
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 473/2006

z dnia 22 marca 2006 r.

ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych
podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w

rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie
ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych
podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach
Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających
z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego
wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy
2004/36/WE (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podsta-
wowym”), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozdział II rozporządzenia podstawowego określa proce-
dury uaktualniania wspólnotowego wykazu przewo-
źników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania
przewozów w ramach Wspólnoty, jak również procedury
zezwalające państwom członkowskim na przyjęcie
w niektórych okolicznościach środków wyjątkowych
nakładających zakaz wykonywania przewozów na ich
terytorium.

(2) Należy przyjąć pewne środki wykonawcze w celu wpro-
wadzenia szczegółowych przepisów w odniesieniu do
tych procedur.

(3) W szczególności należy określić, jakie informacje
państwo członkowskie powinno dostarczyć przy skła-
daniu wniosku o przyjęcie przez Komisję decyzji zgodnie
z art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego w celu
uaktualnienia wykazu poprzez nałożenie nowego zakazu
wykonywania przewozów, zniesienie istniejącego zakazu
lub zmianę warunków towarzyszących.

(4) Należy określić warunki korzystania z prawa do obrony
przez przewoźników podlegających decyzjom przyjętym
przez Komisję w celu uaktualnienia wykazu wspólnoto-
wego.

(5) W odniesieniu do uaktualniania wykazu rozporządzenie
podstawowe wymaga, aby Komisja uwzględniła
w należyty sposób potrzebę szybkiego podejmowania
decyzji oraz, tam gdzie jest to wskazane, przewidziała
możliwość zastosowania procedury dla pilnych przy-
padków.

(6) Komisja powinna otrzymać stosowne informacje
o wszelkich zakazach wykonywania przewozów nałożo-
nych przez państwa członkowskie w ramach środków
wyjątkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 i 6 ust. 2 rozporzą-
dzenia podstawowego.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotni-
czego (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe przepisy
w odniesieniu do procedur określonych w rozdziale II rozpo-
rządzenia podstawowego.

Artykuł 2

Wnioski państw członkowskich o uaktualnienie wykazu
wspólnotowego

1. Państwo członkowskie, które zwraca się do Komisji
z wnioskiem o uaktualnienie wykazu wspólnotowego zgodnie
z art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przekazuje
Komisji informacje określone w załączniku A do niniejszego
rozporządzenia.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przesyłane są na
piśmie do Sekretariatu Generalnego Komisji. Dodatkowo, infor-
macje określone w załączniku A przekazywane są jednocześnie
w formie elektronicznej do właściwych służb Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Energii i Transportu. Jeżeli odpowiednia procedura
elektroniczna nie jest dostępna, informacje te są przekazane
za pomocą najszybszych możliwych środków alternatywnych.

3. Komisja przekazuje informacje pozostałym państwom
członkowskim poprzez ich przedstawicieli w Komitecie
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zgodnie z procedurami określo-
nymi w przepisach wewnętrznych Komitetu, oraz informuje
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego.
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(1) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 15.

(2) Ustanowiony na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji
wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie
lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4).



Artykuł 3

Wspólna konsultacja z organami odpowiedzialnymi za
nadzór regulacyjny nad danym przewoźnikiem lotniczym

1. Państwo członkowskie, które rozważa zwrócenie się do
Komisji zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,
zaprasza Komisję i pozostałe państwa członkowskie do udziału
we wszelkich konsultacjach z organami odpowiedzialnymi za
nadzór regulacyjny nad danym przewoźnikiem lotniczym.

2. Przyjęcie decyzji określonych w art. 4 ust. 2 i 5 rozpo-
rządzenia podstawowego poprzedza się, tam gdzie jest to
stosowne i możliwe, konsultacjami z organami odpowiedzial-
nymi za nadzór regulacyjny nad danym przewoźnikiem lotni-
czym. W miarę możliwości konsultacje przeprowadzane są
wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie.

3. W pilnych przypadkach konsultacje mogą być przeprowa-
dzane po przyjęciu decyzji określonych w ust. 2. W takim przy-
padku zainteresowany organ jest powiadamiany, że ma zostać
przyjęta decyzja na mocy art. 4 ust. 2 lub art. 5 ust. 1.

4. Wspólne konsultacje mogą być przeprowadzane kores-
pondencyjnie oraz, jeśli jest to stosowne, odbywać się podczas
wizyt na miejscu w celu zebrania dowodów.

Artykuł 4

Skorzystanie przez przewoźnika z prawa do obrony

1. Rozważając przyjęcie decyzji zgodnie z art. 4 ust. 2 lub
art. 5 rozporządzenia podstawowego, Komisja ujawnia zainte-
resowanym przewoźnikom lotniczym istotne fakty
i okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji. Dany prze-
woźnik ma możliwość przedłożenia Komisji pisemnych komen-
tarzy w ciągu 10 dni roboczych od dnia ujawnienia wspomnia-
nych informacji.

2. Komisja przekazuje informacje pozostałym państwom
członkowskim poprzez ich przedstawicieli w Komitecie
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z procedurami określo-
nymi w przepisach wewnętrznych Komitetu. Zezwala się, aby
dany przewoźnik przedstawił swoje stanowisko ustnie przed
podjęciem decyzji, o ile wystąpi on z takim wnioskiem.
W stosownych przypadkach prezentacja ustna powinna zostać
dokonana przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.
Podczas przesłuchania przewoźnik lotniczy, który wystąpi ze
stosownym wnioskiem, może być wspierany przez organy
odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad nim.

3. W pilnych przypadkach Komisja nie musi spełnić
wymagań ust. 1 przed przyjęciem środka tymczasowego
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

4. Po przyjęciu przez Komisję decyzji zgodnie z art. 4 ust. 5
lub art. 5 rozporządzenia podstawowego natychmiast informuje
ona o tym fakcie danego przewoźnika lotniczego i organy
odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nim.

Artykuł 5

Egzekwowanie przepisów

Państwa członkowskie informują Komisję o podjęciu wszelkich
środków wdrażających decyzje przyjęte przez Komisję zgodnie
z art. 4 ust. 2 lub art. 5 rozporządzenia podstawowego.

Artykuł 6

Środki wyjątkowe przyjmowane przez państwa człon-
kowskie

1. Państwo członkowskie, które nakłada na przewoźnika
lotniczego zakaz wykonywania przewozów na jego terytorium
ze skutkiem natychmiastowym, dozwolony przez art. 6 ust. 1
rozporządzenia podstawowego, natychmiast informuje o tym
fakcie Komisję i przekazuje informacje opisane w załączniku B.

2. Państwo członkowskie, które utrzymuje lub nakłada na
przewoźnika lotniczego zakaz wykonywania przewozów na
jego terytorium, dozwolony przez art. 6 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego, natychmiast informuje o tym fakcie Komisję
i przekazuje informacje opisane w załączniku C.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, kieruje się na
piśmie do Sekretariatu Generalnego Komisji. Dodatkowo, infor-
macje określone w załączniku B lub C przekazywane są jedno-
cześnie w formie elektronicznej do właściwych służb Dyrekcji
Generalnej ds. Energii i Transportu. Jeżeli odpowiednia proce-
dura elektroniczna nie jest dostępna, informacje te są przeka-
zane za pomocą najszybszych możliwych środków alternatyw-
nych.

4. Komisja przekazuje informacje pozostałym państwom
członkowskim poprzez ich przedstawicieli w Komitecie
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z procedurami określo-
nymi w przepisach wewnętrznych Komitetu.
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Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK A

Informacje przekazywane przez państwo członkowskie składające wniosek zgodnie z art. 4 ust. 2
rozporządzenia podstawowego

Państwo członkowskie, które zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia podstawowego składa wniosek o uaktualnienie
wykazu wspólnotowego, przedstawia Komisji następujące informacje:

Państwo członkowskie składające wniosek

— Nazwisko i funkcja osoby kontaktowej.

— Adres e-mail lub telefon osoby kontaktowej.

Przewoźnik/przewoźnicy i samoloty

— Zainteresowani przewoźnicy, łącznie z nazwą osoby prawnej (wskazaną w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC)
lub jego odpowiedniku), nazwą handlową (w przypadku różnic), numerem AOC (o ile jest dostępny), numerem linii
lotniczych ICAO (o ile jest znany) oraz szczegółowymi danymi teleadresowymi.

— Nazwa i szczegółowe dane teleadresowe organu lub organów odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad danym
przewoźnikiem lotniczym.

— Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju samolotu, państwa, w którym dokonano rejestracji, numeru rejestracyjnego
oraz, jeżeli jest dostępny, numeru seryjnego danego samolotu.

Decyzja, której dotyczy wniosek

— Rodzaj decyzji: nałożenie zakazu wykonywania przewozów, zniesienie zakazu wykonywania przewozów lub zmiana
jego warunków.

— Zakres decyzji (określony przewoźnik/przewoźnicy lub wszyscy przewoźnicy podlegający danemu organowi nadzo-
rującemu, określone samoloty lub rodzaje samolotów).

Wniosek o nałożenie zakazu wykonywania przewozów

— Szczegółowy opis zagrożenia bezpieczeństwa (np. wyniki inspekcji), które stanowi podstawę wniosku o całkowity lub
częściowy zakaz (odnoszący się w odpowiedniej kolejności do wszystkich istotnych wspólnych kryteriów wymienio-
nych w Załączniku do rozporządzenia podstawowego).

— Ogólny opis warunków, których spełnienie pozwoli na zniesienie/odstąpienie od stosowania przedmiotowego zakazu,
stanowiący podstawę przygotowania planu działań naprawczych skonsultowanego z organem lub organami odpo-
wiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad danym przewoźnikiem lotniczym.

Wniosek o zniesienie zakazu wykonywania przewozów lub zmianę załączonych warunków

— Data przyjęcia i szczegółowe informacje dotyczące uzgodnionego planu działań naprawczych, w stosownych przy-
padkach.

— Dowody spełnienia warunków uzgodnionego planu działań naprawczych, w stosownych przypadkach.

— Wyraźnie pisemne potwierdzenie organu lub organów odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad danym prze-
woźnikiem lotniczym, że uzgodniony plan działań naprawczych został wdrożony.

Podanie do wiadomości

— Informacja, czy państwo członkowskie podało swój wniosek do wiadomości publicznej.
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ZAŁĄCZNIK B

Przekazanie przez państwo członkowskie informacji o podjęciu środków wyjątkowych zgodnie z art. 6 ust. 1
rozporządzenia podstawowego w celu nałożenia zakazu wykonywania przewozów na jego terytorium

Państwo członkowskie, które informuje, że nałożyło na przewoźnika lotniczego zakaz wykonywania przewozów na jego
terytorium zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, dostarcza Komisji następujące informacje:

Państwo członkowskie składające wniosek

— Nazwisko i funkcja osoby kontaktowej.

— Adres e-mail lub telefon osoby kontaktowej.

Przewoźnik/przewoźnicy i samoloty

— Zainteresowani przewoźnicy, łącznie z nazwą osoby prawnej (wskazaną w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC)
lub jego odpowiedniku), nazwą handlową (w przypadku różnic), numerem AOC (o ile jest dostępny), numerem linii
lotniczych ICAO (o ile jest znany) oraz szczegółowymi danymi teleadresowymi.

— Nazwa i szczegółowe dane teleadresowe organu lub organów odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad danym
przewoźnikiem lotniczym.

— Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju samolotu, państwa, w którym dokonano rejestracji, numeru rejestracyjnego
oraz numeru seryjnego danego samolotu, o ile jest dostępny.

Decyzja

— Data, czas i okres ważności decyzji.

— Opis decyzji o odrzuceniu, zawieszeniu, cofnięciu lub narzuceniu ograniczeń w zezwoleniu na prowadzenie działal-
ności lub zezwoleniu technicznym.

— Zakres decyzji (określony przewoźnik/przewoźnicy lub wszyscy przewoźnicy podlegający danemu organowi nadzo-
rującemu, określone samoloty lub rodzaje samolotów).

— Opis warunków zezwalających państwu udzielającemu zezwolenia na prowadzenie działalności lub zezwolenia tech-
nicznego na jego odrzucenie, zawieszenie lub cofnięcie, lub na zniesienie/zaniechanie ograniczeń.

Zagrożenie bezpieczeństwa

— Szczegółowy opis zagrożenia bezpieczeństwa (np. wyniki inspekcji), które stanowi podstawę decyzji o całkowitym lub
częściowym zakazie (odnoszący się w odpowiedniej kolejności do wszystkich istotnych wspólnych kryteriów wymie-
nionych w Załączniku do rozporządzenia podstawowego).

Podanie do wiadomości

— Informacja, czy państwo członkowskie podało swój zakaz do wiadomości publicznej.
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ZAŁĄCZNIK C

Przekazanie przez państwo członkowskie informacji o podjęciu środków wyjątkowych, dozwolonych przez
art. 6 ust. 2 rozporządzenia podstawowego w celu utrzymania lub nałożenia zakazu wykonywania przewozów
na jego terytorium, w przypadku gdy Komisja podjęła decyzję o niewłączaniu podobnych środków do wykazu

wspólnotowego

Państwo członkowskie, które poinformowało, że utrzymuje lub nałożyło na przewoźnika lotniczego zakaz wykonywania
przewozów na jego terytorium, na co zezwala art. 6 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dostarcza Komisji następujące
informacje:

Państwo członkowskie składające wniosek

— Nazwisko i funkcja osoby kontaktowej.

— Adres e-mail lub telefon osoby kontaktowej.

Przewoźnik/przewoźnicy i samoloty

— Zainteresowani przewoźnicy, łącznie z nazwą osoby prawnej (wskazaną w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC)
lub jego odpowiedniku), nazwą handlową (w przypadku różnic), numerem AOC (o ile jest dostępny), numerem linii
lotniczych ICAO (o ile jest znany).

Odniesienie do decyzji Komisji

— Data i numer referencyjny jakichkolwiek istotnych dokumentów Komisji.

— Data decyzji Komisji/Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Problem związany z bezpieczeństwem mający wpływ na dane państwo członkowskie
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