
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/835 

z dnia 12 maja 2017 r. 

w sprawie sprostowania słoweńskiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 923/2012 ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów 
lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) 

nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie 
organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie 
w sprawie przestrzeni powietrznej) (1), w szczególności jego art. 4 lit. a) i b), 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (2) 
(podstawowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia EASA), w szczególności jego art. 8 i 8b oraz załącznik Vb, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W słoweńskiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 (3) 
wystąpiły błędy. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe. 

(2)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dotyczy wyłącznie słoweńskiej wersji językowej. 

Artykuł 2 

Dotyczy wyłącznie szwedzkiej wersji językowej. 

Artykuł 3 

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. 20. 
(2) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do 

przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze 
(UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) 
nr 255/2010 (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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