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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 30/2009
2009 m. sausio 16 d.
iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1032/2006 nustatytus automatinių sistemų, kurias skrydžių
valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, reikalavimus
(Tekstas svarbus EEE)

reglamentas pagrįstas pagal įgaliojimą pateikta 2007 m.
spalio 19 d. ataskaita.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo
valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentą) (1), ypač į jo 3
straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro
Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentą) (2),
ypač jo 8 straipsnio 2 dalį,

(2)

(3)

Todėl 2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
1032/2006, nustatantis automatinių sistemų, kurias skry
džių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio
duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir
vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikala
vimus (4), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro
dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:
(1)

(4)

Kad būtų pradėtos naudoti taikomosios duomenų ryšio
oras–žemė sistemos, skrydžio informacija turėtų būti
laiku prieinama rajono skrydžių valdymo centrams,
teikiantiems duomenų ryšio paslaugas pagal 2009 m.
sausio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 29/2009,
kuriuo, įgyvendinant iniciatyvą „Bendras Europos
dangus“, nustatomi duomenų ryšio paslaugų reikala
vimai (3).
Kad kita skrydžių valdymo tarnyba galėtų pradėti keistis
duomenimis su orlaiviu, jei susiję rajono skrydžių
valdymo centrai neturi bendros duomenų ryšio sujun
gimo paslaugos, turėtų būti įdiegtas automatinis procesas,
susijęs su registracijos informacija ir ryšiu su kita tarnyba.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 8 straipsnio 1 dalį
Eurokontrolė įgaliota parengti reikalavimus, kaip koordi
nuotai pradėti teikti duomenų perdavimo paslaugas. Šis

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1032/2006 iš dalies keičiamas taip:
1. 3 straipsnis papildomas 4 dalimi:
„4.
Duomenų ryšio paslaugas pagal Reglamentą (EB) Nr.
29/2009 teikiantys oro navigacijos paslaugų teikėjai užtik
rina, kad 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sistemos ir
aptarnaujantieji rajono skrydžių valdymo centrai atitiktų I
priedo A ir D dalyse nustatytus sąveikos ir veikimo charak
teristikų reikalavimus.“
2. I ir III priedai iš dalies keičiami, kaip išdėstyta šio reglamento
priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 16 d.
Komisijos vardu
Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas

(1) OL L 96, 2004 3 31, p. 26.
(2) OL L 96, 2004 3 31, p. 1.
(3) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(4) OL L 186, 2006 7 7, p. 27.
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PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 1032/2006 I ir III priedai keičiami taip:
1. I priedas papildomas D dalimi:
„D DALIS: DUOMENŲ RYŠIO PASLAUGŲ PROCESŲ REIKALAVIMAI
1.

REGISTRACIJOS PERSIUNTIMAS

1.1.

Atitinkama skrydžio informacija

1.1.1. Informacija, kuriai taikomas registracijos persiuntimo procesas, apimti bent:
— orlaivio atpažinimo kodą,
— išskridimo aerodromą,
— paskirties aerodromą,
— registracijos tipą,
— registracijos parametrus.
1.2.

Taikymo taisyklės

1.2.1. Registracijos persiuntimo procesas vykdomas kiekvienam su duomenų ryšio funkcija registruotam skrydžiui,
kuris pagal planą kirs ribą.
1.2.2. Registracijos persiuntimo procesas pradedamas arba, kai:
— iki numatyto atvykimo laiko į derinimo tašką lieka parametruose nustatytas minučių skaičius,
— tarp orlaivio ir derinimo taško yra abipusiai sutartas nuotolis,
arba kuo skubiau po ankstesnio iš momentų, nustatomų pagal pirmiau minėtus dalykus, visais atvejais laikantis
susitarimo dokumentų.
1.2.3. Registracijos persiuntimo proceso tinkamumo kriterijai turi atitikti susitarimo dokumentus.
1.2.4. Persiunčiamos registracijos informacija pridedama prie atitinkamos skrydžio informacijos priimančiojoje tarny
boje.
1.2.5. Skrydžio registracijos statusas gali būti rodomas atitinkamoje priimančiosios tarnybos darbo vietoje.
1.2.6. Pranešimas, kad registracijos persiuntimo procesas baigtas, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvir
tinimą, pateikiamas perduodančiajai tarnybai.
1.2.7. Nepatvirtinus, kad registracijos persiuntimo procesas baigtas, pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės
reikalavimus į orlaivį perduodamas prašymas užmegzti ryšį „oras–žemė“ duomenų perdavimo kanalu.
2.

KITA DUOMENIS GAUNANTI TARNYBA

2.1.

Atitinkama skrydžio informacija

2.1.1. Informacija, kuriai taikomas procesas „Kita duomenis gaunanti tarnyba“, apima bent:
— orlaivio atpažinimo kodą,
— išskridimo aerodromą,
— paskirties aerodromą.
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Taikymo taisyklės

2.2.1. Vienas procesas „Kita duomenis gaunanti tarnyba“ vykdomas kiekvienam reikalavimus atitinkančiam ribą
kertančiam skrydžiui.
2.2.2. Procesas „Kita duomenis gaunanti tarnyba“ pradedamas, kai kitos duomenų tarnybos į orlaivį siųstas prašymas
pripažįstamas orlaivio sistemoje.
2.2.3. Sėkmingai apdorojus kitos duomenis gaunančios tarnybos informaciją, priimančioji tarnyba išsiunčia į orlaivį
prašymą užmegzti lakūno ir skrydžių vadovo duomenų perdavimo ryšį (angl. Controller Pilot Data Link Commu
nication, CPDLC).
2.2.4. Jei kitos duomenis gaunančios tarnybos informacija nepateikiama per abipusiai sutartą parametruose nustatytą
laiką, priimančioji tarnyba taiko vietines procedūras ryšiui su orlaiviu užmegzti duomenų perdavimo kanalu.
2.2.5. Pranešimas, kad procesas „Kita duomenis gaunanti tarnybą“ baigtas, įskaitant priimančiosios tarnybos perduo
damą patvirtinimą, pateikiamas perduodančiajai tarnybai.
2.2.6. Nepatvirtinus, kad procesas „Kita duomenis gaunanti tarnyba“ baigtas, pagal galiojančius paslaugos teikimo
kokybės reikalavimus perduodančioje tarnyboje pradedamos vietinės procedūros.“
2. III priedo 2 ir 3 punktai pakeičiami taip:
„2. I priedo B dalies 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 ir 6.2.4 ir I priedo D dalies 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 ir 2.2.6
punktuose nustatyti sąveikos ir veikimo charakteristikų reikalavimai taip pat laikomi saugos reikalavimais.
3. Perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo, derinimo proceso nutraukimo, pagrindinių skrydžio
duomenų, pagrindinių skrydžio duomenų keitimo, registracijos persiuntimo ir „Kitos duomenis gaunančios
tarnybos“ procesų atveju II priede nustatyti paslaugos teikimo kokybės reikalavimai taip pat laikomi saugos
reikalavimais.“
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