
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie przedłużenia okresu, na jaki wyznaczony został organ weryfikujący skuteczność dzia
łania w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 

(2014/672/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawia
jące ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. (2) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Euro
control), ustanowiona na mocy Międzynarodowej konwencji z dnia 13 grudnia 1960 r. o współpracy w dzie
dzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, zmienionej dnia 12 lutego 1981 r., a także dnia 27 czerwca 1997 r. 
w wyniku przeglądu, działając poprzez swoją komisję ds. oceny skuteczności działania wspieraną przez jednostkę 
ds. oceny skuteczności działania, została wyznaczona jako organ weryfikujący skuteczność działania w ramach 
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na okres upływający w dniu 30 czerwca 2015 r. 

(2)  Pismem z dnia 11 sierpnia 2010 r. Komisja wyznaczyła przewodniczącego organu weryfikującego skuteczność 
działania, a decyzją Komisji z dnia 25 lipca 2013 r. (3) Komisja zatwierdziła członków tego organu, w obu przy
padkach na okres upływający w dniu 30 czerwca 2015 r. 

(3)  Aby pomóc Komisji i krajowym organom nadzorczym, niezbędne jest zapewnienie wsparcia ze strony ekspertów 
także po dniu 30 czerwca 2015 r., dlatego też należy wyznaczyć organ weryfikujący skuteczność działania na 
dodatkowy okres, ze względu na istotne zadania tego organu określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 549/2004 i w art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 (4). 

(4)  Po zakończeniu pierwszego okresu odniesienia, który upływa dnia 31 grudnia 2014 r., Komisja ma dokonać 
przeglądu wpływu, zakresu i efektywności systemu skuteczności działania, który obejmuje również organ weryfi
kujący skuteczność działania. Z tych względów należy ustanowić termin upływu dodatkowego okresu, na jaki 
wyznaczony zostanie organ weryfikujący skuteczność działania, na dzień 31 grudnia 2016 r., aby nie przesądzać 
o wynikach wspomnianego procesu przeglądu, który może doprowadzić w przyszłości do zmian w zadaniach, 
wyznaczaniu i składzie tego organu. Dzień 31 grudnia 2016 r. jako data upływu odpowiada również okresowi 
odniesienia zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 390/2013, ponieważ termin ten umożliwia organowi 
weryfikującemu skuteczność działania zakończenie swych prac związanych z przyjęciem planów skuteczności 
działania na drugi okres odniesienia (2015–2019), opracowanie ogólnounijnych docelowych parametrów skutecz
ności działania w celu ich stosowania od 2017 r. w odniesieniu do ustalonych kosztów jednostkowych dla termi
nalowych służb żeglugi powietrznej oraz dokonanie w 2016 r. oceny założeń dotyczących ruchu, które posłużyły 
do ustalenia ogólnounijnych docelowych parametrów skuteczności działania na drugi okres odniesienia. 

(5) Działająca w strukturach Eurocontrolu Komisja ds. oceny skuteczności działania, która obecnie jest nadal najwłaś
ciwszym organem do wykonywania wspomnianych wyżej zadań, nie zgłosiła sprzeciwu wobec wyznaczenia jej 
jako organu weryfikującego skuteczność działania na dodatkowy okres. Przewodniczący i członkowie tego 
organu, którzy zostali wybrani zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 decyzji Komisji z dnia 
29 lipca 2010 r., również zadeklarowali gotowość do pełnienia swych obowiązków podczas kolejnej kadencji. Ze 
względu na ograniczony czas trwania niniejszego dodatkowego okresu oraz fakt, iż ważne jest zapewnienie ciąg
łości na początku okresu odniesienia, nie należy na tym etapie wszczynać nowej procedury wyboru. 
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(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1. 
(2) C(2010) 5134 final. 
(3) C(2013) 4651 final. 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb 

żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 1). 



(6) Należy zatem przedłużyć okres, na który wyznaczono organ weryfikujący skuteczność działania oraz jego prze
wodniczącego i członków, do dnia 31 grudnia 2016 r. 

(7)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 organ weryfikujący skuteczność działania musi być bezstronny, 
wykazywać odpowiedni poziom kompetencji podczas wykonywania powierzonych mu zadań oraz działać w 
sposób niezależny. Należy zatem przewidzieć odpowiednie wymagania gwarantujące zgodność w tym zakresie. 
Należy również określić tryb, w jakim organ ten ma przedkładać Komisji sprawozdania. 

(8) W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu należy określić odpowiednie przepisy w zakresie regu
laminu wewnętrznego, niezbędnych wymagań dotyczących głosowania oraz finansowania organu weryfikującego 
skuteczność działania. 

(9)  Aby zachować przejrzystość, należy uchylić decyzję Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. i decyzję Komisji z dnia 
25 lipca 2013 r. 

(10)  W celu zapewnienia ciągłości niniejsza decyzja powinna wejść w życie dnia 1 lipca 2015 r. 

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej usta
nowionego na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wyznaczenie organu weryfikującego skuteczność działania 

1. Działającą w strukturach organizacji Eurocontrol Komisję ds. oceny skuteczności działania, wspieraną przez jed
nostkę ds. oceny skuteczności działania, wyznacza się jako organ weryfikujący skuteczność działania w ramach jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej do dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. Warunkiem wyznaczenia jest zachowanie przez organ weryfikujący skuteczność działania łącznych kompetencji w 
czterech głównych obszarach obejmujących bezpieczeństwo, przepustowość, środowisko i efektywność kosztową oraz 
zapewnienie mu adekwatnego, niezależnego i kompetentnego wsparcia przez jednostkę ds. oceny skuteczności działania, 
funkcjonującą w strukturach organizacji Eurocontrol. 

3. Podczas wykonywania obowiązków powierzonych mu na mocy niniejszej decyzji, organ weryfikujący skuteczność 
działania oraz jego przewodniczący i poszczególni członkowie są bezstronni i sprawują swoje funkcje w sposób nieza
leżny, unikając konfliktów interesów. 

4. Organ weryfikujący skuteczność działania otrzymuje dostęp do danych dotyczących skuteczności działania, o 
których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 390/2013 i które posiada organizacja Eurocontrol. 

Artykuł 2 

Sprawozdawczość 

1. Organ weryfikujący skuteczność działania działa z zachowaniem pełnej przejrzystości i przedkłada sprawozdania 
bezpośrednio Komisji. Sprawozdania i zalecenia organu są własnością Komisji. Publikacja i rozpowszechnianie tych spra
wozdań i zaleceń wymaga uzyskania pisemnej zgody Komisji. 

2. Raz w roku organ weryfikujący skuteczność działania przestawia Komisji sprawozdanie na temat: 

a)  jego współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz uzgodnień roboczych z instytucjami 
zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, operatorami portów lotniczych, koordynatorami portów lotniczych i 
przewoźnikami lotniczymi, o których mowa w, odpowiednio, art. 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 390/2013; 

b)  prac wykonanych na podstawie niniejszej decyzji oraz wykorzystania swych zasobów. 

Artykuł 3 

Wyznaczenie przewodniczącego i członków 

1. Przewodniczący i członkowie organu weryfikującego skuteczność działania zostali wymienieni w załączniku. 

2. W momencie obejmowania stanowiska przewodniczący i członkowie podpisują oświadczenie, zgodnie z którym 
zobowiązują się do wykonywania w sposób niezależny swoich obowiązków w ramach organu weryfikującego skutecz
ność działania. 
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3. Jeśli przed dniem 31 grudnia 2016 r. przewodniczący lub członek zrezygnuje z pełnienia swych funkcji w organie 
weryfikującym skuteczność działania, wyboru na jego miejsce dokonuje się spośród kandydatów, którzy posiadają odpo
wiednie doświadczenie i kompetencje, są niezależni i w przypadku których nie zachodzi konflikt interesów. Nowo 
wybrany przewodniczący lub członek zostaje wyznaczony przez Komisję zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 390/2013. 

Artykuł 4 

Regulamin wewnętrzny 

1. Organ weryfikujący sprawność działania przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zwykłą większością głosów, po 
zatwierdzeniu tego regulaminu przez Komisję. 

2. Organ weryfikujący sprawność działania przyjmuje swe sprawozdania i zalecenia zwykłą większością głosów. 

Artykuł 5 

Finansowanie 

1. Prace organu weryfikującego skuteczność działania służące realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3, 4, 5 i 
ust. 6 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013, w tym koszty przewodniczącego i członków organu 
weryfikującego skuteczność działania, jak również odpowiednie koszty personelu jednostki Eurocontrolu ds. oceny 
skuteczności działania, są finansowane z budżetu Unii. 

2. Zadania, o których mowa w art. 3 ust. 6 lit. b) i c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013 podlegają 
szczególnym metodom finansowania przez państwo(-a) członkowskie w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesio
nych w związku ze zwróceniem się organu weryfikującego skuteczność działania o pomoc do państwa (państw) człon
kowskiego(-ch), którego(-ych) to dotyczy. 

Artykuł 6 

Wcześniejsze rozwiązanie 

1. Jeżeli przewodniczący lub członek organu weryfikującego skuteczność działania nie przestrzegają przepisów niniej
szej decyzji, Komisja ma prawo odwołać ich ze stanowiska. 

2. Jeżeli Eurocontrol nie przestrzega przepisów niniejszej decyzji, Komisja ma prawo dokonać zmian w wyznaczeniu 
lub zakończyć okres wyznaczenia, powiadamiając o tym na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

Artykuł 7 

Uchylenie 

Uchyla się decyzję Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. i decyzję Komisji z dnia 25 lipca 2013 r. 

Artykuł 8 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., a stosuje się ją do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

PRZEWODNICZĄCY I CZŁONKOWIE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA 

Przewodniczący organu weryfikującego skuteczność działania: 

—  GRIFFITHS Peter 

Członkowie organu weryfikującego skuteczność działania: 

—  BARTHELEMY Laurent 

—  BAUMGARTNER Marc 

—  BILLINGER Nils Gunnar 

—  BRUN René 

—  BUJIA LORENZO Juan Manuel 

—  ERDURAK Hasan Bahadir 

—  HUTCHINGS Marja 

—  ISCRA Giorgio 

—  LAHTINEN Antero J. 

—  LAMBERT Anne 

—  NIEMEIER Hans-Martin 

—  RIEDLE Ralph  
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