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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) NR. 30/2009 

frá 16. janúar 2009 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1032/2006 að því er varðar kröfur um sjálfvirk kerfi til að 
skiptast á fluggögnum til stuðnings gagnatengingaþjónustu 

(Texti sem varðar EES) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 552/2004 frá 10. mars 2004 um rekstrarsamhæfi evrópska 
netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (rekstrarsam-
hæfisreglugerðin)  (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða 
um að koma á samevrópsku loftrými (rammareglugerðin) 
 (2), einkum 2. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að unnt sé að nota notkunarforrit fyrir 
gagnatengingaþjónustu milli loftfara og jarðstöðva  skulu 
flugstjórnarmiðstöðvar, sem veita gagnatengingaþjónustu, í 
samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 29/2009 frá 16. janúar 2009 um kröfur um 
gagnatengingaþjónustu fyrir samevrópska loftrýmið  (3), 
hafa tímanlega aðgang að viðeigandi flugupplýsingum. 

2) Ef viðkomandi flugstjórnarmiðstöðvar hafa ekki 
sameiginlega gagnatengingaþjónustu skal taka í notkun 
sjálfvirk ferli í tengslum við áskráningarupplýsingar og 
fjarskipti við næsta gagnatengingaraðila til að gera næstu 
flugstjórnardeild kleift að skiptast á gögnum við loftfarið. 

3) Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu (Eurocontrol) hefur 
fengið umboð, í samræmi við 1. mgr. 8. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 549/2004, til að þróa kröfur um samræmda 
innleiðingu gagnatengingaþjónustu. Reglugerð þessi er 

byggð á skýrslunni sem gefin var út, í því sambandi, 
19. október 2007. 

4) Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1032/2006 frá 6. júlí 2006 um kröfur um sjálfvirk kerfi 
til að skiptast á fluggögnum að því er varðar tilkynningu, 
samræmingu og yfirfærslu upplýsinga um flug milli 
flugstjórnardeilda  (4) til samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar um samevrópskt loftrými. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 1032/2006 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi 3. mgr. a bætist við 3. gr.: 

„3. mgr. a Veitendur flugleiðsöguþjónustu, sem veita 
gagnatengingaþjónustu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 
29/2009, skulu tryggja að kerfin, sem um getur í a-lið 2. 
mgr. 1. gr. og þjóna flugstjórnarmiðstöðvum, séu í 
samræmi við kröfur um rekstrarsamhæfi og afköst sem 
tilgreindar eru í A- og D-hluta I. viðauka.“ 

2. Ákvæðum I. og III. viðauka er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.  

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 16. janúar 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio Tajani 

varaforseti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 26. 
(2) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 13, 17.1.2009, bls. 3. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1032/2006 er breytt sem hér segir: 

1. eftirfarandi D-hluti bætist við í I. viðauka: 

„D-hluti: KRÖFUR UM FERLI SEM STYÐJA GAGNATENGINGAÞJÓNUSTU 

1. FRAMSAL ÁSKRÁNINGAR (LOGON FORWARD) 

1.1.  Flugupplýsingar sem um ræðir 

1.1.1.  Framsalsferli áskráningar skal a.m.k. fela í sér eftirfarandi upplýsingar: 

– auðkenni loftfars, 

– brottfararflugvöll, 

– ákvörðunarflugvöll, 

– tegund áskráningar, 

– áskráningarbreytur. 

1.2.  Reglur um beitingu 

1.2.1.  Eitt framsalsferli áskráningar skal framkvæmt fyrir hvert áskráð, gagnatengt flug sem þvera mun svæðamörkin. 

1.2.2.  Hefja skal framsalsferli áskráningar á tímasetningunni eða eins skjótt og unnt er eftir tímasetninguna sem kemur 
fyrr miðað við eftirfarandi: 

– innan tiltekinnar tímabreytu, í mínútum, fyrir áætlaðan tíma á samræmingarstöðumiði (COP), 

– á þeim tíma sem loftfarið er í tiltekinni fjarlægð, sem báðir aðilar hafa samið um, frá samræmingarstöðumiði, 

í samræmi við samstarfssamninginn. 

1.2.3.  Hæfisviðmiðanir fyrir framsalsferli áskráningar skulu vera í samræmi við samstarfssamninga. 

1.2.4.  Upplýsingarnar um framsal áskráningar skulu tilgreindar í samsvarandi flugupplýsingum í móttökudeildinni. 

1.2.5.  Heimilt er að birta innskráningarstöðu flugsins á viðeigandi vinnustöð í móttökudeildinni. 

1.2.6.  Afhendingardeildin skal fá skilaboð, þ.m.t. staðfesting, frá móttökudeildinni um að framsalsferli áskráningar sé 
lokið. 

1.2.7.  Ef ekki fæst staðfest að framsalsferli áskráningar sé lokið, í samræmi við gildandi kröfur um þjónustugæði, skal 
sett af stað beiðni um samband við loftfarið um gagnatengingu milli loftars og jarðstöðvar. 

2.  TILNEFNINGU NÆSTA GAGNATENGINGARAÐILA LOKIÐ 

2.1.  Flugupplýsingar sem um ræðir 

2.1.1.  Upplýsingar er varða ferlið „tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið“ skulu a.m.k. fela í sér eftirfarandi: 

– auðkenni loftfars, 

– brottfararflugvöll, 

– ákvörðunarflugvöll. 
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2.2.  Reglur um beitingu 

2.2.1.  Eitt ferli „tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið“ skal framkvæmt fyrir hvert hæft flug sem þvera mun 
svæðamörkin. 

2.2.2.  Hefja skal ferlið „tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið“ þegar flugvélakerfið staðfestir móttöku 
tilnefningar næsta gagnatengingaraðila. 

2.2.3.  Þegar vinnslu upplýsinga um „tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið“ er lokið á fullnægjandi hátt skal 
móttökudeildin hefja upphafsbeiðni um fjarskipti við loftfarið um gagnatengingu milli flugumferðarstjórnar og 
flugmanns (CPDLC). 

2.2.4.  Ef upplýsingar um tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið hefur ekki verið móttekin innan tímabreytu, sem 
báðir aðilar hafa samið um, skal móttökudeildin beita staðbundnum verklagsreglum til að hefja fjarskipti um 
gagnatengingu við loftfarið. 

2.2.5.  Afhendingardeildin skal fá skilaboð, þ.m.t. staðfesting, frá móttökudeildinni um að ferlinu „tilnefningu næsta 
gagnatengingaraðila lokið“ sé lokið. 

2.2.6.  Ef ekki fæst staðfest að ferlinu „tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið“ sé lokið, í samræmi við gildandi 
kröfur um þjónustugæði, skal afhendingardeildin hefja notkun staðbundinna verklagsreglna.“ 

2. Í stað 2. og 3. liðar III. viðauka komi eftirfarandi: 

„2. Kröfur um rekstrarsamhæfi og afköst, sem tilgreindar eru í liðum 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 og 
6.2.4 í B-hluta I. viðauka og liðum 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 og 2.2.6 í D-hluta I. viðauka skulu einnig teljast vera 
öryggiskröfur. 

3. Að því er varðar endurskoðun á samræmingu, afturköllun á samræmingu, grunnfluggögn, breytingu á 
grunnfluggögnum, framsalsferli áskráningar og ferlinu „tilnefningu næsta gagnatengingaraðila lokið“ skulu 
kröfurnar um þjónustugæði, sem tilgreindar eru í II. viðauka, einnig teljast vera öryggiskröfur.“ 

 
 

 

 


