
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2019 WSPÓLNEGO KOMITETU WEOL 

z dnia 31 lipca 2019 r. 

zastępująca załącznik I do umowy WEOL w sprawie przepisów obowiązujących w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego [2019/1343] 

WSPÓLNY KOMITET WEOL, 

mając na uwadze Wielostronną umowę między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką 
Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, 
Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej 
Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (1) w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego 
Obszaru Lotniczego (2) („umowa WEOL”), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a), 

a także mając na uwadze, że umowa WEOL weszła w życie w dniu 1 grudnia 2017 r., 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

Z dniem 1 września 2019 r. załącznik I do umowy WEOL zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2019 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu 
Carlos BERMEJO ACOSTA 

Przewodniczący  
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(1) Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. 
(2) Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 3. 



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W DZIEDZINIE LOTNICTWA CYWILNEGO 

„Obowiązujące przepisy” następujących aktów prawnych Unii Europejskiej stosuje się zgodnie z umową podstawową 
i załącznikiem II dotyczącym horyzontalnego dostosowania, o ile w niniejszym załączniku lub w protokołach od I do IX 
do niniejszej umowy nie wskazano inaczej. 

W stosownych przypadkach przedstawiono poniżej dostosowania dotyczące poszczególnych aktów: 

1. Liberalizacja lotnictwa i inne przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego 

FUNKCJONOWANIE 
RYNKU 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 
września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na tere
nie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2 z dnia 11 grudnia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad 
wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 11 z 14.1.2019, 
s. 1). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 
2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządze
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) 
nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1). 

STATYSTYKA Rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 
2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasa
żerów, frachtu i poczty (Dz.U. L 66 z 11.3.2003, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozpo
rządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statys
tycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmienia
jące jego załączniki I i II (Dz.U. L 194 z 1.8.2003, s. 9). 

Zmienione następującym aktem prawnym: 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych 
Wspólnoty (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 9). 

WYMOGI W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIA 

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lot
niczych i operatorów statków powietrznych (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 1). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 
października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podle
gające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą 
– Część pierwsza (Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymo
gów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów 
statków powietrznych (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 19). 
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CZAS NA START LUB 
LĄDOWANIE 

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych 
zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 
14 z 22.1.1993, s. 1). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie (WE) nr 793/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad 
przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 
138 z 30.4.2004, s. 50). 

OPŁATY LOTNISKOWE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. 
w sprawie opłat lotniskowych (Dz.U. L 70 z 14.3.2009, s. 11). 

OBSŁUGA NAZIEMNA Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku 
usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 272 z 25.10.1996, 
s. 36). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–9, 11–23 i 25. 

KSR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 
2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchyla
jące rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 47). 

2. Bezpieczeństwo lotnicze 

BEZPIECZEŃSTWO Rozporzą dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 
2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji 
Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, 
(UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, 
a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 
i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, 
s. 1) (1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–140 z wyjątkiem art. 127 i 128, załączniki I–X. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. usta
nawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców na podstawie rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (Dz.U. L 326 z 20.12.2018, s. 64). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–4, załączniki I i II. 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegó
łowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 10). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–5 oraz załączniki 1 i 2. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1048 z dnia 18 lipca 2018 r. ustana
wiające wymogi dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne do
tyczące nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (Dz.U. L 189 z 26.7.2018, s. 3). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wy
magania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywil
nym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. 
U. L 311 z 25.11.2011, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–12 oraz załączniki I–VIII. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury admi
nistracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 100 z 5.4.2012, s. 1).  
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RozporządzenieKomisji (UE) nr 70/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury admi
nistracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 25). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2014 z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające roz
porządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wyma
gania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywil
nym (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 33). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/445 z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 1178/2011 w zakresie wymagań technicznych i procedur administra
cyjnych odnoszących się do załóg w lotnictwie cywilnym (Dz.U. L 74 z 18.3.2015, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/539 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do szkolenia, testowania i okresowego 
sprawdzania pilotów w odniesieniu do nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów 
(Dz.U. L 91 z 7.4.2016, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1065 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do automatycznego uznawania unijnych li
cencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania (Dz.U. L 192 
z 30.7.2018, s. 31). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1119 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do zadeklarowanych organizacji szkolenia 
(Dz.U. L 204 z 13.8.2018, s. 13). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1974 z dnia 14 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne 
i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (Dz.U. L 326 
z 20.12.2018, s. 1). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/27 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne 
i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (Dz.U. L 8 
z 10.1.2019, s. 1). 

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmoni
zacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego 
(Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4) (2). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1, 3 i 13, część Q załącznika III. Przepisy mające zastosowanie 
stosuje się wyłącznie w odniesieniu do ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymogów dotyczących odpo
czynku w odniesieniu do taksówek powietrznych, operacji służb ratownictwa medycznego oraz operacji 
zarobkowego transportu lotniczego wykonywanych przez jednego pilota przy użyciu samolotów. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 

Rozporządzenie (WE) nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grud
nia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmoniza
cji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywil
nego (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, s. 1). 

Rozporządzenie (WE) nr 1900/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grud
nia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmoniza
cji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywil
nego (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, s. 176). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2008 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające roz
porządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicz
nych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu 
lotniczego (Dz.U. L 10 z 12.1.2008, s. 1). 

Rozporzą dzenie Komisji (WE) nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań tech
nicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego trans
portu lotniczego (Dz.U. L 254 z 20.9.2008, s. 1).  
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające 
wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapo
biegania kolizjom w powietrzu (Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 20). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–3 oraz załącznik. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/583 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 ustanawiające wspólne wymogi korzystania 
z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powie
trzu (Dz.U. L 101 z 16.4.2016, s. 7). 

WYPADKI I ZDARZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 paź
dziernika 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz 
zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–23 oraz załącznik. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporzą dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 
2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządze
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) 
nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 
kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz po
dejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) 
nr 1330/2007 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych 
w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz.U. L 122 
z 24.4.2014, s. 18). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–23 z wyjątkiem art. 18 i 19, załączniki I–III. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 
2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządze
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) 
nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1). 

Decyzja Komisji 2012/780/UE z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie praw dostępu do euro
pejskiego centralnego archiwum zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi 
otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 roz
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypad
ków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 
94/56/WE (Dz.U. L 342 z 14.12.2012, s. 46). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–6. 
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ZAKAZ WYKONYWANIA 
PRZEWOZÓW PRZEZ 
NIEBEZPIECZNYCH 
PRZEWOŹNIKÓW 

Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 
2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlega
jących zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów 
korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego 
przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–13 oraz załącznik. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 
2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządze
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) 
nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające prze
pisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegają
cych zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II 
rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 
z 23.3.2006, s. 8). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–6, załączniki A–C. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające 
wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania prze
wozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) 
nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–3, załączniki A i B. 

Ostatnio zmienione następującym aktem prawnym: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1866 z dnia 28 listopada 2018 r. zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lot
niczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wyko
nywaniu przewozów w ramach Unii (Dz.U. L 304 z 29.11.2018, s. 10). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 z dnia 29 czerwca 2015 r. usta
nawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 (Dz.U. L 
163 z 30.6.2015, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1, załączniki I–V. 

GRZYWNY I KARY Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 646/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. usta
nawiające przepisy wykonawcze dotyczące grzywien i okresowych kar pieniężnych nakłada
nych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. 
U. L 187 z 17.7.2012, s. 29). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–26.  

Rozporzą dzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające 
przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wy
robów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz doty
czące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, 
s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–11 oraz załącznik I. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 7/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 748/2012 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji 
statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie 
zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektu
jących i produkujących (Dz.U. L 4 z 9.1.2013, s. 36).  
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 748/2012 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfika
cji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie 
zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektu
jących i produkujących (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 12). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1039 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do prób w locie (Dz.U. L 167 z 1.7.2015, 
s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/5 z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające rozporzą
dzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w za
kresie ochrony środowiska (Dz.U. L 3 z 6.1.2016, s. 3).   

WYMAGANIA 
TECHNICZNE 
I PROCEDURY 
ADMINISTRACYJNE 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające 
wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 
296 z 25.10.2012, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–10 oraz załączniki I–VIII. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury ad
ministracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 227 z 24.8.2013, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury admini
stracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 27). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury admini
stracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 28 z 31.1.2014, s. 17). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury ad
ministracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 123 z 24.4.2014, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/140 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do sterylnej kabiny załogi lotniczej 
i sprostowania tego rozporządzenia (Dz.U. L 24 z 30.1.2015, s. 5). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodat
kowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 965/2012 (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 18). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządz enie wykonawcze Komisji (UE) 2019/133 z dnia 28 stycznia 2019 
r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/640 w odniesieniu do wprowadzenia no
wych dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu (Dz.U. L 25 z 29.1.2019, s. 14). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych 
przewoźników lotniczych statkami powietrznymi zarejestrowanymi w państwie trzecim 
(Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 21). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2338 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących rejestratorów 
parametrów lotu, urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą i systemów śledzenia 
pozycji statku powietrznego (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 1).  
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Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1199 z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do zatwierdzania operacyjnego nawigacji 
w oparciu o charakterystyki systemów, certyfikacji dostawców usług danych i nadzoru 
nad nimi oraz morskich operacji śmigłowcowych, a także mające na celu sprostowanie 
tego rozporządzenia (Dz.U. L 198 z 23.7.2016, s. 13). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/363 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do szczególnego zatwierdzenia dotyczącego 
operacji jednosilnikowego samolotu turbinowego w nocy lub w warunkach meteorolo
gicznych dla lotów według wskazań przyrządów oraz do wymogów w zakresie zatwier
dzania szkolenia na temat materiałów niebezpiecznych dotyczącego zarobkowych opera
cji specjalistycznych, operacji niezarobkowych wykonywanych skomplikowanymi 
technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym i niezarobkowych operacji 
specjalistycznych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi 
z napędem silnikowym (Dz.U. L 55 z 2.3.2017, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/394 z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 965/2012 w zakresie usunięcia wymagań dotyczących operacji lotni
czych wykonywanych balonami (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 1). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1042 z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 965/2012 odnośnie do wymagań technicznych i procedur administra
cyjnych dotyczących programów wsparcia, testów psychologicznych załogi lotniczej, 
a także systematycznych i losowych badań na obecność substancji psychoaktywnych 
w celu zapewnienia sprawności fizycznej i psychicznej załogi lotniczej i personelu pokła
dowego, oraz odnośnie do wyposażenia nowo wyprodukowanych samolotów z napędem 
turbinowym o maksymalnej certyfikowanej masie startowej nie większej niż 5 700 kg 
posiadających homologację na przewóz od sześciu do dziewięciu pasażerów w zbliże
niowy system ostrzegania o przeszkodach terenu (Dz.U. L 188 z 25.7.2018, s. 3). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1975 z dnia 14 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących 
operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu szybowców i elektronicznej torby pilota 
(Dz.U. L 326 z 20.12.2018, s. 53).    

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 628/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. 
w sprawie metod pracy stosowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego 
przy prowadzeniu inspekcji standaryzacyjnych i monitorowaniu stosowania przepisów roz
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz uchylające rozporzą
dzenie Komisji (WE) nr 736/2006, Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 46. 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–25. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wy
magania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Par
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 44 z 14.2.2014, s. 1) (3). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–11 oraz załączniki I–IV. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
rozporządzenie Komisji (UE) 2018/401 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do klasyfikacji dróg startowych (Dz.U. L 72 
z 15.3.2018, s. 17). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i ho
norariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 593/2007 (Dz.U. L 93 z 28.3.2014, s. 58). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–19, załącznik. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiające wy
magania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywa
nych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 12). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–4 oraz załączniki 1 i 2.  
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Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1158 z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 452/2014 w zakresie usunięcia wzorów zezwoleń wydawanych opera
torom z państw trzecich i powiązanych z nimi specyfikacji (Dz.U. L 192 z 16.7.2016, 
s. 21). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 (4) z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 
ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaże
nia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym 
w takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–9 oraz załączniki I–VI. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących pro
cedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego (Dz.U. L 176 
z 7.7.2015, s. 4). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do dostosowania przepisów dotyczą
cych ciągłej zdatności do lotu do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, krytycznych zadań 
obsługi technicznej i monitorowania ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego (Dz. 
U. L 241 z 17.9.2015, s. 16). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1142 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające roz
porządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wprowadzania niektórych kategorii li
cencji na obsługę techniczną statku powietrznego, zmiany procedury zatwierdzania po
dzespołów od dostawców zewnętrznych i zmiany przywilejów organizacji 
szkoleniowych w zakresie obsługi technicznej (Dz.U. L 207 z 16.8.2018, s. 2). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wyma
gania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów 
ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchyla
jące rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz.U. L 63 z 6.3.2015, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–9 oraz załączniki I–IV. 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatko
wych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporzą
dzenie (UE) nr 965/2012 (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 18). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–5, załączniki I i II. 

3. Ochrona lotnictwa 

OCHRONA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające roz
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji 
dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 
(Dz.U. L 7 z 12.1.2010, s. 3). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające 
wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do roz
porządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 91 z 3.4.2009, 
s. 7). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony 
lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 90 z 10.4.2010, s. 1).  
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 720/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające roz
porządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lot
nictwa cywilnego odnośnie do stopniowego wprowadzania kontroli bezpieczeństwa pły
nów, aerozoli i żeli na lotniskach w UE (Dz.U. L 193 z 23.7.2011, s. 19). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony 
lotnictwa cywilnego odnośnie do używania urządzeń do prześwietlania osób w portach 
lotniczych UE (Dz.U. L 293 z 11.11.2011, s. 22). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające roz
porządzenie (WE) nr 272/2009 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aero
zoli i żeli w portach lotniczych UE (Dz.U. L 77 z 20.3.2013, s. 5). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające 
kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony 
(Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 17). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2096 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1254/2009 w odniesieniu do kryteriów pozwalających pań
stwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lot
nictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (Dz.U. L 326 
z 1.12.2016, s. 7). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające pro
cedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (Dz.U. L 23 
z 27.1.2010, s. 1). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/472 z dnia 31 marca 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 72/2010 w odniesieniu do definicji pojęcia „inspek
tor Komisji” (Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 28). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. usta
nawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 299 z 14.11.2015, s. 1). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których 
stosowane normy ochrony uznaje się za równoważne ze wspólnymi podstawowymi nor
mami ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 334 z 22.12.2015, s. 5). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/815 z dnia 12 maja 2017 r. zmie
niające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, har
monizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa (Dz.U. L 
122 z 13.5.2017, s. 1). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/837 z dnia 17 maja 2017 r. 
w sprawie sprostowania polskiej i szwedzkiej wersji rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/1998 ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspól
nych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 125 z 18.5.2017, 
s. 3). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/55 z dnia 9 stycznia 2018 r. zmie
niające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w zakresie dodania Republiki Sin
gapuru do państw trzecich uznawanych za stosujące normy ochrony równoważne ze 
wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 10 
z 13.1.2018, s. 5). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, 
harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków 
ochrony lotnictwa (Dz.U. L 21 z 24.1.2019, s. 13). 
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4. Zarządzanie ruchem lotniczym 

ROZPORZĄDZENIE 
RAMOWE 

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 
2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozpo
rządzenie ramowe) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 
października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) 
nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skutecz
ności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz.U. L 
300 z 14.11.2009, s. 34). 

Przepisy wykonawcze Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustana
wiające system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrz
nej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. 
U. L 56 z 25.2.2019, s. 1). 

ZAPEWNIANIE SŁUŻB Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 
2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (Dz.U. L 96 
z 31.3.2004, s. 10). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 
października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) 
nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skutecz
ności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz.U. L 
300 z 14.11.2009, s. 34). 

Przepisy wykonawcze Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego wspierającego realizację central
nego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 19). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawia
jące wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotni
czym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz 
nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonaw
cze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporzą
dzenie (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 62 z 8.3.2017, s. 1) (5). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie informacji 
wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej 
(Dz.U. L 51 z 25.2.2011, s. 2). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające system 
zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania do stosowania przez instytucje zapewniające 
służby żeglugi powietrznej oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) 
nr 2096/2005 (Dz.U. L 141 z 31.5.2008, s. 5) (6). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 
2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrz
nej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz.U. L 
271 z 18.10.2011, s. 23). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 z dnia 3 maja 2013 r. w spra
wie definicji wspólnych projektów, ustanowienia systemu zarządzania i określenia zachęt 
wspierających wdrożenie europejskiego centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym 
(Dz.U. L 123 z 4.5.2013, s. 1). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1377 (7) z dnia 4 sierpnia 2016 r. usta
nawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających służby i nadzoru w zakresie 
zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej i innych funkcji sieciowych zarzą
dzania ruchem lotniczym, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia 
wykonawcze (UE) nr 1034/2011 i (UE) nr 1035/2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 677/2011 (Dz.U. L 226 z 19.8.2016, s. 1).  
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawia
jące wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotni
czym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz 
nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonaw
cze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporzą
dzenie (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 62 z 8.3.2017, s. 1). 

PRZESTRZEŃ 
POWIETRZNA 

Rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 
2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europej
skiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (Dz.U. L 
96 z 31.3.2004, s. 20). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 
października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) 
nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skutecz
ności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz.U. L 
300 z 14.11.2009, s. 34). 

Przepisy wykonawcze Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające 
wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 10). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
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). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1006 z dnia 22 czerwca 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 255/2010 w zakresie przepisów ICAO, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 (Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 8). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2159 z dnia 20 listopada 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 255/2010 w zakresie niektórych odniesień do prze
pisów ICAO (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 45). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające 
wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 342 
z 24.12.2005, s. 20). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. 
ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych doty
czących 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). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wy
magania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontro
lerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 
i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz.U. L 63 z 6.3.2015, s. 1). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w zakresie aktualizacji i uzu
pełnienia wspólnych zasad w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych doty
czących służb i procedur żeglugi powietrznej (część C SERA) i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 730/2006 (Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 3). 

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 lotni
czych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniają
cego 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 124 z 17.5.2017, s. 35).  
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustana
wiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem 
lotniczym (ATM) oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 28 
z 31.1.2019, s. 1). 

INTEROPERACYJNOŚĆ Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 
2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym 
(rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26) (8). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 
października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) 
nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skutecz
ności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz.U. L 
300 z 14.11.2009, s. 34). 

Przepisy wykonawcze Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. 
ustanawiające wymogi dotyczące identyfikacji statków powietrznych do celów dozorowania 
w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 305 z 23.11.2011, s. 23). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. 
ustanawiające wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozo
rowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 305 z 23.11.2011, s. 35). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1028/2014 z dnia 26 września 2014 
r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 ustanawiające 
wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania 
w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 7). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/386 z dnia 6 marca 2017 r. zmie
niające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 ustanawiające wymogi 
dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 59 z 7.3.2017, s. 34). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wy
magania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej prze
strzeni powietrznej (Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 6). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1029/2014 z dnia 26 września 2014 
r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące ja
kości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 
(Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 9). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wy
mogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S 
dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 20). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 262/2009 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 1079/2012 w zakresie odniesień do przepisów ICAO (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, 
s. 11). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wy
mogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 13 
z 17.1.2009, s. 3). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/310 z dnia 26 lutego 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 ustanawiające wymogi dla usług 
łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i uchylające rozporządze
nie wykonawcze (UE) nr 441/2014 (Dz.U. L 56 z 27.2.2015, s. 30). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wy
magania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów po
wiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lot
niczego (Dz.U. L 146 z 8.6.2007, s. 7).  
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Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze 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 (Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 23). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jedno
litej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 14). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 657/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1079/2012 ustanawiające wymogi do
tyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej prze
strzeni powietrznej (Dz.U. L 190 z 11.7.2013, s. 37). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 262/2009 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 1079/2012 w zakresie odniesień do przepisów ICAO (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, 
s. 11). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2160 z dnia 20 listopada 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1079/2012 w zakresie niektórych od
niesień do przepisów ICAO (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 47). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wy
mogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jed
nolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 46). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
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). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 428/2013 z dnia 8 maja 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 929/2010 (Dz.U. L 127 
z 9.5.2013, s. 23). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2120 z dnia 2 grudnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 70). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/139 z dnia 29 stycznia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie odniesień do przepisów 
ICAO (Dz.U. L 25 z 30.1.2018, s. 4). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wyma
gania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, 
koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotni
czego (Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 27). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych syste
mów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (Dz.U. L 13 
z 17.1.2009, s. 20).   

SESAR Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia 
wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem 
lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1). 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia 
w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej gene
racji (SESAR) (Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 12).  
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Rozporządzenie Rady (UE) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające roz
porządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu 
opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SE
SAR) w odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024 (Dz.U. L 
192 z 1.7.2014, s. 1). 

5. Środowisko i poziom hałasu  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograni
czeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach 
zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE (Dz.U. L 173 
z 12.6.2014, s. 65). 

Dyrektywa Rady 89/629/EWG z dnia 4 grudnia 1989 r. w sprawie ograniczenia emisji ha
łasu z cywilnych poddźwiękowych samolotów odrzutowych (Dz.U. L 363 z 13.12.1989, 
s. 27). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-8. 

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 
3 tom I załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 
(1988 r.) (Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 1). 

6. Aspekty społeczne  

Dyrektywa Rady 2000/79/WE z dnia 27 listopada 2000 r. dotycząca Europejskiego poro
zumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, 
zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację 
Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie 
Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników 
Lotniczych (IACA) (Dz.U. L 302 z 1.12.2000, s. 57). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 2–3 oraz załącznik. 

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. doty
cząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–9, 11–14, 16–19, 22–24. 

7. Ochrona konsumentów  

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warun
ków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–11. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 
r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 
z 22.11.2011, s. 64). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 
r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporzą
dzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz 
uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1). 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpo
wiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz.U. L 285 
z 17.10.1997, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–8. 

Zmienione następującymi aktami prawnymi: 
Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 
2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzial
ności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, 
s. 2).  
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Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające roz
porządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 1–18. 

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ru
chowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1). 

8. Różne  

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycz
nych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51). 

Przepisy mające zastosowanie: art. 14 ust. 1 lit. b) i art. 14 ust. 2. 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakre
sie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 
91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1) zostało uchylone roz
porządzeniem (UE) 2018/1139 ze skutkiem od dnia 11 września 2018 r., jednak w art. 139 ustanowiono pewne przepisy przej
ściowe. 

(2) Art. 139 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1139 stanowi, że rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 traci moc z dniem rozpoczęcia sto
sowania szczegółowych przepisów przyjętych na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1139 dotyczących ogra
niczeń czasu lotu i służby oraz wymogów dotyczących odpoczynku w odniesieniu do taksówek powietrznych, operacji służb ratow
nictwa medycznego oraz operacji zarobkowego transportu lotniczego wykonywanych przez jednego pilota przy użyciu samolotów. 

(3)  Informacje: Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/161 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej 
rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozpo
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 27 z 1.2.2017, s. 99). 

(4) Informacje: Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/334 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej, estońskiej, nider
landzkiej i niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrz
nych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaan
gażowanym w takie zadania (Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 13). 

(5)  Art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373: Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 stycznia 2020 r. Jed
nak:  
1) art. 9 ust. 2 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;  
2) w odniesieniu do Agencji art. 4 ust. 1, 2, 5, 6 i 8 oraz art. 5 stosuje się od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;  
3) w odniesieniu do instytucji świadczących usługi w zakresie danych art. 6 stosuje się w każdym przypadku od dnia 1 stycznia 

2019 r., a jeżeli taka instytucja wnioskuje o certyfikat i otrzymuje go zgodnie z art. 6 – od daty wejścia w życie niniejszego roz
porządzenia. W międzyczasie zastosowanie mają nadal także odpowiednie artykuły rozporządzenia (WE) nr 482/2008. 

(6)  Stosuje się do dnia 2 stycznia 2020 r., w przypadku gdy zastosowanie ma rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373. 
(7)  Zob. przypis 6. 
(8)  Powyższe rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem (UE) 2018/1139 ze skutkiem od dnia 11 września 2018 r. Art. 4, 5, 

6, 6a i 7 tego rozporządzenia oraz załączniki III i IV do tego rozporządzenia mają jednak nadal zastosowanie do dnia rozpoczęcia 
stosowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 47 powyższego rozporządzenia, i w zakresie, w jakim akty te dotyczą 
przedmiotu odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 552/2004, a w każdym razie nie dłużej niż do dnia 12 września 
2023 r.”    
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