
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 283/2011 

z dnia 22 marca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 633/2007 w zakresie przepisów przejściowych, o których 
mowa w art. 7 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie in- 
teroperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotni
czym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) ( 1 ), 
w szczególności jego art. 3 ust. 5, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające 
ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 
(rozporządzenie ramowe) ( 2 ), w szczególności jego art. 8 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół przesyłania komunikatów lotniczych ma być 
wdrożony w celu stosowania go do wymiany danych 
lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiającym 
wymagania dla automatycznych systemów wymiany 
danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji 
i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami 
kontroli ruchu lotniczego ( 3 ). 

(2) W celu spełnienia wymogów określonych w pkt 6 
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiającego 
wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania 
komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koor
dynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami 
kontroli ruchu lotniczego ( 4 ) niektóre państwa członkow
skie lub instytucje zapewniające służby żeglugi 
powietrznej muszą uaktualnić nie tylko swoją sieć proto
kołów internetowych, lecz również systemy przetwa
rzania danych lotniczych i infrastrukturę sieciową. Aktua
lizacja tych systemów przed dniem 20 kwietnia 2011 r. 
może mieć poważne skutki finansowe dla odnośnych 
państw członkowskich lub instytucji zapewniających 
służby żeglugi powietrznej, a zatem wprowadzenie odpo
wiednich przepisów przejściowych powinno przyczynić 
się do zmniejszenia kosztów. 

(3) W okresie obowiązywania przepisów przejściowych 
odnośne państwa członkowskie lub instytucje zapewnia
jące służby żeglugi powietrznej powinny stosować 
konieczne środki w celu zapewnienia interoperacyjności 
w ramach europejskiej sieci zarządzania ruchem lotni
czym (zwanej dalej EATMN). 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 633/2007. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni 
Powietrznej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 633/2007 dwa pierwsze 
akapity stają się ust. 1 i 2 oraz dodaje się ust. 3, 4 i 5 
w brzmieniu: 

„3. Jeśli państwa członkowskie lub instytucje zapewniające 
służby żeglugi powietrznej opracowują protokół przesyłania 
komunikatów lotniczych między swoimi systemami 
w związku z wdrożeniem rozporządzenia (WE) nr 
1032/2006, systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
a) i b), osiągną zgodność z wymogami załącznika I do dnia 
31 grudnia 2012 r. 

4. Jeśli państwa członkowskie lub instytucje zapewniające 
służby żeglugi powietrznej zamówiły lub podpisały w tym 
celu wiążące umowy lub opracowały protokół przesyłania 
komunikatów lotniczych dla systemów, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 lit. a) i b), przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia w sposób uniemożliwiający 
zagwarantowanie spełnienia wymogów pkt 6 załącznika I, 
instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej lub 
wojskowy organ kontroli mogą stosować inne wersje proto
kołu internetowego do celów łączności typu »każdy 
z każdym« między swoimi systemami do dnia 31 grudnia 
2014 r. 

Wspomniane państwa członkowskie lub instytucje zapewnia
jące służby żeglugi powietrznej zapewniają zgodność 
z wymogami określonymi w załączniku I wszystkich mecha
nizmów łączności typu »każdy z każdym« między ich syste
mami a systemami innych państw członkowskich lub insty
tucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, chyba że 
dwustronne umowy zawarte przed dniem 20 kwietnia 
2011 r. zezwalają na stosowanie innych wersji protokołu 
internetowego w okresie przejściowym trwającym nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2014 r. 

5. Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 3 i 4, 
przekazują Komisji przed dniem 20 kwietnia 2011 r. szcze
gółowe informacje dotyczące środków zastosowanych przez 
instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej lub 
wojskowe organy kontroli w celu zapewnienia interoperacyj
ności systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) 
w ramach EATMN.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26. 
( 2 ) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 27. 
( 4 ) Dz.U. L 146 z 8.6.2007, s. 7.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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