
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

(Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 31 marca 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 31)

1) Tytuł oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej:

zamiast: „służby nawigacji lotniczej”,

powinno być: „służby żeglugi powietrznej”.

2) Strona 33, motyw 27:

zamiast: „(27) Określenie i nałożenie opłat na użytkowników przestrzeni powietrznej powinno podlegać
systematycznej ocenie Komisji we współpracy z Eurocontrolem oraz z narodowymi władzami
nadzorującymi oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej.”,

powinno być: „(27) Określenie i nałożenie opłat na użytkowników przestrzeni powietrznej powinno podlegać
systematycznej ocenie Komisji we współpracy z Eurocontrol oraz z państwowymi władzami
nadzorującymi oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej.”.

3) Strona 33, motyw 28:

zamiast: „(28) Ze względu na newralgiczność informacji dotyczących instytucji zapewniających służby nawi-
gacji lotniczej, narodowe władze nadzorujące nie powinny ujawniać informacji objętych
obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej bez szkody dla organizacji systemu monitoro-
wania i publikowania informacji o działaniu tych dostawców,”,

powinno być: „(28) Ze względu na newralgiczność informacji dotyczących instytucji zapewniających służby nawi-
gacji lotniczej, państwowe władze nadzorujące nie powinny ujawniać informacji objętych
obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej bez szkody dla organizacji systemu monitoro-
wania i publikowania informacji o działaniu tych dostawców,”.

4) Strona 40, załącznik II pkt 1 lit. d):

zamiast: „d) oświadczenie zgłaszającego o zgodności z powszechnymi wymogami, jak określono w art. 6
niniejszego rozporządzenia;”,

powinno być: „d) oświadczenie zgłaszającego o zgodności ze wspólnymi wymogami, jak określono w art. 6 niniej-
szego rozporządzenia;”.

5) Strona 40, załącznik II pkt 2 lit. g):

zamiast: „g) zapewniania informacji wymaganych do weryfikacji zgodności służb z powszechnymi wymogami,
włącznie z planami, danymi finansowymi i operacyjnymi oraz zasadniczymi zmianami rodzaju
i/lub zakresu zapewnianych służb nawigacji lotniczej;”,

powinno być: „g) zapewniania informacji wymaganych do weryfikacji zgodności służb ze wspólnymi wymogami,
włącznie z planami, danymi finansowymi i operacyjnymi oraz zasadniczymi zmianami rodzaju
i/lub zakresu zapewnianych służb nawigacji lotniczej;”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa

Transportu Lotniczego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 240 z dnia 7 września 2002 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, str. 30)

Tytuł oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej:

zamiast: „Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego”,

powinno być: „Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego”.
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