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Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

 -o ratyfikacji Protokołu z dnia
8 października 2002 r. w sprawie
przystąpienia Wspólnoty Europejskiej
do Międzynarodowej konwencji
o współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa żeglugi powietrznej
„EUROCONTROL”, z późniejszymi
zmianami i ujednoliconej przez
Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Infrastruktury.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



Projekt

U S T A W A

                                         z dnia                             2004 r.

o ratyfikacji Protoko∏u z dnia 8 paêdziernika 2002 r. w sprawie  przystàpienia

Wspólnoty Europejskiej do Mi´dzynarodowej konwencji o wspó∏pracy w dzie-

dzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej „EUROCONTROL”, z póêniejszymi

zmianami i ujednoliconej przez Protokó∏ z dnia 27 czerwca 1997 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypos-

politej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u z dnia 8 paêdziernika 2002 r.  o przy-

stàpieniu Wspólnoty Europejskiej do Mi´dzynarodowej konwencji o wspó∏pracy

w dziedzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej „EUROCONTROL”,

ujednoliconej przez Protokó∏ z dnia 27 czerwca 1997 r.

Art. 2.  Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.
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Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci

W dniu 8 paêdziernika 2002 r. zosta∏ sporzàdzony w Brukseli Protokó∏

w sprawie przystàpienia Wspólnoty Europejskiej do Mi´dzynarodowej konwencji

o wspó ∏pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej

„EUROCONTROL”, z póêniejszymi zmianami i ujednoliconej przez Protokó∏

z dnia 27 czerwca 1997 r.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym Protoko∏em, w imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

- zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de

z postanowieƒ w nim zawartych,

- jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony,

- b´dzie on niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ Akt niniejszy, opatrzony piecz´cià

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Aleksander KwaÊniewski

PREZES RADY MINISTRÓW

    Leszek Miller
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U Z A S A D N I E N I E

wniosku o ratyfikacj´

1. Protoko∏u z dnia  27 czerwca 1997 r ujednolicajàcego  Mi´dzynarodowà

konwencj´ o wspó∏pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej

„EUROCONTROL” podpisanà w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z póê-

niejszymi zmianami ,

2. Protoko∏u w sprawie przystàpienia Wspólnoty Europejskiej do Mi´dzy-

narodowej konwencji o wspó∏pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi

powietrznej „EUROCONTROL”, z póêniejszymi zmianami i ujednoliconej

przez Protokó∏ z dnia 27 czerwca 1997 r.,  sporzàdzonego  dnia 8 paê-

dziernika 2002 r.

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeƒstwa ˚eglugi Powietrznej (European

Organisation for the Safety of Air Navigation) EUROCONTROL (zwana dalej

Organizacjà) zosta∏a utworzona  w celu ujednolicenia procedur kontroli ruchu

lotniczego w europejskiej górnej przestrzeni powietrznej. W chwili obecnej

organizacja liczy 31 paƒstw cz∏onkowskich (wykaz w za∏àczeniu), a trzy

paƒstwa oczekujà na uzyskanie statusu cz∏onka w najbli˝szym czasie (Ukraina,

Armenia, BoÊnia i Hercegowina).

Najwa˝niejsze aktualne zadania tej Organizacji to:

- wdra˝anie Europejskiego Programu Zarzàdzania Ruchem Lotniczym

(EATMP – European Air Traffic Management Programme)  – elementu

Strategii Zarzàdzania Ruchem Lotniczym 2000+ – opracowanej i realizo-

wanej przez EUROCONTROL,
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- optymalizacja u˝ytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej realizowana

przez Centralne Biuro Zarzàdzania Przep∏ywem Ruchu Lotniczego (Central

Flow Management Unit - CFMU),

-  koordynowanie systemów ruchu lotniczego na poziomie pan-europejskim,

-  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych  majàcych na celu zwi´kszenie

pojemnoÊci przestrzeni powietrznej i zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝eglugi

powietrznej,

-  opracowywanie przepisów i standardów w dziedzinie ˝eglugi powietrznej,

- zapewnienie edukacji, szkoleƒ i transferu wiedzy z zakresu ˝eglugi powie-

trznej.

Na mocy dwustronnego porozumienia zawartego w 1996 r. pomi´dzy

Rzeczàpospolità Polskà a EUROCONTROL, Agencja Ruchu Lotniczego

(jednostka organizacyjna Przedsi´biorstwa Paƒstwowego „Porty Lotnicze” -

PPL) uczestniczy w Europejskim Programie Zarzàdzania Ruchem Lotniczym

(EATMP). ARL korzysta tak˝e z us∏ug Centralnego Biura Zarzàdzania

Przep∏ywem Ruchu Lotniczego ( Central Flow Management Unit - CFMU).

W 1998 r. Rzeczpospolita Polska wszcz´∏a procedur´ zwiàzanà z uzyskaniem

cz∏onkostwa w EUROCONTROL i uzyska∏a akceptacj´ wniosku o przystàpienie

do tej Organizacji,  otrzymujàc jednoczeÊnie status cz∏onka – obserwatora.

W celu uzyskania pe∏nego cz∏onkostwa  w EUROCONTROL strona polska

powinna w chwili obecnej przed∏o˝yç dokumenty ratyfikacyjne:

1. Mi´dzynarodowej konwencji o wspó∏pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa

˝eglugi powietrznej „EUROCONTROL” z dnia 13 grudnia 1960 r. wraz

z protoko∏ami  z 1970 r., 1978 r. i 1981 r.

2. Umowy wielostronnej w sprawie op∏at trasowych z dnia 12 lutego 1981 r.
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3. Protokó∏ ujednolicajàcy Mi´dzynarodowà konwencj´ o wspó∏pracy w dzie-

dzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej „EUROCONTROL” sporzàdzony

dnia 27 czerwca 1997 r.

4.  Protokó∏ z dnia 8 paêdziernika 2002 r. w sprawie przystàpienia Wspólnoty

Europejskiej do Mi´dzynarodowej konwencji o wspó∏pracy w dziedzinie

bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej „EUROCONTROL” z póêniejszymi

zmianami i ujednoliconej przez Protokó∏ z dnia 27 czerwca 1997 r.

Mi´dzynarodowa konwencja o wspó∏pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi

powietrznej „EUROCONTROL” z dnia 13 grudnia 1960 r. wraz z protoko∏ami

z 1970 r., 1978 r. i 1981 r. oraz  Umowa wielostronna w sprawie op∏at

trasowych z dnia 12 lutego 1981 r. wesz∏y w ˝ycie w stosunku do paƒstw

cz∏onkowskich EUROCONTROL, natomiast ww. protoko∏y zosta∏y przez

paƒstwa cz∏onkowskie podpisane, lecz z uwagi na brak wymaganej liczby

z∏o˝onych dokumentów ratyfikacyjnych  nie wesz∏y jeszcze w ˝ycie.

Wniosek o ratyfikacj´ ww. konwencji EUROCONTROL z 1960 r. i umowy

z 1981 r. zosta∏ z∏o˝ony za poÊrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych do

Sekretarza Rady Ministrów, natomiast protoko∏y z 1997 r. i z 2002 r. zosta∏y

podpisane przez stron´ polskà dnia 17 listopada 2003 r. w Brukseli.

Nale˝y tak˝e dodaç, ˝e zarówno Komisja Europejska jak i EUROCONTROL

prowadzà obecnie intensywne dzia∏ania majàce na celu przyspieszenie przez

paƒstwa cz∏onkowskie ratyfikacji i w konsekwencji wejÊcie w ˝ycie Protoko∏u

ujednolicajàcego Konwencj´ z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz Protoko∏u z dnia

8 paêdziernika 2002 r. w sprawie przystàpienia Wspólnoty Europejskiej do

konwencji EUROCONTROL.

Skutki prawne
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KoniecznoÊç przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji

„EUROCONTROL” wynika z przepisów Aktu dotyczàcego warunków

przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostosowaƒ w traktatach sta-

nowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej (tzw. Traktatu akcesyjnego) podpisa-

nego przez Polsk´ dnia 16 kwietnia 2003 r., które stanowià:

„1. Umowy lub konwencje zawarte lub tymczasowo stosowane przez

Wspólnot´ lub zgodnie z artyku∏em 24 lub artyku∏em 38 Traktatu UE,

z jednym lub wi´kszà liczbà paƒstw trzecich, z organizacjà mi´-

dzynarodowà lub z obywatelem paƒstwa trzeciego, sà wià˝àce dla nowych

Paƒstw Cz∏onkowskich na warunkach ustalonych w Traktatach za∏o˝y-

cielskich i w niniejszym Akcie.

2. Nowe Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzujà si´ przystàpiç na warunkach

ustanowionych w niniejszym Akcie do umów lub konwencji zawartych lub

tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Paƒstwa Cz∏onkowskie

i Wspólnot´, a tak˝e do umów zawartych przez te Paƒstwa, zwiàzanych

z wy˝ej wymienionymi umowami i konwencjami.”.

Przystàpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji nastàpi po z∏o˝eniu

dokumentów ratyfikacyjnych ww. aktów prawnych (tj.  Konwencji

„EUROCONTROL”, Umowy i  Protoko∏ów),  natomiast w zwiàzku z faktem,

˝e Rzeczpospolita Polska stanie si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej z dniem

1 maja 2004 r., wejÊcie w ˝ycie Protoko∏u z dnia 8 paêdziernika 2002 r.

w sprawie przystàpienia Wspólnoty Europejskiej do Mi´dzynarodowej

konwencji o wspó∏pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej

„EUROCONTROL” z póêniejszymi zmianami i ujednoliconej przez Protokó∏

z dnia 27 czerwca 1997 r. powinno nastàpiç dla strony polskiej nie

wczeÊniej ni˝ w dniu 1 maja 2004 r.
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      Przystàpienie do EUROCONTROL oznacza wype∏nienie przez Rzecz-

pospolità Polskà zobowiàzaƒ wynikajàcych z  przepisów  Traktatu akce-

syjnego.

Skutki polityczne

1. Planowana w 2004 r. akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do UE jest

najpowa˝niejszym argumentem przemawiajàcym za przystàpieniem Polski

do EUROCONTROL i ratyfikacjà stosownych dokumentów.

Wspólnota Europejska planujàc szeroko zakrojonà reform´ zarzàdzania

europejskà przestrzenià powietrznà podj´∏a decyzj´ o utworzeniu do koƒca

2004 r. tzw. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single

European Sky - SES).

5 grudnia 2002 r. Rada UE osiàgn´∏a polityczne porozumienie w sprawie

aktów prawnych konstytuujàcych SES. Sà to projekty czterech

rozporzàdzeƒ Parlamentu Europejskiego i Rady UE:

- Rozporzàdzenie ustanawiajàce ramy prawne dla utworzenia Jednolitej

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej,

- Rozporzàdzenie w sprawie organizacji oraz  korzystania z przestrzeni

powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej,

- Rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczenia us∏ug w zakresie ˝eglugi

powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej,

- Rozporzàdzenie w sprawie interoperacyjnoÊci europejskiej sieci

zarzàdzania ruchem lotniczym.

Przyj´cie ww. aktów przewiduje si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci. Majà one na

celu gruntownà restrukturyzacj´ przestrzeni powietrznej pod kàtem

przep∏ywu ruchu lotniczego oraz u˝ytkowanie tej przestrzeni w sposób

zapewniajàcy mo˝liwie najwy˝szy stopieƒ bezpieczeƒstwa ˝eglugi po-

wietrznej.
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Ustalono tak˝e, ˝e prawnà podstawà idei SES jest Traktat  ustanawiajàcy

Wspólnot´ Europejskà, a EUROCONTROL unikalnà, paneuropejskà

organizacjà dzia∏ajàcà w zintegrowanej cywilno-wojskowej przestrzeni

powietrznej, na którà sk∏adajà si´ suwerenne przestrzenie paƒstw

cz∏onkowskich.

Jednym z najwa˝niejszych elementów w procesie tworzenia SES jest fakt

przystàpienia Wspólnoty Europejskiej do organizacji EUROCONTROL na

mocy artyku∏u 40 zmienionej w dniu 27 czerwca 1997 r. Konwencji, która

zezwala na cz∏onkostwo w Organizacji regionalnym organizacjom

gospodarczym, takim jak Wspólnota Europejska. G∏ównym celem, jakie

Wspólnota chce osiàgnàç jako cz∏onek Organizacji, jest pomoc w realizacji

zadaƒ ustalonych przez Konwencj´ oraz wzmocnienie EUROCONTROL

jako jedynej, efektywnie dzia∏ajàcej instytucji, odpowiedzialnej za kreowanie

polityki w dziedzinie zarzàdzania ruchem lotniczym w Europie.

Wspólnota Europejska b´dzie pe∏ni∏a rol´ niezale˝nego europejskiego

prawodawcy w dziedzinie ˝eglugi powietrznej, natomiast  EUROCONTROL

b´dzie opracowywa∏a technicznà stron´ przygotowywanych przez WE

przepisów oraz b´dzie odpowiedzialna za ich wdra˝anie.

ObecnoÊç WE w strukturach EUROCONTROL ma usprawniç i przyspieszyç

proces podejmowania decyzji w Organizacji i wdra˝ania opracowanych

przepisów przez ich transpozycj´  do legislacji wspólnotowej. Wiedza

i doÊwiadczenie EUROCONTROL w dziedzinie zarzàdzania ruchem

lotniczym  zostanie wzmocniona politycznymi i legislacyjnymi uprawnie-

niami Wspólnoty.

Akcesja WE do EUROCONTROL diametralnie zmieni sytuacj´ w dziedzinie

zarzàdzania ruchem lotniczym w Europie. Âcis∏e powiàzanie tych dwóch

organów b´dzie wywiera∏o wp∏yw na ca∏y sektor transportu lotniczego

w poszerzonej Europie.
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Pe∏ne cz∏onkostwo w  EUROCONTROL pozwoli przedstawicielom Rzeczy-

pospolitej Polskiej uczestniczyç w procesach podejmowania decyzji

dotyczàcych spraw kontroli i zarzàdzania ruchem lotniczym oraz wspó∏-

pracy w programach obejmujàcych ca∏y kontynent europejski (przez udzia∏

przedstawiciela wysokiej rangi w Zgromadzeniu Ogólnym). B´dà oni mieli

tak˝e mo˝liwoÊç wp∏ywania na ustalanie procedur i podejmowanie decyzji

wewnàtrz Organizacji (przez udzia∏ w pracach Rady Prezesa Urz´du

Lotnictwa Cywilnego).

Ponadto,  cz∏onkostwo w EUROCONTROL  stwarza warunki do ubiegania

si´ przez Centrum Zarzàdzania Ruchem Lotniczym w Rejonie Informacji

Powietrznej Warszawa o status jednego z przysz∏ych szeÊciu centrów

zarzàdzania ruchem lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni

Powietrznej (SES).

Cz∏onkostwo w UE i utrzymanie przez Rzeczpospolità Polskà jedynie

statusu obserwatora w  EUROCONTROL rodzi∏oby  trudne do rozwiàzania

problemy polityczne i prawne.

2. Przystàpienie do  EUROCONTROL pozytywnie wp∏ynie na  wizerunek

Rzeczypospolitej Polskiej jako paƒstwa  dbajàcego o bezpieczeƒstwo

transportu lotniczego i przygotowanego w pe∏ni do cz∏onkostwa

w strukturach europejskich.

Skutki spo∏eczne

Priorytetowy cel dzia∏ania EUROCONTROL, jakim jest bezpieczeƒstwo ˝eglugi

powietrznej, jest najwi´kszà wartoÊcià dla u˝ytkowników przestrzeni po-

wietrznej, tj. przewoêników lotniczych i pasa˝erów.

Stosowanie procedur i technik opracowanych przez Organizacj´ wp∏ywa na

obni˝enie przecià˝enia pracà kontrolerów ruchu lotniczego i optymalizuje

w∏aÊciwe wykorzystanie kadr s∏u˝b ruchu lotniczego. Natomiast zhar-



8

monizowana klasyfikacja, organizacja i wykorzystanie przestrzeni powietrznej

sprzyja obni˝eniu przecià˝enia pracà pilotów, podnoszàc poziom bezpie-

czeƒstwa lotniczego.

W najbli˝szych  latach  cz∏onkostwo  w  EUROCONTROL nie wymaga  istot-

nych zmian organizacyjnych w s∏u˝bach ruchu lotniczego (ARL), nie b´dzie

wi´c mia∏o wp∏ywu na wielkoÊç zatrudnienia w tych s∏u˝bach.

Skutki  finansowe

Po uzyskaniu cz∏onkostwa w EUROCONTROL,  Rzeczpospolita Polska b´dzie

mog∏a przystàpiç w ciàgu dwóch lat do trzeciego, poza  EATMP i CFMU,

programu dotyczàcego systemu pobierania op∏at nawigacyjnych, fakturowania

i windykacji nale˝noÊci przez Centralne Biuro Op∏at Nawigacyjnych

w  EUROCONTROL (CRCO – Central Routes Charging Office), które  b´dzie

wspó∏pracowa∏o z Agencjà Ruchu Lotniczego. Wspó∏praca z CRCO spowoduje

ujednolicenie zasad kalkulacji kosztów s∏u˝b ruchu lotniczego, czytelnà

i przejrzystà ewidencj´ oraz efektywne zarzàdzanie tymi kosztami oraz

popraw´ skutecznoÊci  zbierania op∏at nawigacyjnych od przewoêników (CRCO

osiàga poziom ÊciàgalnoÊci op∏at 98%-99% w skali roku).

Op∏at´  z tytu∏u korzystania z dwóch programów (EATMP i CFMU) uiszcza od

1997 r. Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Porty Lotnicze”. Op∏ata ta zale˝y od

wysokoÊci PKB i kosztów Êwiadczonych us∏ug. W 2003 r. op∏ata wyniesie

3 204 640 euro. Przekszta∏cenie obecnie ponoszonej op∏aty za udzia∏ w pro-

gramach EATMP i CFMU w sk∏adk´ cz∏onkowskà, po uzyskaniu  cz∏onkostwa

w EUROCONTROL, oznacza zwi´kszenie p∏atnoÊci do ok. 4,7 mln euro

(wed∏ug wst´pnej kalkulacji).

WysokoÊç sk∏adki cz∏onkowskiej jest kalkulowana w zale˝noÊci od PKB Polski

(w 30%) i od  kosztów infrastruktury zarzàdzania przestrzenià powietrznà

(w 70%).
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Nie oznacza to bezpoÊredniego obcià˝enia bud˝etu paƒstwa, poniewa˝ sk∏adka

cz∏onkowska jest zaliczana do kosztów zarzàdzania przestrzenià powietrznà

wliczanych w op∏aty nawigacyjne ponoszone przez u˝ytkowników tej przestrzeni

(g∏ównie przewoêników lotniczych).

Agencja Ruchu Lotniczego wchodzi w sk∏ad Przedsi´biorstwa Paƒstwowego

„Porty Lotnicze” powo∏anego na podstawie ustawy z dnia 23 paêdziernika

1983 r. o przedsi´biorstwie paƒstwowym „Porty  Lotnicze” (Dz. U. Nr 33,

poz. 185), które nie stanowi wyodr´bnionej jednostki sektora finansów

publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (tekst  jednolity Dz. U.  z  2003 r. Nr 15, poz. 148).

Cz∏onkostwo w Organizacji  pozwoli na:

- pe∏ne uczestnictwo w pracach Organizacji, z prawem g∏osu i wspó∏de-

cydowania,

- bezp∏atne uczestnictwo we wszystkich programach realizowanych przez

EUROCONTROL,

- bezp∏atne wsparcie dla realizacji strategicznych projektów dotyczàcych

zarzàdzania ruchem lotniczym,

- bezp∏atne szkolenia w instytucjach szkoleniowych EUROCONTROL,

- bezp∏atne uczestnictwo w pracach badawczych i konsultingowych,

- mo˝liwoÊç zatrudniania obywateli polskich w jednostkach organizacyjnych

EUROCONTROL,

- zmniejszenie kosztów zarzàdzania ruchem lotniczym dzi´ki zastosowaniu

technik i procedur opracowywanych przez Organizacj´,

- pe∏nà harmonizacj´ w zakresie klasyfikacji i organizacji przestrzeni

powietrznej Rzeczypospolitej  Polskiej z przestrzenià  europejskà,
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- popraw´ bezpieczeƒstwa  lotniczego ,

- zmniejszenie kosztów zwiàzanych  z wypadkami i incydentami lotniczymi,

- optymalizacj´ u˝ytkowania przestrzeni powietrznej,

- zwi´kszenie ruchu lotniczego i zwi´kszenie wp∏ywów z op∏at trasowych.

W ocenie ULC, ewentualne negatywne skutki finansowe jakie mog∏yby wystàpiç

w krótkim okresie po przystàpieniu do EUROCONTROL, wynikajà  z  mo˝li-

woÊci obni˝enia  stawki jednostkowej za przelot (service unit rate),  stanowiàcej

jeden z podstawowych wskaêników do obliczania op∏at nawigacyjnych.

W d∏u˝szym okresie, ewentualne ni˝sze wp∏ywy z op∏at nawigacyjnych dla PPL

- ARL  zostanà  zrekompensowane pozytywnymi efektami wynikajàcymi ze

wspó∏pracy polskich s∏u˝b ruchu lotniczego z dobrze zorganizowanymi i efek-

tywnymi  strukturami zarzàdzania ruchem lotniczym w Europie oraz wp∏ywami

z tytu∏u zwi´kszonego wolumenu ruchu lotniczego (w szczególnoÊci obcych

przewoêników lotniczych) po wejÊciu Rzeczypospolitej Polskiej  do UE .

Tryb zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej ww. Protoko∏ami

Ratyfikacja ww. aktów prawnych jest warunkiem cz∏onkostwa w organizacji

mi´dzynarodowej EUROCONTROL. Cz∏onkostwo w tej organizacji wià˝e si´

z mo˝liwoÊcià realizowania niektórych zadaƒ w zakresie zarzàdzania

przestrzenià powietrznà przy pomocy organów mi´dzynarodowych lub organów

zarzàdzania ruchem lotniczym innych paƒstw na podstawie umów mi´dzy-

narodowych wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà. Oznacza to przeniesienie

niektórych uprawnieƒ paƒstwa wynikajàcych ze zwierzchnictwa w przestrzeni

powietrznej na organizacj´ mi´dzynarodowà, zgodnie z art. 4  i art. 5 ust. 1 i 2

ustawy – Prawo lotnicze.

W zwiàzku z art.39 i 40 Ujednoliconego tekstu Konwencji  (art. I  ww. Protoko∏u

z 1997 r.) oraz z uwagi na fakt, ˝e spe∏nione zosta∏y przes∏anki zawarte
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w art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - ratyfikacja ww. Proto-

ko∏ów wymaga trybu za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie.

03-42-om
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KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ W SPRAWIE PROTOKOŁU W SPRAWIE
#PRZYSTĄPIENIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DO MIĘDZYNARODOWEJ

KONWENCJI O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
POWIETRZNEJ ”EUROKONTROL” Z 13 GRUDNIA 1960 ROKU, Z

PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI  I   UJEDNOLICONEJ PRZEZ PROTOKÓŁ
Z 27 CZERWCA 1997 ROKU

(Bruksela, 8 października 2002)

DOKUMENT KOŃCOWY



2

KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ W SPRAWIE PROTOKOŁU W SPRAWIE
PRZYSTĄPIENIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DO MIĘDZYNARODOWEJ

KONWENCJI O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
POWIETRZNEJ ”EUROKONTROL” Z 13 GRUDNIA 1960 ROKU,

 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I UJEDNOLICONEJ PRZEZ PROTOKÓŁ
 Z   27 CZERWCA 1997 ROKU

(Bruksela, 8 października 2002 roku)

Pełnomocnicy:
Republiki Albanii
Republiki Federalnej Niemiec
Republiki Austrii,
Królestwa Belgii,
Republiki Bułgarii,
Republiki Cypru,
Republiki Chorwacji,
Królestwa Danii,
Królestwa Hiszpanii,
Republiki Finlandii,
Republiki Francuskiej,
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Republiki Greckiej,
Republiki Węgier,
Irlandii,
Republiki Włoskiej,
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii,
Wielkiego Księstwa Luksemburg,
Republiki Malty,
Republiki Mołdowy,
Księstwa Monako,
Królestwa Norwegii,
Królestwa Holandii,
Republiki Portugalskiej,
Rumunii,
Republika Słowackiej,
Republiki Słowenii,
Królestwa Szwecji,
Konfederacji Szwajcarskiej,
Republiki Czeskiej
Republiki Turcji,
i
Wspólnoty Europejskiej
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zgromadzeni w Brukseli dnia 8 października 2002 r. :

1. jednomyślnie przyjęli tekst Protokołu, który został ujęty w Załączniku do niniejszego
Dokumentu końcowego, zwany jest dalej „Protokołem przystąpienia,” w sprawie
przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w
dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960 r.,
wielokrotnie zmienionej i ujednoliconej przez Protokół otwarty do podpisania dnia 27
czerwca 1997 r.. zwanej dalej „zrewidowaną Konwencją”. Wyżej wymieniony Protokół
przystąpienia został otwarty do podpisania dnia 8 października 2002 r..

2. przyjęli następujące rezolucje odpowiednio w sprawie ratyfikacji, przyjęcia lub
zatwierdzenia przez Umawiające się Strony Protokołu przystąpienia oraz jego wdrożenia w
możliwie najkrótszym dla nich terminie.

Konferencja:

zgromadzona w Brukseli dnia 8 października 2002 r.:

jednomyślnie przyjęła Protokół, zwany dalej Protokołem przystąpienia, w sprawie
przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w
dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960 r.,
wielokrotnie zmienionej i ujednoliconej przez Protokół otwarty do podpisania dnia 27
czerwca 1997 r.. zwanej dalej „zrewidowaną Konwencją”.

I. Rezolucja nakłaniająca Umawiające się Strony do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia
Protokołu przystąpienia w najkrótszym możliwym dla nich terminie

zważywszy, że przystąpienie Wspólnoty Europejskiej znacząco przyczyni się do realizacji
celów i zadań EUROCONTROL uwzględniających terminy i warunki zawarte w Protokole
przystąpienia;

odwołując się do przyjętej przez Konferencję Dyplomatyczną z dnia 27 czerwca 1997 r. w
sprawie Protokołu ujednolicającego konwencję EUROCONTROL rezolucji nakłaniającej
Umawiające się Strony konwencji EUROCONTROL do ratyfikacji wyżej wymienionego
Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. w możliwie najkrótszym dla tych Stron terminie;

potwierdzając znaczenie wejścia w życie zrewidowanej Konwencji i Protokołu przystąpienia
tak szybko jak to możliwe;

nakłaniają sygnatariuszy Protokołu przystąpienia do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia
tego Protokołu tak szybko jak to możliwe;

zwracają się do Dyrektora Generalnego EUROCONTROL z prośbą o podjęcie we
współpracy z Państwami sygnatariuszami i Wspólnotą Europejską wszelkich działań
praktycznych mających na celu pomoc  w procesie ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia
Protokołu przystąpienia.

II. Rezolucja w sprawie pilnego wdrożenia Protokołu akcesyjnego
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biorąc pod uwagę Rezolucję o pilnym wdrożeniu Protokołu ujednolicającego podjętą przez
Konferencję Dyplomatyczną z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie przyjęcia tego Protokołu;

zważywszy na znaczenie sprawnego i efektywnego wdrożenia Protokołu przystąpienia,

nakłaniają wszystkie Państwa i Wspólnotę Europejską do podjęcia w jak najszerszym
zakresie działań mających na celu pilne wdrożenie poszczególnych przepisów Protokołu
przystąpienia.

3.Przyjęły wspólną deklarację w sprawie braku kompetencji Wspólnoty Europejskiej w
dziedzinie  bezpieczeństwa narodowego i obronności:

  I. Wspólna deklaracja w sprawie braku kompetencji Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie
bezpieczeństwa narodowego i obronności:

Sygnatariusze Protokołu w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do
Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej
EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960 r., wielokrotnie zmienionej i ujednoliconej przez
Protokół otwarty do podpisania dnia 27 czerwca 1997 r.. zwanej dalej „zrewidowaną
Konwencją”.

przyjmując do wiadomości, że Wspólnota Europejska nie posiada obecnie kompetencji w
odniesieniu do obronności i polityki bezpieczeństwa;

biorąc pod uwagę rolę EUROCONTROL określoną w przepisach zrewidowanej Konwencji
odnoszących się do zagadnień militarnych;

uzgodnili, że:

jeśli kompetencje Wspólnoty Europejskiej zostaną rozszerzone na te zagadnienia, niezbędne
będzie ustalenie czy zmieni to radykalnie zakres zobowiązań zawartych w zrewidowanej
Konwencji i czy Protokół w jego obecnej formie może być zastosowany do tych zagadnień.

  II. Wspólna deklaracja w sprawie koordynacji badań naukowych, postępu
technologicznego i oceny działań  w dziedzinach, do których Konwencja ma zastosowanie
Sygnatariusze Protokołu w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do
Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej
EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960 r., wielokrotnie zmienionej i ujednoliconej przez
Protokół otwarty do podpisania dnia 27 czerwca 1997 r.. zwanej dalej „zrewidowaną
Konwencją”,

zbadawszy przepisy zrewidowanej Konwencji odnoszące się do koordynacji, rozwoju
technologicznego oceny działań w dziedzinach, do których Konwencja ma zastosowanie ;

przyjmując do wiadomości , że Artykuł 2.1(h) zrewidowanej Konwencji stosuje się do
koordynacji badań naukowych, rozwoju technologicznego i oceny działań w dziedzinach, do
których Konwencja ma zastosowanie pomiędzy EUROCONTROL i jej Umawiającymi się
Stronami;
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przyjmując do wiadomości, że koordynacja prowadzona przez Agencję EUROCONTROL na
podstawie Artykułu 1.5(i) Statutu dotyczy działań w dziedzinie badań naukowych zarówno
tych prowadzonych przez EUROCONTROL jak i prowadzonych przez organizacje
zarządzania ruchem lotniczym;

uzgodnili, że:

- koordynacja badań naukowych, rozwoju technologicznego i oceny działań w dziedzinach,
do których Konwencja ma zastosowanie oznacza wymianę poglądów, informacji i
doświadczeń dotyczących programów i działań w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym;
głównymi celami koordynacji są komplementarność oraz unikanie powielania pracy;

-  w koordynowaniu tych działań, wszystkie zaangażowane strony respektują ogólne cele,
kompetencje, odpowiedzialność administracyjną, zarządczą i budżetową oraz procedury ich
własnych instytucji lub organów upoważnionych do realizowania ww. programów
badawczych, jak również przepisy dotyczące udostępniania i przekazywania wyników badań
oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.

- Umawiające się Strony zachowują wolność w decydowaniu o strategii, programach i
projektach badań naukowych, zgodnie z ich własnymi procedurami wewnętrznymi.

4. Przyjęli do wiadomości następującą wspólną deklarację Państw sygnatariuszy Protokołu
ujednolicającego i Dokumentu Końcowego:

III. Wspólna deklaracja dotycząca wejścia w życie Protokołu ujednolicającego i Protokołu
przystąpienia i dotycząca podpisania Protokołu przystąpienia w przyszłości

Państwa sygnatariusze Protokołu ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy
w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960 r.,
wielokrotnie zmienionej, otwartego do podpisania dnia 27 czerwca 1997 r. zwanego dalej
„Protokołem ujednolicającym” i sygnatariusze Dokumentu Końcowego Konferencji
Dyplomatycznej w sprawie Protokołu o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do konwencji
EUROCONTROL, otwartego do podpisania  dnia 8 października 2002 r., zwanego dalej
Protokołem przystąpienia;

dążąc do wyjaśnienia warunków wejścia w życie Protokołu ujednolicającego i protokołu
przystąpienia;

potwierdzają swoją interpretację Artykułu II, ustęp 3
Protokołu ujednolicającego, zgodnie z którą ww. Protokół wejdzie w życie, gdy wszystkie
Państwa, które są stronami konwencji EUROCONTROL złożą dokumenty ratyfikacji,
przyjęcia lub zatwierdzenia Protokołu ujednolicającego;

uzgadniają, że EUROCONTROL rozpatrując wniosek o przystąpienie do konwencji lub
pełnomocnictwo do podpisania Protokołu ujednolicającego, podejmie właściwe kroki
zapewniające  podjęcie także odpowiednich zobowiązań dotyczących ratyfikacji, przyjęcia
lub zatwierdzenia Protokołu przystąpienia.
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PROTOKÓŁ

W  SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DO
MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O WSPÓŁPRACY W

DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
”EUROCONTROL” Z 13 GRUDNIA 1960 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI

ZMIANAMI I UJEDNOLICONEJ PRZEZ PROTOKÓŁ Z 27 CZERWCA
1997 ROKU

PROTOKÓŁ
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W  SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DO
MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ”EUROCONTROL”Z 13

GRUDNIA 1960 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I UJEDNOLICONEJ
PRZEZ PROTOKÓŁ Z 27 CZERWCA 1997 ROKU

REPUBLIKA ALBANII
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
REPUBLIKA AUSTRII
REPUBLIKA BELGII
REPUBLIKA BUŁGARII
REPUBLIKA CYPRU
REPUBLIKA CHORWACJI
KRÓLESTWO DANII
KRÓLESTWO HISZPANII
REPUBLIKA FINLANDII
REPUBLIKA FRANCUSKA
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I PÓŁNOCNEJ IRLANDII
REPUBLIKA GRECKA
REPUBLIKA WĘGIER
IRLANDIA
REPUBLIKA WŁOSKA
REPUBLIKA MACEDONII
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA
REPUBLIKA MALTY
REPUBLIKA MOŁDOWY
KSIĘSTWO MONAKO
KRÓLESTWO NORWEGII
KRÓLESTWO HOLANDII
REPUBLIKA PORTUGALII
RUMUNIA
REPUBLIKA SŁOWACKA
REPUBLIKA SŁOWENII
KRÓLESTWO SZWECJI
KONFEDERACJA SZWAJCARSKA
REPUBLIKA CZECH
REPUBLIKA TURCJI
I
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

biorąc pod uwagę, ze Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
żeglugi powietrznej „EUROCONTROL” z 13 grudnia 1960 roku zmieniona przez Protokół
dodatkowy z 6 lipca 1970 r., następnie przez Protokół z 27 listopada 1978 r. , zmieniona w
całości przez Protokół z 12 lutego 1981 r. i zmieniona oraz ujednolicona przez Protokół z 27
czerwca 1997 r., zwana dalej „Konwencją”, a w szczególności  Artykuł 40 tej Konwencji;
biorąc pod uwagę  zobowiązania, które nakłada Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
z 25 marca 1957 r. zrewidowany przez Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 r., na
Wspólnotę Europejską w poszczególnych dziedzinach regulowanych przez Konwencję;
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zważywszy, że Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej, członkowie
EUROCONTROL przyjmując Protokół ujednolicający Konwencję, który został otwarty do
podpisania 27 czerwca 1997 r., zadeklarowały , że podpisanie przez nie tego Protokołu nie
narusza wyłącznej kompetencji Wspólnoty w pewnych dziedzinach regulowanych przez
Konwencję i pozostaje bez uszczerbku dla członkostwa Wspólnoty w EUROCONTROL w
celu zachowania takiej wyłącznej kompetencji;

zważywszy, że celem przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Konwencji jest  pomoc
Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej
„EUROCONTROL „ w osiąganiu jej celów  ustalonych przez Konwencję, w szczególności
tych, które zmierzają do tego, aby stała się ona jedynym, efektywnym organem kreującym
politykę w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym w Europie;

zważywszy, że przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do EUROCONTROL wymaga
wyjaśnienia sposobu, w jaki przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do Wspólnoty
Europejskiej i jej Państw Członkowskich;

zważywszy, że terminy i warunki przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Konwencji
upoważniają Wspólnotę do korzystania w EUROCONTROL z kompetencji jakie zostały jej
przekazane przez Państwa Członkowskie;

zważywszy, że ustalenia w sprawie ściślejszej współpracy dotyczącej użytkowania portu
lotniczego Gibraltar zostały uzgodnione w Londynie 2 grudnia 1987 r. przez Królestwo
Hiszpanii i Zjednoczone Królestwo we wspólnej deklaracji ministrów spraw zagranicznych
tych dwóch krajów i że porozumienia te nie weszły jeszcze w życie;

UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wspólnota Europejska, w ramach swoich kompetencji, przystępuje do Konwencji w
terminach i na warunkach określonych w tym Protokole, zgodnie z Artykułem 40 Konwencji.

Artykuł 2

W stosunku do Wspólnoty Europejskiej, w ramach jej kompetencji, Konwencja stosuje się do
usług trasowych żeglugi powietrznej, kontroli zbliżania oraz usług lotniskowych dla ruchu
lotniczego w Rejonach Informacji Powietrznej Państw Członkowskich Wspólnoty,
wymienionych w Załączniku II do Konwencji,  które znajdują się w granicach terytorialnego
stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Zastosowanie niniejszego Protokołu do portu lotniczego w Gibraltarze nie może naruszać
odnośnego stanu prawnego Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w sporze
dotyczącym suwerenności terytorium, na którym ten port lotniczy jest położony.

Zastosowanie niniejszego Protokołu do portu lotniczego w Gibraltarze jest zawieszone do
czasu aż ustalenia zawarte we Wspólnej Deklaracji ministrów spraw zagranicznych Królestwa
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Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa z 2 grudnia 1987 r. wejdą w życie. Rządy Hiszpanii i
Zjednoczonego Królestwa poinformują inne Umawiające się Państwa – strony niniejszego
Protokołu o dacie wejścia w życie ustaleń  ww. Deklaracji.

Artykuł 3

Z uwzględnieniem przepisów niniejszego Protokołu, przepisy Konwencji są tak
interpretowane, że dotyczą także Wspólnoty Europejskiej, w ramach kompetencji Wspólnoty,
a różne przepisy stosowane do wyznaczania Umawiających się Stron Konwencji oraz ich
przedstawicieli sa właściwie rozumiane.

Artykuł 4

Wspólnota Europejska nie wnosi udziału do budżetu EUROCONTROL.

Artykuł 5

Bez naruszenia swoich praw głosowania zgodnie z Artykułem 6, Wspólnota Europejska jest
upoważniona do posiadania przedstawicieli i włączenia w pracę wszystkich organów
EUROCONTROL, w których jakiekolwiek z państw członkowskich Wspólnoty jest
upoważnione do bycia reprezentowanym jako Umawiająca się Strona, a prowadzone sprawy
podlegają kompetencji Wspólnoty, z wyjątkiem organów, które posiadają funkcje związane z
kontrolą księgową.

We wszystkich organach EUROCONTROL, w których może uczestniczyć, Wspólnota
Europejska będzie prezentowała stanowisko w ramach swoich kompetencji, zgodnie z jej
zasadami instytucjonalnymi.

Wspólnota Europejska nie może przedstawiać kandydatów do członkostwa w wybieralnych
organach EUROCONTROL, nie może też przedstawiać kandydatów do biura w organach,  w
których ma prawo uczestniczyć.

Artykuł 6

1.   W decyzjach dotyczących spraw, w których Wspólnota Europejska posiada wyłączne
kompetencje i w celu stosowania przepisów przewidzianych w Artykule 8 Konwencji,
Wspólnota Europejska  korzysta z praw głosowania swoich Państw Członkowskich na
mocy Konwencji, a głosy i głosy ważone oddawane przez Wspólnotę są kumulowane
dla określenia większości jak to przewidziano w przywołanym Artykule 8 Konwencji.
Kiedy głosuje Wspólnota, jej Państwa Członkowskie nie głosują.

W celu decydowania o liczbie Umawiających się Stron do Konwencji, wymaganej do
podjęcia decyzji przez większość trzech- czwartych, jak to zastrzeżono na końcu
pierwszego ustępu Artykułu 8.2, Wspólnota będzie brana pod uwagę jako
reprezentująca swoje Państwa Członkowskie, które są członkami EUROCONTROL.

Decyzja zaproponowana w odniesieniu do określonych zagadnień głosowanych przez
Wspólnotę Europejską może być odroczona, jeśli Umawiająca się Strona Konwencji,
która nie jest członkiem Wspólnoty Europejskiej o to poprosi. Odroczenie
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zaproponowanej decyzji będzie wykorzystane na konsultacje z Umawiającymi się
Stronami Konwencji, przy udziale Agencji EUROCONTROL. W przypadku takiej
prośby, podjęcie decyzji może być odroczone na okres najwyżej sześciu miesięcy.

2.  W decyzjach, w których Wspólnota Europejska nie posiada wyłącznych kompetencji,
Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej głosują zgodnie z ich prawami
głosowania jak to przewidziano w Artykule 8 Konwencji, a Wspólnota Europejska nie
głosuje.

3.   Wspólnota Europejska informuje inne Umawiające się Strony Konwencji o
przypadkach, w których z uwzględnieniem różnych punktów porządków dnia
Zgromadzenia Ogólnego, Rada i inne obradujące organy, którym Zgromadzenie
Ogólne i Rada delegowały uprawnienia, korzysta z praw głosowania przewidzianych
w ustępie 1. Ten obowiązek stosuje się także, kiedy decyzje są podejmowane w
drodze korespondencji.

Artykuł 7

Zakres kompetencji przekazanych Wspólnocie jest wskazany w przepisach ogólnych w
pisemnej deklaracji sporządzonej przez Wspólnotę Europejską w czasie podpisania
niniejszego Protokołu.

Deklaracja  ta może być odpowiednio zmieniana przez powiadomienie EUROCONTROL
przez Wspólnotę Europejską. Nie zastępuje to lub w żaden sposób nie limituje spraw,
które mogą być objęte notyfikacjami, przyznanych wcześniej EUROCONTROL
kompetencji Wspólnoty do podejmowania decyzji w drodze formalnego głosowania lub w
inny sposób.

Artykuł 8

Artykuł 34 Konwencji stosuje się do spraw spornych między dwoma lub więcej
Umawiającymi się Stronami niniejszego Protokołu lub między jedną lub więcej
Umawiającymi się Stronami niniejszego Protokołu a  EUROCONTROL, odnoszących się
do interpretacji, stosowania lub wykonywania niniejszego Protokołu, włączając jego
istnienie, obowiązywanie i wygaśnięcie.

Artykuł 9

1. Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisania przez wszystkie Państwa sygnatariuszy
Protokołu ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa żeglugi powietrznej z dnia 13 grudnia 1960 r. z późniejszymi zmianami,
otwartej do podpisania dnia 27 czerwca 1997 r., zwanego dalej „Protokołem
ujednolicającym” i Wspólnotę Europejską.

Protokół będzie także otwarty, przed datą jego wejścia w życie, do podpisania przez każde
państwo należycie upoważnione do podpisania Protokołu ujednolicającego, zgodnie z
Artykułem II tego Protokołu.

2. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty
ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia podlegają złożeniu na przechowanie Rządowi
Królestwa Belgii.
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3. Niniejszy Protokół wchodzi w życie po ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu z jednej
strony przez wszystkie państwa sygnatariuszy, które są także sygnatariuszami Protokołu
ujednolicającego i których ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie jest wymagana do
wejścia w życie Protokołu ujednolicającego z drugiej strony przez Wspólnotę Europejską,
pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu na przechowanie ostatniego
dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, pod warunkiem, że Protokół
ujednolicający wszedł w życie do tego dnia. Jeśli warunek ten nie został dotrzymany,
niniejszy Protokół wchodzi w życie tego samego dnia, w którym wejdzie w życie Protokół
ujednolicający.

4.  W stosunku do tych państw sygnatariuszy niniejszego protokołu, których dokumenty
ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone po dacie wejścia w życie
niniejszego Protokołu, wchodzi on w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca
następującego po złożeniu na przechowanie odpowiednich dokumentów ratyfikacji,
przyjęcia lub zatwierdzenia.

5.  Rząd Królestwa Belgii powiadamia rządy innych państw sygnatariuszy niniejszego
Protokołu i Wspólnotę Europejską o każdym podpisaniu, każdym złożeniu na
przechowanie dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia i każdej dacie wejścia w
życie niniejszego Protokołu, stosownie do ww. ustępów 3 i 4.

Artykuł 10

Każde przystąpienie do Konwencji po jej wejściu w życie oznacza także zgodę na
związanie niniejszym Protokołem. Przepisy Artykułu 39 i 40 Konwencji stosują się także
do niniejszego Protokołu.

Artykuł 11

1.    Niniejszy Protokół pozostaje w mocy na czas nieokreślony.

2.    Jeśli wszystkie Państwa Członkowskie EUROCONTROL, które są Członkami
Wspólnoty Europejskiej wystąpią z EUROCONTROL, powiadomienie o
wypowiedzeniu Konwencji jak również niniejszego Protokołu będzie  traktowane jako
wypowiedzenie dokonane przez  Wspólnotę Europejską razem z  powiadomieniem o
wypowiedzeniu przez ostatnie Państwo Członkowskie Wspólnoty Europejskiej
występujące z EUROCONTROL, zgodnie z Artykułem 38 ustęp 2 Konwencji.

Artykuł 12
Rząd Królestwa Belgii rejestruje niniejszy protokół u Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych stosownie do Artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych i w
Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego stosownie do Artykułu 83
Konwencji o międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7
grudnia 1944 r. .
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Na dowód czego, niżej podpisani pełnomocnicy, po przedstawieniu swoich
pełnomocnictw, znajdujący się w dobrej i właściwej formie, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2002 r. w każdym z oficjalnych języków
państw sygnatariuszy, w jednym oryginale, który zostaje złożony na przechowanie w
archiwach rządu Królestwa Belgii, który przekazuje poświadczone kopie rządom innych
państw sygnatariuszy i Wspólnocie Europejskiej. W przypadku nieścisłości, tekst w
języku francuskim jest rozstrzygający.

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem:



Wykaz państw sygnatariuszy Protokołu w sprawie przystąpienia Wspólnoty
Europejskiej do  Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie

bezpieczeństwa żeglugi powietrznej „EUROCONTROL” z późniejszymi zmianami i
ujednoliconej przez Protokół z dnia 27.06.1997 r.,  sporządzonego  dnia 8.10.2002 r.

Republika Albanii
Republika Austrii
Królestwo Belgii
Bośnia i Hercegowina
Republika Bułgarii
Republika Chorwacji
Republika Cypryjska
Republika Czeska
Królestwo Danii
Republika Finlandii
Republika Francuska
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Irlandia
Wielkie Księstwo Luksemburga
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Republika Malty
Republika Mołdowy
Księstwo Monako
Królestwo Niderlandów
Republika Federalna Niemiec
Królestwo Norwegii
Republika Portugalska
Rumunia
Republika Słowacka
Republika Słowenii
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Republika Turcji
Republika Węgierska
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Republika Włoska
Ukraina



Wykaz państw stron Protokołu w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do
Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi
powietrznej „EUROCONTROL” z późniejszymi zmianami i ujednoliconej przez

Protokół z dnia 27.06.1997 r.,  sporządzonego  dnia 8.10.2002 r.

Republika Finlandii
Konfederacja Szwajcarska




























