
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 103/2007

z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspól-
nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (1),
w szczególności jego art. 53 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 53 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002
stanowi, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Trans-
portu Lotniczego (EASA) pobiera opłaty za wydanie
i wznowienie certyfikatów, jak również związane z tym
funkcje stałego nadzoru. Zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. b)
wymienionego rozporządzenia wspomniane opłaty
wnoszone są przez petentów występujących
o certyfikaty i posiadaczy certyfikatów wydawanych,
utrzymywanych lub zmienianych przez agencję.

(2) Zgodnie z art. 53 ust. 4 należy zapewnić równowagę
między wydatkami ponoszonymi przez agencję
w związku z realizacją procedur certyfikacyjnych
i całkowitymi dochodami z pobieranych przez nią hono-
rariów. Przepisy tego ustępu pozwalają jednak również
na skorzystanie z rocznego wkładu finansowego Wspól-
noty na rzecz agencji w celu pokrycia kosztów certyfi-
kacji w okresie przejściowym kończącym się w dniu
31 grudnia 2006 r. W razie potrzeby okres ten może
zostać przedłużony przez Komisję o jeden rok.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 488/2005 (2) określające wyso-
kości pobieranych opłat i sposób ich pobierania weszło

w życie dnia 1 czerwca 2005 r. Od tego czasu agencja
pobiera opłaty za realizację procedur certyfikacyjnych.
Przychód z opłat nie jest jeszcze jednak wystarczający,
aby w pełni pokryć koszty certyfikacji ponoszone przez
agencję. W związku z tym agencja wciąż musi przezna-
czać część wkładu Wspólnoty na pokrycie tych kosztów
zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 53 ust. 4.

(4) Nawet jeśli pokrywanie kosztów certyfikacji przez przy-
chód z opłat poprawia się, ponieważ wzrosło ono
z około 60 % w roku 2005 do oczekiwanych 70 %
w roku 2006, doświadczenie pokazuje, że ustanowienie
skutecznego mechanizmu opłat wymaga czasu. Na tym
etapie nie można rozsądnie zagwarantować, że te koszty
i przychód będą zrównoważone w roku 2007.

(5) W celu uniknięcia potencjalnego deficytu w odniesieniu
do działalności związanej z certyfikacją, który uniemoż-
liwiłby agencji realizację jej zadań, należy zastosować
odpowiednie przepisy art. 53 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1592/2002 w celu przedłużenia okresu przej-
ściowego, w trakcie którego część wkładu finansowego
Wspólnoty może być przeznaczona przez agencję na
pokrycie kosztów certyfikacji.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy
art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Okres przejściowy określony w art. 53 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1592/2002 zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia
2007 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243
z 27.9.2003, str. 5).

(2) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 779/2006 (Dz.U. L 137 z 25.5.2006, str. 3).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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