. Innspillene fra nasjonale tilsynsmyndigheter bør særlig omfatte førstegangskostnader og 

opplysninger om trafikkprognoser for den berørte referanseperioden. Kommisjonen bør underbygge felles ytelsesmål for 

Unionen med en beskrivelse av underliggende forutsetninger og begrunnelser. Utarbeiding av de felles ytelsesmålene 

for Unionen bør være gjenstand for samråd med berørte parter.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom  

(luftromsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20). 
(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 av 31.1.2019, 

s. 1). 
(7) Som definert i artikkel 3 i 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). 
(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den 

europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) 

nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, samt om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 av 

22.8.2018, s. 1). 
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13) Medlemsstatene bør kunne beslutte om deres respektive ytelsesplaner skal opprettes på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker, idet det tas hensyn til lokale forhold. 

14) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør ha ansvar for utvikling av nasjonale ytelsesplaner eller ytelsesplaner for funksjonelle 

luftromsblokker, herunder bindende ytelsesmål, basert på sentrale ytelsesindikatorer som anvendes på nasjonalt plan 

eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. De nasjonale ytelsesplanene eller ytelsesplanene for funksjonelle 

luftromsblokker bør omfatte initiativer for å støtte samarbeid over landegrensene mellom ytere av flysikringstjenester, 

uavhengig av deres geografiske virkeområde. 

15) Ytelsesplanene bør gi fullt innsyn i de fastsatte kostnadene for nye og eksisterende investeringer med hensyn til innkjøp, 

utvikling eller leasing av anleggsmidler. Større investeringer bør beskrives i detalj og begrunnes samt være forenlige 

med SESAR-innføringen og forventede ytelsesgevinster. 

16) Det bør gjennomføres samråd på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker for å sikre at det tas hensyn 

til berørte parters synspunkter ved fastsettelsen av ytelsesplaner og mål. 

17) Med tanke på de sterke forbindelsene mellom de ulike sentrale ytelsesområdene bør det ved fastsettelsen av mål tas 

behørig hensyn til den gjensidige avhengigheten mellom ytelsesmål, samtidig som det tas hensyn til de overordnede 

sikkerhetsmålene. 

18) Ytelsesmål bør omfattes av stimuleringstiltak med sikte på å fremme bedre ytelse, herunder bruk av en ordning med 

trafikkrisikodeling med hensyn til det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet. Insentivordninger bør være 

virkningsfulle og bør fastsette parametrer på en gjennomskuelig måte som ikke medfører forskjellsbehandling, for å 

belønne eller sanksjonere faktisk ytelse i forhold til vedtatte ytelsesmål. Det sentrale ytelsesområdet sikkerhet bør på 

grunn av sin overordnede karakter ikke omfattes av stimuleringstiltak. Medlemsstatene bør sikre at gjennomføringen av 

insentivordninger ikke virker negativt inn på planlagte og pågående investeringer som har som formål å gi brukerne 

tilstrekkelig kapasitet og effektive flygninger. 

19) Medlemsstatene bør vedta utkast til ytelsesplaner og oversende dem til Kommisjonen for Kommisjonens vurdering og 

gjennomgåelse. I den forbindelse bør Kommisjonen først kontrollere om ytelsesplanene er fullstendige. Dersom planene 

er fullstendige, bør Kommisjonen vurdere om ytelsesmålene som er foreslått i ytelsesplanene, er forenlige med de felles 

ytelsesmålene for Unionen. Dersom det påkrevde samsvaret ikke kan fastslås, bør Kommisjonen anmode 

medlemsstatene om å revidere sine ytelsesplaner og -mål, eller om å treffe korrigerende tiltak. 

20) Medlemsstatene bør vedta og kunngjøre de endelige versjonene av sine respektive ytelsesplaner først etter at 

Kommisjonen har fastslått at de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene som er fastsatt for funksjonelle 

luftromsblokker («ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker»), er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen. 

21) Målene fastsatt i utkastene til ytelsesplaner bør få anvendelse ved vurderingen fra begynnelsen av referanseperioden og 

eventuelt ved revisjonen av ytelsesmål fastsatt på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. Ved 

vedtakelsen av de endelige ytelsesplanene bør ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft gjennom en justering av enhetssatsene, for å sikre at luftromsbrukerne nyter godt 

av ytelsesforbedringer fra begynnelsen av referanseperioden. 

22) Medlemsstatene bør søke tillatelse fra Kommisjonen dersom de ønsker å revidere ett eller flere ytelsesmål i løpet av en 

referanseperiode. En slik søknad kan inngis når varslingstersklene nås, eller når medlemsstaten dokumenterer at de 

opprinnelige dataene, forutsetningene og begrunnelsene, herunder for investeringer, som lå til grunn for ytelsesmålene, i 

vesentlig og varig grad ikke lenger er nøyaktige på grunn av omstendigheter som ikke kunne forutses på tidspunktet for 

vedtakelse av ytelsesplanen. Kommisjonen bør tillate den berørte medlemsstaten å gjennomføre den planlagte 

revisjonen bare dersom det er nødvendig og rimelig i lys av nevnte omstendigheter, og dersom de reviderte 

ytelsesmålene sikrer at det opprettholdes samsvar med de felles ytelsesmålene for Unionen. 

23) Innføringen av ny teknologi og nye forretningsmodeller for å anspore til integrert tjenesteyting bør føre til omfattende 

kostnadsreduksjoner som kommer brukerne til gode i det lange løp, men kan medføre førstegangskostnader til 

omstrukturering. Dersom en medlemsstat påviser at omstruktureringstiltak gir brukerne en nettogevinst, bør den også 

kunne anmode om en revisjon av de lokale målene for kostnadseffektivitet for å få dekket de tilknyttede 

omstruktureringskostnadene gjennom en revisjon av de fastsatte kostnadene i sine ytelsesplaner, med forbehold for 

Kommisjonens godkjenning.  
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24) Kommisjonen bør gjennomgå de felles ytelsesmålene for Unionen i løpet av referanseperioden for å fastslå om de 

fremdeles er tilstrekkelige. Kommisjonen bør vurdere å revidere de felles ytelsesmålene for Unionen dersom det i løpet 

av en referanseperiode blir påvist at nevnte mål ikke lenger er tilstrekkelige i lys av endrede forhold, og at en revisjon av 

målene er nødvendig og forholdsmessig. En revisjon av felles mål for Unionen i løpet av en referanseperiode bør føre til 

at det innledes en ny referanseperiode, herunder utarbeiding av tilhørende ytelsesplaner og ytelsesmål fastsatt på 

nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

25) Nettverksfunksjonene bør også omfattes av ytelsesmål og bør bidra til at de felles ytelsesmålene for Unionen nås. For 

dette formål skal nettverksforvalteren utarbeide ytelsesplanen for nettverket, som bør kontrolleres og vedtas av 

Kommisjonen. 

26) Et effektivt operasjonelt partnerskap og samarbeidsbasert beslutningstaking mellom de viktigste berørte parter, for 

eksempel ytere av flysikringstjenester, funksjonelle luftromsblokker, lufthavner, sivile og militære luftromsbrukere og 

nettverksforvalteren, er av stor betydning for å nå ytelsesmålene for nettverksfunksjonene. 

27) De fastsatte kostnadene for flysikringstjenester bør finansieres gjennom avgifter som luftromsbrukere ilegges. Slike 

avgifter skal innkreves i avgiftssoner opprettet for underveis- og terminalflysikringstjenester. Medlemsstatene bør sikre 

at det geografiske virkeområdet for disse avgiftssonene er klart definert, og at avgiftssonene er forenlige med yting av 

flysikringstjenester. Det kan bli nødvendig å endre en terminalavgiftssone i løpet av en referanseperiode på grunn av 

endringer i driften av lufthavner. 

28) For hver avgiftssone bør det fastsettes et kostnadsgrunnlag for avgifter som omfatter de fastsatte kostnadene for 

berettigede flysikringstjenester og -anlegg. Medlemsstatene bør også kunne la disse kostnadsgrunnlagene omfatte de 

fastsatte kostnadene som påløper i forbindelse med deres nasjonale tilsynsmyndigheter, samt andre statlige kostnader 

knyttet til yting av flysikringstjenester. 

29) De fastsatte kostnadene for underveisavgifter og terminalavgifter bør fastslås før begynnelsen av hver referanseperiode, 

som en del av ytelsesplanene. De fastsatte kostnadene skal angis for hvert kalenderår i den berørte referanseperioden. 

De nasjonale tilsynsmyndighetene bør kontrollere at de fastsatte kostnadene bare omfatter utgiftsposter som er berettiget 

i henhold til ytelses- og avgiftsordningen. 

30) De fastsatte kostnadene som inngår i et kostnadsgrunnlag for underveis- og terminalflysikringstjenester, bør omfatte 

personalkostnader, driftskostnader utenom personalkostnader, avskrivningskostnader, kapitalkostnader og 

ekstraordinære kostnader. Faktiske påløpte kostnader bør rapporteres årlig i samsvar med samme klassifisering for å 

sikre samsvar og gjennomskuelighet. 

31) De nasjonale tilsynsmyndighetene bør før begynnelsen av hver referanseperiode definere kriteriene som skal brukes for 

å fordele kostnadene mellom underveistjenester og terminaltjenester, og bør underrette Kommisjonen om dette. Disse 

kriteriene bør sikre åpenhet rundt bestemmelsen av fastsatte kostnader og sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering 

mellom underveistjenester og terminaltjenester. 

32) Medlemsstatene bør hvert år beregne enhetssatsene for sine underveisavgiftssoner og terminalavgiftssoner. Ved 

beregning av enhetssatsen skal medlemsstatene sikre at tjenester eller anlegg som er finansiert gjennom offentlige 

midler, herunder Unionens bistandsprogrammer, f.eks. det transeuropeiske transportnettet, ordningen for et 

sammenkoplet Europa og utjevningsfondet, ikke belastes luftromsbrukere. Når medlemsstatene beregner enhetssatsene, 

bør de kunne justere de fastsatte kostnadene for inflasjon. 

33) Ytelses- og avgiftsordningen bør omfatte en ordning med trafikkrisikodeling for å stimulere til tjenesteyting. De 

nasjonale tilsynsmyndighetene bør gis mulighet til å justere de parameterverdiene for trafikkrisikodeling som er definert 

i denne forordning, for å ta hensyn til lokale forhold og for bedre å stimulere til yting av flysikringstjenester. Justeringen 

bør skje etter samråd med ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere. Justeringene bør imidlertid ikke begrense 

risikoeksponeringen for den eller de berørte yterne av flysikringstjenester sammenlignet med standardordningen som er 

fastsatt i denne forordning. 

34) Ytere av flysikringstjenester bør bære kostnadsrisikoen med hensyn til forskjellene mellom fastsatte og faktiske 

kostnader, med unntak av et begrenset antall utgiftsposter underlagt særlige krav.  
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35) Ytere av flysikringstjenester bør ikke kunne generere økonomiske overskudd som følge av kansellering eller utsettelse 

av nye og eksisterende investeringer i løpet av en referanseperiode. Ytere av flysikringstjenester bør årlig kunne justere 

større investeringer som er planlagt i løpet av en referanseperiode, med forbehold for en detaljert begrunnelse og 

forutsatt at de anmodede endringene er godkjent av den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten. Dersom de faktiske 

kostnadene for nye og eksisterende investeringer overstiger de tilsvarende fastsatte kostnadene i løpet av en 

referanseperiode, bør nasjonale tilsynsmyndigheter være ansvarlig for å kontrollere de detaljerte begrunnelsene som 

ytere av flysikringstjenester har gitt, og for å godkjenne eventuell senere inndrivelse av tilleggskostnader fra 

luftromsbrukere. Eventuelle vesentlige forskjeller mellom disse kostnadene bør ikke belastes brukerne, med mindre den 

nasjonale tilsynsmyndigheten har fastslått at tilleggskostnadene utelukkende skyldes nye og eksisterende investeringer 

som er nødvendige på grunn av driftsmessige endringer i samsvar med gjennomføringen av den europeiske ATM-

hovedplanen og særlig felles SESAR-prosjekter. 

36) Uforutsette endringer i gjeldende lovbestemmelser eller økonomiske vilkår kan i løpet av en referanseperiode føre til 

betydelige avvik mellom faktiske pensjonskostnader og de fastsatte pensjonskostnadene som inngår i 

ytelsesplanene. Disse kostnadsdifferansene bør overføres til luftromsbrukerne gjennom justeringer i enhetssatsene og 

være underlagt den nasjonale tilsynsmyndighetens granskning. 

37) Medlemsstatene bør fastsette en årlig enhetssats for hver avgiftssone. Medlemsstatene bør kunne fastsette sine 

enhetssatser i fellesskap, særlig når avgiftssonene strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, eller når 

medlemsstatene er parter i et felles underveisavgiftssystem. Kommisjonen bør kontrollere at enhetssatsene som 

medlemsstatene framlegger, er i samsvar med bestemmelsene om beregning av enhetssatsen i denne forordning. 

38) Avgiftsordningen bør sikre fullstendige og oversiktlige opplysninger om kostnadsgrunnlaget for avgifter, faktiske 

kostnader og enhetssatser. Før begynnelsen av en referanseperiode bør medlemsstatene rådspørre ytere av flysikrings-

tjenester, representanter for luftromsbrukerne og, dersom det er relevant, lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer 

om planlagte fastsatte kostnader, planlagte investeringer, prognoser for tjenesteenheter og avgiftspolitikk for den berørte 

referanseperioden. I referanseperioden bør medlemsstatene sikre at de berørte partene rådspørres årlig om de planlagte 

enhetssatsene og om de faktiske kostnadene som har påløpt i forbindelse med yting av flysikringstjenester. 

Medlemsstatene bør sikre at fullstendige og tilstrekkelige opplysninger er tilgjengelige for alle de rådspurte enhetene i 

forbindelse med samrådene. 

39) Medlemsstatene bør kunne beslutte å tilpasse flysikringsavgiftene for å gi insentiver til å utstyre luftfartøyer med 

systemer som inngår i de felles SESAR-prosjektene. Medlemsstatene bør kunne tilpasse avgiftene ytterligere, idet det 

tas hensyn til trafikktettheten i nettverket i et bestemt område eller på en bestemt rute til visse tider, for å bedre 

flysikringstjenestenes effektivitet og fremme optimal bruk av tjenestene. 

40) Medlemsstatene bør kunne foreta en samlet innkreving av underveisavgifter basert på én enkelt avgift per flygning 

innenfor et felles underveisavgiftssystem, for å gjøre avgiftsordningen mer effektiv og redusere arbeidsbelastningen 

knyttet til administrasjon og regnskap. 

41) Det bør fastsettes håndhevingstiltak for å sikre at flysikringsavgiftene betales raskt og i sin helhet av luftromsbrukere. 

42) Flysikringsavgifter for en bestemt flygning bør for hver avgiftssone beregnes som et produkt av gjeldende enhetssats og 

antall tjenesteenheter. Avgiftene, særlig for lette luftfartøyer, bør ikke være så høye at de hindrer bruk av anlegg og 

tjenester som er nødvendige for sikkerheten, eller hindrer innføring av ny teknikk og nye framgangsmåter. 

Medlemsstatene bør dekke kostnadene for de tjenestene som yterne av flysikringstjenester har ytt til flygninger som er 

unntatt fra flysikringsavgifter. 

43) Medlemsstatene bør, dersom det ikke finnes historisk belegg for driftsproblemer, ha mulighet til å anvende en forenklet 

avgiftsordning som et stimuleringstiltak for ytere av flysikringstjenester og for å redusere den administrative byrden for 

berørte ytere av flysikringstjenester og nasjonale tilsynsmyndigheter. 

44) Dersom terminalflysikringstjenester eller kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester, flyværtjenester for 

flysikring og luftfartsinformasjonstjenester (heretter kalt «CNS-, MET- og AIS-tjenester») eller ATM-datatjenester ytes 

på markedsvilkår, bør medlemsstatene ha mulighet til å unnta slike tjenester fra visse bestemmelser om avgiftsordningen 

og fra fastsettelse av mål for kostnadseffektivitet. Medlemsstatene bør kunne opprette slike markedsvilkår i løpet av en 

referanseperiode.  
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45) For å fastsette ytelsesmål og overvåking på unionsplan og på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker 

er det avgjørende at nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, lufthavnoperatører, lufthavnko-

ordinatorer, luftromsbrukere og nettverksforvalteren sørger for tilstrekkelige data og opplysninger. 

46) De nasjonale tilsynsmyndighetene bør regelmessig overvåke framdriften i arbeidet med å nå ytelsesmålene i 

ytelsesplanene. Dersom målene ikke nås, bør den berørte medlemsstaten eller nasjonale tilsynsmyndigheten anvende de 

egnede tiltakene de har fastsatt for å bringe forholdet i orden. 

47) Kommisjonen bør overvåke flysikringstjenestenes og nettverksfunksjonenes ytelse og regelmessig vurdere om 

ytelsesmålene er nådd. Kommisjonen bør framlegge resultatene av denne overvåkingen én gang i året for Komiteen for 

det felles luftrom. 

48) Med forbehold for krav om fortrolighet i forbindelse med markedsvilkår bør de grunnleggende opplysningene og 

sluttrapportene som kreves i henhold til denne forordning, gjøres offentlig tilgjengelig for å sikre tilstrekkelig innsyn og 

mulighet for behørige samråd med berørte parter. 

49) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 bør oppheves med 

virkning fra 1. januar 2020, men bør fortsatt gjelde etter denne datoen med hensyn til forpliktelser i forbindelse med den 

andre referanseperioden. 

50) Denne forordning bør få anvendelse på den tredje referanseperioden og etterfølgende referanseperioder. For å gjøre det 

mulig å vedta felles mål for Unionen samt utarbeide og vedta ytelsesplaner før begynnelsen av den tredje 

referanseperioden bør denne forordning få anvendelse med umiddelbar virkning fra datoen for dens ikrafttredelse. 

51) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordning fastsettes tiltak for hvordan ytelses- og avgiftsordningene for flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner skal fungere. 

2. Denne forordning får anvendelse på yting av flysikringstjenester og nettverksfunksjoner i den allmenne lufttrafikken 

innenfor Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts («ICAO») europeiske («EUR») område der medlemsstatene har 

ansvar for å yte flysikringstjenester. 

Denne forordning får anvendelse på 

a) ytere av flysikringstjenester som nevnt i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 549/2004, 

b) organet som er utpekt av Kommisjonen til å utføre de oppgavene som er nødvendige for utøvelsen av nettverksfunksjonene 

(heretter kalt «nettverksforvalteren») i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 551/2004, og som er utnevnt i 

samsvar med artikkel 4 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123. 

Denne forordning får også anvendelse på fastsettelse av mål og ytelsesovervåking knyttet til kostnadseffektivitet for 

myndigheter eller enheter som pådrar seg kostnader som skal dekkes gjennom brukeravgifter, som angitt i artikkel 15 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 22 nr. 1 tredje ledd i denne forordning. 

3. Denne forordning får anvendelse på terminalflysikringstjenester som ytes i lufthavner som ligger i medlemsstatenes 

territorier, og der det utføres minst 80 000 flybevegelser i samsvar med instrumentflygereglene («IFR») per år. 

4. Medlemsstatene kan beslutte å la bestemmelsene i denne forordning få anvendelse også på terminalflysikringstjenester 

som ytes i andre lufthavner i deres respektive territorier enn dem som er omhandlet i nr. 3.  
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5. Medlemsstatene kan beslutte å anvende bestemmelsene i denne forordning også på 

a) flysikringstjenester og nettverksfunksjoner som ytes i luftrom under deres ansvarsområde i andre ICAO-regioner enn 

ICAOs EUR-region, uten at det berører medlemsstatenes rettigheter og plikter i henhold til Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»), 

b) ytere av flysikringstjenester som har tillatelse til å yte flysikringstjenester uten sertifisering, i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 550/2004. 

6. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om alle beslutninger som treffes i henhold til nr. 4 eller 5. 

Medlemsstatene skal sikre at varigheten av disse beslutningene tilsvarer varigheten av en referanseperiode. De skal ikke endre 

eller trekke tilbake slike beslutninger i løpet av en referanseperiode. 

7. Denne forordning får anvendelse fra tredje referanseperiode som fastsatt i artikkel 7, og i etterfølgende referanseperioder. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «faktisk kostnad» en kostnad som faktisk har påløpt i et kalenderår for yting av flysikringstjenester, og som inngår i et 

bekreftet regnskap eller, i mangel av et slikt bekreftet regnskap, er underlagt en sluttrevisjon, 

 2) «enhet for lufttrafikktjenester» eller «ATS-enhet» en sivil eller militær enhet med ansvar for å yte lufttrafikktjenester i et 

bestemt luftrom, 

 3) «lufthavnkoordinator» den fysiske eller juridiske personen som er utnevnt av en medlemsstat til å utføre 

koordineringsoppgaver ved koordinerte lufthavner som fastsatt i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 95/93(9), 

 4) «lufthavnoperatør» enhver fysisk eller juridisk person som driver én eller flere flyplasser, 

 5) «luftromsbruker» luftfartøyets operatør på det tidspunktet da flygningen blir gjennomført, eller, dersom operatørens 

identitet ikke er kjent, eieren av luftfartøyet, med mindre det kan bevises at en annen person var operatør på det aktuelle 

tidspunktet, 

 6) «representant for luftromsbrukerne» enhver juridisk person eller enhet som representerer én eller flere kategorier av 

luftromsbrukere, 

 7) «kontrollsentral» en enhet som yter lufttrafikktjenester for kontrollerte flygninger under dens ansvarsområde, 

 8) «underveisavgiftssone» en del av luftrommet som strekker seg fra bakken og opp til og med det øvre luftrom, der 

underveisflysikringstjenester ytes, og som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag og en felles enhetssats for, 

 9) «ekstraordinær hendelse» omstendigheter der ATM-kapasiteten er unormalt lav, slik at nivået på forsinkelser i 

trafikkflytstyringen («ATFM») er unormalt høyt som følge av en planlagt begrensning som skyldes en driftsmessig eller 

teknisk endring, svært dårlige værforhold, manglende tilgjengelighet i store deler av luftrommet av naturlige eller 

politiske årsaker, eller streik, og nettverksforvalterens aktivering av Den europeiske enhet for koordinering av kriser i 

luftfarten («EACCC»), 

10) «IFR-flybevegelser per år» det samlede antall avganger og landinger utført i samsvar med instrumentflygereglene, 

beregnet som et gjennomsnitt over de tre kalenderårene forut for året da utkastet til ytelsesplan skulle framlegges i 

samsvar med artikkel 12, 

11) «forventet inflasjonsindeks» den årlige inflasjonsindeksen basert på det tredje året før begynnelsen av en referanseperiode 

og beregnet ved bruk av den nyeste tilgjengelige inflasjonsprognosen for den gjennomsnittlige prosentvise endringen av 

konsumprisindeksen som offentliggjøres av Det internasjonale valutafond for den berørte medlemsstaten på tidspunktet 

for utarbeidingen av ytelsesplanen. Dersom den prosentvise endringen som offentliggjøres av Det internasjonale 

valutafond for et gitt år, er negativ, skal det benyttes en nullverdi,  

  

(9) Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet 

(EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1). 
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12) «faktisk inflasjonsindeks» den årlige faktiske inflasjonsindeksen basert på det tredje året før begynnelsen av en 

referanseperiode og beregnet ved hjelp av den faktiske inflasjonstakten som offentliggjøres av Kommisjonen i Eurostats 

harmoniserte konsumprisindeks for den berørte staten i april i år n+1. Dersom den prosentvise endringen som 

offentliggjøres av Kommisjonen for et gitt år, er negativ, skal det benyttes en nullverdi, 

13) «større investering» anskaffelse, utvikling, utskifting, oppgradering eller leasing av anleggsmidler som i løpet av hele 

levetiden for eiendelene representerer en samlet verdi som overstiger 5 millioner euro i realverdier, 

14) «nasjonal myndighet» en reguleringsmyndighet eller tilsynsmyndighet opprettet av én eller flere medlemsstater på 

nasjonalt plan eller innenfor en funksjonell luftromsblokk, 

15) «nye og eksisterende investeringer» anskaffelse, utvikling, utskifting, oppgradering eller leasing av anleggsmidler når 

avskrivningskostnader, kapitalkostnader eller, for leasing, driftskostnader, i forbindelse med investeringen påløper i løpet 

av referanseperioden som omfattes av ytelsesplanen, 

16) «referanseperiode» gyldighets- og anvendelsesperioden for de felles ytelsesmålene for Unionen, fastsatt i artikkel 11 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 7 i denne forordning, 

17) «referanseverdi» verdien som nettverksforvalteren har beregnet for ATFM-underveisforsinkelser for hver medlemsstat og 

hver funksjonelle luftromsblokk for å sikre at det felles målet for Unionen om ATFM-underveisforsinkelser nås, 

18) «omstruktureringskostnader» betydelige engangskostnader som påløper for ytere av flysikringstjenester i forbindelse med 

omstrukturering ved innføring av nye teknologier, framgangsmåter eller forretningsmodeller for å anspore til integrert 

tjenesteyting, kompensasjon til ansatte, nedlegging av flygekontrollsentraler, flytting av virksomhet til nye steder samt 

avskriving av eiendeler eller erverv av strategiske andeler i andre ytere av flysikringstjenester, 

19) «rullebaneinntrenging» ethvert tilfelle på en flyplass der et luftfartøy, et kjøretøy eller en person feilaktig befinner seg på 

det beskyttede arealet av et område som er beregnet på luftfartøyers landing og avgang, 

20) «underskridelse av atskillelsesminima» en situasjon der angitte atskillelsesminima ikke ble overholdt mellom luftfartøyer, 

21) «terminalavgiftssone» en lufthavn eller en gruppe lufthavner på en medlemsstats territorium der terminalflysikrings-

tjenester ytes, og som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag og en felles enhetssats for. 

KAPITTEL II 

OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER 

Artikkel 3 

Bistand fra organet for ytelsesvurdering 

Når det er nødvendig for å utføre Kommisjonens oppgaver med henblikk på ytelsesordningens nærmere virkemåte, kan 

Kommisjonen be om bistand fra organet for ytelsesvurdering med hensyn til 

a) innsamling, undersøkelse, validering og formidling av data som er relevante for flysikringstjenestenes og nettverks-

funksjonenes ytelse, 

b) valg eller tilpasning av sentrale ytelsesområder, 

c) definisjon av sentrale ytelsesindikatorer og indikatorer for overvåking, 

d) fastsettelse av skalaer for felles ytelsesmål for Unionen samt fastsettelse og revisjon av felles ytelsesmål for Unionen, 

e) fastsettelse av referanseverdiene, varslingstersklene og sammenligningsgruppene nevnt i artikkel 9 nr. 4, 

f) vurdering av samsvaret mellom utkast til nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål som er fastsatt innenfor funksjonelle 

luftromsblokker («FAB-ytelsesmål»), og de felles ytelsesmålene for Unionen i samsvar med artikkel 14 og artikkel 15, og 

gjennomgåelse av utkast til ytelsesplaner i samsvar med artikkel 14 nr. 1 og artikkel 15 nr. 1, 

g) kontroll i samsvar med artikkel 13 av at utkast til ytelsesplaner er fullstendige,  
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h) kontroll i henhold til artikkel 19 av utkastet til nettverksforvalterens ytelsesplan som nevnt i artikkel 10 nr. 5 i denne 

forordning, 

i) vurdering av reviderte ytelsesmål og de korrigerende tiltakene som vedtas av medlemsstatene i henhold til artikkel 15 

nr. 5, 

j) overvåking av flysikringstjenestenes ytelse, herunder investerings- og kapitalkostnader, på unionsplan, på nasjonalt plan 

og innenfor funksjonelle luftromsblokker, 

k) overvåking av nettverksfunksjonenes ytelse i samsvar med artikkel 37 nr. 2, 

l) vurdering i samsvar med artikkel 37 nr. 3 av opplysningene som mottas fra de nasjonale tilsynsmyndighetene i forbindelse 

med ytelsesplanene, med henblikk på å overvåke ytelsen til det europeiske ATM-nettet, 

m) vurdering av oppfyllelsen av ytelsesmålene i løpet av referanseperioden, 

n) ajourføring og støtte i forbindelse med koordineringen av en tidsplan for samråd med berørte parter om ytelsesplaner og 

kravene til samråd nevnt i artikkel 24 nr. 2 og 3 og artikkel 30. 

Artikkel 4 

Formidling av opplysninger og tilrettelegging av overvåking ved ytere av flysikringstjenester 

1. Dersom det er nødvendig for utførelsen av de nasjonale tilsynsmyndighetenes oppgaver med henblikk på 

ytelsesordningens nærmere virkemåte, skal ytere av flysikringstjenester på anmodning straks framlegge følgende for 

vedkommende myndigheter: 

a) Opplysninger om lokale forhold som er relevante for fastsettelsen av nasjonale ytelsesmål eller for ytelsesmål fastsatt 

innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

b) Data for å fastsette egenkapitalavkastningen for flysikringsavgifter. 

c) Opplysninger om planlagte investeringer i fem år etter datoen for anmodningen som viser profilen for planlagte kostnader 

for nye og eksisterende investeringer i løpet av og etter referanseperioden og hvordan større investeringer bidrar til ytelsen 

innenfor hvert sentrale ytelsesområde. 

d) Deres forretningsplan nevnt i nr. ATM/ANS.OR.D.005 i vedlegg III til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/373(10). 

e) Opplysninger som er nødvendige for anvendelsen av artikkel 28 nr. 3. 

f) Data om kostnadsgrunnlag og opplysninger om fordelingen av kostnader mellom underveis- og terminalflysikringstjenester 

samt data om inntekter fra forretningsvirksomhet og data om mottatte offentlige midler. 

2. Ytere av flysikringstjenester skal lette den virksomheten som er nødvendig for overvåkingen nevnt i artikkel 37 nr. 1, og 

som utøves av eller på vegne av vedkommende nasjonale tilsynsmyndighet i samsvar med den nasjonale lovgivningen i den 

berørte myndighetens medlemsstat, særlig ved å sørge for relevante dokumenter, data, opplysninger og muntlige forklaringer på 

anmodning og, dersom den nasjonale lovgivningen i denne medlemsstaten tillater det, og i samsvar med denne nasjonale 

lovgivningen, ved å gi adgang til relevante lokaler, områder eller kjøretøyer. 

Artikkel 5 

Bistand fra nettverksforvalteren 

Nettverksforvalteren skal utføre følgende oppgaver i forbindelse med ytelsesordningens nærmere virkemåte: 

a) Bistå Kommisjonen ved å gi relevante innspill til opprettelsen av felles ytelsesmål for Unionen før begynnelsen av en 

referanseperiode og til overvåkingen av oppnåelsen av disse målene i referanseperioden, herunder ved uten utilbørlig 

forsinkelse å gjøre Kommisjonen oppmerksom på eventuelle omstendigheter der ytelsesmålene ikke nås eller risikerer å 

ikke bli nådd, eller der det er observert betydelige og vedvarende fall i den driftsmessige ytelsen.  

  

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og 

flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF)  

nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av forordning 

(EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1). 
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b) På anmodning fra Kommisjonen bistå de nasjonale tilsynsmyndighetene ved å gi relevante innspill til utarbeidingen av 

ytelsesplanene, og ved uten utilbørlig forsinkelse å underrette den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten om eventuelle 

omstendigheter der nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker ikke nås eller risikerer å ikke bli 

nådd, eller der det er observert betydelige og vedvarende fall i den driftsmessige ytelsen. 

c) Bistå yterne av flysikringstjenester med å nå de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker, særlig gjennom utvikling og gjennomføring av driftsplanen for nettverket nevnt i artikkel 9 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/123. 

Artikkel 6 

Samordning med Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå 

I henhold til artikkel 13a i forordning (EF) nr. 549/2004 og i samsvar med artikkel 75 nr. 2 bokstav h) og artikkel 93 bokstav b) 

i forordning (EU) 2018/1139 skal Kommisjonen og medlemsstatene samarbeide med Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå 

for å sikre at 

a) sikkerhetsaspekter ivaretas på behørig måte, herunder fastsettelse, revisjon og gjennomføring av sentrale ytelsesindikatorer 

og felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelsesområdet sikkerhet, 

b) de sentrale ytelsesindikatorene og ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet sikkerhet er forenlige med den europeiske 

flysikkerhetsplanen nevnt i artikkel 6 i forordning (EU) 2018/1139. 

KAPITTEL III 

FASTSETTELSE AV YTELSESMÅL 

Artikkel 7 

Referanseperiodenes varighet 

1. Den tredje referanseperioden skal omfatte kalenderårene 2020–2024. 

2. Etterfølgende referanseperioder skal omfatte fem kalenderår hver. 

3. Varigheten av referanseperiodene angitt i nr. 1 og 2 berører ikke artikkel 10 nr. 6. 

Artikkel 8 

Sentrale ytelsesindikatorer og indikatorer for overvåking 

1. De sentrale ytelsesindikatorene og indikatorene for overvåking av flysikringstjenesters ytelse på unionsplan for hvert 

sentrale ytelsesområde skal være de som er fastsatt i avsnitt 1 i vedlegg I. 

2. De sentrale ytelsesindikatorene og indikatorene for overvåking av flysikringstjenesters ytelse på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker skal være de som er fastsatt i avsnitt 2 i vedlegg I. 

3. De sentrale ytelsesindikatorene og indikatorene for overvåking av nettverksfunksjonenes ytelse skal være de som er 

fastsatt i avsnitt 3 i vedlegg I. 

4. Medlemsstatene kan fastsette sentrale ytelsesindikatorer og indikatorer for overvåking i tillegg til dem som er nevnt i 

nr. 2, særlig når det gjelder sivil-militære eller meteorologiske aspekter. 

Artikkel 9 

Felles ytelsesmål for Unionen 

1. Senest 19 måneder før begynnelsen av en referanseperiode skal de nasjonale tilsynsmyndighetene framlegge for 

Kommisjonen data om førstegangskostnader og opplysninger om trafikkprognosene nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav f) i 

forbindelse med den kommende referanseperioden, som innspill til fastsettelsen av felles ytelsesmål for Unionen. 

2. Senest 15 måneder før begynnelsen av en referanseperiode skal Kommisjonen offentliggjøre veiledende målintervaller for 

de felles ytelsesmålene for Unionen, bestående av de årlige laveste og høyeste verdiene som Kommisjonen har til hensikt å 

fastsette felles ytelsesmål for Unionen innenfor.  
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Kommisjonen skal rådføre seg med de berørte partene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004, andre relevante 

personer og organisasjoner og, når det gjelder sikkerhetsaspekter, Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå om disse veiledende 

målintervallene. 

3. Senest sju måneder før begynnelsen av en referanseperiode skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 549/2004 vedta de felles ytelsesmålene for Unionen for de sentrale ytelsesindikatorene nevnt i artikkel 8 

nr. 1. 

For dette formål skal Kommisjonen 

a) ta hensyn til relevante innspill fra organet for ytelsesvurdering, nettverksforvalteren og de nasjonale tilsynsmyndighetene, 

b) bruke underveistrafikkprognoser, uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter og basert på den sist tilgjengelige 

grunnprognosen fra Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste («STATFOR»), 

c) underbygge hvert felles ytelsesmål for Unionen med en beskrivelse av de underliggende forutsetningene og begrunnelsen 

for målet, herunder bruken av innspill nevnt i bokstav a) i dette nummer, resultatet av samrådet nevnt i nr. 2 og andre 

relevante faktaopplysninger. 

4. Sammen med vedtakelsen av de felles ytelsesmålene for Unionen skal Kommisjonen fastsette følgende: 

a) En unionsomfattende «referanseverdi for fastsatte kostnader» og en unionsomfattende «referanseverdi for den fastsatte 

enhetskostnaden» med henblikk på å fastsette mål for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet for den sentrale 

ytelsesindikatoren nevnt i nr. 4.1 i avsnitt 1 i vedlegg I. Disse referanseverdiene skal beregnes for året forut for begynnelsen 

av referanseperioden. 

Referanseverdien for fastsatte kostnader skal beregnes ved hjelp av de faktiske kostnadene som er tilgjengelige for 

foregående referanseperiode, og justeres for å ta hensyn til de sist tilgjengelige kostnadsberegningene, variasjoner i 

trafikken og deres forhold til kostnadene. 

Referanseverdien for den fastsatte enhetskostnaden skal beregnes ved å dividere referanseverdien for de fastsatte 

kostnadene med trafikkprognosen uttrykt i tjenesteenheter for året forut for begynnelsen av referanseperioden. 

b) Varslingsterskler som, dersom de overskrides, gjør at medlemsstatene kan be om en revisjon av ytelsesmålene i 

ytelsesplanene i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav a) i). Varslingstersklene skal bygge på følgende parametrer: 

i) Den faktiske trafikkens avvik fra trafikkprognosen i et gitt kalenderår, uttrykt som en prosentdel av IFR-flybevegelser. 

ii) Den faktiske trafikkens avvik fra trafikkprognosen i et gitt kalenderår, uttrykt som en prosentdel av tjenesteenheter. 

iii) Variasjonen i referanseverdiene som følge av sesongavhengige ajourføringer av driftsplanen for nettverket i henhold 

til artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 9 nr. 8 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 sammenlignet med 

referanseverdiene fra den siste versjonen av driftsplanen for nettverket som foreligger på tidspunktet for utarbeiding av 

ytelsesplanen. Denne variasjonen skal uttrykkes som en prosentdel av variasjon eller som en andel av antall minutter 

ATM-underveisforsinkelser, avhengig av referanseverdienes størrelse. 

c) Sammenligningsgruppene av ytere av flysikringstjenester med et lignende operasjonelt og økonomisk miljø, med henblikk 

på å vurdere ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet. 

Artikkel 10 

Ytelsesplaner 

1. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal utarbeide ytelsesplaner på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

2. Ytelsesplanene skal utarbeides i samsvar med malen i vedlegg II og skal omfatte følgende: 

a) Bindende nasjonale ytelsesmål eller bindende ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker, fastsatt på grunnlag av de 

sentrale ytelsesindikatorene nevnt i artikkel 8 nr. 2, herunder en «referanseverdi for fastsatte kostnader» og en 

«referanseverdi for den fastsatte enhetskostnaden» for hver avgiftssone, med henblikk på å fastsette mål for det sentrale 

ytelsesområdet kostnadseffektivitet. Disse referanseverdiene skal beregnes for året forut for begynnelsen av 

referanseperioden.  
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Referanseverdien for fastsatte kostnader skal beregnes ved hjelp av de faktiske kostnadene som er tilgjengelige for 

foregående referanseperiode, og skal justeres for å ta hensyn til de sist tilgjengelige kostnadsberegningene, variasjoner i 

trafikken og deres forhold til kostnadene. 

Referanseverdien for de fastsatte enhetskostnadene skal beregnes ved å dividere referanseverdien for de fastsatte 

kostnadene med den sist tilgjengelige trafikkprognosen uttrykt i tjenesteenheter for året forut for begynnelsen av 

referanseperioden. 

b) Fastsatte kostnader for underveis- og terminalflysikringstjenester fastsatt i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EF) nr. 550/2004 og denne forordning. 

c) Insentivordningene fastsatt i samsvar med artikkel 11, som angir parametrene for insentivordningene, framgangsmåten for 

tilpasning for pivotverdiene nevnt i artikkel 11 nr. 3 der det er relevant, samt tiltak med sikte på å nå målene med 

insentivordningene. 

d) En beskrivelse av de viktigste tiltakene for å nå ytelsesmålene. 

e) En bekreftelse på at de er forenlige med denne forordnings virkeområde i samsvar med artikkel 1 i denne forordning og 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

f) Underveistrafikkprognoser, uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter og basert på grunnprognosen fra Eurocontrols 

STATFOR-tjeneste. 

g) Terminaltrafikkprognoser, uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter, basert på grunnprognosen fra Eurocontrols 

STATFOR-tjeneste. 

h) En beskrivelse av initiativer som støtter samordning over landegrensene og yting over landegrensene av tjenester som er 

gunstige for den driftsmessige ytelsen eller kostnadseffektiviteten, eller begge deler. 

i) Opplysninger om 

i) større investeringer, 

ii) endringshåndteringsplaner for ibruktaking av større endringer av luftrommet eller for forbedringer av ATM-systemet, 

med sikte på å minimere eventuell negativ påvirkning på nettverkets ytelse. 

Når det gjelder bokstav f) og g), kan imidlertid nasjonale tilsynsmyndigheter beslutte å bruke andre prognoser for underveis- og 

terminaltrafikk enn dem som er basert på grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste. I så fall skal de rådføre seg med 

representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester og begrunne hvorfor de bruker de andre prognosene 

i ytelsesplanen. Eventuelle forskjeller sammenlignet med grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste skal skyldes 

særlige lokale forhold som det ikke i tilstrekkelig grad er tatt høyde for i grunnprognosen fra Eurocontrols STATFOR-tjeneste. 

Det skal brukes samme prognoser for alle sentrale ytelsesområder. 

3. Ytelsesplanene kan inneholde ytterligere ytelsesmål fastsatt på grunnlag av de sentrale ytelsesindikatorene som er nevnt i 

artikkel 8 nr. 4. Disse målene skal bidra til å nå ytelsesmålene som er nevnt i artikkel 9 nr. 3 og i nr. 2 bokstav a) i denne 

artikkel. 

4. I samsvar med artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 549/2004 skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene rådspørre ytere av flysikringstjenester, representanter for luftromsbrukerne og eventuelt lufthavnoperatører 

og lufthavnkoordinatorer om utkastet til ytelsesplaner, herunder om ytelsesmålene og insentivordningene i disse. 

5. Nettverksforvalteren skal utarbeide ytelsesplanen for nettverket. Ytelsesplanen for nettverket skal utarbeides i samsvar 

med malen fastsatt i vedlegg III og skal omfatte 

a) merverdien av nettverksforvalterens støtte til virksomhet som medlemsstater, funksjonelle luftromsblokker, ytere av 

flysikringstjenester samt sivile og militære luftromsbrukere utfører for å nå kapasitets- og miljømål, og skal også omfatte 

nettverksfunksjonenes bidrag til oppnåelse av de felles ytelsesmålene for Unionen, 

b) ytelsesmålene og målene for nettverksforvalteren og for hver nettverksfunksjon samt tiltakene for å nå disse målene. 

6. Dersom Kommisjonen i henhold til artikkel 11 nr. 3 bokstav c) fjerde ledd i forordning (EF) nr. 549/2004 har revidert de 

felles ytelsesmålene for Unionen, skal medlemsstatene revidere sine ytelsesplaner og ta med reviderte ytelsesmål i samsvar med 

denne forordning.  
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Artikkel 11 

Insentivordninger 

1. Insentivordningene som inngår i ytelsesplanene medlemsstatene vedtar, skal 

a) fastsette stimuleringstiltak av økonomisk art med sikte på å nå ytelsesmålene for de sentrale ytelsesområdene 

kostnadseffektivitet og kapasitet på en effektiv og forholdsmessig måte, 

b) få anvendelse i hele perioden som omfattes av ytelsesplanen, 

c) ikke innebære forskjellsbehandling, og skal være oversiktlige og effektive, 

d) få anvendelse på underveis- og terminalflysikringstjenester. 

2. Insentivordningene for ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet omfattes av artikkel 27 og 28. 

3. Insentivordningene for ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kapasitet skal i tillegg til prinsippene fastsatt i nr. 1 

oppfylle følgende prinsipper: 

a) De skal stå i forhold til nivået for ATFM-forsinkelse og bestå av økonomiske fordeler og ulemper med vesentlig 

innvirkning på de aktuelle inntektene. 

b) De skal justeres slik at den største økonomiske ulempen er minst like stor som den største økonomiske fordelen. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal fastsette de største faste prosentdelene omhandlet i nr. 2.1 bokstav a) annet ledd og 

nr. 2.2 bokstav a) annet ledd i vedlegg XIII og i nr. 2.1 bokstav b) annet ledd og nr. 2.2 bokstav b) annet ledd i vedlegg XIII 

for beregning av økonomiske fordeler og ulemper, etter samråd med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av 

flysikringstjenester. 

De største faste prosentdelene nevnt i nr. 2.1 bokstav a) annet ledd og nr. 2.2 bokstav a) annet ledd i vedlegg XIII for 

beregning av økonomiske fordeler skal ikke overstige 2 %. 

c) Med henblikk på beregning av økonomiske fordeler eller ulemper skal det brukes pivotverdier. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal før begynnelsen av referanseperioden beslutte om pivotverdiene skal baseres på 

i) ytelsesmålene på nasjonalt plan, fordelt på hver enkelt yter av flysikringstjenester, eller 

ii) tilpassede ytelsesmål på nasjonalt plan, fordelt på hver enkelt yter av flysikringstjenester, som fastsettes årlig av den 

nasjonale tilsynsmyndigheten for det påfølgende året i samsvar med nr. 1 i vedlegg XIII og omfattes av samråd med 

representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester. Framgangsmåten for tilpasning skal være 

definert i ytelsesplanen og skal gjelde for hvert år i referanseperioden og ikke endres i løpet av referanseperioden. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal årlig underrette Kommisjonen om pivotverdiene. 

d) Det skal være et symmetrisk intervall rundt pivotverdien fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndigheten, etter samråd med 

representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester, for å sikre at mindre endringer i ATFM-

forsinkelse ikke medfører noen økonomiske fordeler eller ulemper. 

e) Dersom faktisk gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse per flygning i år n er lavere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor 

intervallet nevnt i bokstav d), skal dette føre til en økonomisk fordel gjennom en økning av enhetssatsen for år n+2 i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg XIII. 

f) Dersom faktisk gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse per flygning i år n er høyere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor 

intervallet nevnt i bokstav d), skal dette føre til en økonomisk ulempe gjennom en reduksjon av enhetssatsen for år n+2 i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg XIII.  
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g) For underveismålene for det sentrale ytelsesområdet kapasitet, og der ytelsesplanen er fastsatt innenfor funksjonelle 

luftromsblokker, får følgende bestemmelser anvendelse i tillegg til prinsippene nevnt i bokstav a)–f): 

i) De berørte nasjonale tilsynsmyndighetene skal spesifisere ytelsesmålet for funksjonelle luftromsblokker nevnt i 

avsnitt 2 nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg I på nivået for hver enkelt berørt yter av flysikringstjenester, med henblikk på å 

fastsette stimuleringstiltak på nasjonalt plan. De resulterende verdiene skal danne grunnlaget for pivotverdiene nevnt i 

bokstav c). 

ii) De berørte nasjonale tilsynsmyndighetene skal anvende samme insentivordning på en konsekvent måte på alle berørte 

ytere av flysikringstjenester. 

iii) Pivotverdier for den funksjonelle luftromsblokken skal også benyttes i tillegg til pivotverdier på nivået for hver enkelt 

yter av flysikringstjenester nevnt i punkt i), og de skal baseres enten 

— på ytelsesmålene innenfor den funksjonelle luftromsblokken, eller 

— på tilpassede ytelsesmål innenfor den funksjonelle luftromsblokken i samsvar med nr. 1 i vedlegg XIII og etter 

samråd med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester. 

iv) Som unntak fra bokstav c) skal alle berørte nasjonale tilsynsmyndigheter i fellesskap beslutte hvorvidt pivotverdiene 

for hver enkelt yter av flysikringstjenester eller innenfor funksjonelle luftromsblokker skal tilpasses eller ikke. Denne 

beslutningen får anvendelse på en ensartet måte på alle pivotverdier for hver enkelt yter av flysikringstjenester eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker for hele referanseperiodens varighet. 

v) Dersom ytelsesmålene på nasjonalt plan og innenfor en funksjonell luftromsblokk skal tilpasses, får samme 

framgangsmåte for tilpasning anvendelse på ytelsesmål på nasjonalt plan og innenfor den funksjonelle 

luftromsblokken. 

vi) Dersom den samlede ATFM-underveisforsinkelsen per flygning i år n innenfor en funksjonell luftromsblokk er høyere 

enn pivotverdien fastsatt for år n som nevnt i punkt iii) og utenfor intervallet nevnt i nr. 3 bokstav d), får nr. 3 

bokstav e) ikke anvendelse og nr. 3 bokstav f) får anvendelse bare på de yterne av flysikringstjenester som har en 

faktisk ATFM-forsinkelse per flygning i år n som er høyere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor intervallet 

nevnt i bokstav d). 

vii) Dersom den samlede ATFM-underveisforsinkelsen per flygning i år n innenfor en funksjonell luftromsblokk er lavere 

enn pivotverdien fastsatt for år n som nevnt i punkt iii) og utenfor intervallet nevnt i nr. 3 bokstav d), får nr. 3 

bokstav f) ikke anvendelse og nr. 3 bokstav e) får anvendelse bare på de yterne av flysikringstjenester som har en 

faktisk ATFM-forsinkelse per flygning i år n som er lavere enn pivotverdien fastsatt for år n og utenfor intervallet 

nevnt i bokstav d). 

4. Insentivordningene som inngår i medlemsstatenes vedtatte ytelsesplaner, kan også fastsette stimuleringstiltak av 

økonomisk art med sikte på å nå ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet miljø eller med sikte på å nå de ytterligere 

ytelsesmålene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i samsvar med nr. 1 bokstav b) og c), forutsatt at de er effektive og forholdsmessige. 

Disse insentivordningene bør få anvendelse i tillegg til og uavhengig av insentivordningene nevnt i nr. 2 og 3. De sammenlagte 

økonomiske fordelene eller økonomiske ulempene som følge av disse insentivordningene skal ikke overstige henholdsvis 2 % 

og 4 % av de fastsatte kostnadene for år n. 

KAPITTEL IV 

VEDTAKELSE, VURDERING OG REVISJON AV YTELSESPLANER 

Artikkel 12 

Vedtakelse og framlegging av utkast til ytelsesplaner 

Hver medlemsstat skal vedta et utkast til ytelsesplan som den eller de berørte nasjonale tilsynsmyndighetene har utarbeidet på 

nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker, og framlegge det for Kommisjonen senest tre måneder før 

begynnelsen av referanseperioden som planen gjelder. Dersom utkastet til ytelsesplan er utarbeidet innenfor en funksjonell 

luftromsblokk, skal planen framlegges for Kommisjonen etter at alle berørte medlemsstater har vedtatt den.  
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Artikkel 13 

Kontroll av at utkast til ytelsesplaner er fullstendige 

1. Kommisjonen skal kontrollere om utkastene til ytelsesplaner som medlemsstatene framlegger i samsvar med artikkel 12, 

inneholder alle elementene som er nødvendige for å vurdere samsvar med kravene angitt i artikkel 10 nr. 2 og artikkel 10 nr. 4 

og eventuelt artikkel 10 nr. 3 og artikkel 10 nr. 5. 

2. Dersom Kommisjonen, etter å ha foretatt kontrollen nevnt i nr. 1, fastslår at ett eller flere elementer mangler, skal den 

innen én måned etter datoen for mottak av utkastet til ytelsesplan anmode den eller de berørte medlemsstatene om å framlegge 

et ajourført utkast til ytelsesplan som inneholder de manglende elementene. 

I så fall skal den eller de berørte medlemsstatene framlegge det ajourførte utkastet til ytelsesplan for Kommisjonen uten 

utilbørlig forsinkelse og i alle tilfeller innen tre uker etter datoen for Kommisjonens anmodning. 

3. Kommisjonen skal påbegynne vurderingen nevnt i artikkel 14 av utkastet til ytelsesplan når den, etter å ha foretatt 

kontrollen nevnt i nr. 1, fastslår at utkastet til ytelsesplan inneholder alle nødvendige elementer, eller når den mottar det 

ajourførte utkastet til ytelsesplan nevnt i nr. 2, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 14 

Vurdering og revisjon av utkast til ytelsesplaner og mål 

1. Kommisjonen skal vurdere samsvaret mellom de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker i utkastene til ytelsesplaner og de felles ytelsesmålene for Unionen på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 1 i 

vedlegg IV, og idet det tas hensyn til lokale forhold. Kommisjonen kan supplere medlemsstatenes vurdering ved å gjennomgå 

utkastene til ytelsesplaner med hensyn til elementene angitt i nr. 2 i vedlegg IV. 

2. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at ytelsesmålene i et utkast til ytelsesplan er 

forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder etter datoen for mottak av utkastet til 

ytelsesplanen eller eventuelt av det ajourførte utkastet til ytelsesplan som nevnt i artikkel 13 nr. 2 vedta en beslutning som 

underretter de berørte medlemsstatene om dette. 

3. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at ett eller flere ytelsesmål i et utkast til ytelsesplan 

ikke er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder etter datoen for mottak av 

utkastet til ytelsesplanen eller eventuelt av det ajourførte utkastet til ytelsesplan som nevnt i artikkel 13 nr. 2 vedta en 

beslutning som fastsetter anbefalingene nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav c) annet ledd i forordning (EF) nr. 549/2004. 

I så fall skal de berørte medlemsstatene innen tre måneder etter datoen for vedtakelsen av Kommisjonens beslutning revidere 

ytelsesmålene og treffe egnede tiltak for å revidere utkastet til ytelsesplan tilsvarende, idet det tas hensyn til Kommisjonens 

anbefalinger, og skal framlegge det reviderte utkastet til ytelsesplan for Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Vurdering av reviderte utkast til ytelsesplaner og mål og vedtakelse av korrigerende tiltak 

1. Etter å ha mottatt det reviderte utkastet til ytelsesplan, framlagt i samsvar med artikkel 14 nr. 3, skal Kommisjonen 

vurdere det reviderte utkastet til ytelsesplan og samsvaret mellom de reviderte ytelsesmålene i dem og de felles ytelsesmålene 

for Unionen, på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV og idet det tas hensyn til lokale forhold. Kommisjonen kan 

supplere medlemsstatenes vurdering ved å gjennomgå utkastene til ytelsesplaner med hensyn til elementene angitt i nr. 2 i 

vedlegg IV. 

2. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at de reviderte ytelsesmålene i det reviderte utkastet 

til ytelsesplan er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder etter datoen for 

mottak av det reviderte utkastet til ytelsesplan vedta en beslutning som underretter de berørte medlemsstatene om dette.  
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3. Dersom Kommisjonen på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 anser at det er tvil om samsvaret mellom de reviderte 

ytelsesmålene i det reviderte utkastet til ytelsesplan og de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem 

måneder etter datoen for mottak av det reviderte utkastet til ytelsesplan innlede en grundig undersøkelse av nevnte ytelsesmål 

og de relevante lokale forhold og ved behov anmode nasjonale tilsynsmyndigheter om tilleggsopplysninger, og skal underrette 

de berørte medlemsstatene om dette. 

4. Dersom Kommisjonen etter å ha utført den grundige undersøkelsen nevnt i nr. 3 anser at de reviderte ytelsesmålene i det 

reviderte utkastet til ytelsesplan er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem måneder 

etter datoen for innledningen av den grundige undersøkelsen vedta en beslutning som underretter de berørte medlemsstatene om 

dette. 

5. Dersom Kommisjonen etter å ha utført den grundige undersøkelsen nevnt i nr. 3 anser at de reviderte ytelsesmålene i det 

reviderte utkastet til ytelsesplan ikke er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, skal Kommisjonen innen fem 

måneder etter datoen for innledningen av den grundige undersøkelsen vedta en beslutning som fastsetter de korrigerende 

tiltakene som berørte medlemsstater må treffe, i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 549/2004. 

6. Når Kommisjonen har vedtatt beslutningen nevnt i nr. 5, skal de berørte medlemsstatene innen tre måneder etter datoen 

for vedtakelsen av beslutningen underrette Kommisjonen om de tiltak de har truffet i henhold til nevnte beslutning, samt 

opplysninger som dokumenterer at disse tiltakene er i samsvar med beslutningen. 

7. På grunnlag av opplysningene som Kommisjonen har mottatt i samsvar med nr. 6, skal Kommisjonen vurdere hvorvidt 

tiltakene truffet av de berørte medlemsstatene er tilstrekkelige til å sikre samsvar med beslutningen nevnt i nr. 5, i samsvar med 

kravene i forordning (EF) nr. 549/2004 og denne forordning. 

Dersom Kommisjonen mener at tiltakene er tilstrekkelige til å sikre samsvar med beslutningen nevnt i nr. 5, skal den underrette 

de berørte medlemsstatene om dette. 

Dersom Kommisjonen anser at tiltakene ikke er tilstrekkelige til å sikre samsvar med beslutningen nevnt i nr. 5, skal den 

underrette de berørte medlemsstatene om dette og eventuelt treffe tiltak for å håndtere det manglende samsvaret, herunder 

gjennom tiltak fastsatt i artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

Artikkel 16 

Vedtakelse av ytelsesplaner 

Hver medlemsstat skal vedta og offentliggjøre sin ytelsesplan under en av følgende omstendigheter, avhengig av hva som er 

relevant: 

a) Etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning i henhold til artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 2 eller artikkel 15 nr. 4. 

b) Etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning i henhold til artikkel 15 nr. 7 annet ledd. 

c) Etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning etter en anmodning fra én eller flere berørte medlemsstater om å revidere 

ytelsesmål i løpet av referanseperioden i henhold til artikkel 18 nr. 1, forutsatt at ytelsesplanen er justert av den berørte 

medlemsstaten med hensyn til de reviderte ytelsesmålene. 

Artikkel 17 

Ytelsesmål eller korrigerende tiltak som vedtas etter referanseperiodens begynnelse 

1. Dersom medlemsstatene som følge av den tiden som trengs for å fullføre framgangsmåtene nevnt i artikkel 14 og 15, ikke 

har vært i stand til å vedta ytelsesplaner før begynnelsen av referanseperioden i samsvar med artikkel 16, får ytelsesmålene i 

den seneste utgaven av utkastet til ytelsesplaner anvendelse på midlertidig grunnlag inntil ytelsesplanene er vedtatt. 

2. I situasjonen nevnt i nr. 1, etter at ytelsesplanene er vedtatt, får ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet 

kostnadseffektivitet anvendelse med tilbakevirkende kraft gjennom en justering av enhetssatsene i samsvar med artikkel 29 

nr. 5.  
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Artikkel 18 

Revisjon av ytelsesmål i løpet av en referanseperiode 

1. I løpet av referanseperioden kan medlemsstatene revidere ett eller flere ytelsesmål i ytelsesplanene og vedta ytelsesplaner 

med tilsvarende endringer bare dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) De berørte medlemsstatene anser at den planlagte revisjonen er nødvendig og står i forhold til forekomsten av én eller flere 

av følgende situasjoner: 

i) Minst én av varslingstersklene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) er nådd, og berørte nasjonale tilsynsmyndigheter har 

vurdert situasjonen og vist at de oppståtte virkningene av å nå varslingsterskelen eller -tersklene ikke i tilstrekkelig grad 

kan motvirkes med mindre ytelsesmålene blir revidert. 

ii) De opprinnelige dataene, forutsetningene og begrunnelsene, herunder om investeringer, som lå til grunn for 

fastsettelsen av de berørte ytelsesmålene, er i vesentlig og varig grad ikke lenger nøyaktige på grunn av omstendigheter 

som ikke kunne forutses på tidspunktet for vedtakelse av ytelsesplanen, og berørte nasjonale tilsynsmyndigheter har 

vurdert situasjonen og vist at de oppståtte virkningene ikke i tilstrekkelig grad kan motvirkes med mindre 

ytelsesmålene blir revidert. 

b) Kommisjonen har, etter en begrunnet anmodning fra berørte medlemsstater, besluttet at 

i) den godtar at den planlagte revisjonen er nødvendig og står i forhold til forekomsten av én eller flere av situasjonene 

nevnt i bokstav a), 

ii) de planlagt reviderte ytelsesmålene er forenlige med de felles ytelsesmålene for Unionen, etter at Kommisjonen har 

vurdert disse målene på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV. 

Kommisjonen skal vedta beslutningen nevnt i bokstav b) innen sju måneder etter datoen for de berørte medlemsstatenes 

inngivelse av den fullstendige anmodningen. 

2. Eventuelle revisjoner av ytelsesmål som vedtas i henhold til denne artikkel, får ikke anvendelse med tilbakevirkende kraft. 

Artikkel 19 

Godkjenning av ytelsesplanen for nettverket 

1. Nettverksforvalteren skal framlegge utkastet til ytelsesplan for nettverket for Kommisjonen etter at det er godkjent av 

nettverksstyret som nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav o) i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123, innen tre måneder før 

begynnelsen av referanseperioden. 

2. Kommisjonen skal vurdere hvorvidt utkastet til ytelsesplan for nettverket oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg V. 

Kommisjonen kan anmode nettverksforvalteren om å framlegge en revisjon av nevnte utkast til ytelsesplan for nettverket 

dersom dette er nødvendig for å sikre samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg V. 

3. Dersom Kommisjonen anser at utkastet til ytelsesplan for nettverket oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg V, skal den 

vedta ytelsesplanen for nettverket. 

4. Nettverksforvalteren skal offentliggjøre og gjennomføre ytelsesplanen for nettverket etter at den er vedtatt av 

Kommisjonen i henhold til nr. 3. 

5. Dersom Kommisjonen som følge av den tiden som trengs for å fullføre framgangsmåtene nevnt i nr. 2 og 3, ikke har 

vedtatt ytelsesplan for nettverket før begynnelsen av referanseperioden, får den seneste utgaven av utkastet til ytelsesplan for 

nettverket som er godkjent av nettverksstyret, anvendelse på midlertidig grunnlag inntil Kommisjonen vedtar ytelsesplanen for 

nettverket.  
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KAPITTEL V 

FINANSIERING AV FLYSIKRINGSTJENESTER, OPPRETTELSE AV AVGIFTSSONER, FASTSETTELSE AV 

KOSTNADSGRUNNLAG FOR AVGIFTER SAMT INNSYN 

Artikkel 20 

Prinsipper for finansiering av flysikringstjenester 

1. De fastsatte kostnadene for underveisflysikringstjenester skal finansieres med underveisavgifter som luftromsbrukerne 

ilegges, og, dersom artikkel 25 nr. 3 får anvendelse, med andre inntekter som nevnt i nevnte artikkel. 

2. De fastsatte kostnadene for terminalflysikringstjenester skal finansieres med terminalavgifter som luftromsbrukerne 

ilegges, og, dersom artikkel 25 nr. 3 får anvendelse, med andre inntekter som nevnt i nevnte artikkel. 

3. Inntekter fra underveisavgifter eller terminalavgifter skal ikke brukes til å finansiere forretningsvirksomhet hos ytere av 

flysikringstjenester. 

Artikkel 21 

Opprettelse av avgiftssoner 

1. Medlemsstatene skal i luftrommet som faller inn under deres ansvarsområde, der det ytes flysikringstjenester til 

luftromsbrukere, opprette én eller flere avgiftssoner for ileggelse av underveisavgifter («underveisavgiftssone») og én eller flere 

avgiftssoner for ileggelse av terminalavgifter («terminalavgiftssone»). 

Medlemsstatene skal rådføre seg med representanter for luftromsbrukerne før disse sonene opprettes eller endres. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og eventuelt Eurocontrols underveisavgiftskontor (Central Route Charges 

Office, «CRCO») om opprettelsen eller endringen av disse avgiftssonene minst sju måneder før begynnelsen av 

referanseperioden. 

2. Medlemsstatene skal sikre at det geografiske virkeområdet for avgiftssonene er klart definert. Avgiftssonene skal være 

forenlige med ytingen av flysikringstjenester og kan omfatte tjenester som ytes av en yter av flysikringstjenester som er etablert 

i en annen medlemsstat, i forbindelse med luftrom over landegrensene. 

3. Dersom lufttrafikktjenester forbundet med luftfartøyers innflyging og avgang ytes samlet for en gruppe lufthavner, kan 

medlemsstatene opprette en bestemt terminalavgiftssone innenfor det berørte terminalområdet. 

4. Dersom medlemsstatene beslutter å opprette underveisavgiftssoner eller terminalavgiftssoner som strekker seg over 

luftrom som mer enn én medlemsstat er ansvarlig for, eller dersom medlemsstatene beslutter å opprette en felles avgiftssone, 

skal de berørte medlemsstatene sikre at denne forordning får ensartet og enhetlig anvendelse på yting av flysikringstjenester i 

det berørte luftrommet. 

Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen og Eurocontrols CRCO om alle slike beslutninger. 

5. Medlemsstatene kan endre eller opprette en ny terminalavgiftssone i løpet av en referanseperiode, forutsatt at de 

a) rådfører seg med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester før endringen, 

b) uten utilbørlig forsinkelse underretter Kommisjonen og Eurocontrols CRCO om endringen, 

c) uten utilbørlig forsinkelse framlegger følgende for Kommisjonen: 

i) Relevante kostnads- og trafikkdata som i tilstrekkelig grad gjenspeiler situasjonen før og etter endringen. 

ii) Kommentarene fra representanter for luftromsbrukerne og yterne av flysikringstjenester som er rådspurt i samsvar med 

bokstav a).  
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iii) En vurdering av endringens forventede virkning på oppnåelsen av de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for 

funksjonelle luftromsblokker for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet og på ytelsesovervåkingen. 

iv) En ajourføring av ytelsesplanen med de relevante dataene. 

6. Medlemsstatene skal ikke endre en underveisavgiftssone i løpet av en referanseperiode. 

Artikkel 22 

Fastsettelse av kostnadsgrunnlaget for avgifter 

1. Kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter skal bestå av de fastsatte kostnadene som er knyttet til 

ytingen av flysikringstjenester i den berørte avgiftssonen. 

Fastsatte kostnader som skyldes nye ATM-systemer og omfattende ettersyn av eksisterende ATM-systemer, skal inngå i 

kostnadsgrunnlaget bare dersom disse systemene er forenlige med gjennomføringen av den europeiske ATM-hovedplanen, 

særlig med de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

Medlemsstatene kan beslutte å la kostnadsgrunnlaget omfatte følgende fastsatte kostnader som påløper i forbindelse med 

ytingen av flysikringstjenester, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav b) annet punktum i forordning (EF) nr. 550/2004: 

a) Fastsatte kostnader som påløper for vedkommende myndigheter. 

b) Fastsatte kostnader som påløper for de godkjente organisasjonene nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

c) Fastsatte kostnader som skyldes Den internasjonale Eurocontrol-konvensjonen om samarbeid om flysikring av  

13. desember 1960 med senere endringer. 

2. Uten at det berører artikkel 18, skal de fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og 

terminalavgifter, fastsettes i realverdier før begynnelsen av hver referanseperiode som del av ytelsesplanen og angis for hvert 

kalenderår i dette tidsrommet i realverdier og nominelle verdier, med unntak av de fastsatte kostnadene nevnt i nr. 1 tredje ledd 

og de fastsatte kostnadene nevnt i nr. 4 bokstav c) og d), som skal angis i nominelle verdier når historisk kostnadsregnskap 

anvendes. 

3. Fastsatte kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter, skal beregnes i nasjonal 

valuta. Dersom det er opprettet en felles avgiftssone med en felles enhetssats, skal de berørte medlemsstatene sørge for 

omregning av de fastsatte kostnadene til en felles valuta, som kan være euro eller en av de andre nasjonale valutaene i en av de 

berørte medlemsstatene, for å sikre gjennomskuelig beregning av den felles enhetssatsen ved anvendelse av artikkel 25 nr. 4. 

4. De fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter, skal bestå av 

a) personalkostnader, 

b) andre driftskostnader enn personalkostnader, 

c) avskrivningskostnader, 

d) kapitalkostnader, 

e) ekstraordinære kostnader. 

Med hensyn til bokstav a) omfatter personalkostnadene brutto godtgjøring, overtidsbetaling og arbeidsgiveravgift til 

trygdeordninger samt pensjonskostnader og kostnader til andre ytelser. Pensjonskostnader skal beregnes ved forsiktige anslag 

basert på den aktuelle pensjonsordningen eller på nasjonal lovgivning, alt etter hva som er relevant. Det skal gis nærmere 

opplysninger om disse anslagene i ytelsesplanen. 

Med hensyn til bokstav b) omfatter andre driftskostnader enn personalkostnader kostnader ved kjøp av varer og tjenester i 

forbindelse med yting av flysikringstjenester, herunder utkontrakterte tjenester, materiell, energi, forsyningstjenester, leie av 

bygninger, utstyr og anlegg, vedlikehold, forsikringskostnader og reisekostnader. 

Med hensyn til bokstav c) omfatter avskrivningskostnadene kostnader knyttet til de samlede anleggsmidlene som benyttes til å 

yte flysikringstjenester. Verdien av anleggsmidlene skal avskrives i forhold til forventet levetid ved lineær avskriving av 

kostnadene for eiendelene som avskrives. Avskrivningen skal beregnes etter historisk kost-prinsippet eller dagsverdiprinsippet. 

Metoden for å beregne avskrivningskostnader skal ikke endres i avskrivningsperioden, og skal være i samsvar med metoden for 
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beregning av kapitalkostnader, dvs. nominelle kapitalkostnader for beregning etter historisk kost-prinsippet og faktiske 

kapitalkostnader for beregning etter dagsverdiprinsippet. Dersom dagsverdiprinsippet benyttes, skal kapitalkostnadene ikke 

omfatte inflasjon, og de tilsvarende regnskapstallene etter historisk kost-prinsippet skal også angis for å muliggjøre 

sammenligning og vurdering. 

Med hensyn til bokstav d) skal kapitalkostnadene være lik produktet av følgende elementer: 

i) Summen av gjennomsnittlig netto bokført verdi av anleggsmidler i drift eller under oppføring og mulige justeringer av 

eiendeler totalt som er fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndigheten og benyttes av yteren av flysikringstjenester, og 

gjennomsnittsverdien av netto omløpsmidler, unntatt rentebærende kontoer, som er nødvendige med henblikk på yting av 

flysikringstjenester. 

ii) Det vektede gjennomsnittet av gjeldsrenten og egenkapitalavkastningen. For ytere av flysikringstjenester uten egenkapital 

skal det vektede gjennomsnittet beregnes på grunnlag av en avkastning som anvendes på differansen mellom eiendeler 

totalt nevnt i nr.  i) og gjelden. 

Ved beregning av kapitalkostnadene skal vektingen gjøres på grunnlag av forholdet mellom finansiering gjennom gjeld eller 

egenkapital. Gjeldsrenten skal være lik den vektede gjennomsnittlige rentesatsen for gjelden som yteren av flysikringstjenester 

har. Avkastningen på egenkapitalen skal være den som er oppgitt i ytelsesplanen for referanseperioden, og skal beregnes på 

grunnlag av den finansielle risikoen for yteren av flysikringstjenester. 

Dersom ytere av flysikringstjenester pådrar seg kostnader som følge av leasing av anleggsmidler, skal disse kostnadene ikke 

inngå i beregningen av kapitalkostnadene. 

Med hensyn til bokstav e) består ekstraordinære kostnader av engangskostnader i forbindelse med yting av flysikringstjenester, 

herunder ikke-refunderbare skatter og toll. 

5. De fastsatte kostnadene skal fordeles på en gjennomskuelig måte mellom avgiftssonene der de påløper. Fastsatte 

kostnader som påløper i forbindelse med flere avgiftssoner, skal fordeles proporsjonalt på grunnlag av en gjennomskuelig 

metode. 

For dette formål skal de nasjonale tilsynsmyndighetene, før begynnelsen av hver referanseperiode, fastsette kriteriene som skal 

brukes for å fordele fastsatte kostnader mellom avgiftssonene, herunder med hensyn til bokstav b) og c) i dette nummer, og 

kriteriene for å fordele de fastsatte kostnadene mellom underveistjenester og terminaltjenester, og de skal ta med disse 

opplysningene i ytelsesplanen i samsvar med nr. 3.3 bokstav d) i vedlegg II. 

De fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for terminalavgiftssoner, skal dekke kostnadene ved følgende 

tjenester: 

a) Tårnkontrolltjenester eller flygeinformasjonstjenester på flyplassen, herunder rådgivningstjenester for lufttrafikk og 

varslingstjenester. 

b) Lufttrafikktjenester i forbindelse med luftfartøyenes innflyging og avgang innenfor en bestemt distanse fra lufthavnen, som 

skal fastsettes på grunnlag av driftskrav. 

c) Den forholdsmessige delen av flysikringstjenestene som er felles for underveistjenester og terminaltjenester. 

6. De fastsatte kostnadene for flygninger som er unntatt i samsvar med artikkel 31 nr. 3–5, skal bestå av 

a) de fastsatte kostnadene for unntatte VFR-flygninger, beregnet ved hjelp av en grensekostnadsmetode, 

b) de fastsatte kostnadene for unntatte IFR-flygninger, beregnet som produktet av følgende elementer: 

i) De fastsatte kostnadene for IFR-flygninger, som består av samlede fastsatte kostnader minus de fastsatte kostnadene for 

VFR-flygninger. 

ii) Forholdet mellom antallet unntatte tjenesteenheter og det samlede antallet tjenesteenheter, som består av 

tjenesteenhetene for IFR-flygninger og, dersom de ikke er unntatt, for VFR-flygninger. 

De fastsatte kostnadene for unntatte VFR-flygninger skal atskilles fra de fastsatte kostnadene for IFR-flygninger med henblikk 

på beregning av enhetssatsen. 

7. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal for hver avgiftssone kontrollere at kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og 

terminalavgifter er i samsvar med kravene i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EF) nr. 550/2004 og denne artikkel. For dette formål 

skal de nasjonale tilsynsmyndighetene undersøke relevante regnskapsdokumenter, herunder eventuelle fortegnelser over 

eiendeler og annet materiale som har betydning for fastsettelsen av kostnadsgrunnlaget for avgifter.  
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Artikkel 23 

Faktiske kostnader 

Bestemmelsene i artikkel 22 får tilsvarende anvendelse på fastsettelsen av faktiske kostnader. 

Artikkel 24 

Innsyn i kostnadene 

1. Medlemsstatene skal fastsette kostnadsgrunnlag for avgifter for hver avgiftssone på en gjennomskuelig måte. 

2. Senest fire måneder før begynnelsen av referanseperioden skal medlemsstatene på en samordnet måte rådføre seg med 

ytere av flysikringstjenester, representanter for luftromsbrukerne og, eventuelt, lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer om 

den planlagte fastsettelsen av de fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og terminalavgifter, 

nye og eksisterende investeringer, prognoser for tjenesteenheter og avgiftspolitikk for den aktuelle referanseperioden. 

Medlemsstatene skal også gjøre dette i løpet av en referanseperiode dersom de har til hensikt å be om en revisjon av 

ytelsesmålene for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet i samsvar med artikkel 18 nr. 1. 

Medlemsstatene skal framlegge rapporteringstabellene og de opplysningene som kreves i vedlegg VII og IX, for enhetene som 

er invitert til samrådet, minst tre uker før samrådet. 

3. I referanseperioden skal medlemsstatene på årsbasis, på en samordnet måte og i samsvar med nr. 1 i vedlegg XII, rådføre 

seg med ytere av flysikringstjenester, representanter for luftromsbrukerne og, eventuelt, lufthavnoperatører og 

lufthavnkoordinatorer om de faktiske kostnadene som har påløpt i foregående år, og forskjellen mellom de faktiske kostnadene 

og de fastsatte kostnadene i ytelsesplanen. 

Medlemsstatene skal framlegge rapporteringstabellen og de opplysninger som kreves i vedlegg VII, for enhetene som er invitert 

til samrådet, minst tre uker før samrådet. 

4. Medlemsstatene skal framlegge opplysningene nevnt i siste ledd i nr. 2 og 3 for Kommisjonen samme dag som de 

framlegges for de rådspurte partene. Medlemsstatene skal også underrette Kommisjonen om resultatet av samrådet. 

KAPITTEL VI 

BEREGNING AV ENHETSSATSER OG AVGIFTER 

Artikkel 25 

Beregning av enhetssatser 

1. Medlemsstatene skal beregne enhetssatsene for underveistjenester og terminaltjenester før begynnelsen av hvert år i 

referanseperioden. 

2. Satsene skal beregnes ved å dividere det anslåtte antallet samlede underveistjenesteenheter eller terminaltjenesteenheter 

for det aktuelle året, beregnet i samsvar med henholdsvis nr. 1 og nr. 2 i vedlegg VIII, med den algebraiske summen av 

følgende elementer: 

a) De fastsatte kostnadene, uttrykt i nominelle verdier for det aktuelle året, som fastsatt i ytelsesplanen. 

b) Justeringene for inflasjon i samsvar med artikkel 26. 

c) Justeringene som følger av anvendelsen av ordningen for trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 27 nr. 2–5. 

d) Justeringene som følger av anvendelsen av ordningen for kostnadsrisikodeling i samsvar med artikkel 28 nr. 4–6. 

e) Justeringene som følger av anvendelsen av de økonomiske insentivordningene i samsvar med artikkel 11 nr. 3 og 4. 

f) Justeringene som følger av tilpasningen av flysikringsavgifter i samsvar med artikkel 32.  
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g) Justeringene som følger av variasjoner i trafikken i samsvar med artikkel 27 nr. 8. 

h) Justeringene som følger av variasjoner i trafikken i samsvar med artikkel 27 nr. 9. 

i) Et fradrag for øvrige inntekter i samsvar med nr. 3 i denne artikkel. 

j) Kryssfinansiering mellom underveisavgiftssoner, eller mellom terminalavgiftssoner, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 

bokstav e) i forordning (EF) nr. 550/2004. 

k) Justeringer for inntektsforskjell som følger av den midlertidige anvendelsen av enhetssatsen i samsvar med artikkel 29  

nr. 5. 

l) Justeringer med hensyn til tidligere referanseperioder. 

3. Med henblikk på nr. 2 bokstav i) skal følgende inntekter som ytere av flysikringstjenester oppnår i år n, trekkes fra de 

fastsatte kostnadene som «andre inntekter»: 

a) Offentlige midler som mottas fra offentlige myndigheter, herunder økonomisk støtte fra Unionens bistandsprogrammer. 

b) Inntekter fra forretningsvirksomhet, dersom den eller de berørte medlemsstater har besluttet at disse inntektene skal trekkes 

fra. 

c) For terminalflysikringstjenester, inntekter fra kontrakter eller avtaler inngått mellom ytere av flysikringstjenester og 

lufthavnoperatører, dersom den eller de berørte medlemsstater har besluttet at disse inntektene skal trekkes fra. 

Med hensyn til bokstav a) skal offentlige midler som dekker personalkostnader og andre driftskostnader, trekkes fra de fastsatte 

kostnadene senest i år n+2. Offentlige midler som dekker avskrivningskostnadene, skal trekkes fra de fastsatte kostnadene i 

samsvar med avskrivningsplanen for den finansielle eiendelen (varighet og annuitet). En medlemsstat kan beslutte ikke å trekke 

fra de fastsatte kostnadene et beløp knyttet til administrasjonskostnader for rapportering om finansieringsavtalen, dersom disse 

administrasjonskostnadene ikke inngår i kostnadsgrunnlaget for avgifter. Likeledes kan en medlemsstat beslutte ikke å trekke 

fra de fastsatte kostnadene offentlige midler som mottas for å dekke kostnader som ikke er kjent på tidspunktet for 

utarbeidingen av ytelsesplanen, og som derfor ikke inngår i kostnadsgrunnlaget for avgifter. Luftromsbrukere skal ikke betale 

for kostnader som dekkes av offentlige midler. 

Med hensyn til bokstav b) og c) skal inntekten nevnt i disse bokstavene trekkes fra de fastsatte kostnadene senest i år n+2. 

4. Enhetssatsene skal beregnes i nasjonal valuta. 

Dersom medlemsstatene beslutter å opprette en felles avgiftssone i samsvar med artikkel 21 nr. 4, skal enhetssatsen beregnes i 

en felles valuta, som kan være euro eller en annen nasjonal valuta i en av de berørte medlemsstatene. De berørte 

medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Eurocontrols CRCO om valutaen som får anvendelse. 

Artikkel 26 

Inflasjonsjustering 

For hvert år i referanseperioden skal de fastsatte kostnadene som inngår i kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og 

terminalavgifter i år n uttrykt i nominelle verdier, justeres på grunnlag av forskjellen i prosent mellom faktisk inflasjonsindeks 

og forventet inflasjonsindeks for året n og inngå som en justering ved beregningen av enhetssatsen for år n+2. 

De fastsatte kostnadene nevnt i artikkel 22 nr. 1 tredje ledd, og de fastsatte kostnadene nevnt i artikkel 22 nr. 4 bokstav c) og d), 

skal ikke justeres for inflasjon når det benyttes historisk kostnadsregnskap. 

Artikkel 27 

Ordning for trafikkrisikodeling 

1. Med hensyn til insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal det anvendes en ordning for trafikkrisikodeling. Gjennom 

denne ordningen skal risikoen for inntektsendringer som skyldes avvik fra prognosen for tjenesteenheter fastsatt i ytelsesplanen, 

deles mellom ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel.  
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2. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n avviker fra prognosen i ytelsesplanen for året n med høyst 2 %, 

skal den oppståtte tilleggsinntekten eller det oppståtte inntektstapet i sin helhet bæres av de berørte yterne av 

flysikringstjenester. 

3. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n overstiger prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen for året n 

med mer enn 2 %, skal 70 % av den oppståtte tilleggsinntekten som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har hatt 

utover 2 % av differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, komme luftromsbrukerne til gode gjennom justeringer 

av enhetssatsene i år n+2. 

Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n ligger mer enn 2 % under prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen 

for året n, skal 70 % av det oppståtte inntektstapet som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har pådratt seg utover 

2 % av differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, dekkes av luftromsbrukerne gjennom justeringer av 

enhetssatsene i år n+2. 

4. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n er lavere enn 90 % av prognosen for tjenesteenheter i 

ytelsesplanen for året n, skal summen av inntektstapet som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har pådratt seg 

utover 10 % av differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, i sin helhet dekkes av luftromsbrukerne gjennom 

justeringer av enhetssatsene i år n+2. 

Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n er høyere enn 110 % av prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen 

for året n, skal den oppståtte tilleggsinntekten som den eller de berørte yterne av flysikringstjenester har hatt utover 10 % av 

differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen, i sin helhet komme luftromsbrukerne til gode gjennom justeringer av 

enhetssatsene i år n+2. 

5. Nasjonale tilsynsmyndigheter kan tilpasse parameterverdiene for ordningen for trafikkrisikodeling som er fastsatt i nr. 2 

og 3. Ved tilpasning av disse verdiene skal de nasjonale tilsynsmyndighetene 

a) rådføre seg med representanter for luftromsbrukerne og berørte ytere av flysikringstjenester om de planlagte verdiene, 

b) sikre at den resulterende risikoeksponeringen for yterne av flysikringstjenester ikke er lavere enn den største 

inntektsrisikoen i henhold til ordningen fastsatt i nr. 2 og 3, 

c) ta hensyn til variasjonen i kostnader forbundet med å levere kapasitet for den berørte yteren av flysikringstjenester som 

følge av variasjoner i trafikk. 

6. Følgende fastsatte kostnader omfattes ikke av bestemmelsene i nr. 2–5: 

a) De fastsatte kostnadene fastsatt i samsvar med artikkel 22 nr. 1 tredje ledd. 

b) De fastsatte kostnadene for flyværtjenester. 

7. Medlemsstatene kan fastsette at nr. 2–5 ikke får anvendelse på fastsatte kostnader for ytere av flysikringstjenester som har 

fått tillatelse til å yte flysikringstjenester uten sertifisering, i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

8. Med hensyn til de fastsatte kostnadene nevnt i nr. 6 og, dersom det er relevant, i nr. 7 skal eventuelle tilleggsinntekter i år 

n som skyldes forskjeller mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for tjenesteenheter i ytelsesplanen for samme år, 

komme luftromsbrukerne til gode, og eventuelle inntektstap skal dekkes av luftromsbrukerne gjennom en justering av 

enhetssatsen for år n+2. 

9. Justeringene av enhetssatsene nevnt i artikkel 25 nr. 2 bokstav b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) og l) omfattes ikke av 

bestemmelsene i nr. 2–5. Med hensyn til justeringene nevnt i artikkel 25 nr. 2 bokstav b), c), d), e), f), g), i), j) og k) skal 

eventuelle tilleggsinntekter i år n som skyldes forskjeller mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for tjenesteenheter i 

ytelsesplanen for samme år, komme luftromsbrukerne til gode, og eventuelle inntektstap skal dekkes av luftromsbrukerne 

gjennom en justering av enhetssatsen for år n+2. 

Artikkel 28 

Ordning for kostnadsrisikodeling 

1. Med hensyn til insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal det anvendes en ordning for kostnadsrisikodeling.  

I henhold til nevnte ordning skal forskjeller mellom fastsatte kostnader som inngår i ytelsesplanen, og faktiske kostnader deles 

mellom ytere av flysikringstjenester og luftromsbrukere, i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel.  
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2. Forskjellene nevnt i nr. 1 skal deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i hele referanseperioden er lavere enn de fastsatte kostnadene, skal yteren av 

flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten beholde hele den oppståtte forskjellen. 

b) Dersom de faktiske kostnadene i hele referanseperioden er høyere enn de fastsatte kostnadene, skal yteren av 

flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten dekke hele den oppståtte forskjellen. 

3. Nr. 2 får ikke anvendelse dersom forskjellene mellom fastsatte kostnader og faktiske kostnader skyldes minst én av 

følgende endringer: 

a) Uforutsette endringer i kostnader til nye og eksisterende investeringer. 

b) Uforutsette endringer i kostnader nevnt i artikkel 22 nr. 1 tredje ledd. 

c) Uforutsette og betydelige endringer i pensjonskostnader fastsatt i samsvar med artikkel 22 nr. 4 som følge av uforutsette 

endringer i nasjonal pensjonslovgivning, lovgivning om pensjonsberegning eller uforutsette endringer i forhold på 

finansmarkedene, forutsatt at yteren av flysikringstjenester ikke kan påvirke slike endringer i pensjonskostnader, og, for 

kostnadsøkninger, at yteren av flysikringstjenester har truffet rimelige tiltak for å håndtere kostnadsøkninger i løpet av 

referanseperioden. 

d) Uforutsette og betydelige endringer i kostnader som følge av uforutsette endringer i rentesatser for lån som finansierer 

kostnader i forbindelse med yting av flysikringstjenester, forutsatt at yteren av flysikringstjenester ikke kan påvirke slike 

endringer i kostnader, og, for kostnadsøkninger, at yteren av flysikringstjenester har truffet rimelige tiltak for å håndtere 

kostnadsøkninger i løpet av referanseperioden. 

e) Uforutsette og betydelige endringer i kostnader som følge av uforutsette endringer i nasjonal skatterett eller andre 

uforutsette nye kostnadselementer som ikke omfattes av ytelsesplanen, men som kreves etter lovgivningen. 

De fastsatte kostnadene knyttet til kostnadene nevnt i dette nummer skal være identifisert og kategorisert i ytelsesplanen, i 

samsvar med nr. 3.3 bokstav h) i vedlegg II. 

Forskjellene mellom fastsatte og faktiske kostnader nevnt i dette nummer skal identifiseres og forklares årlig i samsvar med 

vedlegg VII og vedlegg IX. 

4. Med hensyn til de uforutsette endringene i kostnader nevnt i nr. 3 bokstav a) skal forskjellene mellom fastsatte kostnader 

og faktiske kostnader deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden er lavere enn de fastsatte kostnadene, 

skal yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten tilbakebetale den oppståtte forskjellen til 

luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen i år n+2 eller i etterfølgende referanseperiode, med mindre den 

nasjonale tilsynsmyndigheten på grunnlag av en detaljert begrunnelse fra yteren av flysikringstjenester og etter samråd med 

representanter for luftromsbrukerne beslutter at yteren av flysikringstjenester ikke skal tilbakebetale en del av den oppståtte 

forskjellen. 

b) Dersom faktiske kostnader i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden overstiger de fastsatte kostnadene med høyst 

5 %, kan medlemsstatene beslutte at yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten skal få dekket den 

oppståtte forskjellen av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen i år n+2 eller i den etterfølgende 

referanseperioden, forutsatt at den nasjonale tilsynsmyndigheten godkjenner en nærmere begrunnelse fra yteren av 

flysikringstjenester, særlig med hensyn til behovet for å øke kapasiteten, og etter samråd med representanter for 

luftromsbrukerne. 

Dersom ytere av flysikringstjenester i løpet av referanseperioden har til hensikt å tilføye, kansellere eller erstatte større 

investeringer med hensyn til opplysninger om større investeringer som angis i ytelsesplanen i samsvar med nr. 2.2 bokstav b) i 

vedlegg II, skal disse endringene godkjennes av den nasjonale tilsynsmyndigheten, etter samråd med representanter for 

luftromsbrukerne. 

5. Med hensyn til de uforutsette endringene i kostnader nevnt i nr. 3 bokstav b) skal forskjellene mellom fastsatte kostnader 

og faktiske kostnader deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår er lavere enn de fastsatte kostnadene som er fastsatt for det 

kalenderåret, skal medlemsstatene tilbakebetale den oppståtte forskjellen til luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av 

enhetssatsen i år n+2.  
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b) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår er høyere enn de fastsatte kostnadene som er fastsatt for det 

kalenderåret, skal medlemsstatene få dekket den oppståtte forskjellen av luftromsbrukerne gjennom en økning av 

enhetssatsen i år n+2. 

6. Med hensyn til de uforutsette endringene i kostnader nevnt i nr. 3 bokstav c), d) og e) skal forskjellene mellom fastsatte 

kostnader og faktiske kostnader deles på følgende måte: 

a) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden er lavere enn de fastsatte kostnadene, 

skal yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten tilbakebetale den oppståtte forskjellen til 

luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen i år n+2, i etterfølgende referanseperiode eller i de etterfølgende to 

referanseperiodene, dersom beløpene som skal dekkes, påvirker enhetssatsen på en uforholdsmessig måte. 

b) Dersom de faktiske kostnadene i løpet av et kalenderår eller hele referanseperioden er høyere enn de fastsatte kostnadene, 

kan medlemsstatene beslutte at yteren av flysikringstjenester eller den berørte medlemsstaten skal få dekket den oppståtte 

forskjellen av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen i år n+2, i etterfølgende referanseperiode eller i de 

etterfølgende to referanseperiodene, dersom beløpene som skal dekkes, påvirker enhetssatsen på en uforholdsmessig måte. 

7. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal hvert år kontrollere om ytere av flysikringstjenester anvender bestemmelsene i 

denne artikkel på riktig måte. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal utarbeide en rapport innen 1. september i år n+1 om 

kostnadsendringene nevnt i nr. 3 som har oppstått i år n. Rapporten skal framlegges for samråd med representanter for 

luftromsbrukerne. 

De nasjonale tilsynsmyndighetene skal i rapporten som skal framlegges innen 1. september året etter det siste året i 

referanseperioden, også inkludere sluttresultatet for hele referanseperioden med hensyn til de uforutsette endringene av 

kostnader nevnt i nr. 3 bokstav a), c), d) og e). 

Artikkel 29 

Fastsettelse av enhetssatser for avgiftssonene 

1. Medlemsstatene skal fastsette en enhetssats for hver avgiftssone på årsbasis i samsvar med artikkel 25. Uten at det berører 

nr. 3, skal enhetssatser ikke endres i løpet av året. 

2. Medlemsstatene skal fastsette en enhetssats for år n for hver avgiftssone i samsvar med følgende krav: 

a) De nasjonale tilsynsmyndighetene skal på vegne av sine respektive medlemsstater framlegge den beregnede enhetssatsen 

for Kommisjonen og Eurocontrols CRCO før 1. juni i år n-1. Denne framleggingen skal inneholde rapporteringstabellene 

og tilleggsopplysningene angitt i vedlegg VII og vedlegg IX. 

b) Før 1. november i år n-1 skal de nasjonale tilsynsmyndighetene ved behov ajourføre den beregnede enhetssatsen nevnt i 

bokstav a) etter samråd med luftromsbrukere. De skal på vegne av sine respektive medlemsstater framlegge den beregnede 

ajourførte enhetssatsen for Kommisjonen og Eurocontrols CRCO senest 1. november i år n-1. 

c) Medlemsstatene skal fastsette enhetssatsen for år n senest 20. desember i år n-1 og underrette Kommisjonen og 

Eurocontrols CRCO om denne satsen. 

3. Kommisjonen skal kontrollere at enhetssatsene nevnt i nr. 2 beregnes i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 2. 

Dersom Kommisjonen anser at en enhetssats ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 2, skal den underrette den berørte 

medlemsstaten og oppfordre den til å framlegge en revidert enhetssats. 

Dersom Kommisjonen anser at den reviderte enhetssatsen blir beregnet i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 2, skal 

den underrette den berørte medlemsstaten om dette. 

4. Dersom en enhetssats for år n som følge av den tiden som trengs for å fullføre framgangsmåten nevnt i nr. 3, blir revidert 

etter begynnelsen av året den gjelder, og en slik revisjon forårsaker en forskjell i inntekter, skal enhetssatsen justeres på 

følgende måte: 

a) En første justering av enhetssatsen i året som følger etter revisjonen av enhetssatsen, og 

b) en endelig justering av enhetssatsen to år etter nevnte år.  
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5. Dersom medlemsstatene ikke har vedtatt en ytelsesplan før begynnelsen av referanseperioden, eller dersom ytelsesplanen 

blir revidert i samsvar med artikkel 18 i løpet av referanseperioden, skal enhetssatsene om nødvendig beregnes på nytt og få 

anvendelse så snart som mulig på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen eller den vedtatte reviderte ytelsesplanen. 

Dersom en ytelsesplan vedtas etter begynnelsen av referanseperioden, skal alle forskjeller i inntekt som skyldes anvendelsen av 

enhetssatsen eller enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av utkastet til ytelsesplan, i stedet for enhetssatsen eller 

enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen, medføre en første justering av enhetssatsen i året etter 

vedtakelsen av ytelsesplanen og en endelig justering av enhetssatsen to år etter nevnte år. Bestemmelsene i artikkel 27 og 28 får 

anvendelse på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen og gjelder med tilbakevirkende kraft fra den første dagen i 

referanseperioden. 

Dersom en ytelsesplan revideres i løpet av referanseperioden i samsvar med artikkel 18, skal alle forskjeller i inntekt som 

skyldes anvendelsen av enhetssatsen eller enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av den vedtatte ytelsesplanen, i stedet for 

enhetssatsen eller enhetssatsene som er beregnet på grunnlag av den reviderte ytelsesplanen, medføre en første justering av 

enhetssatsen i året etter vedtakelsen av den reviderte ytelsesplanen og en endelig justering av enhetssatsen to år etter nevnte år. 

Bestemmelsene i artikkel 27 og 28 får anvendelse på grunnlag av den vedtatte reviderte ytelsesplanen og gjelder med 

tilbakevirkende kraft fra den første dagen i året som den reviderte ytelsesplanen gjelder. 

6. Som unntak fra artikkel 25 nr. 2 kan medlemsstatene beslutte å fastsette enhetssatsen nevnt i nr. 1 på et lavere nivå enn 

enhetssatsen beregnet i samsvar med artikkel 25 nr. 2. I så fall skal de føre opp den lavere enhetssatsen i rapporteringstabellene 

for beregning av enhetssatsene i samsvar med malen i tabell 2 i vedlegg IX. Den oppståtte forskjellen i inntekter skal ikke 

dekkes av luftromsbrukere. 

Artikkel 30 

Innsyn i enhetssatsene 

1. Medlemsstatene skal innen 1. august hvert år på en samordnet måte rådføre seg med yterne av flysikringstjenester, 

representanter for luftromsbrukerne og eventuelt lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer om vesentlige elementer knyttet 

til gjennomføringen av denne forordning, som fastsatt i nr. 2 i vedlegg XII. Slikt samråd kan gjennomføres sammen med 

samrådet nevnt i artikkel 24 nr. 3. 

Medlemsstatene skal framlegge rapporteringstabellene og de opplysningene som kreves i vedlegg IX, for partene i samrådet 

minst tre uker før samrådet. 

2. Medlemsstatene skal framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 siste ledd for Kommisjonen samme dag som de framlegges 

for partene i samrådet. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om resultatet av samrådet. 

Artikkel 31 

Beregning av avgifter 

1. Underveisavgiften for en gitt flygning i en bestemt underveisavgiftssone skal være lik produktet av den fastsatte 

enhetssatsen for underveisavgiftssonen og underveistjenesteenhetene for flygningen. 

2. Terminalavgiften for en gitt flygning i en bestemt terminalavgiftssone skal være lik produktet av den fastsatte enhetssatsen 

for terminalavgiftssonen og terminaltjenesteenhetene for flygningen. 

Ved beregning av terminalavgiften skal innflygingen og avgangen til et luftfartøy telle som én enkelt flygning. Som enhet telles 

enten den ankommende eller den avgående flygningen. 

3. Medlemsstatene skal unnta følgende flygninger fra underveisavgifter: 

a) Flygninger som gjennomføres med luftfartøyer med en største tillatte startvekt på under to tonn. 

b) Blandede VFR/IFR-flygninger i avgiftssoner der flygningene utelukkende gjennomføres som VFR-flygninger, og der det 

ikke innkreves underveisavgift for VFR-flygninger.  
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c) Flygninger som gjennomføres utelukkende med sikte på transport av regjerende monarker og deres nære familie, stats- og 

regjeringssjefer samt ministre på offisielt oppdrag, og der det er angitt med en passende statusindikator eller merknad i 

reiseplanen at flygningen utføres utelukkende for dette formål. 

d) Lete- og redningsflygninger godkjent av rette vedkommende organ. 

4. Medlemsstatene kan unnta følgende flygninger fra underveisavgifter: 

a) Militærflygninger som gjennomføres med luftfartøyer fra en medlemsstat eller en tredjestat. 

b) Opplæringsflygninger som gjennomføres utelukkende i den berørte medlemsstatens luftrom og utelukkende for å oppnå et 

sertifikat, eller en rettighet dersom det dreier seg om flygebesetning i førerkabinen, dersom det er angitt med en passende 

merknad i reiseplanen at flygningen gjennomføres utelukkende for dette formål. 

c) Flygninger som utelukkende gjennomføres for å kontrollere eller teste utstyr som brukes eller er ment å skulle brukes som 

bakkebaserte hjelpemidler for flynavigasjon, unntatt dersom det berørte luftfartøyet brukes til posisjoneringsflygninger. 

d) Flygninger som avsluttes på den lufthavnen som luftfartøyet tok av fra, og som ikke innebærer noen mellomlanding. 

e) VFR-flygninger. 

f) Flygninger for humanitære formål, godkjent av rette vedkommende organ. 

g) Toll- og politiflygninger. 

5. Medlemsstatene kan unnta flygningene nevnt i nr. 3 og 4 fra terminalavgifter. 

6. Medlemsstatene skal dekke kostnadene for de tjenestene som yterne av flysikringstjenester har ytt til flygninger som er 

unntatt fra underveisavgifter eller terminalavgifter i samsvar med nr. 3, 4 eller 5. 

Artikkel 32 

Tilpasning av flysikringsavgifter 

1. Medlemsstatene kan på en gjennomskuelig måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, tilpasse flysikringsavgiftene 

for luftromsbrukere for å 

a) optimere bruken av flysikringstjenester, 

b) redusere luftfartens innvirkning på miljøet, 

c) redusere trafikktettheten i nettverket i et bestemt område eller på en bestemt rute til visse tider, 

d) framskynde innføringen av ATM-kapasitet innenfor rammen av SESAR i påvente av tidsrommet fastsatt i de felles 

prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, særlig med sikte på stimuleringstiltak for å utstyre 

luftfartøyer med systemer som inngår i de felles prosjektene. 

Medlemsstatene skal sikre at tilpasningen av avgifter i henhold til bokstav a)–c) i dette nummer ikke fører til en generell 

endring i de årlige inntektene for yteren av flysikringstjenester sammenlignet med en situasjon uten tilpasning av avgiftene. For 

høye eller for lave innkrevinger skal føre til en justering av enhetssatsen i år n+2. 

2. Tilpasning av flysikringsavgifter skal anvendes med hensyn til underveisavgiften eller terminalavgiften, eller begge deler. 

Før tilpasningen av avgifter får anvendelse, skal medlemsstatene rådføre seg med representanter for luftromsbrukerne og ytere 

av flysikringstjenester om den planlagte tilpasningen. 

3. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal føre tilsyn med at tilpasningen av flysikringsavgifter gjennomføres på en korrekt måte 

av ytere av flysikringstjenester, og skal framlegge en rapport i samsvar med artikkel 37 nr. 1. 

Artikkel 33 

Avgiftsinnkreving 

1. Medlemsstatene kan kreve inn avgiftene gjennom én enkelt avgift per flygning. Når avgiftene faktureres og innkreves 

regionalt, kan faktureringsvalutaen være euro, og en administrativ enhetssats for fakturerings- og innkrevingskostnader kan 

legges til den aktuelle enhetssatsen.  
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2. Medlemsstatene skal sikre at beløpene som innkreves på deres vegne, brukes til å finansiere de fastsatte kostnadene som 

er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

3. Luftromsbrukere skal umiddelbart og i sin helhet betale alle flysikringsavgifter som påløper i samsvar med denne 

forordning. 

4. Medlemsstatene skal sørge for at effektive og forholdsmessige håndhevingstiltak for innkreving av flysikringsavgifter 

anvendes ved behov. Disse tiltakene kan omfatte avslag på tjenester, tilbakeholding av luftfartøyer eller andre tvangstiltak i 

samsvar med gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat. 

KAPITTEL VII 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Forenklet avgiftsordning 

1. Med forbehold for vilkårene fastsatt i nr. 2 kan medlemsstatene beslutte å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning 

for varigheten av en hel referanseperiode med hensyn til følgende: 

a) Én eller flere underveisavgiftssoner og én eller flere terminalavgiftssoner. 

b) Én eller flere ytere av flysikringstjenester som yter tjenester i avgiftssonen eller -sonene nevnt i bokstav a). 

2. Medlemsstatene kan beslutte å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning som nevnt i nr. 1 bare dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) En kommisjonsbeslutning vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 2 eller artikkel 15 nr. 4 bekrefter at 

ytelsesmålene fastsatt av medlemsstaten i utkastet til ytelsesplan nevnt i artikkel 12 er forenlige med de felles ytelsesmålene 

for Unionen. 

b) Ytelsesmålene på de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, kapasitet og miljø er blitt oppfylt i de tre årene forut for 

vedtakelsen av utkastet til ytelsesplan nevnt i artikkel 12. 

c) Ytelsesplanen omfatter en insentivordning for kapasitetsmål som påkrevd ved artikkel 11. 

d) De berørte yterne av flysikringstjenester og de berørte luftromsbrukerne er blitt rådspurt om den planlagte beslutningen, og 

luftromsbrukere som representerer minst 65 % av IFR-flygningene i luftrommet der den eller de berørte medlemsstatene er 

ansvarlige for yting av flysikringstjenester, støtter den planlagte beslutningen. 

3. Dersom medlemsstatene beslutter å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning i henhold til nr. 2, skal de unnlate å 

anvende 

a) ordningen for trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 11 nr. 2 og artikkel 27. Ved å unnlate å anvende ordningen for 

trafikkrisikodeling bæres dermed trafikkrisikoen i sin helhet av yteren av flysikringstjenester, 

b) bestemmelsene i artikkel 28 nr. 4–6 med hensyn til ordningen for kostnadsrisikodeling, 

c) de innkrevingene knyttet til for høye eller lave avgifter som følger av tilpasningen av flysikringsavgifter i henhold til 

artikkel 32. 

Enhver framføring fra årene forut for referanseperioden som den forenklede avgiftsordningen får anvendelse på, skal fortsatt tas 

i betraktning ved beregning av enhetssatsene. 

4. Dersom medlemsstatene beslutter å opprette og anvende en forenklet avgiftsordning i henhold til nr. 2, skal de angi og 

begrunne sin beslutning i ytelsesplanen, i samsvar med nr. 1.7 i vedlegg II. 

Artikkel 35 

Terminalflysikringstjenester, CNS-, MET- og AIS-tjenester og ATM-datatjenester underlagt markedsvilkår 

1. Med forbehold for bestemmelsene i denne artikkel kan medlemsstatene beslutte, enten før eller i løpet av en 

referanseperiode, at ytingen av noen eller alle terminalflysikringstjenester, CNS-, MET- og AIS-tjenester eller datatjenester for 

lufttrafikkstyring («ATM») i deres avgiftssoner, som er opprettet i samsvar med artikkel 21, er underlagt markedsvilkår.  
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2. Dersom én eller flere medlemsstater beslutter å anvende nr. 1 for den kommende referanseperioden eller, eventuelt, for 

den tiden som gjenstår av referanseperioden, og for de berørte tjenestene, skal de ikke 

a) anvende mål for kostnadseffektivitet, herunder bestemmelse av fastsatte kostnader, for de sentrale ytelsesindikatorene nevnt 

i avsnitt 2 nr. 4.1 i vedlegg I, 

b) anvende ordningene for trafikkrisikodeling og kostnadsrisikodeling i samsvar med artikkel 27 og 28, 

c) fastsette økonomiske stimuleringstiltak for de sentrale ytelsesområdene kapasitet og miljø i samsvar med artikkel 11, 

d) beregne terminalavgifter i samsvar med artikkel 31 nr. 2, 

e) fastsette enhetssatser for terminaltjenester i samsvar med artikkel 29, 

f) være underlagt kravene til samråd som angitt i artikkel 24 nr. 3. 

Bokstav d)–f) får anvendelse bare på terminalflysikringstjenester. 

Dersom en medlemsstat i løpet av en referanseperiode beslutter å anvende nr. 1, skal den også revidere sin ytelsesplan i samsvar 

med artikkel 18 nr. 1 med hensyn til de berørte tjenestene. 

3. En medlemsstat kan beslutte å anvende nr. 1 først etter å ha gjennomført alle følgende trinn: 

a) Medlemsstatens nasjonale tilsynsmyndighet har, på grunnlag av en detaljert vurdering i samsvar med vilkårene fastsatt i 

vedlegg X, fastslått at den berørte ytingen av de berørte tjenestene er underlagt markedsvilkår. 

b) Medlemsstaten har rådført seg med representantene for luftromsbrukerne om den planlagte beslutningen og om denne 

vurderingen, og har tatt hensyn til deres merknader når det er relevant. 

c) Medlemsstaten har offentliggjort den planlagte beslutningen og vurderingen. 

d) Medlemsstaten har framlagt sin planlagte beslutning og vurderingen for Kommisjonen og fått Kommisjonens godkjenning. 

Når det gjelder bokstav d), skal den berørte medlemsstaten framlegge vurderingen senest 12 måneder før begynnelsen av en 

referanseperiode eller, dersom det gjelder en vurdering i løpet av referanseperioden, uten utilbørlig forsinkelse etter å ha fullført 

vurderingen. Kommisjonen skal underrette den berørte medlemsstaten om hvorvidt den er enig i at vurderingen er utført i 

samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg X. Kommisjonen skal gjøre dette uten utilbørlig forsinkelse. Ved behov skal 

Kommisjonen anmode om tilleggsopplysninger fra den berørte medlemsstaten, som medlemsstaten skal framlegge uten 

utilbørlig forsinkelse. 

4. Dersom en medlemsstat beslutter å anvende nr. 1, skal den nasjonale tilsynsmyndigheten regelmessig vurdere om 

vilkårene fastsatt i vedlegg X fortsatt er oppfylt. 

Dersom den nasjonale tilsynsmyndigheten anser at disse vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal medlemsstaten uten utilbørlig 

forsinkelse tilbakekalle sin beslutning etter å ha fullført trinnene fastsatt i nr. 3 bokstav b)–d). 

Etter nevnte tilbakekalling skal medlemsstaten, for den kommende referanseperioden eller eventuelt for den tiden som gjenstår 

av referanseperioden, ikke anvende unntakene nevnt i nr. 2 første ledd med hensyn til de berørte tjenestene. Dersom 

tilbakekallingen skjer i løpet av referanseperioden, skal den berørte medlemsstaten også revidere sin ytelsesplan i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1. 

5. Dersom tjenestene som omfattes av anvendelsen av nr. 1, ytes i en felles avgiftssone opprettet i samsvar med artikkel 21 

nr. 4, kan de berørte medlemsstatene beslutte å fastsette at ytingen av noen av eller alle disse tjenestene bare samlet er underlagt 

markedsvilkår. I så fall skal de i fellesskap sikre at kravene i denne artikkel overholdes. 

6. Dersom en medlemsstat beslutter å anvende nr. 1, skal den framlegge for Kommisjonen opplysningene angitt i vedlegg XI 

i det første året i hver referanseperiode. Kommisjonen skal ikke offentliggjøre disse opplysningene. 

KAPITTEL VIII 

FORMIDLING AV OPPLYSNINGER, OVERVÅKING OG OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 36 

Formidling av opplysninger 

1. Med henblikk på overvåking i samsvar med artikkel 37 skal nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer, luftromsbrukere og nettverksforvalteren framlegge for Kommisjonen dataene nevnt i 

vedlegg VI i samsvar med de særlige kravene som gjelder for hver part som fastsatt i nevnte vedlegg. Dataene skal framlegges 

vederlagsfritt i et elektronisk format.  
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Med hensyn til luftromsbrukere får denne artikkel anvendelse bare på brukere som driver virksomhet i det europeiske luftrom 

med mer enn 35 000 flygninger per år, beregnet som et gjennomsnitt for de tre foregående årene. 

2. Dersom partene nevnt i nr. 1 allerede har framlagt noen av eller alle disse dataene for Eurocontrol eller Den europeiske 

unions flysikkerhetsbyrå, er de ikke pålagt å framlegge de berørte dataene for Kommisjonen, forutsatt at de underretter 

Kommisjonen om data de allerede har framlagt, tidspunktet for framleggingen og hvorvidt de har framlagt dem for Eurocontrol 

eller Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå. 

3. Partene nevnt i nr. 1 skal hver for seg treffe de nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på, valideringen av og den rettidige 

overføringen av dataene de skal framlegge i samsvar med nr. 1. De skal på anmodning fra Kommisjonen framlegge 

opplysninger om sine kvalitetskontroller og valideringsprosesser med hensyn til nevnte data. 

Artikkel 37 

Overvåking og rapportering 

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal overvåke ytelsen til flysikringstjenester som utføres i luftrom under deres 

ansvarsområde, med henblikk på å vurdere om ytelsesmålene i ytelsesplanene er nådd. 

Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet anser at disse målene ikke er nådd, eller at det er en risiko for at de ikke blir nådd, skal 

den umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. For å rette opp situasjonen og nå målene fastsatt i ytelsesplanen skal 

medlemsstaten eller den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten uten utilbørlig forsinkelse anvende de egnede tiltakene den har 

fastsatt, idet det tas hensyn til utbedringstiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/123. De skal 

uten utilbørlig forsinkelse underrette Kommisjonen om de egnede tiltakene. 

Senest 1. juni hvert år skal de nasjonale tilsynsmyndighetene framlegge en rapport for Kommisjonen om resultatene av 

overvåkingen nevnt i første ledd for det foregående året. 

2. Kommisjonen skal overvåke nettverksfunksjonenes ytelse og vurdere om ytelsesmålene i ytelsesplanen for nettverket er 

nådd. 

Dersom Kommisjonen anser at ytelsesmålene i ytelsesplanen for nettverket ikke er nådd, eller at det er en risiko for at de ikke 

blir nådd, skal den anmode nettverksforvalteren om å definere egnede tiltak for å rette opp situasjonen og nå disse 

målene. Nettverksforvalteren skal uten utilbørlig forsinkelse underrette Kommisjonen om disse tiltakene. 

3. På grunnlag av rapportene nevnt i nr. 1 siste ledd, sin egen overvåking nevnt i nr. 2 samt analysen av data som er mottatt i 

samsvar med artikkel 36 nr. 1, skal Kommisjonen overvåke ytelsen når det gjelder utførelse av flysikringstjenester og 

nettverksfunksjoner og utføre regelmessige vurderinger av oppnåelsen av ytelsesmålene. Kommisjonen skal underrette 

medlemsstatene om sin overvåkingsvirksomhet minst en gang i året. 

Artikkel 38 

Offentliggjøring 

1. Medlemsstatene skal offentliggjøre, særlig elektronisk, følgende opplysninger: 

a) Alle beslutninger som de har truffet i henhold til artikkel 1 nr. 4 og 5. 

b) Alle beslutninger som de har truffet i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav c). 

c) Sine utkast til ytelsesplaner nevnt i artikkel 12. 

d) Sine vedtatte ytelsesplaner nevnt i artikkel 16. 

e) Sine rapporteringstabeller nevnt i artikkel 24, 29 og 30. 

2. Nettverksforvalteren skal offentliggjøre, særlig elektronisk, følgende opplysninger: 

a) Utkastet til ytelsesplan for nettverket nevnt i artikkel 19 nr. 1. 

b) Den vedtatte ytelsesplanen for nettverket nevnt i artikkel 19 nr. 3. 

3. Kommisjonen skal offentliggjøre, særlig elektronisk, de rapportene og det støttematerialet som organet for 

ytelsesvurdering har utarbeidet om bistanden som dette organet har gitt i samsvar med artikkel 3. 
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KAPITTEL IX 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 39 

Begrunnelse for og klager på nasjonale beslutninger 

Medlemsstatene skal påse at beslutninger truffet av deres vedkommende nasjonale myndigheter i henhold til denne forordning 

er behørig begrunnet og underlagt effektiv rettslig klageadgang i samsvar med nasjonal rett. 

Artikkel 40 

Oppheving 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 oppheves med virkning fra 1. januar 2020. Disse 

forordningene får fortsatt anvendelse med henblikk på gjennomføringen av ytelses- og avgiftsordningene for den andre 

referanseperioden. 

Artikkel 41 

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 11. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

SENTRALE YTELSESINDIKATORER FOR FASTSETTELSE AV MÅL OG INDIKATORER FOR OVERVÅKING 

AVSNITT 1 

Sentrale ytelsesindikatorer for fastsettelse av felles mål for Unionen og indikatorer for overvåking på unionsplan 

1. SIKKERHET 

1.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Minstenivået for sikkerhetsstyringens effektivitet som skal oppnås av ytere av flysikringstjenester som er sertifisert til å 

yte lufttrafikktjenester. Denne sentrale ytelsesindikatoren måler i hvor stor grad følgende mål for sikkerhetsstyring er 

gjennomført: 

a) Retningslinjer og mål for sikkerhet. 

b) Håndtering av sikkerhetsrisiko. 

c) Sikkerhetsbekreftelse. 

d) Sikkerhetsfremmende tiltak. 

e) Sikkerhetskultur. 

1.2. Indikatorer for overvåking 

a) Antall rullebaneinntrenginger på unionsplan med sikkerhetsvirkninger, beregnet i samsvar med nr. 1.2 bokstav a) i 

avsnitt 2. 

b) Antall underskridelser av atskillelsesminima på unionsplan med sikkerhetsvirkninger, beregnet i samsvar med nr. 1.2 

bokstav b) i avsnitt 2. 

2. MILJØ 

2.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Denne sentrale ytelsesindikatoren måler gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen, 

beregnet som følger: 

a) Indikatoren er sammenligningen mellom lengden på underveisdelen av den faktiske flygebanen på grunnlag av 

overvåkingsdata og den tilbakelagte strekningen, sammenlagt for IFR-flygninger i eller gjennom luftrommet som 

definert i artikkel 1, heretter kalt «det europeiske luftrom». 

b) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

c) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det europeiske luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det europeiske luftrommet til å beregne denne indikatoren som henholdsvis opprinnelsessted 

eller bestemmelsessted, og ikke avgangslufthavnen eller bestemmelseslufthavnen. 

d) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det europeiske luftrommet og krysser et ikke-

europeisk luftrom, brukes bare delen innenfor det europeiske luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

e) «Tilbakelagt strekning» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn i og ut av hver 

del av luftrommet for alle deler av flygebanen. Tilbakelagt strekning utgjør disse punktenes bidrag til 

storsirkeldistansen mellom flygningens opprinnelsessted og bestemmelsessted. 

f) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved beregning av 

dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra beregningen. 

2.2. Indikatorer for overvåking 

a) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen, 

beregnet som følger: 

i) Differansen mellom lengden på underveisdelen av den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen og den 

tilsvarende delen av storsirkeldistansen, sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller gjennom europeisk luftrom.  
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ii) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

iii) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det europeiske luftrommet, brukes innflygings- 

eller utflygingspunktene i det europeiske luftrommet til å beregne denne indikatoren som henholdsvis 

opprinnelsessted eller bestemmelsessted, og ikke avgangslufthavnen eller bestemmelseslufthavnen. 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det europeiske luftrommet og krysser et ikke-

europeisk luftrom, brukes bare delen innenfor det europeiske luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

v) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

b) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den korteste begrensede flygebanen, beregnet som følger: 

i) Indikatoren er differansen mellom lengden på underveisdelen av den korteste begrensede flygebanen som er 

tilgjengelig for reiseplanlegging, beregnet av algoritmer for planlegging av flygebaner og nettverksforvalterens 

systemer for validering av reiseplaner, målt mellom innflygings- og utflygingspunktene for to terminalområder, 

og den tilsvarende delen av storsirkeldistansen sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller gjennom det 

europeiske luftrommet. 

ii) Denne indikatoren tar hensyn til restriksjonsområder på dager med og uten militær virksomhet som er 

offentliggjort i dokumentet som angir tilgjengelige ruter (RAD, Route Availability Document), utstedt av 

nettverksforvalteren, og den faktiske statusen for ruter underlagt særlige vilkår på tidspunktet for den sist 

innleverte reiseplanen. 

iii) Med «underveisdelen» menes delen utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det europeiske luftrommet, brukes innflygings- 

eller utflygingspunktene i det europeiske luftrommet til å beregne denne indikatoren som henholdsvis 

opprinnelsessted eller bestemmelsessted, og ikke avgangslufthavnen eller bestemmelseslufthavnen. 

v) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det europeiske luftrommet og krysser et ikke-

europeisk luftrom, brukes bare delen innenfor det europeiske luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

vi) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

c) Effektiv bruk av reservert eller atskilt luftrom beregnet som forholdet mellom tiden det opprinnelig ble anmodet om å 

få tildelt for reservasjon eller atskillelse fra allmenn lufttrafikk, og den endelige tildelte tiden brukt til virksomheten 

som krevde slik atskillelse eller reservasjon. Indikatoren beregnes for alle fordelinger av luftrom som er meddelt 

nettverksforvalteren. 

d) Graden av planlegging via tilgjengelige luftromsstrukturer, herunder reservert eller atskilt luftrom og ruter underlagt 

særlige vilkår, for allmenn lufttrafikk beregnet som forholdet mellom luftfartøyer som innleverer reiseplaner via slike 

luftromsstrukturer, og antall luftfartøyer som kunne ha innlevert planer via disse luftromsstrukturene. 

e) Utnyttelsesgraden for tilgjengelige luftromsstrukturer, herunder reservert eller atskilt luftrom, ruter underlagt særlige 

vilkår, for allmenn lufttrafikk beregnet som forholdet mellom luftfartøyer som flyr via slike luftromsstrukturer, og 

antall luftfartøyer som kunne ha innlevert planer via disse luftromsstrukturene. 

3. KAPASITET 

3.1. Sentral ytelsesindikator 

Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-underveisforsinkelse per flygning som skyldes flysikringstjenester, beregnet som 

følger: 

a) ATMF-forsinkelsen underveis er forsinkelsen beregnet av nettverksforvalteren, uttrykt som differansen mellom 

estimert avgangstid og beregnet avgangstid tildelt av nettverksforvalteren.  
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b) For denne indikatoren menes med 

«estimert avgangstid» tidspunktet da luftfartøyet forventes å være i luften, beregnet av nettverksforvalteren og basert 

på den sist estimerte utkjøringstiden, eller målutkjøringstid for lufthavner som omfattes av samarbeidsbaserte 

beslutningsprosesser for lufthavner, pluss den estimerte uttaksetiden beregnet av nettverksforvalteren, 

«beregnet avgangstid» tidspunktet som nettverksforvalteren tildeler på dagen for flygningen som følge av taktisk 

fordeling av tidsluker, da en flygning forventes å være i luften, 

«estimert uttaksetid» den estimerte tiden mellom utkjøring og avgang. Dette estimatet omfatter eventuell buffertid for 

forsinkelser ved ventepunktet eller ved avising et annet sted før avgang. 

c) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære 

hendelser. 

d) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

3.2. Indikatorer for overvåking 

a) Gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse, uttrykt i antall minutter, ved ankomst per flygning som kan tilskrives 

flysikringstjenester for terminalområdet og lufthavnområdet, og som er forårsaket av landingsrestriksjoner i 

bestemmelseslufthavnen, beregnet som følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige genererte ATFM-forsinkelsen ved ankomst per innkommende IFR-

flygning. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger som lander i bestemmelseslufthavnen, og omfatter alle årsaker til 

ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære hendelser. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) Prosentdelen av flygninger med en ATFM-underveisforsinkelse på mer enn 15 minutter, beregnet som følger: 

i) ATFM-underveisforsinkelse beregnet i samsvar med nr. 3.1 bokstav a). 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, unntatt ekstraordinære 

hendelser. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) Den gjennomsnittlige tiden, uttrykt i minutter, for all forsinkelse før avgang per flygning, uansett årsak, beregnet som 

følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelsen som kan tilskrives 

— forsinkelser som skyldes luftfartsselskapenes virksomhet, 

— ATMF-underveisforsinkelser rapportert av luftromsbrukere, 

— følgeforsinkelser («knock-on»), 

— driftsforsinkelser i lufthavnen, herunder ATFM-forsinkelser i lufthavnen som rapporteres av 

luftromsbrukere og forårsakes av regulering basert på trafikkmengde, med en referanseplassering 

klassifisert som flyplassone eller flyplass. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger og beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i 

referanseperioden. 

4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Den årlige endringen i den gjennomsnittlige fastsatte enhetskostnaden (DUC) for Unionen for underveisflysikrings-

tjenester, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren uttrykkes som en prosentdel og gjenspeiler variasjonen fra år til år i den gjennomsnittlige fastsatte 

enhetskostnaden for Unionen for underveisflysikringstjenester, med utgangspunkt i referanseverdien nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav a).  
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b) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) Den gjennomsnittlige fastsatte enhetskostnaden for Unionen for flysikringstjenester underveis er forholdet mellom 

fastsatte underveiskostnader og underveistrafikk som forventes i hvert år i referanseperioden på unionsplan, uttrykt i 

underveistjenesteenheter, i henhold til Kommisjonens forutsetninger for fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen i 

samsvar med artikkel 9 nr. 3. 

d) Den gjennomsnittlige fastsatte enhetskostnaden for Unionen for underveisflysikringstjenester beregnes i euro og i 

realverdi. 

4.2. Indikatorer for overvåking 

Den faktiske enhetskostnaden som brukerne pådrar seg separat for underveis- og terminalflysikringstjenester på 

unionsplan, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden som det vektede gjennomsnittet 

av summen av den fastsatte enhetskostnaden for hver medlemsstat for flysikringstjenester og av justeringene i 

samsvar med artikkel 25 nr. 2 med utgangspunkt i samme år. 

b) Denne indikatoren uttrykkes i euro og i nominell verdi. 

AVSNITT 2 

Sentrale ytelsesindikatorer for fastsettelse av mål på lokalt plan og indikatorer for overvåking på lokalt plan 

1. SIKKERHET 

1.1. Sentral ytelsesindikator 

Nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet i samsvar med nr. 1.1 i avsnitt 1. 

I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nivået for ytere av flysikringstjenester. 

1.2. Indikatorer for overvåking 

a) Andelen rullebaneinntrenginger i lufthavner i en medlemsstat, beregnet som samlet antall rullebaneinntrenginger som 

påvirket sikkerheten og inntraff i nevnte lufthavner, dividert med samlet antall IFR- og VFR-flybevegelser i disse 

lufthavnene. 

b) Andelen underskridelser av atskillelsesminima i luftrommet tilhørende samtlige kontrollenheter for lufttrafikktjenester 

i en medlemsstat, beregnet som samlet antall underskridelser av atskillelsesminima som påvirket sikkerheten og 

inntraff i nevnte luftrom, dividert med samlet antall kontrollerte flygetimer innenfor dette luftrommet. 

c) Andelen rullebaneinntrenginger i en lufthavn, beregnet som samlet antall rullebaneinntrenginger som 

lufttrafikktjenester eller CNS-tjenester har bidratt til, som påvirket sikkerheten og inntraff i nevnte lufthavn, dividert 

med samlet antall IFR- og VFR-flybevegelser i den lufthavnen. 

d) Andelen underskridelser av atskillelsesminima i luftrommet der yteren av flysikringstjenester yter lufttrafikktjenester, 

beregnet som samlet antall underskridelser av atskillelsesminima som lufttrafikktjenester eller CNS-tjenester har 

bidratt til, og som har påvirket sikkerheten, dividert med samlet antall kontrollerte flygetimer innenfor dette 

luftrommet. 

e) Dersom det er innført automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, bruk av disse systemene av ytere av 

flysikringstjenester som en del av deres ramme for sikkerhetsrisikostyring med henblikk på innsamling, lagring og 

analyser i nesten sanntid av data som omfatter minst underskridelser av atskillelsesminima og rullebaneinntrenging. 

Indikatorene for overvåking nevnt i dette nummer skal beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav a) og c) menes med «lokal» på lufthavnnivå. I forbindelse med 

indikatoren fastsatt i bokstav b) menes med «lokal» på nasjonalt plan. I forbindelse med indikatoren fastsatt i bokstav d) 

menes med «lokal» på nivået for ytere av flysikringstjenester.  
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2. MILJØ 

2.1. Sentral ytelsesindikator 

Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren er sammenligningen mellom lengden på underveisdelen av den faktiske flygebanen på grunnlag av 

overvåkingsdata og den tilbakelagte strekningen, sammenlagt for IFR-flygninger i eller gjennom lokalt luftrom. 

b) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt avgangs- og 

bestemmelseslufthavnene. 

c) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det lokale luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det lokale luftrommet til å beregne denne indikatoren. 

d) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det lokale luftrommet og krysser et ikke-lokalt 

luftrom, brukes bare delen innenfor det lokale luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

e) «Tilbakelagt strekning» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn i og ut av det 

lokale luftrommet. Tilbakelagt strekning utgjør disse punktenes bidrag til storsirkeldistansen mellom flygningens 

opprinnelsessted og bestemmelsessted. 

f) I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nasjonalt plan eller på nivået for funksjonelle 

luftromsblokker, avhengig av nivået som ytelsesplanen er opprettet for. 

g) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved beregning av 

dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra beregningen. 

2.2. Indikatorer for overvåking 

a) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen, 

beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Differansen mellom lengden på underveisdelen av den siste flygebanen ifølge den innleverte reiseplanen og den 

tilsvarende delen av storsirkeldistansen, sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller gjennom lokalt luftrom. 

ii) Med «underveisdelen» menes strekningen som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 NM rundt lufthavnene. 

iii) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det lokale luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det lokale luftrommet til å beregne denne indikatoren. 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det lokale luftrommet og krysser et ikke-lokalt 

luftrom, brukes bare delen innenfor det lokale luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

v) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

b) Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den korteste begrensede flygebanen, beregnet på lokalt plan 

som følger: 

i) Indikatoren er differansen mellom lengden på underveisdelen av den korteste begrensede flygebanen som er 

tilgjengelig for reiseplanlegging, beregnet av algoritmer for planlegging av flygebaner og nettverksforvalterens 

systemer for validering av reiseplaner, og den tilbakelagte strekningen sammenlagt for alle IFR-flygninger i eller 

gjennom det lokale luftrommet. 

ii) Denne indikatoren tar hensyn til restriksjonsområder som er offentliggjort i dokumentet som angir tilgjengelige 

ruter (RAD, Route Availability Document), utstedt av nettverksforvalteren, og den faktiske statusen for ruter 

underlagt særlige vilkår på tidspunktet for den sist innleverte reiseplanen. 

iii) Med «underveisdelen» menes delen utenfor en sirkel på 40 NM rundt avgangs- og bestemmelseslufthavnene.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1207 

 

 

iv) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn utenfor det lokale luftrommet, brukes innflygings- eller 

utflygingspunktene i det lokale luftrommet til å beregne denne indikatoren. 

v) Når en flygning avgår fra eller ankommer til en lufthavn innenfor det lokale luftrommet og krysser et ikke-lokalt 

luftrom, brukes bare delen innenfor det lokale luftrommet ved beregning av denne indikatoren. 

vi) «Tilbakelagt strekning» er en funksjon av innflygings- og utflygingspunktenes posisjon ved flyging inn i og ut av 

det lokale luftrommet. Tilbakelagt strekning utgjør disse punktenes bidrag til storsirkeldistansen mellom 

flygingens opprinnelsessted og bestemmelsessted. 

vii) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden, som et gjennomsnitt. Ved 

beregning av dette gjennomsnittet utelates de ti høyeste daglige verdiene og de ti laveste daglige verdiene fra 

beregningen. 

c) Tilleggstid i uttaksefasen, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er differansen mellom faktisk uttaksetid og uhindret uttaksetid. 

ii) Uhindret uttaksetid er uttaksetiden i perioder uten overbelastning og med liten trafikk i en lufthavn. 

iii) Denne indikatoren uttrykkes i minutter per avgang, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i 

referanseperioden. 

d) Tilleggstid i terminalluftrommet, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er forskjellen mellom transittid for området for sekvensering og måling av effektivitet i 

trafikkavviklingen (Arrival Sequencing and Metering Area, ASMA) og uhindret tid basert på transittider for 

ASMA. 

ii) Uhindret tid basert på transittider for ASMA bestemmes for hver gruppe av flygninger med samme parametrer, 

som er luftfartøyklasse, ASMA-innflygingssektor og landingsbane, og representerer transittiden i perioder uten 

overbelastning og med liten trafikk. 

iii) Denne indikatoren uttrykkes i minutter per ankomst, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i 

referanseperioden. 

iv) ASMA defineres som en sylinder med en radius på 40 NM rundt ankomstlufthavnen. 

e) Andelen ankomster med kontinuerlig nedstigning (Continuous Descent Operation, CDO), beregnet på lokalt plan som 

følger: 

i) Denne indikatoren er forholdet mellom det samlede antall ankomster som utfører CDO fra et referansepunkt i en 

høyde over bakken, definert av den nasjonale tilsynsmyndigheten, og det samlede antall ankomster. 

ii) Denne indikatoren uttrykkes i prosent, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

f) Effektiv bruk av reservert eller atskilt lokalt luftrom, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav c) i avsnitt 1. 

g) Graden av planlegging via tilgjengelige lokale luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav d) i avsnitt 

1. 

h) Utnyttelsesgraden for tilgjengelige lokale luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav e) i avsnitt 1. 

i) I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav a) og b) menes med «lokal» på nasjonalt plan eller på nivået for 

funksjonelle luftromsblokker, avhengig av nivået som ytelsesplanen er opprettet for, herunder tilfeller av delegering 

av ansvar for yting av lufttrafikktjenester som følge av tverrnasjonale samarbeidsordninger. I forbindelse med 

indikatorene fastsatt i bokstav c) og d) menes med «lokal» på lufthavnnivå med minst 80 000 IFR-flybevegelser i året. 

I forbindelse med indikatoren fastsatt i bokstav e) menes med «lokal» på lufthavnnivå. I forbindelse med indikatorene 

fastsatt i bokstav f)–h) menes med «lokal» på nasjonalt plan spesifisert etter kontrollsentralenes ansvarsområde, 

herunder tilfeller av delegering av ansvar for yting av lufttrafikktjenester som følge av tverrnasjonale 

samarbeidsordninger.  
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3. KAPASITET 

3.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a) Gjennomsnittlig antall minutter ATFM-underveisforsinkelse per flygning som skyldes flysikringstjenester, beregnet 

som følger: 

i) ATFM-underveisforsinkelsen, beregnet i samsvar med nr. 3.1 bokstav a) i avsnitt 1. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger gjennom lokalt luftrom og alle årsaker til ATFM-forsinkelser, 

unntatt ekstraordinære hendelser. Den omfatter også IFR-flygninger gjennom andre luftrom når korreksjoner for 

forsinkelse anvendes som følge av framgangsmåten for forsinkelsesjustering etter utført flyging, som koordineres 

av nettverksforvalteren og gir driftsmessig berørte parter mulighet til å underrette nettverksforvalteren i spørsmål 

som gjelder måling, klassifisering og tildeling av ATFM-forsinkelse. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

iv) I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nasjonalt plan eller på nivået for funksjonelle 

luftromsblokker, avhengig av nivået som ytelsesplanen er opprettet for. 

v) Med henblikk på overvåking spesifiseres de beregnede verdiene for denne indikatoren på nasjonalt plan dersom 

ytelsesplanen er opprettet på nivået for funksjonelle luftromsblokker, herunder tilfeller av delegering av ansvar 

for yting av lufttrafikktjenester som følge av tverrnasjonale samarbeidsordninger. 

b) Gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse, uttrykt i antall minutter, ved ankomst per flygning som kan tilskrives 

flysikringstjenester for terminalområdet og lufthavnområdet, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelsen ved ankomst i bestemmelseslufthavnen forårsaket av 

ATFM-regler per inngående IFR-flygning. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger som lander i bestemmelseslufthavnen, og alle årsaker til ATFM-

forsinkelser, unntatt ekstraordinære hendelser. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

iv) I forbindelse med denne indikatoren menes med «lokal» på nasjonalt plan. 

v) Med henblikk på overvåking spesifiseres de beregnede verdiene for denne indikatoren på lufthavnnivå. 

3.2. Indikatorer for overvåking 

a) Prosentdelen av IFR-flygninger som overholder sine ATFM-tidsluker for avgang på lokalt plan, beregnet for hele 

kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) Gjennomsnittlig antall minutters forsinkelse før avgang per flygning på grunn av flygekontroll som skyldes 

startrestriksjoner i avgangslufthavnen, beregnet på lokalt plan som følger: 

i) Denne indikatoren er den gjennomsnittlige forsinkelsen før avgang på grunn av flygekontroll per utgående IFR-

flygning. 

ii) Denne indikatoren omfatter alle IFR-flygninger med avgang fra avgangslufthavnen og omfatter forsinkelser i 

avgangen forårsaket av flygekontrollbegrensninger når luftfartøyet er klart til å forlate oppstillingsplassen ved 

avgang. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) Gjennomsnittlig forsinkelse, uttrykt i minutter, for alle avgangsforsinkelser uansett årsak per flygning, beregnet på 

lokalt plan i samsvar med nr. 3.2 bokstav c) i avsnitt 1. 

d) I forbindelse med indikatoren fastsatt i bokstav a) menes med «lokal» på nasjonalt plan spesifisert etter lufthavn.  

I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav b) og c) menes med «lokal» på lufthavnnivå for lufthavner med minst 

80 000 IFR-flybevegelser i året.  
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4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a) Den fastsatte enhetskostnaden for flysikringstjenester underveis, beregnet som følger: 

i) Denne indikatoren er forholdet mellom fastsatte underveiskostnader og trafikk i avgiftssonen som forventes i 

hvert år av referanseperioden på lokalt plan, uttrykt i underveistjenesteenheter, som inngår i ytelsesplanene. 

ii) Denne indikatoren uttrykkes i realverdi og i nasjonal valuta. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) Den fastsatte enhetskostnaden for terminalflysikringstjenester, beregnet som følger: 

i) Denne indikatoren er forholdet mellom fastsatte kostnader og trafikk som forventes i hvert år av 

referanseperioden på lokalt plan, uttrykt i terminaltjenesteenheter, som inngår i ytelsesplanene. 

ii) Denne indikatoren uttrykkes i realverdi og i nasjonal valuta. 

iii) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

c) I forbindelse med indikatorene fastsatt i bokstav a) og b) menes med «lokal» på avgiftssonenivå. 

4.2. Indikator for overvåking 

Den faktiske enhetskostnaden som brukerne pådrar seg separat for underveis- og terminalflysikringstjenester, beregnet 

som følger: 

a) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden som summen av den fastsatte 

enhetskostnaden for flysikringstjenester og av justeringene i samsvar med artikkel 25 nr. 2 med utgangspunkt i samme 

år. 

b) Denne indikatoren uttrykkes i nominell verdi og i nasjonal valuta. 

AVSNITT 3 

Sentrale ytelsesindikatorer for fastsettelse av mål og indikatorer for overvåking av nettverksfunksjoner 

1. Alle indikatorene som er fastsatt i dette avsnitt, får anvendelse på det geografiske området som omfattes av denne 

forordnings virkeområde. 

2. SIKKERHET 

2.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Nivået for effektiviteten til nettverksforvalterens sikkerhetsstyring i samsvar med nr. 1.1 i avsnitt 1. 

2.2. Indikatorer for overvåking 

ATFM-overskridelser over de kapasitetsgrensene som yteren av flysikringstjenester har angitt for en sektor, når ATFM-

regler anvendes, beregnet som følger: 

a) Forholdet mellom tidsrommet da antall flygninger overskrider med mer enn 10 % de kapasitetsgrensene som yteren 

av flysikringstjenester har angitt for en sektor, da ATFM-regler anvendes, og det samlede tidsrommet da ATFM-

regler anvendes, beregnet for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

b) I forbindelse med denne indikatoren er det regulerte tidsrommet inndelt i overlappende timer med et intervall på  

20 minutter. 

3. MILJØ 

3.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

Den forbedringen av flygeeffektiviteten underveis som genereres av funksjonen for utforming av det europeiske 

rutenettverket i tilknytning til banen i den sist innleverte reiseplanen, uttrykt i prosentpoeng av den årlige variasjonen i 

flygeeffektivitet underveis for banen i den sist innleverte reiseplanen og beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav a) i 

avsnitt 1. 
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4. KAPASITET 

4.1. Sentrale ytelsesindikatorer 

a) Prosentdelen av ATFM-underveisforsinkelser som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutnings-

prosessene på nettverksplan og tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter, i prosent av ATFM-

underveisforsinkelser som totalt er unngått fra år til år, der ATFM-underveisforsinkelser beregnes i samsvar med  

nr. 3.1 i avsnitt 1. 

b) Prosentdelen av ATFM-forsinkelser ved ankomst som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutnings-

prosessene på nettverksplan og tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter, i prosent av ATFM-forsinkelser 

ved ankomst som totalt er unngått, der ATFM-forsinkelser ved ankomst beregnes i samsvar med nr. 3.2 bokstav a) i 

avsnitt 1. 

4.2. Indikatorer for overvåking 

a) Årlig prosentdel av IFR-flygninger med en ATFM-forsinkelse på over 15 minutter. 

b) Gjennomsnittet, i løpet av et kalenderår, av daglig antall ATFM-regler som hver for seg fører til høyst 200 minutter 

med forsinkelse. 

c) Gjennomsnittet, i løpet av et kalenderår, av ATFM-underveisforsinkelser i helger, uttrykt i minutters forsinkelse per 

flygning. 

d) Årlig prosentdel av forsinkelse for første rotasjon på grunn av kapasitet og bemanning for et første utvalg av 

kontrollsentraler/lufthavner som ifølge nettverksforvalterens årlige vurdering har størst potensial for en reduksjon i 

forsinkelser. 

e) Effektiv bruk av reservert eller atskilt luftrom, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav c) i avsnitt 1. 

f) Graden av planlegging via tilgjengelige luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav d) i avsnitt 1. 

g) Utnyttelsesgraden for tilgjengelige luftromsstrukturer, beregnet i samsvar med nr. 2.2 bokstav e) i avsnitt 1. 

5. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

5.1. Indikatorer for overvåking 

Enhetskostnaden for utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver, beregnet som følger: 

a) Denne indikatoren er forholdet mellom faktiske kostnader for utførelsen av nettverksforvalterens oppgaver og 

underveistrafikk, uttrykt i underveistjenesteenheter, i løpet av referanseperioden, på nivået for det geografiske 

området der nettverksforvalteren utfører de oppgavene som er nødvendige for utøvelsen av nettverksfunksjonene. 

b) Denne indikatoren uttrykkes i euro og i realverdi. 

c) Denne indikatoren beregnes for hele kalenderåret og for hvert år i referanseperioden. 

 _____  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1211 

 

 

VEDLEGG II 

MAL FOR DE YTELSESPLANENE PÅ NASJONALT PLAN ELLER INNENFOR FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER 

SOM ER NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 1 

1. INNLEDNING 

1.1. Beskrivelse av situasjonen, herunder planens virkeområde med hensyn til geografisk dekning og tjenester, liste over 

berørte ytere av flysikringstjenester og andre generelle opplysninger som er relevante for ytelsesplanen. 

1.2. Trafikkprognoser nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav f) og g), uttrykt i IFR-flybevegelser og i tjenesteenheter, som ligger til 

grunn for ytelsesplanen, basert på grunnprognosen fra Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste (STATFOR). Dersom 

prognosene avviker fra STATFORs grunnprognoser, skal grunnene som berettiger bruk av en annen prognose enn den 

som er nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav f) og g), samt en begrunnelse for bruken av disse prognosene, dokumenteres. 

1.3. Beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter om utkastet til ytelsesplan, herunder de punktene det var enighet 

og uenighet om, samt grunnene til slik uenighet. 

1.4. Liste over lufthavner som omfattes av ytelses- og avgiftsordningen, samt deres gjennomsnittlige antall IFR-flybevegelser i 

året. 

1.5. Dersom det er relevant, liste over tjenester hvis yting er fastslått å være underlagt markedsvilkår i samsvar med  

artikkel 35. 

1.6. Med hensyn til ytelsesplaner som er vedtatt innenfor funksjonelle luftromsblokker, en beskrivelse av prosessen som følges 

for å utarbeide og vedta ytelsesplanen. 

1.7. Angivelse av hvorvidt den forenklede avgiftsordningen nevnt i artikkel 34 får anvendelse, og i så fall dokumentasjon som 

viser at vilkårene i nevnte artikkel er oppfylt, samt en beskrivelse av anvendelsen av den forenklede avgiftsordningen og 

dens virkeområde med hensyn til avgiftssoner som omfattes. 

2. INVESTERINGER 

2.1. Beskrivelse av og begrunnelse for kostnadene, arten og nytten av nye og eksisterende investeringer i anleggsmidler som er 

planlagt i referanseperioden. 

2.2. Opplysningene nevnt i nr. 2.1 skal særlig omfatte følgende: 

a) De fastsatte kostnadene for nye og eksisterende investeringer med hensyn til avskrivning, kapitalkostnader og 

leasingkostnader i løpet av hele referanseperioden, samt for hvert kalenderår i perioden, i samsvar med vedlegg VII. 

b) Beskrivelse av og begrunnelse for større investeringer, herunder med hensyn til følgende elementer: 

i) Samlet verdi av hver større investering. 

ii) Eiendelen eller eiendelene som er anskaffet eller utviklet. 

iii) Opplysninger om fordelen ved investeringen for luftromsbrukere samt om resultatene av samrådet med 

representantene for luftromsbrukerne. 

iv) For større investeringer i ATM-systemer: 

— Skjelning mellom investeringer i nye systemer, ettersyn av eksisterende systemer og utskiftnings-

investeringer. 

— Begrunnelse for relevansen av hver investering med henvisning til den europeiske ATM-hovedplanen og de 

felles prosjektene nevnt i artikkel 15a i forordning (EF) nr. 550/2004. 

c) Nærmere opplysninger om synergiene som er oppnådd innenfor funksjonelle luftromsblokker eller eventuelt gjennom 

andre initiativer til samarbeid over landegrensene, særlig med hensyn til felles infrastruktur og felles innkjøp. 

3. NASJONALE YTELSESMÅL ELLER YTELSESMÅL FOR FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER SAMT TILTAK FOR Å NÅ 

DEM 

3.1. Nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker på hvert sentrale ytelsesområde, fastsatt med 

henvisning til hver sentrale ytelsesindikator som fastsatt i avsnitt 2 i vedlegg I, som dekker hvert kalenderår i 

referanseperioden.  
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3.2. For alle sentrale ytelsesområder, en beskrivelse av de viktigste tiltakene som er iverksatt på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker for å nå ytelsesmålene. 

3.3. Tilleggsopplysninger som underbygger de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle luftromsblokker 

på det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet: 

a) Fastsatte kostnader for underveis- og terminalflysikringstjenester fastsatt i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og 

b) i forordning (EF) nr. 550/2004 og denne forordning, for hvert år i referanseperioden. 

b) Prognose for underveistjenesteenheter og terminaltjenesteenheter, for hvert år i referanseperioden. 

c) Referanseverdiene for kostnadseffektivitetsmål for flysikringstjenester underveis og på terminalområdet som nevnt i 

artikkel 10 nr. 2 bokstav a) samt en beskrivelse av og begrunnelse for metoden som brukes til å estimere disse 

verdiene for hver avgiftssone. 

d) Beskrivelse av og begrunnelse for kriteriene og metodene for fordelingen av kostnader til avgiftssoner og fordelingen 

av kostnader mellom underveistjenester og terminaltjenester, i samsvar med artikkel 22 nr. 5. 

e) Beskrivelse av og begrunnelse for avkastningen på egenkapital for de berørte yterne av flysikringstjenester samt for 

gjeldsgraden og nivået og sammensetningen av eiendelene som brukes til å beregne kapitalkostnaden som inngår i de 

fastsatte kostnadene. 

f) Beskrivelse av og begrunnelse for økonomiske forutsetninger, herunder 

— forutsetninger som ligger til grunn for beregningen av pensjonskostnader som inngår i de fastsatte kostnadene, 

herunder en beskrivelse av de relevante nasjonale reglene for pensjoner og pensjonsregnskap som disse 

forutsetningene er basert på, samt opplysninger om hvorvidt det forventes å bli endringer i disse reglene, 

— forutsetninger om rente på lån som finansierer ytingen av flysikringstjenester, herunder beløp, løpetid og andre 

relevante opplysninger om lån, og forklaring på det vektede gjennomsnittet av gjeldsrenten som brukes til å 

beregne kapitalkostnaden før skatt og kapitalkostnaden som inngår i de fastsatte kostnadene, 

— bare til orientering, inflasjonsprognose basert på det internasjonale valutafondets (IMF) konsumprisindeks (KPI), 

— justeringer som går utover bestemmelsene i de internasjonale standardene for finansiell rapportering vedtatt av 

Unionen i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(1). 

g) Beskrivelse av og forklaring på justeringene som følger av årene før referanseperioden. 

h) Angivelse og kategorisering av de fastsatte kostnadene knyttet til kostnadspostene nevnt i artikkel 28 nr. 3. 

i) Dersom det er relevant, en beskrivelse av enhver betydelig omstrukturering som er planlagt i referanseperioden. 

j) Dersom det er relevant, omstruktureringskostnader som er godkjent fra tidligere referanseperioder og skal inndrives. 

k) Rapporteringstabellene og tilleggsopplysningene som kreves i henhold til vedlegg VII, IX og XI, og som skal 

vedlegges ytelsesplanen. 

3.4. En spesifikasjon av ytelsesmålene fastsatt i samsvar med avsnitt 2 nr. 2.1 og nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg I for hver enkelt 

yter av flysikringstjenester som omfattes av ytelsesplanen, og, for ytelsesplaner opprettet innenfor funksjonelle 

luftromsblokker, som gjenspeiler den enkelte berørte yters bidrag til ytelsesmålene innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

3.5. Dersom det ikke finnes et felles ytelsesmål for Unionen, beskrivelse av og forklaring på hvordan de nasjonale 

ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle luftromsblokker bidrar til å forbedre ytelsen til det europeiske ATM-

nettet. 

3.6. Beskrivelse av og forklaring på den gjensidige avhengigheten og kompromissene mellom de sentrale ytelsesområdene, 

herunder forutsetninger som brukes til å vurdere disse kompromissene. 

4. INITIATIVER OVER LANDEGRENSENE OG GJENNOMFØRING AV SESAR 

4.1. Beskrivelse av de initiativene til samarbeid over landegrensene som er gjennomført, eller planlegges gjennomført, på 

nivået for ytere av flysikringstjenester for å forbedre ytingen av flysikringstjenester. Angivelse av ytelsesgevinstene som 

disse initiativene har muliggjort på de forskjellige sentrale ytelsesområdene. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s.1). 
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4.2. Beskrivelse av den seneste og forventede framdriften i innføringen av de felles SESAR-prosjektene nevnt i artikkel 15a i 

forordning (EF) nr. 550/2004 samt av praksis for endringsstyring i forbindelse med overgangsplaner for å minimere 

eventuelle negative virkninger av endringer på nettverkets ytelse. 

5. ORDNINGER FOR TRAFIKKRISIKODELING OG INSENTIVORDNINGER 

5.1. Med hensyn til hver berørt avgiftssone, en beskrivelse av de fastsatte verdiene for parametrene for trafikkrisikodeling får 

anvendelse i samsvar med artikkel 27: 

a) Angivelse av det gjeldende avviket nevnt i artikkel 27 nr. 2 og av de sentrale verdiene for trafikkrisikodeling nevnt i 

artikkel 27 nr. 3. 

b) Dersom den nasjonale tilsynsmyndigheten tilpasser verdiene for parametrene for ordningen for trafikkrisikodeling 

nevnt i bokstav a) i samsvar med artikkel 27 nr. 5: 

i) Begrunnelse for de fastsatte verdiene for parametrene for trafikkrisikodeling. 

ii) Beskrivelse av prosessen for samråd med luftromsbrukere og ytere av flysikringstjenester om fastsettelsen av 

verdiene for parametrene for trafikkrisikodeling og av resultatet av samrådet. 

5.2. Med hensyn til insentivordninger som får anvendelse i referanseperioden i samsvar med artikkel 11: 

a) Beskrivelse av og begrunnelse for parametrene for insentivordningen som er fastsatt i samsvar med artikkel 11 nr. 3, 

herunder pivotverdiene, og framgangsmåten for tilpasning av pivotverdier dersom det er relevant. 

b) Angivelse av ytere av flysikringstjenester og avgiftssoner som omfattes av insentivordningene. 

c) Dersom det er relevant, beskrivelse av de ytterligere insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 4. 

6. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLANEN 

Beskrivelse av prosessene som nasjonale tilsynsmyndigheter vil innføre for å 

a) overvåke gjennomføringen av ytelsesplanen, 

b) bringe forholdet i orden dersom mål ikke nås i løpet av referanseperioden. 

 _____  
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VEDLEGG III 

MAL FOR YTELSESPLANEN FOR NETTVERKET NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 5 

1. INNLEDNING 

1.1. Beskrivelse av situasjonen, herunder omfanget av ytelsesplanen for nettverket, nettverksfunksjoner som omfattes, roller 

og ansvarsområder samt andre generelle opplysninger som er relevante for planen. 

1.2. Beskrivelse av trafikkprognosen og det makroøkonomiske scenarioet som ligger til grunn for ytelsesplanen for nettverket. 

1.3. Beskrivelse av hvordan ytelsesplanen for nettverket samsvarer med strategiplanen for nettverket. 

1.4. Beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter om utkastet til ytelsesplan for nettverket, herunder de punktene 

det var enighet og uenighet om, samt grunnene til slik uenighet, samt en beskrivelse av resultatet av samrådet med 

nettverksstyret. 

2. NETTVERKSFORVALTERENS MERVERDI 

Samarbeidsområder for å støtte medlemsstatenes oppgaver og virksomhet, funksjonelle luftromsblokker, ytere av 

flysikringstjenester, lufthavner, sivile og militære luftromsbrukere. 

Beskrivelse av nettverksforvalterens arbeid med å 

a) utarbeide og harmonisere driftskonsepter for nettverket og regionalt, 

b) utvikle og harmonisere luftromsprosjekter basert på nettverksprioriteringer, herunder initiativer til utforming av 

luftrom over landegrensene, 

c) redusere ineffektiv bruk av rutenettet og tilgjengelig luftrom, 

d) utvikle forbedrede prosesser for styring av luftrommet, trafikkflytstyring og kapasitetsstyring, 

e) sikre harmonisert kapasitetsplanlegging og måling av driftsmessig ytelse, 

f) støtte løsninger på problemet med flygeledermangel på tvers av nettverket, 

g) styrke samordningen på det tekniske området, herunder innenfor funksjonelle luftromsblokker, og håndtere teknisk 

samvirkingsevne mellom systemene til ytere av flysikringstjenester og særlig med nettverksforvalterens systemer, 

h) støtte sikkerheten i nettverket og gjennomføringen, overvåkingen og forbedringen av sikkerhetsytelsen lokalt. 

3. YTELSESMÅL, MÅLSETNINGER OG TILTAK 

3.1. Nettverksforvalterens sikkerhetsytelse 

a) Ytelsesmål for effektiviteten til nettverksforvalterens sikkerhetsstyring. 

b) Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å nå dette målet. 

c) Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å håndtere ATFM-overskridelser. 

3.2. Nettverksforvalterens ytelse med hensyn til kostnadseffektivitet 

a) Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å forbedre sin kostnadseffektivitet. 

3.3. Ytelsesmål og målsetninger for hver enkelt nettverksfunksjon 

a) Funksjonen for utforming av det europeiske rutenettverket (ERND): 

i) Ytelsesmål for den sentrale ytelsesindikatoren fastsatt i avsnitt 3 nr. 3.1 i vedlegg I. 
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ii) Beskrivelse av og forklaring på tiltakene som tar sikte på å nå ytelsesmålene for ERND-funksjonen: 

— Tiltak knyttet til utformingen av en effektiv luftromsstruktur. 

— Tiltak knyttet til bedre utnytting av luftrommet ved driftsmessig berørte parter. 

— Tiltak knyttet til optimering av flygninger. 

iii) Andre initiativer for effektive flygninger. 

b) Funksjonen for trafikkflytstyring (ATFM): 

i) Ytelsesmål for hver relevant sentral ytelsesindikator fastsatt i avsnitt 3 nr. 4.1 i vedlegg I. 

ii) Beskrivelse av og forklaring på tiltakene som tar sikte på å nå ytelsesmålene for ATFM-funksjonen: 

— Initiativer og tiltak for å redusere ATFM-forsinkelsen, herunder forsinkelser i helger og forsinkelser grunnet 

værforhold, minimere sanksjoner mot enkeltflygninger, bedre ATFM-effektiviteten og redusere 

følgeforsinkelser og overskridelser. 

— Planens militære dimensjon. 

iii) Andre kapasitetsinitiativer. 

c) Funksjoner for samordning av knappe ressurser: 

i) Funksjonen for samordning av radiofrekvenser: 

— Beskrivelse av støtten til nettverkskapasitet. 

— Beskrivelse av særlige målsetninger. 

ii) Funksjonen for samordning av radartransponderkoder: 

— Beskrivelse av støtten til nettverkssikkerhet. 

— Beskrivelse av særlige målsetninger. 

4. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLANEN FOR NETTVERKET 

Beskrivelse av de tiltakene nettverksforvalteren innfører for å 

a) bidra til overvåking av og rapportering om gjennomføringen av ytelsesplanen for nettverket, 

b) bringe forholdet i orden når mål ikke nås i løpet av referanseperioden, 

c) kommunisere med de nasjonale tilsynsmyndighetene. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

KRITERIER FOR VURDERING AV YTELSESPLANER OG -MÅL PÅ NASJONALT PLAN ELLER INNENFOR 

FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER 

1. VURDERING AV SAMSVAR FOR NASJONALE YTELSESMÅL ELLER YTELSESMÅL FOR FUNKSJONELLE 

LUFTROMSBLOKKER 

1.1. SIKKERHET 

Sikkerhetsstyringens effektivitet 

Hvorvidt nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker samsvarer med de felles ytelsesmålene for 

Unionen med hensyn til sikkerhetsstyringens effektivitet, der nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet for hvert 

kalenderår i referanseperioden er lik eller høyere enn de tilsvarende ytelsesmålene for Unionen. 

1.2. MILJØ 

Gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen 

Hvorvidt nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker samsvarer med de felles ytelsesmålene for 

Unionen for hvert kalenderår i referanseperioden, idet de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker sammenlignes med de referanseverdiene for horisontal flygeeffektivitet underveis som er fastsatt i den 

siste utgaven av forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket som var tilgjengelig på tidspunktet for vedtakelsen av 

de felles ytelsesmålene for Unionen. 

Med henblikk på dette nummer menes med «referanseverdi for horisontal flygeeffektivitet underveis» verdien for 

flygeeffektivitet som nettverksforvalteren har estimert for den faktiske flygebanen på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker, med henblikk på å sikre oppfyllelsen av de felles ytelsesmålene for Unionen for horisontal 

flygeeffektivitet underveis for den faktiske flygebanen. 

1.3. KAPASITET 

Gjennomsnittlig ATFM-underveisforsinkelse per flygning 

Hvorvidt nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker samsvarer med de felles ytelsesmålene for 

Unionen for hvert kalenderår i referanseperioden, idet de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for funksjonelle 

luftromsblokker sammenlignes med referanseverdiene som er fastsatt i den siste utgaven av driftsplanen for nettverket 

som var tilgjengelig på tidspunktet for vedtakelsen av felles ytelsesmål for Unionen. 

1.4. KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Fastsatte underveisenhetskostnader 

a) Samsvar mellom utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader på avgiftssonenivå i referanseperioden og 

utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader for hele Unionen i samme tidsrom, der disse tendensene uttrykkes i 

prosent. 

Ved beregning av disse utviklingstendensene brukes gjeldende verdier for unionsomfattende og lokale ytelsesmål og 

referanseverdiene for de fastsatte enhetskostnadene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 10 nr. 2. 

b) Samsvar mellom trenden for fastsatte enhetskostnader på avgiftssonenivå i et tidsrom som omfatter både 

referanseperioden som inngår i ytelsesplanen, og foregående referanseperiode («langsiktig utviklingstendens for 

fastsatte enhetskostnader») og utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader for hele Unionen i samme tidsrom, 

der disse tendensene uttrykkes i prosent. 

Den langsiktige utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader på avgiftssonenivå skal beregnes ved hjelp av den 

faktisk enhetskostnaden på avgiftssonenivå for året forut for begynnelsen av den berørte foregående 

referanseperioden. 

c) Samsvar for nivået for fastsatte enhetskostnader: sammenligning av referanseverdien for den fastsatte 

enhetskostnaden nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav a) på nivået for den berørte avgiftssonen med den tilsvarende 

gjennomsnittsverdien for de avgiftssonene der ytere av flysikringstjenester har et lignende operasjonelt og økonomisk 

miljø, som definert i samsvar med artikkel 9 nr. 4 bokstav c).  
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d) Et avvik fra kriteriene nevnt i bokstav a)–c) kan anses som nødvendig og forholdsmessig for å 

i) gjøre det mulig å nå de ytelsesmålene på det sentrale ytelsesområdet kapasitet som er fastsatt på nasjonalt plan 

eller innenfor funksjonelle luftromsblokker, forutsatt at avviket fra utviklingstendensen for fastsatte 

enhetskostnader for hele Unionen utelukkende skyldes ytterligere fastsatte kostnader knyttet til tiltak som er 

nødvendige for å nå ytelsesmålene på det sentrale ytelsesområdet kapasitet, eller 

ii) gjennomføre omstruktureringstiltak som medfører omstruktureringskostnader som nevnt i artikkel 2 nr. 18, 

forutsatt at avviket utelukkende skyldes nevnte omstruktureringskostnader og at ytelsesplanen dokumenterer at de 

berørte omstruktureringstiltakene kommer til å gi luftromsbrukerne en økonomisk nettogevinst senest i den 

etterfølgende referanseperioden. 

2. VURDERING AV UTKAST TIL YTELSESPLANER 

2.1. Elementer som skal vurderes: 

a) Tiltak for å nå nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker for hvert sentrale ytelsesområde 

som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg II. 

b) Nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker for gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse ved 

ankomst per flygning: 

i) Sammenligning med nivået og utviklingstendensen for den faktiske ytelsen i løpet av referanseperioden forut for 

referanseperioden som omfattes av ytelsesplanen. 

ii) På lufthavnnivå, sammenligning av ytelsen med lignende lufthavner. 

c) Nasjonale ytelsesmål eller ytelsesmål for funksjonelle luftromsblokker for fastsatte enhetskostnader for 

terminaltjenester: 

i) Sammenligning med utviklingstendensen for fastsatte enhetskostnader underveis på lokalt plan. 

ii) Sammenligning med nivået og utviklingstendensen for den faktiske ytelsen i løpet av referanseperioden forut for 

referanseperioden som omfattes av ytelsesplanen. 

iii) På lufthavnnivå, sammenligning av ytelsen med lignende lufthavner. 

d) Sentrale faktorer og parametrer som ligger til grunn for de nasjonale ytelsesmålene eller ytelsesmålene for 

funksjonelle luftromsblokker eller ytelse på det sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet: 

i) Referanseverdier og forutsetninger som ligger til grunn for bestemmelsen av fastsatte kostnader for det første 

året i referanseperioden, sammenlignet med de sist tilgjengelige faktiske kostnader. 

ii) Trafikkprognoser som brukes i ytelsesplanen, og, dersom prognosene avviker fra STATFORs grunnprognoser, 

de angitte begrunnelsene. 

iii) Planlagt kapitalkostnad med hensyn til omfanget og sammensetningen av den reguleringsmessige eiendelsbasen 

samt den planlagte kapitalkostnaden før skatt, herunder gjeldsrenten og egenkapitalavkastningen. 

iv) Fastsatte kostnader for nye og eksisterende investeringer og framlagte begrunnelser for større investeringer. 

v) Fastsatte pensjonskostnader og forutsetninger som ligger til grunn for beregning av dem. 

vi) Forutsetninger om rente på lån som finansierer ytingen av flysikringstjenester, herunder beløp, løpetid og andre 

relevante opplysninger om lån, avstemming med det vektede gjennomsnittet av gjeldsrenten som brukes til å 

beregne kapitalkostnaden før skatt og kapitalkostnaden som inngår i de fastsatte kostnadene. 

vii) Metoden som er brukt til å fordele kostnader mellom underveistjenester og terminaltjenester, og begrunnelser for 

eventuelle endringer i metoden sammenlignet med forrige referanseperiode. 

e) Verdier for parametrene for trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 27 nr. 2 og 3 og, dersom den nasjonale 

tilsynsmyndigheten har tilpasset verdiene for disse parametrene i samsvar med artikkel 27 nr. 5, framlagte 

begrunnelser for disse verdiene. 
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f) Insentivordningen(e) nevnt i artikkel 11. 

g) Fordeler og synergivirkninger for ytelsen som er gjort mulig gjennom initiativer til samarbeid over landegrensene, 

herunder samarbeid innenfor funksjonelle luftromsblokker eller bransjesammenslutninger. 

h) Med hensyn til anvendelse av en forenklet avgiftsordning som nevnt i artikkel 34, kontroll av at kriteriene nevnt i 

artikkel 34 nr. 2 er oppfylt. 

 _____  
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VEDLEGG V 

KRITERIER FOR VURDERING AV UTKASTET TIL YTELSESPLAN FOR NETTVERKET 

a) Fullstendigheten av utkastet til ytelsesplan for nettverket med hensyn til elementene som er nødvendige for å vurdere 

samsvar med kravene angitt i artikkel 10 nr. 5 og vedlegg III. 

b) Omfanget av de tiltak som nettverksforvalteren har truffet for å bidra til optimering av nettverket, og som omfatter tiltakene 

angitt i nr. 2 i vedlegg III. 

c) Samsvar mellom målet som er fastsatt for nivået på effektiviteten til nettverksforvalterens sikkerhetsstyring, og de felles 

ytelsesmålene for Unionen, der nivået for sikkerhetsstyringens effektivitet for hvert kalenderår i referanseperioden er lik 

eller høyere enn de tilsvarende ytelsesmålene for Unionen. 

d) Tiltak for forbedring av flygeeffektiviteten, utarbeidet av funksjonen for utforming av det europeiske rutenettverket. 

e) ATFM-underveisforsinkelser som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutningsprosessene på nettverksplan og 

tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter. 

f) ATFM-forsinkelser ved ankomst som er unngått som følge av de samarbeidsbaserte beslutningsprosessene på nettverksplan 

og tiltak iverksatt av nettverksforvalterens driftssenter. 

g) Tilstrekkeligheten av tiltakene som tar sikte på å oppnå ytelsesmålene for nettverksfunksjonene, herunder relevansen av 

investeringer og kapitalutgifter med hensyn til den europeiske ATM-hovedplanen, de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a 

i forordning (EF) nr. 550/2004 og forordning (EU) nr. 409/2013, og, dersom det er relevant, strategiplanen for nettverket. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

LISTE OVER YTELSESRELATERTE DATA SOM SKAL FRAMLEGGES FOR KOMMISJONEN MED HENBLIKK PÅ 

OVERVÅKING AV YTELSE I SAMSVAR MED ARTIKKEL 36 NR. 1 OG ARTIKKEL 37 

1. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV NASJONALE TILSYNSMYNDIGHETER 

1.1. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal sikre at følgende data framlegges hver måned: 

a) Data som brukes og beregnes av nettverksforvalteren i samsvar med definisjonen i vedlegg I og vedlegg II i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/123, herunder reiseplaner for allmenn lufttrafikk etter instrumentflygereglene, 

faktiske flygeruter, overvåkingsdata basert på 30 sekunders rapporteringsintervall, ATFM-forsinkelser underveis og 

ved ankomst, unntak fra ATFM-regler, overholdelse av ATFM-tidsluker og hyppighet av bruk av ruter underlagt 

særlige vilkår. 

1.2. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal sikre at følgende data framlegges hvert år: 

a) ATM-relaterte sikkerhetstilfeller. 

b) Opplysninger om sikkerhetsanbefalinger og korrigerende tiltak som iverksettes på grunnlag av analyser eller 

undersøkelser av ATM-relaterte hendelser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) 

og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(2). 

c) Opplysninger innsamlet av ytere av flysikringstjenester, lufthavnoperatører og lufttransportoperatører gjennom 

automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, når slike er tilgjengelige, minst om rullebaneinntrenginger og 

underskridelser av atskillelsesminima. 

d) Utviklingstrekk minst for underskridelser av atskillelsesminima og rullebaneinntrenginger i alle enheter for 

lufttrafikktjenester. 

2. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV YTERE AV FLYSIKRINGSTJENESTER 

2.1. Ytere av flysikringstjenester skal framlegge følgende hvert år: 

a) Dataene nevnt i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Eurocontrol Specification for Economic Information 

Disclosure», versjon 2.6 av 31. desember 2008 med referansen EUROCONTROL-SPEC-0117, for framlegging av 

data til og med 2013 og versjon 3.0 av 4. desember 2012 fra og med 2014. 

Dataene skal framlegges før 15. juli i år n + 1, med unntak av prognosedata, som skal framlegges innen 1. november i 

år n + 1. 

b) Opplysninger som kreves for å overvåke de sentrale ytelsesindikatorerene og indikatorene for overvåking nevnt i 

avsnitt 2 nr. 1.1 og 1.2 i vedlegg I. 

Disse opplysningene skal framlegges innen 1. februar hvert år. 

c) Opplysninger om sikkerhetstilfeller som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av 

sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige. 

d) Utviklingstrekk minst for tilfeller av underskridelser av atskillelsesminima og rullebaneinntrenginger i alle enheter for 

lufttrafikktjenester, fra både frivillige rapporter og automatiske systemer for registrering av sikkerhetsdata, dersom 

slike er tilgjengelige. 

2.2. Ytere av flysikringstjenester skal framlegge dataene nevnt i artikkel 4 på anmodning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18). 
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3. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV LUFTHAVNOPERATØRER FOR LUFTHAVNER MED MINST 80 000 IFR-

FLYBEVEGELSER PER ÅR 

Lufthavnoperatører skal framlegge følgende: 

a) Dataene nevnt i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Airport Operator Data Flow – Data Specification», versjon 

1.0 av 2018. 

Disse dataene skal framlegges hver måned. 

b) Opplysninger om sikkerhetstilfeller som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av 

sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige. 

Disse opplysningene skal framlegges hvert år. 

4. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV LUFTHAVNKOORDINATORER 

Lufthavnkoordinatorer skal framlegge dataene nevnt i artikkel 4 nr. 8 bokstav c) og d) i forordning (EØF) nr. 95/93 to 

ganger i året, i samsvar med tidsintervallene nevnt i artikkel 6 i nevnte forordning. 

5. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV LUFTROMSBRUKERE 

Luftromsbrukere skal framlegge følgende: 

a) Dataene nevnt i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Air Transport Operator Data Flow – Data Specification», 

versjon 1.0 av 2018. 

Disse dataene skal framlegges hver måned. 

b) Opplysninger om sikkerhetstilfeller som er samlet inn gjennom automatiske systemer for registrering av 

sikkerhetsdata, dersom slike er tilgjengelige. 

Disse opplysningene skal framlegges hvert år. 

6. DATA SOM SKAL FRAMLEGGES AV NETTVERKSFORVALTEREN 

Nettverksforvalteren skal hver måned framlegge dataene som kreves for å overvåke de sentrale ytelsesindikatorene og 

indikatorene for overvåking nevnt i avsnitt 1 nr. 2 og 3 i vedlegg I, avsnitt 2 nr. 2 og 3 i vedlegg I og avsnitt 3 i vedlegg I. 

 _____   
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VEDLEGG VII 

FASTSATTE OG FAKTISKE KOSTNADER 

1. RAPPORTERINGSTABELL FOR SAMLEDE KOSTNADER OG ENHETSKOSTNADER 

1.1. Det skal fylles ut en rapporteringstabell for samlede kostnader og enhetskostnader separat for hver berørt enhet som 

pådrar seg kostnader i en avgiftssone, ved bruk av malen i tabell 1. I tillegg skal en sammenfattende rapporteringstabell 

fylles ut ved bruk av malen i tabell 1, der dataene for de relevante enhetene legges sammen for avgiftssonen. 

Med hensyn til terminalflysikringstjenester skal det fylles ut ytterligere en rapporteringstabell for samlede kostnader og 

enhetskostnader for hver lufthavn som omfattes av denne forordning, ved bruk av malen i tabell 1. Dersom 

medlemsstatene beslutter å anvende bestemmelsene i denne forordning på andre lufthavner nevnt i artikkel 1 nr. 4, kan 

kostnadene for disse lufthavnene angis i en sammenfattende tabell ved bruk av malen i tabell 1, bortsett fra de samlede 

kostnadene nevnt i linje 4.2 i malen i tabell 1, som skal framlegges separat for hver lufthavn. 

Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, skal det fylles ut en felles rapporteringstabell 

ved bruk av malen i tabell 1, i samsvar med kravene om ensartet og enhetlig anvendelse nevnt i artikkel 21 nr. 4. 

1.2. Rapporteringstabellene for samlede kostnader og enhetskostnader nevnt i nr. 1.1 skal fylles ut som en del av ytelsesplanen 

for hvert kalenderår i referanseperioden, og skal også fylles ut årlig for å rapportere om faktiske kostnader og faktiske 

tjenesteenheter. Faktiske tjenesteenheter skal fastsettes på grunnlag av tall framlagt av enheten som fakturerer og 

innkrever avgifter. Eventuelle avvik fra disse tallene skal være behørig begrunnet i tilleggsopplysningene.  
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N N+1 N N+1 N+2 N+3 

1.  Etter kostnadsart (nominell verdi) 

N+4 N+2 N+3 

2.  Etter tjenestetype (nominell verdi) 

N+4 

2.1 Lufttrafikkstyring 

2.2 Kommunikasjon 

2.3 Navigasjon 

2.4 Overvåking 

2.5 Leting og redning 

2.6 Luftfartsinformasjon 

2.7 Flyværtjenester 

2.8 Tilsynskostnader 

2.9 Andre statlige kostnader 

2.10 Samlede kostnader 

I alt  % n/n-1 

3.5 Kapitalkostnader før skatt 

3.6 Avkastning på egenkapital 

3.7 Gjennomsnittlig gjeldsrente 

3.8 Andel finansiering gjennom egenkapital 

3.  Tilleggsopplysninger (nominell verdi) 

Kostnader til felles prosjekter 

3.9 Felles prosjekter 

Kostnader til nye og eksisterende investeringer 

3.1 Netto bokført verdi anleggsmidler 

3.2 Justering samlede eiendeler 

3.3 Netto omløpsmidler 

3.4 Samlede eiendeler 

3.10 Avskrivning 

3.11 Kapitalkostnader 

3.12 Leasingkostnader 

Eurocontrol-kostnader 

3.13 Eurocontrol-kostnader (euro) 

3.14 Valutakurs (dersom relevant) 

3.15 Eurocontrol-kostnader (nasjonal valuta) 

Gjennomsnittlige eiendeler 

4 Samlede kostnader etter fradrag for kostnader til tjenester for unntatte flygninger (nominell verdi) 

Kapitalkostnader % 

4.1 Kostnader til unntatte VFR-flygninger 

4.2 Samlede fastsatte/faktiske kostnader 

Tabell 1 – Samlede kostnader og enhetskostnader 

5. Ytelsesindikator for kostnadseffektivitet – fastsatt/faktisk enhetskostnad (realverdi) 

 
5.1 Inflasjon % 

5.2 Inflasjonsindeks (1) 

5.3 Samlede kostnader i realverdi (2) 

I alt  % n/n-1 

5.4 Tjenesteenheter i alt 

I alt  % n/n-1 

5.5 Enhetskostnader i realverdipriser (3) 

I alt  % n/n-1 

Kostnader og eiendelsposter angis i tusener – tjenesteenheter i tusener 

(1) Inflasjonsindeks – grunnlag 100 i år N-3 

(2) Fastsatte kostnader (ytelsesplan) og faktiske kostnader i realverdi 

(3) Fastsatte enhetskostnader (ytelsesplan) og faktiske kostnader i realverdi 

Fastsatte kostnader – Ytelsesplan – Referanseperiode 
 

Faktiske kostnader – Referanseperiode 
 

Kostnadsfordeling 

1.1 Personale 

herav pensjonskostnader 

1.2 Andre driftskostnader 

1.3 Avskrivning 

1.4 Kapitalkostnader 

1.5 Ekstraordinære poster 

1.6 Samlede kostnader 

I alt  % n/n-1 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Enhetens navn 
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2. TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL RAPPORTERINGSTABELLENE FOR SAMLEDE KOSTNADER OG ENHETSKOSTNADER 

2.1. Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i rapporteringstabellene for 

samlede kostnader og enhetskostnader nevnt i nr. 1.1, før begynnelsen av en referanseperiode, som en del av 

ytelsesplanen: 

a) En beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele kostnadene for anlegg eller tjenester mellom ulike 

flysikringstjenester, på grunnlag av listen over anlegg og tjenester som finnes i ICAOs regionale flysikringsplan for 

region Europa (Doc 7754) med senere endringer, og en beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele de nevnte 

kostnadene mellom ulike avgiftssoner. 

b) En beskrivelse av metoden og forutsetningene som er lagt til grunn for å fastsette kostnadene for flysikringstjenester 

som gjelder VFR-flygninger, når det gis unntak for VFR-flygninger i samsvar med artikkel 31 nr. 3, 4 og 5. 

c) Kriteriene som er brukt til å fordele kostnadene mellom terminal- og underveistjenester, i samsvar med artikkel 22 

nr. 5. 

d) En spesifikasjon av kostnadene for flyværtjenester fordelt på direkte kostnader og kostnadene for å opprettholde 

værvarslingsanlegg og -tjenester som også tjener allmenne værvarslingsformål («meteorologiske kjernekostnader»). 

Meteorologiske kjernekostnader omfatter generell analyse og varsling, bakke- og atmosfærebaserte 

observasjonssystemer, kommunikasjonssystemer for værvarsling, databehandlingssentraler og støtte til 

grunnforskning, opplæring og administrasjon. 

e) En beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele de samlede kostnadene for flyværtjenester og meteorologiske 

kjernekostnader nevnt i bokstav d) på sivil luftfart og mellom avgiftssoner. 

f) For hver enhet, en beskrivelse av sammensetningen av hver post i de fastsatte kostnadene etter art og tjeneste (nr. 1 og 

2 i tabell 1), herunder en beskrivelse av de viktigste faktorene som ligger til grunn for de planlagte variasjonene i 

referanseperioden. 

g) For hver enhet, en beskrivelse av og begrunnelse for metoden som er brukt ved beregning av avskrivningskostnader 

(nr. 1.3 i tabell 1): historiske kostnader eller dagsverdikostnader nevnt i artikkel 22 nr. 4 fjerde ledd og, dersom 

dagsverdiprinsippet benyttes, framlegging av sammenlignbare opplysninger om historiske kostnader. 

h) For hver enhet, en beskrivelse av og de underliggende forutsetningene for hver post med tilleggsopplysninger (nr. 3 i 

tabell 1), herunder en beskrivelse av de viktigste faktorene som ligger til grunn for de variasjonene i 

referanseperioden. 

i) For hver enhet, en beskrivelse av forutsetningene som er brukt ved utregning av kapitalkostnaden (nr. 1.4 i tabell 1), 

herunder sammensetningen av eiendelene, egenkapitalavkastningen, gjennomsnittlig gjeldsrente og andelen av 

finansiering av eiendelene gjennom lån og egenkapital. 

j) En beskrivelse av de fastsatte kostnadene for felles prosjekter (nr. 3.9 i tabell 1). 

Eventuelle endringer i bokstav a)–j) i løpet av referanseperioden skal rapporteres sammen med opplysningene framlagt i 

samsvar med nr. 2.2. 

2.2. Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges hvert år sammen med opplysningene som skal inngå i 

rapporteringstabellene for samlede kostnader og enhetskostnader nevnt i nr. 1.1: 

a) For hver enhet og hver kostnadspost, en beskrivelse av de rapporterte faktiske kostnadene og differansen mellom 

disse kostnadene og de fastsatte kostnadene, for hvert år i referanseperioden. 

b) En beskrivelse av de rapporterte faktiske tjenesteenhetene og en beskrivelse av eventuelle differanser mellom disse 

enhetene og tallene som er framlagt av enheten som fakturerer og innkrever avgifter samt eventuelle differanser 

mellom disse enhetene og prognosen fastsatt i ytelsesplanen, for hvert år i referanseperioden. 

c) En spesifikasjon av kostnadene for felles prosjekter per individuelt prosjekt. 

d) En begrunnelse for forskjellen mellom de fastsatte og de faktiske kostnadene for nye og eksisterende investeringer 

gjort av ytere av flysikringstjenester, samt forskjellen mellom den planlagte og faktiske datoen for ibruktaking av 

anleggsmidlene som finansieres av disse investeringene, for hvert år i referanseperioden. 

e) En beskrivelse av investeringsprosjekter som er tilføyd, slettet eller erstattet i løpet av referanseperioden med hensyn 

til større investeringsprosjekter som er angitt i ytelsesplanen og godkjent av den nasjonale tilsynsmyndigheten i 

samsvar med artikkel 28 nr. 4. 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

KRAV TIL BEREGNING AV UNDERVEISTJENESTEENHETER OG TERMINALTJENESTEENHETER NEVNT I 

ARTIKKEL 25 

1. Beregning av underveistjenesteenheter 

1.1. Underveistjenesteenheter skal beregnes som produktet av strekningsfaktoren og vektfaktoren for den berørte flygningen. 

Samlet antall underveistjenesteenheter skal bestå av samlet antall tjenesteenheter for IFR-flygninger samt tjenesteenheter 

for VFR-flygninger, med mindre VFR-flygninger er unntatt i samsvar med artikkel 31 nr. 3, 4 og 5. 

1.2. Strekningsfaktoren for en bestemt avgiftssone finnes ved å dividere antall tilbakelagte kilometer i storsirkelavstanden 

mellom avgangsflyplassen i avgiftssonen, eller innflygingspunktet i avgiftssonen, og ankomstflyplassen i avgiftssonen, 

eller utflygingspunktet fra avgiftssonen, i tråd med den faktiske ruten registrert av nettverksforvalteren, med 100. 

Strekningen som skal vurderes, skal reduseres med 20 kilometer for hver start og landing i avgiftssonen. 

1.3. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, skal være lik kvadratroten av kvotienten som fås ved å dividere luftfartøyets 

sertifiserte største tillatte startvekt i tonn uttrykt med én desimal, som angitt i luftfartøyets flygehåndbok, med 50. 

1.4. Dersom et luftfartøy har flere sertifiserte største tillatte startvekter, skal den største benyttes. 

1.5. Luftfartøyoperatører skal oppgi sammensetningen av flåten og den sertifiserte største tillatte startvekten for hvert av 

luftfartøyene til det organ som har ansvar for å innkreve avgiften, hver gang det skjer en endring og minst en gang i året. 

Dersom vektfaktoren er ukjent, skal vektfaktoren beregnes ved å ta vekten til det tyngste kjente luftfartøyet av samme 

type. 

1.6. Når avgiftene faktureres regionalt, kan medlemsstatene vedta felles bestemmelser for anvendelsen. 

2. Beregning av terminaltjenesteenheter 

2.1. Terminaltjenesteenheten skal være lik vektfaktoren for det berørte luftfartøyet. 

2.2. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, beregnes ved å dividere luftfartøyets sertifiserte største tillatte startvekt i tonn i 

henhold til nr. 1.3–1.5 i vedlegg VIII med 50 og opphøye kvotienten i en eksponent på 0,7. 

 _____   
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VEDLEGG IX 

ENHETSSATSER 

1. RAPPORTERINGSTABELLER FOR BEREGNING AV ENHETSSATSER 

En rapporteringstabell for beregning av enhetssatser skal hvert år fylles ut separat for hver berørt enhet som pådrar seg 

kostnader i en avgiftssone, ved bruk av malen i tabell 2. I tillegg skal en sammenfattende rapporteringstabell fylles ut 

hvert år ved bruk av malen i tabell 2 der dataene for de relevante enhetene legges sammen for avgiftssonen. 

2. RAPPORTERINGSTABELLER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM JUSTERINGER 

En sammenfattende rapporteringstabell for hver avgiftssone med tilleggsopplysninger om justeringer skal fylles ut 

hvert år ved bruk av malen i tabell 3. 

3. RAPPORTERINGSTABELLER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM FELLES PROSJEKTER OG OM INNTEKTER FRA 

UNIONENS BISTANDSPROGRAMMER 

En sammenfattende rapporteringstabell for hver avgiftssone med tilleggsopplysninger om felles prosjekter og om 

inntekter fra Unionens bistandsprogrammer skal fylles ut hvert år ved bruk av malen i tabell 4.  
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Kryssfinansiering mellom avgiftssoner 

Andre inntekter 

Anvendelse av en lavere enhetssats 

1.1  Fastsatte kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR – tabell 1 (art. 22) 

2.1 Fastsatte kostnader underlagt inflasjonsjustering 

2.2 Forventet inflasjonsindeks – tabell 1 

2.3 Faktisk inflasjonsindeks – tabell 1 

2.4 Faktisk/forventet inflasjonsindeks i alt (i %) 

2.5  Inflasjonsjustering knyttet til år n (art. 26) 

3.1  Nye og eksisterende investeringer (art. 28 nr. 4) 

3.3 Kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer (art. 28 nr. 5) 

3.4 Eurocontrol-kostnader (art. 28 nr. 5) 

3.5 Pensjonskostnader (art. 28 nr. 6) 

3.6 Renter på lån (art. 28 nr. 6) 

3.7 Endringer i lovgivning (art. 28 nr. 6) 

3.8  Differanser mellom fastsatte og faktiske kostnader knyttet til år n (art. 28 nr. 4–6) 

B. Trafikkrisikodeling 

 4.1 Fastsatte kostnader som omfattes av trafikkrisikodeling 

4.2 Avvik i %, som nevnt i artikkel 27 nr. 2 og 5 

4.3 Tilleggsinntekter i % som tilbakeføres til brukerne, som nevnt i artikkel 27 nr. 3 og 5 

4.4 Inntektstap i % som bæres av luftromsbrukere, som nevnt i artikkel 27 nr. 3 og 5 

4.5 Avvik i %, som nevnt i artikkel 27 nr. 4 

4.6 Forventede tjenesteenheter i alt (ytelsesplan) 

4.7 Faktiske tjenesteenheter i alt 

4.8 Faktiske/forventede tjenesteenheter i alt (i %) 

4.9  Justering for trafikkrisikodeling knyttet til år n (art. 27 nr. 2–5) 

5.1 For fastsatte kostnader som ikke omfattes av trafikkrisikodeling (art. 27 nr. 8) 

5.2 Justeringer av enhetssatsen for år n som ikke omfattes av trafikkrisikodeling (art. 27 nr. 9) 

5.3  Trafikkjusteringer knyttet til år n (art. 27 nr. 8 og 9) 

C. Økonomiske insentivordninger for kapasitet og miljø 

 

6.1 Økonomiske stimuleringstiltak knyttet til kapasitet (art. 11 nr. 3) 

6.2 Økonomiske stimuleringstiltak knyttet til miljø (art. 11 nr. 4) 

6.3 Ytterligere økonomiske stimuleringstiltak knyttet til kapasitet (art. 11 nr. 4) 

6.4  Økonomiske stimuleringstiltak knyttet til år n (art. 11 nr. 3 og 4) 

D. Andre justeringer 

7.1  Justering for å sikre at inntektene ikke påvirkes ved tilpasning av avgifter i år n (art. 32 nr. 1) 

8.2  Inntektsforskjell som følger av en midlertidig anvendelse av enhetssats i år n (art. 29 nr. 5) 

A. Kostnadsdeling 

Justering for trafikkrisikodeling 

Trafikkjusteringer 

Justeringer knyttet til økonomiske insentiver 

Tilpasning av avgifter 

Revisjon av enhetssatsen 

N+4 

8.1  Midlertidig enhetssats som anvendes i år n 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Enhetens navn 

Tabell 2 A – Justeringer knyttet til år n 

 

Referanseperiode 

N N+1 N+2 N+3 

9.1  Kryssfinansiering til (-) / fra (+) andre avgiftssoner knyttet til år n 

Fastsatte kostnader 

Beregning av inflasjonsjustering 

Differanser mellom fastsatte og faktiske kostnader nevnt i artikkel 28 nr. 4–6 

10.1 Unionens bistandsprogrammer (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 

10.2 Nasjonal offentlig finansiering (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 

10.3 Forretningsvirksomhet (art. 25 nr. 3 bokstav b)) 

10.4 Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører (art. 25 nr. 3 bokstav c)) 

10.5  Andre inntekter i alt knyttet til år n (art. 25 nr. 3) 

11.1  Inntektstap knyttet til anvendelsen av en lavere enhetssats i år n (art. 29 nr. 6) 

12  Justeringer i alt knyttet til år n 

 

Tabell 2 B – Beregning av enhetssatsen for år n (1) 

13.1 Fastsatte kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (art. 25 nr. 2 bokstav a)) 

13.2 Inflasjonsjustering: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav b)) 

13.3 Justering for trafikkrisikodeling: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav c)) 

13.4 Differanser i kostnader i henhold til art. 28 nr. 4–6: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav d)) 

13.5 Økonomiske stimuleringstiltak: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav e)) 

13.6 Tilpasning av avgifter: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav f)) 

13.7 Trafikkjusteringer: beløp framført til år n (art. 25 nr. 2 bokstav g) og h)) 

13.8 Andre inntekter (art. 25 nr. 2 bokstav i)) 

13.9 Kryssfinansiering mellom avgiftssoner (art. 25 nr. 2 bokstav j)) 

13.10 Inntektsforskjell som følger av en midlertidig anvendelse av enhetssats i år n (art. 25 nr. 2 bokstav k)) 

 

Kostnader, inntekter og andre beløp angis i tusener – tjenesteenheter i tusener 

(1) Herunder justeringer med hensyn til tidligere referanseperioder (art. 25 nr. 2 bokstav l) 

N 

Tabell 2 – Beregning av enhetssats 

13.11  Sluttsum for beregningen av enhetssatsen for år n 

 

13.12  Forventede tjenesteenheter for år n i alt (ytelsesplan) 

 

13.13  Enhetssats for år n i henhold til artikkel 25 nr. 2 (i nasjonal valuta) 

 

13.14  Reduksjon i henhold til artikkel 29 nr. 6, der det er relevant (i nasjonal valuta) 

 
14  Gjeldende enhetssats for år n 

 

N+1 N+2 N+3 N+4 
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Avgiftssonens navn 

 

Inflasjonsjustering år n 

Inflasjonsjustering år n+1 

Inflasjonsjustering år n+2 

Inflasjonsjustering år n+3 

Inflasjonsjustering år n+4 

Trafikkrisikodeling år n 

Trafikkrisikodeling år n+1 

Trafikkrisikodeling år n+2 

Trafikkrisikodeling år n+3 

Trafikkrisikodeling år n+4 

Differanse i investeringskostnader år n 

Differanse i investeringskostnader år n+1 

Differanse i investeringskostnader år n+2 

Differanse i investeringskostnader år n+3 

Differanse i investeringskostnader år n+4 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+1 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+2 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+3 

Differanse i kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer år n+4 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+1 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+2 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+3 

Differanse i Eurocontrol-kostnader år n+4 

Differanse i pensjonskostnader år n 

Differanse i pensjonskostnader år n+1 

Differanse i pensjonskostnader år n+2 

Differanse i pensjonskostnader år n+3 

Differanse i pensjonskostnader år n+4 

Differanse i renter på lån år n 

Differanse i renter på lån år n+1 

Differanse i renter på lån år n+2 

Differanse i renter på lån år n+3 

Differanse i renter på lån år n+4 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+1 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+2 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+3 

Kostnader knyttet til endring i lovgivning år n+4 

Økonomiske stimuleringstiltak år n 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+1 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+2 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+3 

Økonomiske stimuleringstiltak år n+4 

Tilpasning av avgifter år n 

Tilpasning av avgifter år n+1 

Tilpasning av avgifter år n+2 

Tilpasning av avgifter år n+3 

Tilpasning av avgifter år n+4 

Trafikkjustering år n 

Trafikkjustering år n+1 

Trafikkjustering år n+2 

Trafikkjustering år n+3 

Trafikkjustering år n+4 

Samlet trafikkjustering (art. 27 nr. 8 og 9) 

Samlet justering knyttet til tilpasning av avgifter (art. 32 nr. 1) 

Samlede økonomiske stimuleringstiltak (art. 11 nr. 3 og 4) 

 

Samlet justering knyttet til endring i lovgivning (art. 28 nr. 6) 

 

Samlet justering knyttet til renter på lån (art. 28 nr. 6) 

Sonenavn 

 

Samlet justering knyttet til pensjonskostnader (art. 28 nr. 6) 

 

Samlede justeringer knyttet til Eurocontrol-kostnader (art. 28 nr. 5) 

 

Samlede justeringer knyttet til kostnader til vedkommende myndigheter og godkjente organer (art. 28 nr. 5) 

Samlet justering knyttet til investeringskostnader (art. 28 nr. 4) 

 

Samlet justering for trafikkrisikodeling (art. 27 nr. 2–5) 

 

Tilleggsopplysninger om justeringer 

Samlet inflasjonsjustering (art. 26) 

 

Beløp N N+1 N+2 N+3 N+4 Etter 

referansep

eriode 

Tabell 3 – Tilleggsopplysninger om justeringer 
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Samlede inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører (art. 25 nr. 3 bokstav c)) 

Samlede inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+1 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+2 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+3 

Inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer i år n+4 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+1 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+2 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+3 

Inntekter mottatt fra nasjonal offentlig finansiering i år n+4 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+1 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+2 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+3 

Inntekter fra forretningsvirksomhet i år n+4 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+1 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+2 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+3 

Inntekter fra kontrakter med lufthavnoperatører i år n+4 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+1 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+2 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+3 

Inntektsforskjell – revisjon av enhetssatser år n+4 

Beløpene angis i tusener (nasjonal valuta) 

Samlet inntektsforskjell fra midlertidig anvendelse av enhetssats (art. 29 nr. 5) 

Samlede inntekter fra forretningsvirksomhet (art. 25 nr. 3 bokstav b)) 

Samlede inntekter mottatt fra Unionens bistandsprogrammer (art. 25 nr. 3 bokstav a)) 
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Bevilget beløp (iht. 

tilskuddsavtale) i tusener euro 

For 

avgiftssonen 
I alt 

Felles 

prosjekt j/n 

Faktiske mottatte beløp (avgiftssone) i tusener euro 

Foregående 
referanse-

perioder 
N N+1 N+2 N+3 N+4 

I alt i tusener euro 
 

I alt i tusener nasjonal valuta 
 

Prosjektreferanse 
(i henhold til 

tilskuddsavtale) 

Prosjekttittel 

Verdi av finansiert prosjekt 

i tusener euro 

I alt 
For 

avgiftssonen 

Beløp som tilbakebetales til luftromsbrukere gjennom andre inntekter 

 

Prosjektreferanse 
(i henhold til 

tilskuddsavtale) 

Prosjekttittel 

Beløp som beholdes i forbindelse 

med administrasjonskostnader 

for avgiftssonen i tusener euro 

Tilbakebetaling i alt for 

avgiftssonen i tusener euro 

Beløp som tilbakebetales til brukere (avgiftssone) i tusener nasjonal valuta 

Foregående 
referanse-

perioder 
N N+1 N+2 

Tabell 4 – Tilleggsopplysninger om felles prosjekter og om inntekter fra Unionens bistandsprogrammer tildelt til avgiftssonen 

Avgiftssonens navn 
 

Mottatte beløp 

 

N+3 N+4 
Etter 

referanse-

periode 

I alt i tusener euro 
 I alt i tusener nasjonal valuta 
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4. TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL RAPPORTERINGSTABELLENE NEVNT I NR. 1, 2 OG 3 

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i rapporteringstabellene for 

beregning av enhetssatser og for tilleggsopplysninger om justeringer, nevnt i nr. 1 og 2: 

a) En beskrivelse av og begrunnelse for fastsettelsen av de ulike avgiftssonene, særlig med hensyn til 

terminalavgiftssoner og mulig kryssubsidiering mellom avgiftssoner. 

b) En beskrivelse av politikken for fritak og en beskrivelse av finansieringsmidlene for å dekke de tilknyttede 

kostnadene. 

c) En beskrivelse av justeringer som følger av ordningen med trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 27. 

d) En beskrivelse av forskjellene mellom fastsatte kostnader og faktiske kostnader for år n som følger av endringene i 

kostnader nevnt i artikkel 28 nr. 3, herunder en beskrivelse av endringene nevnt i nevnte artikkel. 

e) En beskrivelse av justeringer som følger av uforutsette endringer i kostnader i samsvar med artikkel 28 nr. 3–6. 

f) En beskrivelse av eventuelle andre inntekter, fordelt på de forskjellige kategoriene angitt i artikkel 25 nr. 3. 

g) En beskrivelse av anvendelsen av de økonomiske insentivordningene nevnt i artikkel 11 nr. 3 og 4 i år n og de 

resulterende økonomiske fordelene og ulempene, en beskrivelse av og forklaring på tilpasningen av 

flysikringsavgifter som anvendes i år n i henhold til artikkel 32, dersom det er relevant, og justeringene som følger 

av dette. 

h) En beskrivelse av justeringer knyttet til den midlertidige anvendelsen av en enhetssats i henhold til artikkel 29  

nr. 5. 

i) En beskrivelse av kryssfinansieringen mellom underveisavgiftssoner, eller mellom terminalavgiftssoner, i samsvar 

med artikkel 15 nr. 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 550/2004. 

j) Opplysninger om anvendelsen av en lavere enhetssats i henhold til artikkel 29 nr. 6 enn enhetssatsen beregnet i 

samsvar med artikkel 25 nr. 2 samt midlene til å finansiere inntektsforskjellen. 

k) Opplysninger om og spesifikasjon av justeringene som gjelder foregående referanseperioder, og som påvirker 

beregningen av enhetssatsen. 

Følgende ytterligere opplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i rapporteringstabellene 

for tilleggsopplysninger om felles prosjekter og om Unionens bistandsprogrammer nevnt i nr. 3: 

l) Opplysninger om kostnader til felles prosjekter og andre finansierte prosjekter fordelt på hvert enkelt prosjekt samt 

offentlige midler som mottas fra offentlige myndigheter for disse prosjektene. 

 _____   
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VEDLEGG X 

KRITERIER FOR VURDERING AV HVORVIDT YTING AV TJENESTENE NEVNT I ARTIKKEL 35 NR. 1 ER 

UNDERLAGT MARKEDSVILKÅR 

1. I hvilken grad tjenesteytere fritt kan velge å yte eller slutte å yte disse tjenestene: 

a) Om det finnes en betydelig juridisk, økonomisk eller annen hindring som gjør at en tjenesteyter ikke kan tilby å yte 

eller fortsette å yte disse tjenestene. 

b) Omfanget, varigheten og verdien av tjenesteavtaler. 

c) Om det finnes framgangsmåter som gjør det mulig å overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materielle og 

immaterielle eiendeler, immaterialrett og personale fra innehaveren til en annen part. 

2. I hvilken grad det er fritt valg av tjenesteyter, herunder, for lufthavner, mulighet til å velge å yte 

terminalflysikringstjenestene selv: 

a) Om det finnes juridiske, avtalemessige eller praktiske hindringer for å bytte tjenesteyter eller, for 

terminalflysikringstjenester, for at lufthavner kan gå over til å yte flysikringstjenester selv. 

b) Om det finnes en samrådsprosess, slik at det kan tas hensyn til luftromsbrukernes synspunkter når ordningene for 

tjenesteyting endres. 

3. I hvilken grad det finnes en markedsstruktur og konkurranse, eller rimelige utsikter til konkurranse: 

a) Om det finnes en offentlig anbudsprosess (gjelder ikke dersom lufthavnen yter tjenesten selv). 

b) Dokumentasjon på at troverdige alternative tjenesteytere kan delta i anbudsprosessen, og at de tidligere har ytt slike 

tjenester, herunder lufthavnens mulighet til å yte tjenestene selv. 

4. I hvilken grad lufthavnene, for terminalflysikringstjenester, er underlagt økonomiske kostnadskrav eller regler som 

innebærer stimuleringstiltak: 

a) Om lufthavnene må konkurrere aktivt om flytrafikken. 

b) I hvilken grad lufthavnene må bære kostnadene for flysikringstjenester. 

c) Om lufthavnene drives på konkurransevilkår eller nyter godt av økonomiske stimuleringstiltak beregnet på å 

redusere priser eller på annen måte bidra til kostnadsreduksjoner. 

5. I hvilken grad en yter av terminalflysikringstjenester eller CNS-, MET- og AIS-tjenester eller ATM-datatjenester som 

også yter underveisflysikringstjenester, har separat regnskapsføring og rapportering. 

6. For terminalflysikringstjenester skal vurderingen i dette vedlegg utføres for hver enkelt lufthavn eller for grupper av 

lufthavner. 

 _____   
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VEDLEGG XI 

RAPPORTERINGSTABELLER TIL STØTTE FOR KOSTNADSGRUNNLAGET OG ENHETSSATSENE SOM SKAL 

FRAMLEGGES FOR KOMMISJONEN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 35 NR. 6 

1. KOSTNADENE VED FLYSIKRINGSTJENESTER 

1.1. Rapporteringstabeller 

Følgende bruksanvisning skal følges ved rapportering av data i tabell A og B: 

a) Tabellene skal fylles ut for hver avgiftssone. Kostnader og priser skal angis i nasjonal valuta. 

b) I tabell A skal tallene være faktiske tall for år (n-5) til år (n-1) og planlagte tall for år (n) og framover. 

c) I tabell B skal den årlige prisen gjenspeile avtalens verdi. I tabellen skal den berørte medlemsstaten beskrive og 

rapportere resultatenheten som anses for å fastsette avtalens verdi. For terminalflysikringstjenester skal tabell B fylles 

ut separat for hver lufthavn der flysikringstjenester ytes på markedsvilkår i terminalavgiftssonen. 

Tabell A 

 

Tabell B 

  

Tabell A – Samlede 

kostnader 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Organisasjon 

År n 

(n+4) P (n+1) F (n+3) P (n) F 

Etter kostnadsart (nominell verdi) 

(n-1) A (n+2) P (n-2) A (n-3) A (n-4) A (n-5) A 

Personale 

Andre driftskostnader 

Avskrivning 

Kapitalkostnader 

Ekstraordinære poster 

Samlede kostnader 

Tabell B – Årlig pris og enhetspris 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Organisasjon 

År n 

(n+4) (n+1) (n+3) (n) 

Årlig pris (a) 

(n-1) (n+2) (n-2) (n-3) (n-4) (n-5) 

Resultatenhet (b) 

Enhetspris 

(a) Årlig pris i tusener i nasjonal valuta 

(b) Resultatenhet i <spesifiseres> 
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1.2. Tilleggsopplysninger 

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges sammen med opplysningene som skal inngå i tabell A og B: 

a) En beskrivelse av resultatenheten som er brukt i tabell B. 

b) En beskrivelse av kriteriene som er brukt for å fordele kostnadene for anlegg eller tjenester mellom ulike 

flysikringstjenester på grunnlag av listen over anlegg og tjenester som finnes i ICAOs regionale flysikringsplan for 

region Europa (Doc 7754). 

c) En beskrivelse av og forklaring på forskjellen mellom planlagte og faktiske tall for år (n-5) til (n-1) for alle data i 

tabell A og B. 

d) En beskrivelse av og forklaring på planlagte kostnader og investeringer i en periode på fem år med tanke på forventet 

trafikk. 

e) En beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: historiske 

kostnader eller dagsverdikostnader. 

f) En begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder sammensetningen av eiendelene. 

g) En beskrivelse av kildene til finansiering av de berørte flysikringstjenestene for hver avgiftssone der tjenester er 

underlagt markedsvilkår. 

 _____   
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VEDLEGG XII 

VESENTLIGE ELEMENTER I SAMRÅDENE NEVNT I ARTIKKEL 24 NR. 3 OG ARTIKKEL 30 NR. 1 

1. Samrådet nevnt i artikkel 24 nr. 3 skal særlig gjelde følgende vesentlige elementer knyttet til innsyn i kostnader: 

a) Faktiske påløpte kostnader i foregående år og differansen mellom de faktiske kostnadene og de fastsatte kostnadene i 

ytelsesplanen. 

b) Kostnadsutvikling nevnt i artikkel 28 nr. 3. 

2. Samrådet nevnt i artikkel 30 nr. 1 skal særlig gjelde følgende vesentlige elementer knyttet til innsyn i enhetssatser: 

a) Avgiftspolitikk, herunder blant annet tidspunkt for justeringer av enhetssatsene og kryssfinansiering mellom 

terminalavgiftssoner. 

b) Utvikling i trafikk i forhold til trafikkprognosen fastsatt i ytelsesplanen. 

c) Anvendelsen av ordningen for trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 27 og insentivordningen(e) som gjennomføres på 

grunnlag av artikkel 11. 

d) Dersom det er relevant, planlagte endringer av terminalavgiftssoner i samsvar med artikkel 21 nr. 5 bokstav a). 

e) Dersom det er relevant, tjenester som er vedtatt underlagt markedsvilkår i samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav b). 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

SÆRLIGE KRAV TIL INSENTIVORDNINGER NEVNT I ARTIKKEL 11 NR. 3 

1. TILPASNING AV PIVOTVERDIER 

1.1. For underveisflysikringstjenester 

Når en nasjonal tilsynsmyndighet beslutter å anvende en ordning for tilpasning av pivotverdier underveis i samsvar med 

artikkel 11 nr. 3 bokstav c) ii) og bokstav g) iii) og v), kan denne tilpasningsordningen ta sikte på ett av eller begge 

følgende punkter: 

a) Gjøre det mulig å ta i betraktning betydelige og uforutsette endringer i trafikken; i så fall skal pivotverdien for år n 

baseres på referanseverdien på nivået for hver yter av flysikringstjenester fra novemberutgaven av driftsplanen for 

nettverket for år n-1. 

b) Begrense omfanget av stimuleringstiltak til å omfatte bare forsinkelsesårsaker knyttet til ATC-kapasitet, ATC-

flygeruter, ATC-personale, ATC-utstyr, styring av luftrommet og særlige hendelser med kodene C, R, S, T, M og P i 

ATFCM-brukerhåndboken. 

1.2. For terminalflysikringstjenester 

Når en nasjonal tilsynsmyndighet beslutter å anvende en ordning for tilpasning av pivotverdier ved terminal i samsvar 

med artikkel 11 nr. 3 bokstav c) ii) og bokstav g) iii) og v), kan denne tilpasningsordningen ta sikte på ett av eller begge 

følgende punkter: 

a) Gjøre det mulig å ta i betraktning betydelige og uforutsette endringer i trafikken; i så fall skal pivotverdien for år n 

tilpasses på grunnlag av objektive og gjennomsiktige prinsipper som er angitt i ytelsesplanen. 

b) Begrense omfanget av stimuleringstiltak til å omfatte bare forsinkelsesårsaker knyttet til ATC-kapasitet, ATC-

flygeruter, ATC-personale, ATC-utstyr, styring av luftrommet og særlige hendelser med kodene C, R, S, T, M og P i 

ATFCM-brukerhåndboken. 

2. BEREGNING AV ØKONOMISKE FORDELER OG ULEMPER 

2.1. For underveisflysikringstjenester 

a) Den økonomiske fordelen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav e) skal beregnes som en prosentdel av de fastsatte 

kostnadene for år n og dekkes av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen for år n+2 dersom avviket fra 

den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n under pivotverdien er større i absoluttverdi enn den nedre 

grensen for det symmetriske intervallet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den nedre grensen for det symmetriske intervallet og opp til 

varslingsterskelen nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) iii), følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste 

prosentsatsen skal anvendes dersom avviket fra den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n under 

pivotverdien i absoluttverdi er lik eller større enn verdien på varslingsterskelen. 

b) Den økonomiske ulempen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav f) skal beregnes som en prosentdel av de fastsatte 

kostnadene for år n og tilbakebetales til luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen for år n+2 dersom 

avviket fra den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n over pivotverdien er større i absoluttverdi enn 

den øvre grensen for det symmetriske intervallet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den øvre grensen for det symmetriske intervallet og opp til 

varslingsterskelen nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b) iii), følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste 

prosentsatsen skal anvendes dersom avviket fra den gjennomsnittlige ATFM-forsinkelsen per flygning i år n over 

pivotverdien i absoluttverdi er lik eller større enn verdien på varslingsterskelen. 

2.2. For terminalflysikringstjenester 

a) Den økonomiske fordelen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav e) skal beregnes som en prosentdel av de fastsatte 

kostnadene for år n og dekkes av luftromsbrukerne gjennom en økning av enhetssatsen for år n+2 dersom den faktiske 

ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er mindre enn den nedre grensen for det symmetriske intervallet 

nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den nedre grensen for det symmetriske intervallet og ned til 50 % av 

pivotverdien, følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste prosentsatsen skal anvendes dersom den faktiske 

ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er lik eller mindre enn 50 % av pivotverdien. 
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b) Den økonomiske ulempen nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav e) skal beregnes som en prosentandel av de fastsatte 

kostnadene for år n og tilbakebetales til luftromsbrukerne gjennom en reduksjon av enhetssatsen for år n+2 dersom 

den faktiske ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er større enn den øvre grensen for det symmetriske 

intervallet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d). 

Prosentdelen av de fastsatte kostnadene skal, fra den øvre grensen for det symmetriske intervallet og opp til 150 % av 

pivotverdien, følge en jevn, glidende skala der den høyeste faste prosentsatsen skal anvendes dersom den faktiske 

ATFM-forsinkelsen ved ankomst per flygning i år n er lik eller større enn 150 % av pivotverdien. 

 __________  


