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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 657/2013
z dnia 10 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1079/2012 ustanawiające wymogi dotyczące
separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

częstotliwości, w przypadku tych państw członkowskich,
które dysponują więcej niż jednym ośrodkiem kontroli
obszaru.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie inte
roperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotni
czym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szcze
gólności jego art. 3 ust. 5,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające
ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
(rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
nr
1079/2012 (3) wymaga skoordynowanego wprowadzenia
łączności głosowej powietrze-ziemia przy separacji
międzykanałowej zmniejszonej do 8,33 kHz, w celu
zwiększenia liczby częstotliwości dostępnych dla łącz
ności głosowej powietrze-ziemia oraz uwzględnienia
zwiększonej liczby sektorów przestrzeni powietrznej
i związanych z nimi mocy przerobowych kontroli
ruchu lotniczego.
Art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr
1079/2012 miał za zadanie określenie celu dla państw
członkowskich wymienionych w załączniku I, przy czym
liczba konwersji na separację międzykanałową 8,33 kHz
miała być równa co najmniej 25 % całkowitej liczby
przydziałów częstotliwości 25 kHz przypisanych do
wszystkich ośrodków kontroli obszaru w danym
państwie członkowskim. W swoim obecnym brzmieniu
art. 6 ust. 3 może być jednak interpretowany w sposób
dopuszczający mniej ambitne zobowiązanie, co w rezul
tacie mogłoby doprowadzić do znaczącego ograniczenia
realizacji zadania, jakim jest utworzenie dodatkowych

(3)

Celem zmiany jest precyzyjniejsze sformułowanie prze
pisów art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 1079/2012, w związku z czym należy zachować pier
wotną datę rozpoczęcia stosowania tego aktu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 1079/2012.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni
Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr
1079/2012 otrzymuje brzmienie:
„3.
Państwa członkowskie określone w załączniku I doko
nują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., konwersji na
separację międzykanałową 8,33 kHz w liczbie odpowiadającej
przynajmniej 25 % całkowitej liczby przydziałów częstotli
wości 25 kHz figurujących w rejestrze centralnym i przypisa
nych do ośrodków kontroli obszaru (»ACC«) w danym
państwie członkowskim. Konwersji tych nie ogranicza się
do przydziałów częstotliwości w ramach ACC, a ponadto
nie obejmują one przydziałów częstotliwości na potrzeby
łączności związanej z kontrolą operacyjną.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 grudnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
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