
Artykuł 29

Współpraca i prawo do informacji

1. Państwa członkowskie i Komisja współpracują przy stosowaniu i monitorowaniu stosowania niniej-
szego rozporządzenia

2. W celu wypełnienia swoich obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia, Komisja może
uzyskiwać wszystkie niezbędne informacje od państw członkowskich, które również zapewnią przekazanie
informacji przez przewoźników lotniczych, którym koncesje wydały ich właściwe organy wydające koncesje.

3. Państwa członkowskie, zgodnie z prawem krajowym, podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia
właściwego poziomu poufności informacji otrzymanych przez nie w związku ze stosowaniem niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 30

Uchylenie

Rozporządzenia (EWG) nr 2407/92, 2408/92 i 2409/92 tracą moc.

Odniesienia do uchylonych rozporządzeń należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i
odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku II.

Artykuł 31

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 człon-
kowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE ZGODNIE Z ART. 5 I 8

1. Informacje na temat sytuacji finansowej, które mają zostać dostarczone przez wnioskodawcę składają-
cego wniosek po raz pierwszy.

1.1. Najnowsze wewnętrzne księgi rachunkowe oraz, gdy są dostępne, poddane kontroli biegłych rewi-
dentów księgowych sprawozdania finansowe za poprzedni rok budżetowy.

1.2. Przewidywany bilans, w tym rachunek zysków i strat na następne lata.

1.3. Podstawa projektowanych wydatków i dochodów w formie danych liczbowych w stosunku do takich
pozycji, jak paliwo, opłaty i taryfy, pensje, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty
lotniskowe, ubezpieczenie itd. Prognozy dotyczące ruchu lotniczego/dochód.

1.4. Dane szczegółowe dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od przedsta-
wienia wniosku do rozpoczęcia działalności oraz wytłumaczenie, w jaki sposób ║ koszty te mają być sfinan-
sowane.

1.5. Dane szczegółowe dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania.

1.6. Dane szczegółowe dotyczące akcjonariuszy, w tym obywatelstwo i rodzaj posiadanych akcji, oraz
statut spółki. Jeżeli jest to część grupy przedsiębiorstw, informacje dotyczące związków między nimi.

1.7. Przewidywane sprawozdania z przepływów gotówkowych oraz planów płynności za pierwsze trzy
lata działalności.

1.8. Dane szczegółowe dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przy-
padku leasingu, terminy i warunki umowy.

2. Informacje, które mają zostać dostarczone w celu oceny stałej kondycji finansowej istniejących posia-
daczy koncesji planujących zmianę struktur lub działalności ze znacznym wpływem na ich finanse.
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2.1. W miarę potrzeb, najnowszy wewnętrzny bilans zarządczy oraz poddane kontroli biegłych rewiden-
tów księgowych sprawozdania finansowe za poprzedni rok budżetowy.

2.2. Dokładne dane szczegółowe o wszystkich proponowanych zmianach, np. zmiana rodzaju usług,
proponowane przejęcie i fuzja, zmiany w kapitale akcyjnym, zmiany akcjonariuszy itd.

2.3. Przewidywany bilans, wraz z rachunkiem zysków i strat za bieżący rok budżetowy, w tym wszystkie
zmiany proponowane w strukturze lub działalności ze znacznym wpływem na finanse.

2.4. Dawne i przewidywane wydatki oraz dochód w formie danych liczbowych dotyczące takich pozycji
jak paliwo, opłaty i taryfy, pensje, konserwacja, deprecjacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe,
ubezpieczenie itd. Prognozy dotyczące ruchu lotniczego/dochód.

2.5. Sprawozdania z przepływów gotówkowych oraz plany płynności na następny rok, w tym wszystkie
proponowane zmiany w strukturze i działalności ze znacznym wpływem na finanse.

2.6. Dane szczegółowe dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przy-
padku leasingu, terminy i warunki umowy.

3. Informacje, które mają zostać dostarczone w celu oceny stałej kondycji finansowej istniejących posia-
daczy koncesji.

3.1. Poddane kontroli biegłych rewidentów księgowych sprawozdania finansowe nie później niż na sześć
miesięcy od zakończenia odpowiedniego okresu oraz, w miarę potrzeby, najnowszy wewnętrzny bilans
zarządczy.

3.2. Planowany bilans, w tym rachunek zysków i strat na kolejny rok.

3.3. Dawne i planowane wydatki i dochody w formie danych liczbowych dotyczące takich pozycji, jak
paliwo, opłaty i taryfy, pensje, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe,
ubezpieczenie itd. Prognozy dotyczące ruchu lotniczego/dochód.

3.4. Sprawozdania z przepływów gotówkowych oraz plany płynności na kolejny rok.

▐

ZAŁĄCZNIK II ║

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 2407/92 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 2 Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 2 Artykuł 2

Artykuł 3 ust. 1 Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 3 ust. 2 Artykuł 3 ust. 1 drugi akapit

Artykuł 3 ust. 3 Artykuł 3 ust. 1 pierwszy akapit

Artykuł 4 ust. 1 Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2 Artykuł 4 lit. f)

Artykuł 4 ust. 3 -

Artykuł 4 ust. 4 Artykuł 4 lit. f)

Artykuł 4 ust. 5 Artykuł 8 ust. 1 drugi akapit

Artykuł 5 ust. 1 Artykuł 5 ust. 1
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