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Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec projektu decyzji Komisji 
upoważniającej Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego 
systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków 

powietrznych (D020967/02 – 2012/2745 (RPS)) 

(2013/C 353 E/09) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji przedstawiony przez Komisję (D020967/02), 

— uwzględniając opinię Komitetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 4 czerwca 
2012 r., o której mowa w punkcie 9 preambuły projektu decyzji Komisji, 

— uwzględniając pismo Komisji z dnia 5 lipca 2012 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu 
o oświadczenie, że Parlament nie wyrazi sprzeciwu wobec projektu decyzji, 

— uwzględniając pismo Komisji Transportu i Turystyki do przewodniczącego Konferencji Przewodniczą
cych Komisji z dnia 27 lipca 2012 r., 

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego ( 1 ), a w szczególności jego art. 14 ust. 6 i 7, 

— uwzględniając art. 5 a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 2 ), 

— uwzględniając art. 88 ust. 4 lit. d) oraz art. 87a ust. 6 Regulaminu, 

— uwzględniając fakt, iż nie wyrażono żadnego sprzeciwu w terminie określonym w art. 87a ust. 6 tiret 
trzecie i czwarte Regulaminu, który to termin upłynął w dniu 11 września 2012 r., 

A. mając na uwadze, że projekt decyzji Komisji przewiduje, że decyzja ta przestaje mieć zastosowanie 
z dniem 31 stycznia 2013 r. a także mając na uwadze, że w tej sytuacji nie należy zwlekać z jej 
przyjęciem; 

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu decyzji Komisji; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i do informacji 
Rady.
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( 1 ) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. 
( 2 ) z.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 

Środa, 12 września 2012 r.
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