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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/2167,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja koskevan verkon
strategiasuunnitelman hyväksymisestä vuosiksi 2020–2029
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 551/2004 (1) (ilmatila-asetus) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 677/2011 (2) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/123 (3) säädetään,
että kyseisten asetusten mukaisesti nimitetyn verkon hallinnoijan on laadittava verkon strategiasuunnitelma ja
pidettävä se ajan tasalla.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 677/2011 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/123 edellytetään, että komissio hyväksyy
verkon strategiasuunnitelman verkon hallintoneuvoston vahvistettua sen.

(3)

Verkon hallintoneuvosto vahvisti 27 päivänä kesäkuuta 2019 verkon strategiasuunnitelman vuosiksi 2020–2029.
Tämä ajanjakso noudattaa asianomaisia viiteajanjaksoja ja kattaa verkon hallinnoijan nimityskauden.

(4)

Verkon strategiasuunnitelma olisi hyväksyttävä.

(5)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ennen verkon strategiasuunnitelman kattaman kauden alkua.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (4)
5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään verkon strategiasuunnitelma vuosiksi 2020–2029, sellaisena kuin verkon hallintoneuvosto vahvisti sen
25. kokouksessaan 27 päivänä kesäkuuta 2019 (5).
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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