
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 189/2013 

z dnia 5 marca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do systemu znanego nadawcy 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 185/2010 ( 2 ) z dnia 
4 marca 2010 r. ustanowiono okres przejściowy na 
potrzeby wdrożenia wymogów dotyczących zatwier
dzania znanych nadawców. W celu uproszczenia należy 
zharmonizować tę datę z innymi datami określonymi 
w tym rozporządzeniu. 

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 185/2010. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil
nego utworzonego na podstawie art. 19 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 300/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 6.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62/17 

( 1 ) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. 
( 2 ) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W rozdziale 6 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 pkt 6.4.1.2 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) Jeżeli znanego nadawcę zatwierdzono przed dniem 29 kwietnia 2010 r., w celu spełnienia wymogów pkt 6.4.2 
można go uznawać za znanego nadawcę dla celów rozporządzenia (WE) nr 300/2008 i jego aktów wykonaw
czych do dnia 28 kwietnia 2013 r.”.

PL L 62/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.3.2013


	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 189/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do systemu znanego nadawcy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

