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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 441/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 ustanawiające wymogi dla usług łącza
danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając 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) (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 5,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawia
jące ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego
art. 8 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 (3) ustanawia wymogi w zakresie skoordynowanego wprowadzenia
usług łącza danych opartych na przesyłaniu danych między dwoma stacjami ziemia-powietrze.

(2)

W części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 29/2009 zdefiniowano przestrzeń powietrzną powyżej
poziomu lotu FL 285, do której stosuje się wspomniane rozporządzenie od dnia 5 lutego 2015 r.

(3)

Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. Należy zatem odpowiednio dodać chorwacką
przestrzeń powietrzną do przestrzeni powietrznej, do której ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 29/2009.

(4)

Należy jednak przewidzieć dla Chorwacji okres przejściowy wynoszący jeden rok w odniesieniu do daty rozpo
częcia stosowania w dniu 5 lutego 2015 r., która ma zastosowanie do pozostałych państw członkowskich obję
tych przepisami części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 29/2009, poprzez odroczenie stosowania niniej
szego rozporządzenia, aby umożliwić stosownym podmiotom, takim jak operatorzy i instytucje zapewniające
służby ruchu lotniczego (ATS), przygotowanie się do stosowania nowych zasad.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 29/2009.

(6)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 29/2009 dodaje się wiersz „– Zagrzeb FIR,” po wierszu
„– Warszawa FIR,”.
(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26.
(2) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europej
skiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 13 z 17.1.2009, s. 3).
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 lutego 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

