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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1216/2011 НА КОМИСИЯТА
от 24 ноември 2011 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 за определяне на схема за ефективност на
аеронавигационното обслужване и мрежовите функции
(текст от значение за ЕИП)

Европейската организация за безопасност на въздухопла
ването (Евроконтрол) и да бъдат приети от Комисията
преди първия референтен период.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(4)

За тази цел Комисията създаде работна група, състояща се
от представители на ЕААБ, Евроконтрол и Комисията
(така наречената Работна група Е3). Въпросната работна
група изготви технически доклад, озаглавен „Параметри за
ключовите показатели за безопасността във връзка със
схемата за ефективност“. Този доклад бе допълнен въз
основа на коментари, получени от държавите-членки и
заинтересованите страни и представлява техническа
концепция за настоящия регламент и съответните
приемливи средства за осигуряване на съответствие и
материали с насоки.

(5)

Вече извършената работа по отношение на други
инициативи като Плана за безопасност (ЕААБ),
Инструмента за анализ на риска (Евроконтрол) и
Рамката за проучване степента на развитие на безопас
ността (Евроконтрол) следва да бъде взета под внимание
при разработването на КПЕ за безопасност.

(6)

Опитът, придобит от постепенното прилагане на схемата
за ефективност, показва, че времето, предоставяно на
Комисията за оценка на преразгледаните цели за ефек
тивност, следва да бъде увеличено с оглед на работната
натовареност, създавана от подробното оценяване на
плановете за ефективност, за да бъде проведен необхо
димият диалог с националните органи за надзор и да се
осигури подходяща обосновка на резултатите от тази
оценка.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 691/2010 следва да бъде
съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета за единно небе,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на
рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамков
регламент) (1), и по-специално член 11 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

В Регламент (ЕС) № 691/2010 за определяне на схема за
ефективност на аеронавигационното обслужване и
мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2096/2005 за определяне на общи изисквания при
доставянето на аеронавигационни услуги (2) се предвиждат
ключови показатели за ефективност (КПЕ) и задължителни
цели в ключови области за ефективността — безопасност,
околна среда, капацитет и рентабилност.
КПЕ за безопасност за определянето на национални цели
или цели на равнище функционален блок въздушно
пространство (ФБВП), формулирани в приложение 1 към
Регламент (ЕС) № 691/2010 г. са: ефективността на управ
лението на безопасността, измерена по методика, която се
основава на рамката за проучване степента на развитие на
безопасността на УВД; прилагането на схемата за класи
фикация на степента на сериозност на инструмента за
анализ на риска с цел да се даде възможност за хармо
низирано отчитане на степента на сериозност на
нарушение на минималното разделяне, нахлувания на
писта и технически събития, специфични за управлението
на въздушното движение (УВД); и отчитането на културата
на справедливост.
Съгласно приложение 1 към Регламент (ЕС) № 691/2010,
тези КПЕ за безопасност следва да бъдат допълнително
разработени съвместно от Комисията, държавите-членки,
Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС) № 691/201 се изменя, както следва:
1) Член 14 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 думите „два месеца“ се заменят с „четири месеца“;
б) в параграф 2 думите „два месеца“ се заменят с „четири месеца“;
(1) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.
(2) ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 1.
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в) в параграф 3 думите „два месеца“ се заменят с „четири месеца“;
2) в приложение I, раздел 2 точка 1 се заменя със следното:
„1. КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
a) Първият национален КПЕ по отношение на безопасността/КПЕ по отношение на безопасността на
равнище ФБВП за първия референтен период следва да бъде ефективността на управлението на
безопасността, измерена по методика, която се основава на рамката за проучване степента на
развитие на безопасността на УВД.
По отношение на държавите-членки и техните национални надзорни органи и доставчици на аеро
навигационно обслужване, сертифицирани за осигуряване на услуги за въздушното движение или
комуникационни, навигационни и обзорни услуги, този КПЕ следва да се оценява по нивото на
изпълнение на следните цели за управление:
— Политика и цели за безопасност;
— Управление на риска за безопасността;
— Осигуряване на безопасност;
— Поощряване на безопасността;
— Култура на безопасност.
б) Вторият КПЕ по отношение на безопасността/КПЕ по отношение на безопасността на равнище ФБВП за
първия референтен период следва да бъде прилагането на долуспоменатата класификация на степента
на сериозност (основаваща се на методиката на инструмента за анализ на риска) за отчитането на
минимум три категории събития: Нарушения на минималното разделяне, нахлувания на писта и
технически събития, специфични за УВД на всички Центрове за ръководство на въздушното
движение и на летищата. Държавите-членки могат да решат да не прилагат метода на летища с помалко от 50 000 движения на търговски въздушен транспорт годишно.
При докладване на горепосочените събития държавите-членки и доставчиците на аеронавигационно
обслужване използват следните степени на сериозност:
— Сериозен инцидент
— Голям инцидент
— Значителен инцидент
— Без последици за безопасността
— Не е определен; например недостатъчна информация или неокончателни или противоречиви
данни, не позволили такова определяне.
Докладването относно прилагането на метода се извършва за отделните събития.
в) Третият КПЕ по отношение на безопасността/КПЕ по отношение на безопасността на равнище ФБВП за
първия референтен период е докладване от страна на държавите-членки и техните доставчици на
аеронавигационно обслужване посредством въпросник, установен в съответствие с буква д), в който
се оценява нивото на наличие и съответно на отсъствие на култура на справедливостта.
г) През първия референтен период няма да има цели за ефективност, валидни за целия ЕС. Държавитечленки обаче могат да определят цели, съответстващи на тези КПЕ по отношение на безопасността.
д) За да се улесни прилагането и оценяването на КПЕ по отношение на безопасността, ЕААБ – при
консултиране с органа за преглед на ефективността — преди началото на първия референтен период
приема приемливи средства за съответствие и инструктивни материали в съответствие с процедурата по
член 52 от Регламент (ЕО) № 216/2008.
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е) Евроконтрол осигурява своевременно информацията, необходима за разработване на документите,
посочени в буква д), включително като минимум спецификацията на методиката на инструмента за
анализ на риска и по-нататъшното ѝ развиване, както и подробностите на методиката на рамката за
проучване степента на развитие на безопасността и съответните значими фактори.
ж) Годишното оценяване на КПЕ, посочени в букви а) и в) (въпросници за ефективността на управлението
на безопасността и културата на справедливост), от националните надзорни органи и доставчиците на
авионавигационно обслужване се докладва на ЕААБ за предходната година от националните надзорни
органи преди 1 февруари всяка година. Тези годишни оценявания се използват като данни за
функциите по наблюдение, описани в букви з) и и). Ако настъпят някакви промени в годишното
оценяване на КПЕ, националните надзорни органи представят тези промени преди датата за пред
ставяне на следващия годишен доклад.
з) Националните надзорни органи наблюдават прилагането и оценяването на КПЕ за безопасност от
доставчиците на аеронавигационно обслужване в съответствие с процедурите за надзор на безопас
ността, установени в Регламент за прилагане на (ЕС) № 1034/2011 г. на Комисията (*).
и) В контекста на своите стандартизационни инспекции ЕААБ наблюдава прилагането и оценяването на
КПИ за безопасност от националните надзорни органи в съответствие с работните методи, посочена в
член 24 от Регламент (ЕО) № 216/2008. ЕААБ уведомява органа за преглед на ефективността за
резултатите от тези инспекции.
___________
(*) OB L 271, 18.10.2011 г., стр. 15.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 24 ноември 2011 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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