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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-60-03

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 27
czerwca 1997 r. ujednolicającego
Międzynarodową konwencję o
współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa żeglugi powietrznej
"EUROCONTROL", podpisaną w
Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z
późniejszymi zmianami.

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

Ponadto uprzejmie informuję, że do reprezentowania 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 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 póêniejszymi zmianami

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

politej Polskiej ratyfikacji 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 póêniejszymi zmianami.

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



Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci

W dniu 27 czerwca 1997 r. zosta∏ sporzàdzony w Brukseli Protokó∏

ujednolicajàcy Mi´dzynarodowà konwencj´ o wspó∏pracy w dziedzinie

bezpieczeƒstwa ˝eglugi powietrznej „EUROCONTROL”, podpisanà w Brukseli

dnia 13 grudnia 1960 r.,  z póêniejszymi zmianami.

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



E  U  R  O  C  O  N  T  R  O  L

DOKUMENT KOŃCOWY

KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ W SPRAWIE

PROTOKOŁU UJEDNOLICAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ

KONWENCJĘ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE

BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

 "E U R O C O N T R O L"
   Z DNIA 13 GRUDNIA 1960 r. Z PÓŹNIEJSZYMI 

   ZMIANAMI

  ( Bruksela, dnia 27 czerwca 1997r.) 
   ______________________________________________



2

DOKUMENT KOŃCOWY

KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ W SPRAWIE PROTOKOŁU UJEDNOLICAJĄCEGO

MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃ-

STWA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ „EUROCONTROL” Z DNIA 13 GRUDNIA 1960r.,

WRAZ Z JEJ PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

    ( Bruksela, dnia 27 czerwca 1997r.)

Pełnomocnicy:

Republika Federalnej Niemiec,
Republika Austrii,
Królestwo Belgii,
Republika Bułgarii,
Republika Cypru,
Republika Chorwacji,
Królestwo Danii,
Królestwo Hiszpanii,
Republika Francuska,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Republika Grecka,
Republika Węgierska,
Irlandia,
Republika Włoska,
Wielkie Księstwo Luxemburga,
Republika Malty,
Księstwo Monako,
Królestwo Norwegii,
Królestwo Holandii,
Republika Portugalska,
Rumunia,
Republika Słowacji,
Republika Słowenii,
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Królestwo Szwecji,
Konfederacja Szwajcarska,
Republika Czeska,
Republika Turecka,

zgromadzeni w Brukseli dnia 27 czerwca 1997 r.:

zadecydowali o inkorporowaniu do Międzynarodowej Konwencji o

współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej „EU-

ROCONTROL”, zmienionej w Brukseli w 1981r., zmian zawartych w

załączniku nr 1 do niniejszego Dokumentu Końcowego;

przyjęli Protokół ujednolicający Międzynarodową Konwencję o

współpracy w dziedzinie żeglugi powietrznej „EUROCONTROL”, który

został otwarty do podpisu 27 czerwca 1997r. i który został ujęty

w załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Końcowego;

przyjęli następujące oświadczenie Królestwa Holandii, dokonane w

imieniu państw członkowskich Wspólnot Europejskich, będących

członkami „EUROCONTROL”:

„Członkowie państw Wspólnot Europejskich, członkowie EUROCON-

TROL, deklarują, że podpisanie przez nich Protokołu ujednolica-

jącego Międzynarodową Konwencję o współpracy w dziedzinie żeglu-

gi powietrznej „EUROCONTROL”, otwartego do podpisu 27 czerwca

1997r. i ujętego  w załączniku nr 2 niniejszego Dokumentu końco-

wego nie narusza wyłącznej kompetencji Wspólnoty w ustalonym ob-

szarze objętym Konwencją oraz wspólnotowych członów EUROCONTROL

do wykorzystania takiej wyłącznej kompetencji;

przyjęli następujące oświadczenie Królestwa Belgii:

„Podczas podpisania niniejszego testu, bez deklarowania żadnego

formalnego zastrzeżenia, Królestwo Belgii niniejszym oświadcza,

że jego  przystąpienie jest specjalnie istotne, mając na wzglę-
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dzie przestrzeń zarządzaną w ten sposób, zarówno poprzez zagwa-

rantowanie, że nie będzie ono stosowało żadnej dyskryminacji

przy korzystaniu z jego lotnisk, jak  i poprzez popieranie dia-

logu pomiędzy partnerami społecznymi.";

przyjęli następujące oświadczenie Republiki Greckiej:

" Republika Grecka podpisuje Dokument Końcowy Konferencji Dyplo-

matycznej w sprawie Protokołu ujednolicającego Międzynarodową

Konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi po-

wietrznej "EUROCONTROL" z dnia 13 grudnia 1960r.,  rozumiejąc,

że wdrożenie i zastosowanie postanowień niniejszego Protokołu

odbędzie się zgodnie z prawnymi regulacjami i procedurami

ICAO.";

 przyjęli następujące oświadczenie Republiki Federalnej Niemiec:

„ Republika Federalna Niemiec uważa za nieodzowne, by przyszłe

regulacje EUROCONTROL w zakresie ochrony danych osiągnęły co

najmniej standard dyrektywy Wspólnot Europejskich w zakresie

ochrony danych.";

podjęli następujące rezolucje:

I. Rezolucja nakłaniająca państwa członkowskie do ratyfikacji

Protokołu  w najkrótszym możliwym dla nich terminie

Konferencja,

zebrana w Brukseli dnia 27 czerwca 1997r. w celu przyjęcia Pro-

tokołu ujednolicającego Międzynarodową Konwencję o współpracy w

dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL;

przyjąwszy jednomyślnie wspomniany Protokół;

zważywszy na pilną potrzebę wejścia w życie wspomnianego Proto-

kołu tak szybko jak to możliwe;
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wzywa Umawiające się Strony do ratyfikacji, przyjęcia lub za-

twierdzenia Protokołu ujednolicającego Międzynarodową Konwencję

o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EU-

ROCONTROL tak szybko jak to możliwe;

żąda od Dyrektora Generalnego EUROCONTROL podejmowania wszelkich

praktycznych środków, we współpracy z Umawiającymi się Stronami,

oraz udzielania oczekiwanej pomocy w procesie ratyfikacji, przy-

stępowania lub zatwierdzania wspomnianego Protokołu.

II. Rezolucja o wcześniejszej realizacji Protokołu

Konferencja,

zebrana w Brukseli dnia 27 czerwca 1997r. w celu przyjęcia Pro-

tokołu ujednolicającego Międzynarodową Konwencję o współpracy w

dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL;

przyjąwszy jednomyślnie wspomniany Protokół;

wziąwszy pod uwagę decyzję podjęte przez ministrów transportu

państw członkowskich Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilne-

go (ECAC) na spotkaniu w Kopenhadze w dniu 14 lutego 1997r. do-

tyczącym strategii ECAC;

wziąwszy pod uwagę zaproszenie przez ECAC ministrów transportu

do Stałej Komisji EUROCONTROL w celu rozważenia porozumień doty-

czących wcześniejszej realizacji zrewidowanej Konwencji EUROCON-

TROL, zgodnie ze strategią ECAC;

zważywszy na potrzebę wcześniejszej realizacji, o ile jest to

niezbędne, pewnych postanowień zrewidowanej Konwencji w celu po-

wierzenia EUROCONTROL, a w szczególności Agencji, praw i obo-

wiązków wskazanych w ustalonej strategii ECAC;

potwierdziwszy ich zobowiązanie do osiągnięcia bezpiecznego i

sprawnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym jak
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również sprawnego wspólnego systemu opłat trasowych, poprzez po-

stanowienia zrewidowanej Konwencji i ścisłą współpracę ze

wszystkimi zainteresowanymi państwami;

wzywa wszystkie Umawiające się Państwa do udziału, przy pełnym

wykorzystaniu posiadanych możliwości, do wcześniejszej realiza-

cji niektórych postanowień zrewidowanej Konwencji.

Przyjęły następujące wspólne deklaracje:

I.  Wspólna deklaracja w sprawie projektu regulacji prawnej EU-

ROCONTROL dotyczącej ochrony danych

Konferencja,

zebrana w Brukseli dnia 27 czerwca 1997r. w celu przyjęcia Pro-

tokołu ujednolicającego Międzynarodową Konwencję o współpracy w

dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL;

przyjąwszy jednomyślnie wspomniany Protokół;

wziąwszy pod uwagę projekt regulacji prawnej EUROCONTROL w spra-

wie ochrony danych;

podejmuje następującą wspólną deklarację:

Państwa sygnatariusze zobowiązują się zapewnić aby wewnętrzne

regulacje prawne EUROCONTROL dotyczące krajowej ochrony danych

zostały zatwierdzone przez Radę przy najbliższej okazji.

II. Wspólna deklaracja w sprawie niezbędnych kroków do ustano-

wienia przejrzystego zadania dla Komisji Rewizyjnej Rady i za-

pewnienia jego wprowadzenia w kontekście wcześniejszej realiza-

cji Protokołu

Konferencja,
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zebrana w Brukseli dnia 27 czerwca 1997r. w celu przyjęcia Pro-

tokołu ujednolicającego Międzynarodową Konwencję o współpracy w

dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL;

przyjąwszy jednomyślnie wspomniany Protokół;

mając na uwadze postanowienia wspomnianego Protokołu mające na

względzie stworzenie sprawnej i autonomicznej struktury zarzą-

dzania w Agencji EUROCONTROL, pomocnej w zapewnieniu skuteczne-

go, sprawnego i jasnego mechanizmu podejmowania decyzji przez

ATM w Europie, stosownie do ustanowionej strategii ECAC w sto-

sunku do ATM w Europie;

mając na uwadze, że Agencja EUROCONTROL jest organem odpowie-

dzialnym za osiągnięcie celów i wykonanie zadań wskazanych w

Konwencji lub określonych przez uprawnione organy EUROCONTROL;

uznając oczekiwanie umożliwienia Agencji EUROCONTROL ustanowie-

nia odpowiedniego stopnia przejrzystości w strukturze zarządza-

nia poprzez ustanowienie komisji posiadającej odpowiedni zakres

pełnomocnictw;

przyjmują następującą wspólną deklarację:

Państwa sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia niezbędnych

kroków w celu ustanowienia przejrzystego zadania dla Komisji Re-

wizyjnej Rady, jak określono w artykule 7 ustęp 5 Konwencji, i

następnie do zapewnienia jego wprowadzenia, w kontekście wcze-

śniejszej realizacji niektórych postanowień ujednoliconego Pro-

tokołu.

Na dowód czego, pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali

niniejszy Dokument Końcowy.
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Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca, w jednym tekście orygi-

nalnym, który podlega zdeponowaniu w archiwach Rządu Królestwa

Belgii, i którego uwierzytelnione kopie zostaną przekazane przez

ten rząd rządom pozostałych państw sygnatariuszy.

Za:

Republikę Federalną Niemiec,
Republikę Austrii,
Królestwo Belgii,
Republikę Bułgarii,
Republikę Cypru,
Republikę Chorwacji,
Królestwo Danii,
Królestwo Hiszpanii,
Republikę Francuską,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Republikę Grecką,
Republikę Węgierską,
Irlandię,
Republikę Włoską,
Wielkie Księstwo Luksemburga,
Republikę Malty,
Księstwo Monako,
Królestwo Norwegii,
Królestwo Holandii,
Republikę Portugalską,
Rumunię,
Republikę Słowacji,
Republikę Słowenii,
Królestwo Szwecji,
Konfederację Szwajcarską,
Republikę Czeską,
Republikę Turecką.
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   ZAŁĄCZNIK nr 1 DO DOKUMENTU KOŃCOWEGO

Z M I A N Y

DOKONANE NA KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ
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W DNIU 27 CZERWCA 1997r.

   ZMIANY

     DOKONANE PRZEZ KONFERENCJĘ DYPLOMATYCZNĄ

     W DNIU 27 CZERWCA 1997r.

Artykuł I

Międzynarodowa Konwencja w sprawie współpracy w dziedzinie bez-

pieczeństwa żeglugi powietrznej „EUROCONTROL” z dnia 13 grudnia

1960r., zmieniona Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970r.,

zmienionym Protokołem z dnia 21 listopada 1978r., a następnie

razem zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981r., zwana dalej

„Konwencją” zostaje zmieniona w sposób określony w następujących

artykułach.
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  Artykuł II

Artykuł 1 ustęp 1 i 2 Konwencji otrzymuje brzmienie :

„Artykuł 1

1.  W celu ustanowienia jednolitego europejskiego systemu zarzą-

dzania przestrzenią powietrzną Umawiające się Strony, dla osią-

gnięcia harmonizacji i integracji, zgadzają się na wzmocnienie

swojej współpracy i rozwinięcie wspólnych działań w dziedzinie

żeglugi powietrznej, biorąc w należyty sposób pod uwagę, przy

zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, potrzeby obronno-

ści oraz zapewnienie maksymalnej wolności wszystkim użytkownikom

przestrzeni powietrznej,  koszty rzeczywiste dostarczanych usług

oraz potrzebę zmniejszania , tam gdzie to jest możliwe, między

innymi w operacyjnych, technicznych i ekonomicznych warunkach,

każdego niekorzystnego wpływu na środowisko.

Dążenie do tych celów  nie narusza zasady, że każde państwo po-

siada całkowitą i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej

nad jego terytorium, jak również prawo do wykonywania w tej

przestrzeni przysługujących mu prerogatyw z uwzględnieniem bez-

pieczeństwa i obrony narodowej przestrzeni powietrznej.

Tak więc, Umawiające się Strony postanowiły, co następuje:

(a) określić europejską politykę w zakresie zarządzania ru-

chem lotniczym, obejmującą zdefiniowanie strategii i

planów , których celem jest uzyskanie rozwoju pojemności

systemu, niezbędnego do zaspokojenia potrzeb cywilnych i

wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej, w spo-

sób ekonomiczny i przy równoczesnym utrzymaniu wymagane-

go poziomu bezpieczeństwa,
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(b) zobowiązać się wzajemnie do ustanowienia skonkretyzowa-

nych celów odnoszących się do sprawności i efektywności

operacji zarządzania ruchem lotniczym w Rejonach Infor-

macji Powietrznej, wymienionych w załączniku nr 2 do

Konwencji, i w których to   Rejonach , stosownie do od-

powiednich postanowień Konwencji o międzynarodowym lot-

nictwie cywilnym, państwa uzgodniły zapewnianie służb

ruchu lotniczego, z zachowaniem zasady wolności ruchu

lotniczego w przestrzeni powietrznej nie podlegającej

suwerenności państw, co wynika z konwencji, umów między-

narodowych, przepisów prawnych lub zasad zwyczajowego

prawa międzynarodowego publicznego;

(c) wprowadzić bieżącą kontrolę działania systemu zarządza-

niu ruchem lotniczym oraz system planowania strategicz-

nego;

(d) wprowadzić dla służb ruchu lotniczego i urządzeń w Euro-

pie wspólny program ujednolicania i wdrażania;

(f) dokonać harmonizacji przepisów dotyczących służb ruchu

lotniczego;

(g) rozwinąć będącą w dyspozycji pojemność przestrzeni po-

wietrznej  w celu zaspokojenia popytu w zakresie ruchu

lotniczego i zapewnienia bardziej efektywnego wykorzy-

stania tej pojemności, poprzez wspólne ustanowienie,

funkcjonowanie i rozwijanie wspólnego europejskiego

systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego, w ra-

mach wprowadzania jednolitego europejskiego systemu za-

rządzania ruchem lotniczym;

(h) popierać wspólne nabywanie systemów ruchu lotniczego i

urządzeń;
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(i) wprowadzić wspólną politykę w zakresie ustanawiania i

obliczania opłat należnych od użytkowników trasowych

urządzeń i służb w żegludze powietrznej, zwanych dalej

„opłatami trasowymi”;

(j) wprowadzić mechanizm, niezależny od świadczenia usług,

wielostronnego rozwoju i harmonizacji regulacji prawnych

w zakresie bezpieczeństwa w  zarządzania ruchem lotni-

czym, w ramach ogólnego systemowego podejścia do sprawy

bezpieczeństwa w lotnictwie;

(k) uczestniczyć w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu

globalnego satelitarnego systemu żeglugi;

(l) rozpoznawać nowe możliwości podejmowania wspólnych dzia-

łań  w dziedzinie planowania, wdrożenia, monitorowania

lub funkcjonowania systemów i służb w żegludze powietrz-

nej;

(m) w nawiązaniu do koncepcji „gate-to-gate” rozwijać ogólną

politykę i odpowiedni, wydajny i skuteczny proces stra-

tegicznego wyznaczania i planowania tras oraz przestrze-

ni powietrznej.

2. Dla celów, o których mowa w ustępie 1 ustanawiają one „Eu-

ropejską Organizację Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EURO-

CONTROL)”, zwaną dalej „Organizacją”, działającą we współpracy z

krajowymi władzami cywilnymi i wojskowymi oraz organizacjami

użytkowników.

Organizacja składa się z  trzech organów:

(a) Zgromadzenia Ogólnego, które jest organem odpowiedzial-

nym za formułowanie i przyjmowanie ogólnej polityki Or-

ganizacji, w tym za:
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(i) formułowanie i przyjmowanie wspólnej polityki odnoszącej

się do opłat trasowych i innej działalności Organizacji

związanej z opłatami,

(ii) dokonywanie kontroli działania i oceny funkcjonowania

Organizacji,

(iii) ustanawianie celów dla Organizacji, łącznie z regulacja-

mi w zakresie standaryzacji, planowania, realizacji i

bezpieczeństwa,

(iv) dokonywanie technicznego i ekonomicznego wyboru głównych

programów współpracy,

(v) utrzymywanie zewnętrznych stosunków z państwami i orga-

nizacjami oraz przyjmowanie przystąpień do Organizacji;

  b)  Rady, która jest organem odpowiedzialnym za wykonanie

decyzji Zgromadzenia Ogólnego i stosownie do posiadanych

upoważnień, kierującym wszelkimi środkami adresowanymi

do Umawiających się Stron i wiążącymi je, oraz nadzoru-

jącym pracę Agencji;

(c)  Agencji, której statut stanowi załącznik nr 1 do niniej-

szej Konwencji, będącej organem, któremu powierzono wy-

konywanie zadań Organizacji, stosownie do  postanowień

przepisów niniejszej Konwencji oraz zadań, wyznaczonych

mu przez Zgromadzenie Ogólne albo Radę, uprawnionym do

inicjowania stosownych projektów oraz do uruchamiania

środków technicznych, finansowych i dotyczących zatrud-

nienia, niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w

niniejszej Konwencji.

3.  Siedziba Organizacji znajduje się w Brukseli.

Artykuł III
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Artykuł 2 Konwencji otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Zadania Organizacji są następujące:

a) rozwijanie i zatwierdzanie szczegółowych planów w celu

harmonizacji i integracji systemów i służb ruchu lotni-

czego Umawiających się Stron, a w szczególności systemów

naziemnych i pokładowych w żegludze powietrznej, z punk-

tu widzenia ustanowienia jednolitego europejskiego sys-

temu zarządzania ruchem lotniczym,

(b) koordynowanie planów wdrożeniowych Umawiających się

Stron, w celu zapewnienia zbieżności z jednolitym euro-

pejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym,

(c)  studiowanie i koordynowanie w imieniu Umawiających się

Stron spraw z dziedziny żeglugi powietrznej, będących

przedmiotem badań ze strony Organizacji Międzynarodowego

Lotnictwa Cywilnego i innych międzynarodowych organiza-

cji zainteresowanych lotnictwem cywilnym, oraz koordyno-

wanie i przedstawianie tym organizacjom poprawek lub

propozycji,

(d) definiowanie, projektowanie, rozwijanie, zatwierdzanie i

organizowanie wdrożenia jednolitego europejskiego syste-

mu zarządzania ruchem lotniczym,

(e) rozwijanie i kierowanie wspólnym europejskim systemem

zarządzania przepływem ruchu lotniczego we wspólnym mię-

dzynarodowym ośrodku, w ramach działań, o których mowa w

literze d);

(f) rozwijanie, przyjmowanie i rewidowanie wspólnych stan-

dardów, specyfikacji i praktyk dla celów systemów zarzą-

dzania ruchem lotniczym i służb,
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(g)  rozwijanie i wspieranie procedur postępowania ukierunko-

wanego na strategię wspólnego nabywania systemów ruchu

lotniczego i urządzeń;

(h)  koordynowanie programów badawczo rozwojowych Umawiają-

cych się Stron odnoszących się do nowych osiągnięć tech-

nicznych w dziedzinie żeglugi powietrznej, zbieranie i

rozsyłanie ich rezultatów oraz promowanie i prowadzenie

wspólnych badań, testów i odpowiednich badań poszukiwaw-

czo- rozwojowych, w tym technicznych, w tej dziedzinie;

(i) ustanowienie niezależnego systemu kontroli działalności

obejmującego wszystkie aspekty zarządzania ruchem lotni-

czym, łącznie z polityką i planowaniem, zarządzaniem

systemami zabezpieczenia na i wokół lotnisk oraz w prze-

strzeni powietrznej, łącznie z  finansowymi i ekonomicz-

nymi aspektami świadczonych usług, oraz wyznaczanie za-

dań odnoszących się do tych aspektów;

(j) badanie i promowanie działań zmierzających do   zwięk-

szenia racjonalnego gospodarowania i efektywności dzia-

łania w żegludze powietrznej,

(k) rozwijanie i wspieranie wspólnych kryteriów, procedur i

metod w celu zapewnienia najwyższej sprawności i jakości

systemów zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ruchu

lotniczego;

(l) opracowywanie propozycji w zakresie zharmonizowania

przepisów odnoszących się do europejskich służb ruchu

lotniczego;

(m) popieranie zwiększenia efektywności i elastyczności wy-

korzystania przestrzeni powietrznej przez cywilnych i

wojskowych użytkowników;
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(n) opracowywanie i wspieranie skoordynowanej lub wspólnej

polityki w celu poprawienia jakości zarządzania ruchem

lotniczym na i wokół lotnisk;

(o) opracowywanie i wspieranie wspólnych kryteriów selekcji

i   wspólnej polityki w sprawach szkolenia, licencjono-

wania i sprawdzania umiejętności pracowników służb ruchu

lotniczego;

(p) opracowywanie, ustanawianie i kierowanie częściami skła-

dowymi przyszłego wspólnego europejskiego systemu, po-

wierzonego Organizacji przez Umawiające się Strony;

(q) ustanawianie, fakturowanie i inkasowanie opłat trasowych

w imieniu Umawiających się Stron, uczestniczących we

wspólnym systemie opłat trasowych , zgodnie z postano-

wieniami załącznika nr 4;

(r) ustanawianie i wdrażanie mechanizmu wielostronnego roz-

wijania i harmonizacji przepisów w zakresie bezpieczeń-

stwa w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym;

(s) wykonywanie wszystkich innych zadań odnoszących się do

zasad i celów Konwencji;

2. Na życzenie jednej lub większej liczby Umawiających się Stron i

na podstawie specjalnej umowy lub umów zawartych pomiędzy Orga-

nizacją i zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami, Organiza-

cja może :

(a) udzielać pomocy tym Umawiającym się Stronom w projekto-

waniu, specyfikacji potrzeb i ustanawianiu systemów ru-

chu lotniczego i służb;

(b) dostarczyć i kierować, całkowicie lub częściowo, urzą-

dzeniami i służbami ruchu lotniczego w imieniu tych Uma-

wiających się Stron;
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(c) udzielać asysty tym Umawiającym się Stronom w ustanawia-

niu, fakturowaniu, inkasowaniu i zbieraniu  opłat należ-

nych im od użytkowników służb ruchu lotniczego i które

to opłaty nie są objęte załącznikiem nr 4 do niniejszej

Konwencji.

3. Organizacja może :

(a) zawierać specjalne umowy z państwami, nie będącymi Uma-

wiającymi się Stronami, zainteresowanymi uczestnictwem w

wykonaniu zadań określonych w artykule 2 ustęp 1;

(b) na prośbę państwa nie będącego Umawiającą się Stroną lub

innej organizacji międzynarodowej, zgodnie z  artykułem

2, wykonywać z ich upoważnienia inne zadania na podsta-

wie specjalnych umów zawartych między Organizacją a za-

interesowanymi państwami;

4. Organizacja powinna zapewnić, o ile jest to możliwe, żeby

jej funkcje związane ze świadczeniem usług, w szczególności

te , o których mowa w artykułach 2 ustęp 1 litera e), 2

ustęp 1 litera q) i 2 ustęp 3 litera b) były realizowane

niezależnie od jej funkcji regulacyjnych.

5. W celu ułatwienia wykonywania swoich zadań, Organizacja mo-

że, na podstawie decyzji Zgromadzenia Ogólnego, tworzyć pod-

mioty  podlegające szczególnym przepisom prawa o zrzeszaniu

się, regulowanym albo przez  prawo międzynarodowe publiczne

albo przez prawo krajowe Umawiającej się Strony, lub posia-

dać większościowy pakiet uczestnictwa w tych podmiotach.

Artykuł IV

Artykuł 3 Konwencji otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3



19

1. Konwencja ma zastosowanie do trasowych usług żeglugi po-

wietrznej i związanych z nimi usług podejścia do lądowania i

lotniskowych świadczonych w ruchu lotniczym odbywającym się

w Rejonach Informacji Powietrznej wymienionych w załączniku

nr 2.

2. (a) Jakiekolwiek zmiana, którą Umawiająca się   Strona

chciałaby wprowadzić w wykazie Rejonów Informacji Powietrz-

nej wymienionych w załączniku nr 2, w przypadku gdy może ona

spowodować zmianę całkowitych granic przestrzeni powietrznej

objętej przez tę Konwencję, wymaga decyzji Zgromadzenia

Ogólnego podjętej w jednomyślnym głosowaniu;

(b) Jakakolwiek zmiana nie powodująca zmiany, o której mowa

w literze a), wymaga jednak powiadomienia Organizacji o tym

fakcie przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę.

3.  Dla celów tej Konwencji wyrażenie ”ruch lotniczy” obejmuje

te cywilne statki powietrzne oraz te wojskowe, celne i poli-

cyjne statki powietrzne, które stosują się do procedur Orga-

nizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Na podstawie specjalnej umowy, zgodnie z postanowieniem ar-

tykułu 2 ustęp 2 litera b), Umawiająca się Strona może wnio-

skować, aby wyrażenie „ruch lotniczy” odnosiło się także do

innego ruchu lotniczego odbywającego się w granicach jego

terytorium."

Artykuł V

Odesłanie do załączonego Statutu, o którym mowa w artykule 4

Konwencji zastępuje się przez odesłanie do Statutu stanowiącego

załącznik nr 1 i w angielskim tekście wspomnianego artykułu 4
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wyrazy "w istniejącej Konwencji" zostają zastąpione wyrazami" w

tej Konwencji".

Artykuł VI

Artykuł 5 Konwencji zostaje zastąpiony przez następujący:

"Artykuł 5

1. Zgromadzenie Ogólne składa się z reprezentantów Umawiających

się Stron na szczeblu ministerialnym. Każda Umawiająca się

Strona może wyznaczyć kilku przedstawicieli, w szczególności

w celu uwzględnienia interesów zarówno lotnictwa cywilnego,

jak i obrony narodowej, ale mają oni tylko jeden głos.

2. Rada składa się z reprezentantów Umawiających się Stron na

szczeblu dyrektorów generalnych lotnictwa cywilnego. Każda

Umawiająca się Strona może wskazać kilku przedstawicieli, w

szczególności w celu uwzględnienia zarówno interesów lotnic-

twa cywilnego, jak i obrony narodowej, ale mają oni tylko

jeden głos.

3. W sprawach odnoszących się do jednolitego systemu opłat tra-

sowych Zgromadzenie Ogólne i Rada kompletowane są z repre-

zentantów tych Umawiających się Stron, które uczestniczą we

wspólnym systemie opłat trasowych na warunkach określonych w

załączniku nr 4.

4. Reprezentanci organizacji międzynarodowych, które chcą współ-

uczestniczyć w pracy Organizacji, o ile ma to zastosowanie,

zapraszani są przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę do uczest-

nictwa w organach Organizacji w charakterze obserwatorów ."

Artykuł VII
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Artykuł 6 Konwencji zostaje zastąpiony przez następujący:

"Artykuł 6

1. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w stosunku do Umawiają-

cych się Stron, Rady i Agencji, w szczególności w sprawach

określonych w artykule 1 ustęp 2 litera a).

Ponadto Zgromadzenie Ogólne jest uprawnione do:

(a) wyznaczania dyrektora generalnego Agencji, na zalecenie

Rady;

(b) upoważniania do występowania w imieniu Organizacji przed

Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze w sprawach okre-

ślonych w artykule 34,

(c) ustanawiania zasad mających zastosowanie do funkcjonowa-

nia wspólnego europejskiego systemu zarządzania ruchem

lotniczym, określonego w artykule 2 ustęp 1 litera e);

(d) zatwierdzania zmian załącznika nr 1 zgodnie z warunkami

głosowania określonymi w artykule 8 ustęp 1,

(e) zatwierdzania zmian załącznika nr 2 i nr 4 zgodnie z wa-

runkami głosowania określonymi w artykule 8 ustęp 3;

(f) dokonywania okresowego przeglądu zadań Organizacji.

2. Przy określaniu wspólnej polityki w zakresie opłat trasowych

Zgromadzenie Ogólne posiada , między innymi, uprawnienie do

:

(a) ustanawiania zasad rządzących szacowaniem kosztów Uma-

wiających się Stron i Organizacji obciążających użytkow-

ników korzystających z trasowych urządzeń  żeglugi po-

wietrznej i służb;

(b) określania formuły, która będzie stosowana przy oblicza-

niu opłat trasowych;
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(c) określania zasad rządzących zwolnieniem z opłat traso-

wych, a ponadto do późniejszego podejmowania decyzji o

zwolnieniu ustalonych kategorii lotów z opłat trasowych

określonych w załączniku nr 4; koszty poniesione w

związku z dostarczonymi urządzeniami trasowymi żeglugi

powietrznej i służbami mogą być odzyskiwane  bezpośred-

nio przez Umawiające się Strony;

(d) zatwierdzania sprawozdań Rady odnoszących się do opłat

trasowych.

3. Zgromadzenie Ogólne może:

(a) przedstawiać Radzie do zbadania każdą sprawę podlegającą

jego kompetencji;

(b) przekazać Radzie, jeżeli jest taka potrzeba, uprawnienie

do podejmowania decyzji w sprawach podlegających jego

kompetencji, określonych w artykule 1 ustęp 2 litera

a);

(c) powoływać organy pomocnicze, jeżeli uzna to za potrzeb-

ne."

Artykuł VIII

Artykuł 7 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 8 i otrzymuje

następujące brzmienie:

"Artykuł 8

1. Decyzje podejmowane w stosunku do Umawiających się Stron

przez Zgromadzenie Ogólne, w szczególności na podstawie ar-

tykułu 1 ustęp 2 litera a) i artykułu 6 ustęp 1, lub przez

Radę w szczególności na podstawie artykułu 1 ustęp 2 litera

b) i artykułu 7 ustęp 1 , podejmuje się większością oddanych

głosów, przy zachowaniu warunku , że większość ta reprezen-
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tuje co najmniej 3/4 oddanych głosów ważonych, stosownie do

przydziału głosów określonego w artykule 11, i że w głosowa-

niu uczestniczyło  co najmniej 3/4 Umawiających się Stron.

Zasada ta stosowana jest także w stosunku do decyzji podej-

mowanych w sprawach określonych w artykułach 2 ustęp 1 lite-

ra i),p),r), i s),2 ustęp 5, 6 ustęp 1 litera a),c)i d), 6

ustęp 2, 6 ustęp 3 litera b), 7 ustęp 2 litera d),j)i k), 7

ustęp 3, 7 ustęp 7, 12, 13 ustęp 2 i ustęp 3.

Zasada ta stosowana jest także w stosunku do decyzji podej-

mowanych stosownie do artykułu 3 załącznika nr 4. Decyzje

te, jeżeli dotyczą stawek jednostkowych, taryf i warunków

stosowania systemu opłat trasowych, o którym mowa w artykule

3 litera c) załącznika nr 4, nie będą miały zastosowania do

Umawiającej się Strony, jeżeli głosowała ona przeciwko tym

decyzjom i tak zdecydowała. W tym przypadku, Umawiająca się

Strona przedkłada oświadczenie wyjaśniające przyczyny takie-

go stanu rzeczy i nie może poddawać w wątpliwość wspólnej

polityki, o której mowa w artykule 6 ustęp 2.

2. Decyzje podejmowane w stosunku do Agencji przez Zgromadzenie

Ogólne , w szczególności na podstawie artykułu 1 ustęp 2 li-

tera a) i  c) i artykułu 6 ustęp 1, lub przez Radę, w szcze-

gólności na podstawie artykułu 1 ustęp 2 litera b) i c), po-

dejmuje się  większością głosów, przy zachowaniu warunku, że

większość ta reprezentuje więcej niż połowę oddanych głosów

ważonych, stosownie do  przydziału głosów określonego w ar-

tykule 11,  i że w głosowaniu uczestniczyła więcej niż poło-

wa Umawiających się Stron.

W sprawach szczególnej wagi, i na życzenie co najmniej 1/3

Umawiających się Stron uprawnionych do głosowania, większość
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powinna stanowić co najmniej 3/4 oddanych głosów, a nie po-

łowę.

Zasada ta stosowana jest także w stosunku do decyzji podej-

mowanych w sprawach określonych w artykułach 6 ustęp 1 lite-

ra b),6 ustęp 3 litera a), 7 ustęp 2 litera a), b),c),e)-

i),l) i m), 9 ustęp 2 i 10 ustęp 2.

3. Jednakże, jednomyślnego głosowania wymagają decyzje dotyczące

zgłoszeń o przystąpienie do Organizacji, o których mowa w

artykule 39, dokonywania jakichkolwiek zmian w załączniku nr

2, za wyjątkiem sprawy określonej w artykule 3 ustęp 2 lite-

ra b),i w załączniku nr 4, oraz warunki rządzące wypowiedze-

niem albo przystąpieniem określone w artykule 36 ustęp 4 i

ustęp 5, 38 ustęp 3 i ustęp 4.

4. Decyzje podejmowane przez Zgromadzenie Ogólne i Radę są wią-

żące dla Umawiających się Stron i Agencji stosownie do arty-

kułu 9."

Artykuł IX

Do Konwencji dodaje się nowy artykuł 7 w następującym brzmieniu:

"Artykuł 7

 1. Rada, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi jej tą Konwencją,

przy zadaniach określonych w artykule 2 ustęp 1, może podej-

mować decyzje w stosunku do Umawiających się Stron.

2. Rada, stosownie do jej uprawnień nadzorczych w stosunku do

Agencji, przyznanych jej niniejszą Konwencją :

(a) zatwierdza, po konsultacji z reprezentatywnymi, uznanymi

przez nią, organizacjami użytkowników przestrzeni po-

wietrznej, pięcioletni i roczny plan pracy Agencji

przedłożony jej przez Agencję w wykonaniu zadań określo-
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nych w artykule 2, razem z pięcioletnim planem finanso-

wym oraz budżetem i łącznie z zobowiązaniami finansowy-

mi, sprawozdaniem z działalności Agencji i sprawozdania-

mi przedkładanymi stosownie do artykułów 2 ustęp 2

litera c), 10 ustęp 3 i 11 ustęp 1 statutu Agencji;

(b) zatwierdza zasady rządzące ogólną strukturą organizacyj-

ną Agencji;

(c) nadzoruje działalność Agencji w dziedzinie opłat w

żegludze powietrznej;

(d) określa, po konsultacji z reprezentatywnymi, uznanymi

przez nią, organizacjami użytkowników przestrzeni po-

wietrznej i lotnisk ogólne warunki funkcjonowania wspól-

nego, europejskiego systemu zarządzania przepływem ruchu

lotniczego, zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 litera e),

biorąc pod uwagę prerogatywy egzekwowane przez państwa

przy zarządzaniu ich przestrzenią powietrzną.  Warunki

te określają, między innymi, mające zastosowanie przepi-

sy jak również procedury stosowane przy rejestrowaniu

niezgodności z tymi przepisami;

(e) na podstawie regularnych sprawozdań Agencji, jeżeli uzna

to za konieczne, wydaje Agencji zalecenia służące wyko-

naniu przez Agencję wyznaczonych jej zadań, i zatwierdza

umowy o współpracy pomiędzy Agencją i zainteresowanymi

krajowymi organizacjami, umożliwiające jej inicjowanie

odpowiednich projektów;

(f) wyznacza, na wniosek dyrektora generalnego, firmę dorad-

czą biegłych audytorów do pomocy zespołowi audytorów

przy sprawdzaniu zestawień rachunkowych wszystkich przy-

chodów i wydatków;



26

(g) może wnioskować o poddanie służb Agencji administracyj-

nej i technicznej kontroli ;

(h) wydaje Dyrektorowi Generalnemu potwierdzenie z wykonania

przez niego budżetu;

(i) zatwierdza wyznaczonych przez Dyrektora Generalnego dy-

rektorów Agencji;

(j) zatwierdza regulamin działania Dyrektora Generalnego,

regulaminy pracy, przepisy finansowe i przepisy dotyczą-

ce umów;

(k) może aprobować rozpoczęcie przez Agencję negocjacji od-

noszących się do specjalnych umów określonych w artykule

2, zatwierdza wynegocjowane umowy przed przedstawieniem

ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Ogólnemu lub zawiera

takie umowy, w przypadku gdy posiada do tego upoważnie-

nie stosownie do postanowienia artykułu 13 ustęp 3;

(l) zatwierdza regulamin w zakresie ochrony danych;

(m) w wykonaniu zadań określonych w artykule 2 ustęp 1 lite-

ra f określa zasady i tryby postępowań odnoszących  się

do  standardów, specyfikacji i praktyk mających zastoso-

wanie w systemach zarządzania ruchem lotniczym i służ-

bach;

3. Rada ustanawia Komisję Kontroli Wewnętrznej i Komisję do

spraw Przepisów Bezpieczeństwa. Komisje te inicjują na rzecz

Rady odpowiednie propozycje  i otrzymują administracyjne

wsparcie i pomoc ze strony służb Agencji, posiadających nie-

zbędny stopień niezależności przy wykonywaniu swoich zadań.

4. Rada ustanawia Stały Wspólny Komitet Cywilno-Wojskowy.
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5. Rada ustanawia Zespół Audytorów, któremu może przekazać za-

równo swoje obowiązki, jak i  zgodnie ze szczegółowym zakre-

sem upoważnień, swoje uprawnienia.

6. Rada może korzystać z pomocy innych komitetów funkcjonujących

w innych dziedzinach działalności Organizacji.

7. Rada może przekazać Stałemu Wspólnemu Komitetowi Cywilno-

Wojskowemu i innym komitetom utworzonym po wejściu w życie

Konwencji zarówno swoje obowiązki, jak i zgodnie ze szczegó-

łowym zakresem upoważnień, także i uprawnienia. Przekazanie

tych obowiązków lub uprawnień nie uniemożliwia Radzie, w do-

wolnym momencie, zajęcia się tymi sprawami w ramach realiza-

cji zadania sprawowania ogólnego nadzoru."

Artykuł X

Artykuł 8 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 11 i otrzymu-

je brzmienie:

"Artykuł 11

1. Przydział (ważenie) głosów, o którym mowa w artykule 8, okre-

ślany jest zgodnie z następującą tabelą:

Roczna składka Umawiającej się Strony
jako procentowy udział w ogólnej

rocznej sumie składek wszystkich Uma-
wiających się Stron

Liczba głosów

Mniej niż 1% 1
od 1 do mniej niż 2% 2
od 2 do mniej niż 3% 3
od 3 do mniej niż 41/2% 4
od 41/2 do mniej niż 6% 5
od 6 do mniej niż do 71/2% 6
od 71/2 do mniej niż 9% 7
od 9 do mniej niż 11% 8
od 11 do mniej niż 13% 9



28

od 13 do mniej niż 15% 10
0d 15 do mniej niż 18% 11
od 18 do mniej niż 21% 12
od 21 do mniej niż 24% 13
od 24 do mniej niż 27% 14
od 27 do mniej niż 30% 15
30% 16

2. Od daty wejścia w życie Protokołu otwartego do podpisu  Bruk-

seli w 1997 r., wstępnie liczbę głosów ustala się  poprzez

odniesienie do powyższej tabeli i zgodnie z zasadą określoną

w artykule 10 odnoszącą się do określania rocznej składki

Umawiających się Stron w budżecie Organizacji.

3. W przypadku przystąpienia do Konwencji jakiegoś nowego pań-

stwa, liczba głosów Umawiających się Stron podlega ponownemu

ustaleniu przy zastosowaniu tego samego trybu postępowania.

4. W każdym roku liczba głosów podlega ponownemu ustaleniu sto-

sownie do powyższych postanowień."

Artykuł XI

Artykuł 9 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 12 i otrzymu-

je następujące brzmienie :

"Artykuł 12

Zgromadzenie Ogólne i Rada ustalają regulamin swojego postępowa-

nia, łącznie z zasadami określającymi wybór przewodniczącego i

wiceprzewodniczącego oraz przepisami określającymi tryb postępo-

wania w trakcie głosowania i ustalania quorum."

Artykuł XII
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Do Konwencji dodaje się nowy artykuł 9 o następującym brzmieniu

:

"Artykuł 9

1. W przypadku gdy Umawiająca się Strona notyfikuje Zgromadzeniu

Ogólnemu lub Radzie, że z powodu nadzwyczajnych okoliczności

związanych z obroną narodową i bezpieczeństwem wewnętrznym

nie może podjąć działania na podstawie decyzji przyjętej

większością oddanych głosów, jak określono w artykule 8

ustęp 1, może ona nie zastosować się do tej decyzji po

przedłożeniu Zgromadzeniu Ogólnemu lub Radzie wyjaśnienia

przyczyn takiego stanu rzeczy oraz stwierdzeniu, czy:

a) niezastosowanie się do decyzji dotyczy sprawy co do któ-

rej nie ma przeszkód, żeby decyzja podjęta w tej sprawie

skutkowała w stosunku do pozostałych Umawiających się

Stron, co oznacza, że zainteresowana Umawiająca się

Strona nie zastosuje się do tej decyzji w całości albo

zastosuje się do niej tylko częściowo;

b) niezastosowanie się do decyzji dotyczy  zagadnienia tak

istotnego dla obrony narodowej i bezpieczeństwa we-

wnętrznego, że decyzja ta  nie powinna być wykonywana,

aż do chwili podjęcia drugiej decyzji w tej sprawie

zgodnie z postanowieniami, o których mowa w ustępie 2

litera b).

2.  a) W przypadku zgłoszenia okoliczności , o których mowa  w

ustępie 1 litera a) Dyrektor Generalny przedkłada Zgroma-

dzeniu Ogólnemu lub Radzie, co najmniej raz w roku, spra-

wozdania ukazujące postęp jakiego dokonano w kierunku wy-

eliminowania sytuacji uchylania się Umawiających  się

Stron od wykonywania decyzji;
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 b) w przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 1 litera

b), wykonanie decyzji zostaje wstrzymane, aż do chwili

ponownego przedstawienia sprawy, w wyznaczonym okresie,

Zgromadzeniu Ogólnemu, w celu wydania drugiej decyzji,

nawet jeżeli pierwsza decyzja była wydana przez Radę. Je-

żeli , w wyniku  powtórnego badania, druga decyzja po-

twierdzi pierwszą, Umawiająca się Strona może nie zasto-

sować się do decyzji na warunkach określonych w ustępie 1

litera a). Zgromadzenie Ogólne dokonuje sprawdzenia

pierwszej decyzji w okresie nie przekraczającym roku.

3. W przypadku  stanu wojny lub konfliktu, postanowienia tej

Konwencji nie wpływają na wolność działania żadnej Umawiają-

cej się Strony , objętej tym stanem. Ta sama zasada stosowa-

na jest w przypadku kryzysu lub wewnętrznego zagrożenia. W

szczególności każda z Umawiających się Stron może czasowo

przejąć ponownie odpowiedzialność za całość lub część służb

ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej podlegającej jej

kontroli na podstawie przewagi interesu narodowego, w szcze-

gólności w obszarze obronnym. Konstrukcja europejskiego sys-

temu zarządzania ruchem lotniczym powinna pozwolić na wzno-

wienie takich służb zgodnie z zapotrzebowaniem Umawiających

się Stron."

Artykuł XIII

Artykuł 10 Konwencji zostaje uchylony. Dodaje się nowy artykuł

10 o następującym brzmieniu:

"Artykuł 10

1. Roczna składka każdej Umawiającej się Strony do budżetu okre-

ślana jest, na każdy rok finansowy, przy zastosowaniu nastę-

pującej zasady:



31

(a) wstępne 30% składki obliczane jest proporcjonalnie do

produktu narodowego brutto Umawiających się Stron, zde-

finiowanego w ustępie 2;

(b) pozostałe 70% składki obliczane jest proporcjonalnie do

wartości podstawy kosztów urządzeń trasowych Umawiają-

cych się Stron, zdefiniowanej w ustępie 3.

2. Produkt narodowy brutto stosowany w obliczeniach określany

jest na podstawie danych statystycznych opracowywanych przez

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zaś w przy-

padku braku tych danych, na podstawie danych innej jednostki

dającej równorzędne gwarancje i wyznaczonej decyzją Rady,

poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z trzech ostatnich

lat, za które są dostępne te dane statystyczne. Wartość pro-

duktu narodowego brutto jest obliczana na podstawie współ-

czynnika kosztów własnych i cen bieżących wyrażonych w odpo-

wiedniej europejskiej jednostce obliczeniowej.

3. Podstawa kosztowa urządzeń trasowych, stosowana w  oblicze-

niach, jest podstawą kosztową ustaloną w oparciu o ostatni

rok, poprzedzający dany rok finansowy."

Artykuł XIV

Artykuł 11 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 13 i trzymu-

je następujące brzmienie

"Artykuł 13

1. Dla realizacji swoich celów Organizacji utrzymuje niezbędne

stosunki z właściwymi państwami i innymi organizacjami mię-

dzynarodowymi.

2. Z zachowaniem postanowień artykułu 7 ustęp 2 litera k), ustę-

pu 3 niniejszego przepisu i artykułu 15, Zgromadzenie Ogólne
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posiada samodzielne upoważnienie do zawierania w imieniu Or-

ganizacji specjalnych porozumień, koniecznych dla wykonywania

zadań Organizacji określonych w artykule 2.

3. Na wniosek Rady, Zgromadzenie Ogólne może przekazać Radzie

swoje uprawnienie do podjęcia decyzji o zawarciu specjalnych

umów, koniecznych do wykonywania zadań określonych w artykule

2."

Artykuł XV

Artykuł 12 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 14 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 14

Specjalne umowy, o których mowa w artykule 2 ustalają poszcze-

gólne zadania, uprawnienia i zobowiązania Stron umowy łącznie z

porozumieniami finansowymi, i określają działania jakie należy

podjąć. Umowy te negocjowane są przez Agencję stosownie do po-

stanowienia artykułu 7 ustęp 2 litera k)."

Artykuł XVI

Artykuł 13 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 15 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 15

W granicach zaleceń Rady, Agencja może nawiązywać z właściwymi

technicznymi służbami publicznymi lub prywatnymi Umawiających

się Stron, państw nie członkowskich lub organizacji międzynaro-

dowych te stosunki, które są istotne dla koordynacji ruchu lot-

niczego i dla działania służb Agencji. Z tych przyczyn, pod wa-

runkiem poinformowania o tym Rady, Agencja może zawierać  w
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imieniu Organizacji  umowy o charakterze ściśle administracyj-

nym, technicznym lub handlowym, o ile są niezbędne  dla jej

funkcjonowania."

Artykuł XVII

Artykuł 14 Konwencji zostaje oznaczony jako 16.

W niemieckim tekście w ustępie 1 artykułu 14 Konwencji, który

staje się ustępem 1 artykułu 16, wyrazy "de onroerende goederen"

zastępuje się wyrazami "die onroerende goederen"  i w ustępie 2

tego artykułu wyraz "verreberichtgeving" zostaje zastąpiony prze

wyraz "telecommunicatie"."

Artykuł XVIII

Artykuł 15 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 17 i

otrzymuje brzmienie:

" Artykuł 17

W przypadku wykonywania zadań Organizacji określonych w artykule

2 ustęp 2 litera b) Agencja stosuje przepisy obowiązujące na te-

rytoriach Umawiających się Stron i w przestrzeni powietrznej,

której obsługa została powierzona służbom ruchu lotniczego Uma-

wiających się Stron  na podstawie umów międzynarodowych, których

są one stronami."

Artykuł XIX

Artykuł 16 Konwencji zostaje oznaczony jako 18 i otrzymuje

brzmienie:

"Artykuł 18
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W przypadkach wykonywania zadań Organizacji określonych w arty-

kule 2 ustęp 2 litera b Agencja, w granicach uprawnień nadanych

służbom ruchu lotniczego, wydaje wszelkie niezbędne instrukcje

dowódcom statków powietrznych. Dowódcy statków powietrznych zo-

bowiązani są do zastosowania się do tych instrukcji, z wyjątkiem

przypadków siły wyższej, określonych w przepisach, o-których mo-

wa w artykule 17."

Artykuł XX

Artykuł 17 Konwencji zostaje oznaczony jako 20 i otrzymuje

brzmienie:

"Artykuł 20.

W czasie wykonywania zadań określonych w artykule 2 ustęp 1 li-

tera e) i o ile ma to zastosowanie, w artykule 2 ustęp 2 litera

b) naruszenie przepisów żeglugi powietrznej popełnione w prze-

strzeni powietrznej, w której  zapewnienie służb ruchu lotnicze-

go zostało powierzone Agencji, jest odnotowywane w raportach

urzędników specjalnie do tego upoważnionych przez Agencję, z za-

chowaniem uprawnienia urzędników Umawiających się Stron do doko-

nywania, zgodnie z prawem krajowym,  zgłoszeń o naruszeniach ta-

kiego samego rodzaju. Raporty, o których mowa powyżej odnoszą

przed sądami krajowymi taki sam skutek, jak te, które zostały

sporządzone przez urzędników danego państwa wyznaczonych do

zgłaszania naruszeń takiego samego rodzaju."

Artykuł XXI

Artykuł 18 i 19 Konwencji zostają oznaczone jako artykuł 21 i

22.  
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W ustępie 2 artykułu 18 angielskiego tekstu Konwencji, który

staje się ustępem 2 artykułu 21  , wyrazy „not less” zostają za-

stąpione przez wyrazy „no less”.

W ustępie 1 artykułu 19 Konwencji, który staje się ustępem 1

artykułu 22, wyrazy „The Organisation shall be exonered, in the

State in which its seat is located, and in the territories of

the Contracting Parties,”  zostają zastąpione wyrazami „ The Or-

ganisation  shall be exonerated in the territories of the Con-

tracting Parties”.

W ustępie 3 artykułu 19 Konwencji, który staje się ustępem 3

artykułu 22, wyrazy „ its property, assets and income” zostają

zastąpione przez „as well as its property, assets and income”.

W ustępie 2,3 i 4 artykułu 19 angielskiego tekstu Konwencji,

które stają się ustępami 2,3 i 4 artykułu 22, wyrazy „ The Orga-

nisation shall be” zostają zastąpione przez „It shall be”.

W ustępie 6 artykułu 19 niemieckiego tekstu Konwencji, który

staje się ustępem 6 artykułu 22, wyrazy „ offentlicher Versor-

gungsbetriebe” zostają zastąpione przez wyrazy „der offentlichen

Versorgung” oraz w tym samym ustępie 6 angielskiego tekstu wyra-

zy „ for public utility services” zostają zastąpione przez wyra-

zy „ for general utilities”.

Artykuł XXII

Do Konwencji zostaje włączony nowy artykuł 19, który otrzymuje

następujące brzmienie :

"Artykuł 19

1. Wykonując zadania określone w artykule 2 ustęp 1 litera e Or-

ganizacja określa, w powiązaniu z ogólnymi warunkami określo-

nymi w artykule 7 ustęp 2 litera d), niezbędne regulacyjne
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środki zaradcze  i powiadamia o tym  użytkowników operatorów

statków powietrznych oraz odpowiednie służby ruchu lotnicze-

go. Umawiające się Strony zapewnią, by użytkownicy statków

powietrznych, dowódcy statków powietrznych i odpowiednie

służby ruchu lotniczego zastosowały się do nich, jeżeli nie

przeciwstawiają się temu  oczywiste względy bezpieczeństwa.

2. Stosowanie się przez służby ruchu lotniczego Umawiających się

Stron  do ogólnych warunków i regulacyjnych środków zarad-

czych, o których mowa w ustępie 1 stanowi wyłączną odpowie-

dzialność wspomnianej Umawiającej się Strony.

3. W przypadku niezastosowania się przez operatora statku po-

wietrznego lub jego dowódcy do ogólnych warunków lub regula-

cyjnych środków zaradczych, o których mowa w ustępie 1 na

wniosek Organizacji będą  prowadzone przeciwko tym osobom po-

stępowania:

(a) przez Umawiającą się Stronę, jeżeli niezastosowanie się  

zostało zarejestrowane na jej własnym terytorium,  

(b) przez Organizację zgodnie z podstawami jurysdykcji wska-

zanymi w artykule 35, jeżeli Umawiająca się Strona, gdzie

postępowanie ma być prowadzone, wyrazi na to zgodę.

4. Umawiające się Strony inkorporują do swojego krajowego po-

rządku prawnego te postanowienia, które zapewnią stosowanie

ogólnych warunków określonych w artykule 7 ustęp 2 litera d).

Artykuł XXIII

Artykuły 20,21,22 i 23 Konwencji zostają oznaczone jako 23, 24,

25 i 26.

W ustępie 1 artykułu 20 francuskiego tektu Konwencji, który

zostaje oznaczony jako ustęp 1 artykułu 23, wyrazy „tous droits
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de douane et taxes d,effet eguivalent, autres gue des redevances

ou impositions representives de services rendus” zostaja

zastąpione przez „tous droits de douane et taxes ou redevances

d,effet eguivalent, autres gue des redevances representatives de

services rendus”.

W ustępie 2 artykułu 20 Konwencji, który zostaje oznaczony jako

ustęp 2 artykułu 23, wyrazy „in territory of the Party into

which” zostają zastąpione wyrazami „ in the territory of the

Contracting Party into which” zaś we francuskim tekście w tym

samym ustępie wyrazy „a moins gue ce ne soit, dans des

conditions” zostaja zastapione przez „sauf dans les conditions”.

W ustępie 3 artykułu 20 niemieckiego tekstu Konwencji, który

zostaje oznaczony jako jako ustęp 3 artykułu 23, wyrazy „wurden,

an diese ausgeliefert und fur ihre Liegenschaften, ihre

dienstlichen Anlangen” zostają zastąpione wyrazami „ wurden,

tatsachlich an diese ausgeliefert ind fur ihre dienstlichen

Liegenschaften oder Anlagen”.

W ustępie 4 artykułu 20 Konwencji, który zostaje oznaczony jako

ustęp 4 artykułu 23, wyrazy „Furthermore, the” zostają zastąpio-

ne przez wyraz „The” i odwołanie się do artykułu 25 Statutu zo-

staje zastąpione przez odwołanie się do artykułu 13 Statutu; we

wspomnianym ustępie 4 duńskiego tekstu Konwencji wyraz ”publika-

ties” zostaje zastąpiony przez wyraz „publicaties.”

W niemieckim teście w ustępie 2 artykułu 22 Konwencji, który zo-

staje oznaczony jako ustęp 2 artykułu 25 wyrazy " die in den

Haushalten des Personals lebenden" zostają zastąpione wyrazami"

die mit dem Personal im gemeinsamen Haushalt lebenden".

W niemieckim tekście w ustępie 3 litera a) w artykule 25 wyrazy

"in seinen Haushalten lebenden" zostają zastąpione przez "mit

ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden".
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W niemieckim tekście ustęp 5 litera b) artykułu 22 Konwencji,

który zostaje oznaczony jako artykuł 25 wyrazy "seine Kraffah-

rzeuge" zostają zastąpione przez wyrazy "sein privates Kraffah-

rzeug".

We francuskim tekście ustęp 7 artykułu 22, tóry zostaje oznaczo-

ny jako ustęp 7 artykułu 25, wyrazy "Directeur General" zostają

zastąpione wyrazami " Directeur general"; w angielsim teście te-

go ustępu wyrazy " done him in exercise of his functions" i

"driven by him" zostają zastąpione wyrazami "done him/her in

exercise of his/her functions" i "driven by him/her" i w niemie-

cim tekście tego ustępu wyrazy Vorerechten, Erleichterungen und

Befreiungen" zostają zastąpione przez "Vorrechten, Befreiungen

und Erleichterungen".

W niemieckim teście artykułu 23 Konwencji, który zostaje ozna-

czony jako artykuł 26 wyraz "Tagungsort" zostaje zastąpiony

przez "Sitzungsort".

Artykuł XXIV

Artykuł 24 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 27 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 27

Z powodu posiadania własnego systemu gwarancji socjalnych, Orga-

nizacja, Dyrektor Generalny i personel Organizacji zwolniony

jest z wszelkich obowiązkowych składek na rzecz krajowych orga-

nów ubezpieczenia społecznego, bez uszczerbku dla umów pomiędzy

Organizacją a Umawiającymi się Stronami, istniejących od czasu

wejścia w życie Protokołu otwartego do podpisu w Brukseli w

1997r."
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Artykuł XXV

Artykuł 25 zostaje oznaczony jako artykuł 28.

Artykuł XXVI

Artykuł 26 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 29, a jego

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Nieruchomości i majątek Organizacji nie podlegają zajęciu

ani egzekucji, z wyjątkiem egzekucji w wykonaniu wyroku sądowe-

go. Taki wyrok sądu nie podlega wykonaniu jeśli Organizacja nie

otrzymała właściwego zawiadomienia o postępowaniu w sprawie i

nie miała stosownej możliwości do złożenia sprzeciwu wobec wyko-

nania wyroku. Urządzenia Organizacji , jednakże, nie podlegają

zajęciu ani egzekucji prowadzonej w stosunku do nich."

We francuskim tekście ustępu 3 artykułu 26 Konwencji, który zo-

staje oznaczony jako ustęp 3 artykułu 29 wyrazy "dans leur ter-

ritoire respectif" zostają zastąpione przez "sur leur territoire

respectif" i wyrazy " Directeur General" przez "Directeur gene-

ral".

Artykuł XXVII

Artykuł 27 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 30.

W niemieckim tekście ustępu 1 artykułu 27 Konwencji, który zo-

staje oznaczony jako ustęp 1 artykułu 30 wyrazy "um die reibung-

slose Ausubung der Gerichtsbareit" zostają zastąpione przez "um

die ordunngsgemabe Rechtspflege" i wyrazy "Vorrechte,Befreiungen

, Ausnahmen order Erleichterungen" przez "Vorrech-

te,Immunitaten,Befreiungen order Erleichterungen" i w angielskim

tekście tego ustępu 2 wyrazy " in the present Convention" zosta-

ją zastąpione przez "in this Convention".
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Artykuł XXVIII

Artykuł 28 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 31 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 31

W przypadku wykonywania przez Organizację zadań określonych w

artykule 2 ustęp 1 litera e) i , o ile zachodzi taka potrzeba,

w artykule 2 ustęp 2 litera b) Agencja zobowiązana jest

uwzględniać umowy międzynarodowe i przepisy krajowe odnoszące

się do dopuszczenia do lotu, przelotu i bezpieczeństwa lotu nad

terytoriami zainteresowanych Umawiających się Stron, wiążące

dla Agencji, oraz podejmować wszelkie działania  niezbędne do

zastosowania tych umów i przepisów."

Artykuł XXIX

Artykuł 29 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 32 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 32

W przypadku wykonywania przez Organizację zadań określonych w

artykule 2 ustęp 1 litera e) i , i ile  ma to zastosowanie, w

artykule 2 ustęp 2 litera b) w celu umożliwienia Umawiającym się

Stronom dokonania sprawdzenia czy stosowane są umowy międzynaro-

dowe i przepisy krajowe , Agencja jest zobowiązana do przekazy-

wania Umawiającym się Stronom na ich żądanie wszystkich niezbęd-

nych informacji dotyczących statku powietrznego, na temat

którego posiada wiedzę wynikającą z wykonywanych przez nią za-

dań."
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Artykuł XXX

Artykuł 30 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 33 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 33

Umawiające się Strony uznają  za  nieodzowne dla Agencji , by

osiągała równowagę finansową i by otrzymała do dyspozycji odpo-

wiednie środki finansowe, w granicach limitów i na warunkach

określonych w niniejszej Konwencji i statucie Agencji zawartym w

załączniku nr 1."

Artykuł XXXI

Artykuł 31 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 34 i otrzy-

muje następujące brzmienie:

"Artykuł 34

1. Jakikolwiek spór, który może powstać pomiędzy Umawiającymi

się Stronami albo jedną lub więcej z Umawiających się Stron

a Organizacją, związany z interpretacją, zastosowaniem lub

działaniem niniejszej Konwencji łącznie z jej istnieniem,

ważnością i wygaśnięciem ,  i który nie zostanie  w ciągu 6

miesięcy rozstrzygnięty w-bezpośrednich negocjacjach lub

przy  użyciu innej metody, będzie poddany  postępowaniu ar-

bitrażowemu przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze,

zgodnie z fakultatywnymi zasadami arbitrażowymi tego trybu-

nału.

2. Sąd arbitrażowy składa się z trzech arbitrów.

3. Miejsce sądu arbitrażowego znajduje się w Hadze. Międzynaro-

dowe Biuro Stałego Trybunału Arbitrażowego prowadzi  rejestr

i świadczy wszelkie administracyjne  usługi potrzebne Stałe-

mu Trybunałowi Arbitrażowemu.
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4. Decyzje Stałego Trybunału Arbitrażowego są wiążące dla stron

sporu."

Artykuł XXXII

Artykuł 32 i 33 Konwencji zostaje uchylony.

Artykuł XXXIV

Artykuł 35 Konwencji zostaje oznaczony jako artykuł 38 i otrzy-

muje brzmienie:

"Artykuł 38

1.  Konwencja zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981r. i na-

stępnie zmieniona Protokołem otwartym do podpisu w Brukseli

w 1997r. zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

2. Konwencja raz przedłużona w ten sposób obowiązuje przez dwa-

dzieścia lat i  każda Umawiająca się Strona może wypowie-

dzieć swoje przystąpienie do Konwencji, tak dalece jak jest

tym zainteresowana, w drodze pisemnej notyfikacji rządowi

Królestwa Belgii, który informuje rządy innych Umawiających

się Stron o takiej notyfikacji.

Decyzja wypowiedzenia odnosi skutek ostatniego dnia roku ka-

lendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło wypo-

wiedzenie, pod warunkiem, że przed tą datą zostanie zawarta

specjalna umowa, o której mowa w ustępie 3. Przy niezachowa-

niu tego warunku decyzja wypowiedzenia odnosi skutek w ter-

minie określonym w tej specjalnej umowie.

3.  Prawa i zobowiązania, w szczególności o finansowym charakte-

rze, wypowiadającej Umawiającej się Strony określa specjalna

umowa zawarta pomiędzy nią a Organizacją.
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Umowa ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne w

jednomyślnym głosowaniu, odbytym bez udziału wypowiadającej

Umawiającej się Strony.
4. Organizacja zostaje rozwiązana jeżeli liczba Umawiających się

Stron została zredukowana do mniej niż 50% państwa sygnata-
riuszy Protokołu z 1997r. poprzez jednomyślną decyzję Zgro-
madzenia Ogólnego podjętą w jednomyślnym głosowaniu.

5.  Jeżeli , zgodnie z ustępem 4, Organizacja została rozwiąza-

na, posiada ona nadal osobowość i zdolność prawną, w rozu-

mieniu artykułu 4,  w celu dokonania likwidacji Organiza-

cji."

Artykuł XXXV

"Artykuł 35

1.  Bez uszczerbku dla postanowień załącznika nr 4 w celu nada-

nia mocy prawnej ściągnięciu należności z tytułu opłat tra-

sowych sądy Umawiających się Stron posiadają prawo do wy-

łącznej jurysdykcji w rozpoznawaniu sporów pojawiających się

pomiędzy Organizacją , reprezentowaną przez Dyrektora Gene-

ralnego, i jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną, w-związku

z działalnością Organizacji.

2.  Bez uszczerbku dla postanowień załącznika nr 4 w-celu nada-

nia mocy prawnej ściągnięciu należności z tytułu opłat tra-

sowych postępowanie wszczyna się w Umawiającej się Stronie:

(a) gdzie pozwany ma swoje miejsce zamieszkania lub zareje-

strowane swoje biuro;

(b) gdzie pozwany ma miejsce prowadzenia działalności, jeże-

li ani jego miejsce zamieszkania ani zarejestrowane biu-
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ro nie znajdują się na terytorium Umawiającej się Stro-

ny;

(c) w przypadku braku podstaw jurysdykcji wymienionych w

literze a) i b), gdzie znajduje się majątek pozwanego;

(d) w przypadku braku podstaw jurysdykcji wymienionych w

literze a) - c), gdzie EUROCONTROL ma swoją siedzibę."

Artykuł XXXVI

Artykuł 36 Konwencji zostaje oznaczony jako 39 i otrzymuje

brzmienie:

"Artykuł 39
1. Przystąpienie do niniejszej Konwencji, zmienionej Protokołem
z dnia 12 lutego 1981r. i Protokołem otwartym do podpisu w Bruk-
seli w 1997 r. każdego państwa nie będącego sygnatariuszem dru-
giego wymienionego Protokołu wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia
Ogólnego wyrażonej w jednomyślnym głosowaniu.

2. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego notyfikuje państwu nie
sygnatariuszowi decyzję o akceptacji przystąpienia.

3. Dokumenty przystąpienia będą złożone na przechowanie rządowi
Królestwa Belgii, który dokonuje notyfikacji rządom innych
państw sygnatariuszy i państw przystępujących.

4. Przystąpienie odnosi skutek pierwszego dnia drugiego miesiąca

następującego po miesiącu, w którym zostały złożone na przecho-

wanie dokumenty przystąpienia.

Artykuł XXXVII

Do Konwencji dodaje się nowy artykuł 36 o następującym brzmie-

niu:

"Artykuł 36
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1. Zmiany dokonane zgodnie z warunkami określonymi w-tej Konwen-

cji, statucie Agencji zawartym w załączniku nr 1, i artykule

16 oraz następnych postanowieniach odnoszących się do wspól-

nego systemu opłat trasowych zawartego w załączniku nr 4,

mają moc wiążącą i skutkują na terytorium Umawiającej się

Strony.

2. Postanowienia podatkowe zawarte w załączniku nr 4 i artyku-

łach od 1 do 15 postanowień odnoszących się do wspólnego

systemu opłat trasowych zawartego w-załączniku nr 4 nie mogą

być zmienione przez Zgromadzenie Ogólne.

3. Każda Umawiająca się Strona jest związana postanowieniami

załącznika nr 4 przez okres pięciu lat od daty, w której

Konwencja ta weszła w życie. Pięcioletni okres jest automa-

tycznie przedłużany na następny okres pięcioletni. Umawiają-

ca się Strona notyfikuje Zgromadzeniu Ogólnemu na piśmie,

ale nie później niż w ciągu dwóch lat przed upływem ważności

pięcioletniego okresu, że nie zgadza się na przedłużenie

okresu i przestaje być związana postanowieniami załącznika

nr 4 w momencie upływu  ważności tego pięcioletniego okresu.

4. Prawa i zobowiązania związane z wypowiedzeniem, jeżeli jest

taka potrzeba, Umawiająca się Strona może określić w spe-

cjalnej umowie zawartej pomiędzy nią a Organizacją.

Umowa ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne w

drodze jednomyślnego głosowania, bez uczestnictwa wypowiada-

jącej Konwencję Umawiającej się Strony.

5. Umawiająca się Strona, która nie jest dłużej związana posta-

nowieniami załącznika nr 4 może w każdym momencie złożyć na

piśmie wniosek do Zgromadzenia Ogólnego o ponowne związanie

jej postanowieniami załącznika nr 4. Będzie ona ponownie

związana postanowieniami załącznika nr 4 po upływie 6 mie-
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sięcy od dnia, w którym Zgromadzenie Ogólne zaakceptowało

ten jej wniosek w drodze jednomyślnego głosowania Umawiają-

cych się Stron uczestniczących we wspólnym systemie. Zainte-

resowana Umawiająca się Strona będzie związana postanowie-

niami załącznika nr 4 przez okres pięciu lat liczony od

dnia, w którym stała się związana. Okres ten będzie automa-

tycznie przedłużany na tych samych warunkach jak określone w

ustępie 3."

Artykuł XXXVIII

Do Konwencji dodaje się nowy artykuł 40 o następującym brzmie-

niu:
"Artykuł 40

1. Przystąpienie do niniejszej Konwencji , zmienionej Protokołem
z dnia 12 lutego 1981r. i Protokołem otwartym do podpisu w
Brukseli w 1997r. otwarte będzie dla regionalnych ekonomicz-
nych zintegrowanych organizacji w terminach i na warunkach,
które zostaną uzgodnione pomiędzy Umawiającymi się Stronami
i tymi organizacjami, których jedno lub więcej państw sygna-
tariuszy jest członkami. Terminy te i warunki zostaną  za-
warte w dodatkowym Protokóle do Konwencji.

2. Dokumenty przystąpienia zostaną złożone na przechowanie rzą-
dowi Królestwa Belgii, który dokonuje notyfikacji o tym in-
nym stronom.

3.  Przystąpienie regionalnej ekonomicznej zintegrowanej organi-
zacji odnosi skutek pierwszego dnia drugiego miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zostały złożone dokumenty
przystąpienia, pod warunkiem, że dodatkowy Protokół, o któ-
rym mowa w ustępie 1 wszedł w życie."

Artykuł XXXIX
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Załącznik nr 1 do Konwencji obejmujący Statut Agencji zostaje
zastąpiony przez załącznik nr 1 do ujednoliconego tekstu Konwen-
cji stanowiącego załącznik do Protokołu, otwartego do podpisu w
Brukseli w 1997r.

Artykuł XL

Załącznik nr 2 do Konwencji obejmujący Rejony Informacji Po-
wietrznej ( Artykuł 3 Konwencji) zostaje zastąpiony przez za-
łącznik nr 2 do ujednoliconego tekstu Konwencji stanowiącego za-
łącznik do Protokołu, otwartego do podpisu w Brukseli w 1997
roku.

Artykuł XLI

Załącznik nr 3 ( Postanowienia podatkowe) ujednoliconego tekstu

Konwencji stanowiącego załącznik do Protokołu, otwartego do pod-

pisu w Brukseli w 1997r. stanowi załącznik nr 3 do Konwencji.

Artykuł XLII

Załącznik nr 4 ( Postanowienia dotyczące wspólnego systemu opłat

trasowych) ujednoliconego tekstu Konwencji stanowiącego załącz-

nik do Protokołu, otwartego do podpisu w Brukseli w 1997r. sta-

nowi załącznik nr 4 do Konwencji.
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     ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO DOKUMENTU KOŃCOWEGO

PROTOKÓŁ

UJEDNOLICAJĄCY MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O WSPÓŁPRACY W
DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ "EUROCON-

TROL, WRAZ Z JEJ PÓŻNIEJSZYMI ZMIANAM,

PODPISANĄ DNIA 13 GRUDNIA 1960 r.
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     PROTOKÓŁ

UJEDNOLICAJĄCY MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZI-

NIE BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ "EUROCONTROL", WRAZ Z JEJ

PÓŻNIEJSZYMI ZMIANAMI, PODPISANĄ DNIA 13 GRUDNIA 1960 r.

Republika Federalna Niemiec,
Republika Austrii,
Królestwo Belgii,
Republika Bułgarii,
Republika Cypru,
Republika Chorwacji,
Królestwo Danii,
Królestwo Hiszpanii,
Republika Francuska,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Republika Grecka,
Republika Węgierska,
Irlandia,
Republika Włoska,
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Wielkie Księstwo Luksemburga,
Republika Malty,
Księstwo Monako,
Królestwo Norwegii,
Królestwo Holandii,
Republika Portugalska,
Rumunia,
Republika Słowacka,
Królestwo Szwecji,
Konfederacja Szwajcarska,
Republika Czeska,
Republika Turcji,

zważywszy, że wzrost ruchu lotniczego oraz potrzeba scentralizo-

wania krajowych polityk działania w zakresie ruchu lotniczego

wszystkich europejskich państw, na europejskim poziomie i przy

uwzględnieniu najnowszych technologicznych osiągnięć, wymaga re-

wizji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bez-

pieczeństwa żeglugi powietrznej „EUROCONTROL” z dnia 13 grudnia

1960r., zmienionej Protokołem zmieniającym z dnia 12 lutego

1981r., w celu ustanowienia jednolitego europejskiego systemu

zarządzania ruchem lotniczym dla kontrolowania ogólnego ruchu

lotniczego w  przestrzeni powietrznej oraz na i wokół lotnisk

Europy;

zważywszy, że pożądane jest wzmocnienie współpracy pomiędzy pań-

stwami w ramach „EUROCONTROL”  w celu sprawnego organizowania i

bezpiecznego zarządzania przestrzenią powietrzną dla zaspokoje-

nia potrzeb zarówno jej cywilnych, jak i wojskowych użytkowni-

ków, przy zachowaniu podstawowej zasady postrzegania przestrzeni

powietrznej przez jej użytkowników jako jednorodnego systemu,  w

szczególności poprzez ustanawianie - przy ścisłej konsultacji z

użytkownikami służb ruchu lotniczego i z uwzględnieniem potrzeb
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obrony narodowej - wspólnej polityki, zadań, programów, norm i

wymagań, łącznie ze wspólną polityką w zakresie opłat trasowych;

zważywszy na potrzebę zapewnienia, żeby wszyscy użytkownicy

przestrzeni powietrznej osiągali maksymalną efektywność przy mi-

nimalnych kosztach i z zachowaniem wymaganego poziomu bezpie-

czeństwa, oraz na potrzebę zmniejszania  niekorzystnych wpływów

na środowisko, poprzez harmonizację i integrację służb odpowie-

dzialnych za zarządzanie ruchem lotniczym w-Europie;

zważywszy na powszechnie uznaną potrzebę Umawiających się Stron

osiągnięcia harmonizacji i integracji ich systemów zarządzania

ruchem lotniczym w celu stworzenia jednolitego europejskiego

systemu zarządzania ruchem lotniczym;

zważywszy na znaczenie inicjatyw w zakresie lokalnego zarządza-

nia ruchem lotniczym, w szczególności na szczeblu lotnisk;-

zważywszy, że funkcjonowanie wspólnego systemu opłat trasowych,

przy uwzględnieniu zaleceń Organizacji Międzynarodowego Lotnic-

twa Cywilnego, w szczególności dotyczących norm sprawiedliwości

i przejrzystości, zapewnia finansowe podstawy działania jednoli-

tego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym i udo-

godnień konsultowanych z użytkownikami;

zważywszy, że EUROCONTROL stanowi dla Umawiających się Stron or-

gan współpracy w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym;

pragnąc rozszerzenia i wzmocnienia współpracy z europejskimi lub

międzynarodowymi instytucjami, które czerpią korzyści z wypeł-

nienia zadań zleconych EUROCONTROL  w celu zwiększenia jej efek-

tywności;

zważywszy, w następstwie tego, że wskazane jest stworzenie euro-

pejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym funkcjonującego
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poza granicami terytoriów poszczególnych państw w przestrzeni

powietrznej objętej Konwencją;

zważywszy, że ważne jest dla Umawiających się Stron wyposażenie

Organizacji w  środki prawne niezbędne do wykonywania przez nią

jej zadań, głównie w zakresie ściągania opłat trasowych i zarzą-

dzania ruchem lotniczym;

uznając, że dla bezpiecznego i sprawnego realizowania zadań Or-

ganizacji będzie korzystne rozdzielenie, tam gdzie jest to moż-

liwe, jej funkcji regulacyjnych od funkcji polegających na

świadczeniu usług;

pragnąc zachęcić inne europejskie państwa do przyjęcia członko-

stwa tej Organizacji,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł I

Międzynarodowa Konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeń-

stwa żeglugi powietrznej „EUROCONTROL” podpisana 13 grudnia

1960r., zmieniona Protokołem z dnia 6 czerwca 1970r., następnie

zmienionym Protokołem z dnia 21 listopada 1978r. wraz z Protoko-

łem zmieniającym ją z dnia 12 lutego 1981r., zwana dalej "Kon-

wencją", niniejszym zostaje zastąpiona załączoną ujednoliconą

wersją tekstu Konwencji, obejmującą wiążący tekst Konwencji wraz

ze zmianami dokonanymi przez Konferencję dyplomatyczną, która

miała miejsce 27 czerwca 1997r.

Artykuł II
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1.  Niniejszy Protokół zostaje otwarty do podpisu przez wszyst-

kie państwa Strony Konwencji w dniu 27 czerwca 1997r.

Protokół ten otwarty jest również do podpisu, przed datą jego

wejścia w życie, przez każde inne państwo zaproszone do wzięcia

udziału w Konferencji dyplomatycznej, na której został on przy-

jęty oraz każde inne państwo upoważnione do jego podpisania w

drodze jednomyślnego głosowania Stałej Komisji.

2.  Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub za-

twierdzeniu. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia

podlegają złożeniu na przechowanie Rządowi Królestwa Belgii.

3. Niniejszy Protokół wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2000r.

pod warunkiem, że państwa Strony Konwencji ratyfikują go, przyj-

mą lub zatwierdzą przed tą datą. Jeżeli warunek ten nie zostanie

spełniony, niniejszy Protokół wchodzi w życie albo dnia 1 lipca

albo dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia na przecho-

wanie ostatniego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwier-

dzenia, w zależności od tego, czy wspomniany dokument zostanie

złożony na przechowanie w pierwszej lub drugiej połowie roku.

4.  W stosunku do  państw sygnatariuszy niniejszego Protokołu,

nie będących Stroną Konwencji, których dokumenty ratyfikacji,

przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone po dacie wejścia w

życie niniejszego Protokołu, wejdzie on w życie pierwszego dnia

drugiego miesiąca następującego po złożeniu odpowiednich doku-

mentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

5.  Każde państwo sygnatariusz niniejszego Protokołu, nie będące

Stroną Konwencji, staje się Stroną Konwencji na mocy ratyfika-

cji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszego Protokołu.

6.  Rząd Królestwa Belgii notyfikuje rządom innych państw będą-

cych Stronami Konwencji i rządom innych państw sygnatariuszy ni-

niejszego Protokołu o każdym złożeniu na przechowanie dokumen-
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tów, ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia i każdej dacie

wejścia w życie niniejszego Protokołu, dokonanego zgodnie z

ustępem 3 i 4.

Artykuł III

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Protokołu, Protokół z dnia

6 czerwca 1970r., zmieniony Protokołem z dnia 21 listopada 1978

r. i przez artykuł XXXVIII Protokołu z dnia 12 lutego 1981r.,

zostaje zastąpiony przez załączony załącznik III ( zatytułowany

" Postanowienia podatkowe" ) ujednoliconej wersji tekstu Konwen-

cji załączonej do niniejszego Protokołu.

Artykuł IV

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Protokołu, Wielostronna

Umowa w sprawie opłat trasowych z dnia 12 lutego 1981r. wygasa i

zostaje zastąpiona przez odpowiednie postanowienia ujednolicone-

go tekstu Konwencji załączonego do niniejszego Protokołu, zawar-

te w załączniku IV ( "Postanowienia dotyczące wspólnego systemu

opłat trasowych").

Artykuł V

Rząd Królestwa Belgii dokona rejestracji niniejszego Protokołu u

Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem

102 Karty Narodów Zjednoczonych i w Radzie Organizacji Międzyna-

rodowego Lotnictwa Cywilnego zgodnie z artykułem 83 Konwencji o

międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7

grudnia 1944r.
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Na dowód czego, niżej podpisani pełnomocnicy, po przedstawieniu

ich pełnomocnictw, znajdujący się w dobrej i właściwej formie

podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 1997r. po jednym egzem-

plarzu w języku niemieckim, angielskim, bułgarskim, chorwackim,

duńskim, hiszpańskim, francuskim, greckim, węgierskim, włoskim,

holenderskim, norweskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim,

słoweńskim, szwedzkim, czeskim i tureckim, które zostaną zdepo-

nowane w archiwach Rządu Królestwa Belgii, który przekaże uwie-

rzytelnione ich kopie rządom innych państw sygnatariuszy. W

przypadku rozbieżności tekst w języku francuskim jest rozstrzy-

gający.

W imieniu :  

Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Austrii,
Królestwa Belgii,
Republiki Bułgarii,
Republiki Cypru,
Republiki Chorwacji,
Królestwa Danii,
Królestwa Hiszpanii,
Republiki Francuskiej,
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Republiki Greckiej,
Republiki Węgierskiej,
Irlandii,
Republiki Włoskiej,
Wielkiego Księstwa Luksemburga,
Republiki Malty,
Księstwa Monako,
Królestwa Norwegii,
Królestwa Holandii,
Republiki Portugalskiej,
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Rumunii,
Republiki Słowackiej,
Królestwa Szwecji,
Konfederacji Szwajcarskiej,
Republiki Czeskiej,
Republiki Tureckiej.

UJEDNOLICONY TEKST

INKORPORUJĄCY TEKSTY POZOSTAJĄCEJ W MOCY ISTNIEJĄCEJ
KONWENCJI I JEJ ZMIANY,

DOKONANE PODCZAS KONFERENCJI DYPLOMATYCZNEJ,

    KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIU 27 CZERWCA 1997r.

_______________________

UJEDNOLICONY TEKST WARUNKÓW WEJŚCIA W ŻYCIE KONWENCJI

____________________
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Artykuł 1

1.  W celu ustanowienia jednolitego europejskiego systemu zarzą-

dzania przestrzenią powietrzną Umawiające się Strony, dla osią-

gnięcia harmonizacji i integracji, zgadzają się na wzmocnienie

swojej współpracy i rozwinięcie wspólnych działań w dziedzinie

żeglugi powietrznej, biorąc w należyty sposób pod uwagę, przy

zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, potrzeby obronno-

ści oraz zapewnienie maksymalnej wolności wszystkim użytkownikom

przestrzeni powietrznej,  koszty rzeczywiste dostarczanych usług

oraz potrzebę zmniejszania , tam gdzie to jest możliwe, między

innymi w operacyjnych, technicznych i ekonomicznych warunkach,

każdego niekorzystnego wpływu na środowisko.

Dążenie do tych celów  nie narusza zasady, że każde państwo po-

siada całkowitą i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej

nad jego terytorium, jak również prawo do wykonywania w tej

przestrzeni przysługujących mu prerogatyw z uwzględnieniem bez-

pieczeństwa i obrony narodowej przestrzeni powietrznej.

Tak więc, Umawiające się Strony postanowiły, co następuje:

(a) określić europejską politykę w zakresie zarządzania ru-

chem lotniczym, obejmującą zdefiniowanie strategii i

planów , których celem jest uzyskanie rozwoju pojemności

systemu, niezbędnego do zaspokojenia potrzeb cywilnych i

wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej, w spo-
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sób ekonomiczny i przy równoczesnym utrzymaniu wymagane-

go poziomu bezpieczeństwa,

(b) zobowiązać się wzajemnie do ustanowienia skonkretyzowa-

nych celów odnoszących się do sprawności i efektywności

operacji zarządzania ruchem lotniczym w Rejonach Infor-

macji Powietrznej, wymienionych w załączniku nr 2 do

Konwencji, i w których to   Rejonach , stosownie do od-

powiednich postanowień Konwencji o międzynarodowym lot-

nictwie cywilnym, państwa uzgodniły zapewnianie służb

ruchu lotniczego, z zachowaniem zasady wolności ruchu

lotniczego w przestrzeni powietrznej nie podlegającej

suwerenności państw, co wynika z konwencji, umów między-

narodowych, przepisów prawnych lub zasad zwyczajowego

prawa międzynarodowego publicznego;

(c) wprowadzić bieżącą kontrolę działania systemu zarządza-

niu ruchem lotniczym oraz system planowania strategicz-

nego;

(d) wprowadzić dla służb ruchu lotniczego i urządzeń w Euro-

pie wspólny program ujednolicania i wdrażania;

(f) dokonać harmonizacji przepisów dotyczących służb ruchu

lotniczego;

(g) rozwinąć będącą w dyspozycji pojemność przestrzeni po-

wietrznej  w celu zaspokojenia popytu w zakresie ruchu

lotniczego i zapewnienia bardziej efektywnego wykorzy-

stania tej pojemności, poprzez wspólne ustanowienie,

funkcjonowanie i rozwijanie wspólnego europejskiego

systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego, w ra-

mach wprowadzania jednolitego europejskiego systemu za-

rządzania ruchem lotniczym;
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(h) popierać wspólne nabywanie systemów ruchu lotniczego i

urządzeń;

(i) wprowadzić wspólną politykę w zakresie ustanawiania i

obliczania opłat należnych od użytkowników trasowych

urządzeń i służb w żegludze powietrznej, zwanych dalej

„opłatami trasowymi”;

(j) wprowadzić mechanizm, niezależny od świadczenia usług,

wielostronnego rozwoju i harmonizacji regulacji prawnych

w zakresie bezpieczeństwa w  zarządzania ruchem lotni-

czym, w ramach ogólnego systemowego podejścia do sprawy

bezpieczeństwa w lotnictwie;

(k) uczestniczyć w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu

globalnego satelitarnego systemu żeglugi;

(l) rozpoznawać nowe możliwości podejmowania wspólnych dzia-

łań  w dziedzinie planowania, wdrożenia, monitorowania

lub funkcjonowania systemów i służb w żegludze powietrz-

nej;

(m) w nawiązaniu do koncepcji „gate-to-gate” rozwijać ogólną

politykę i odpowiedni, wydajny i skuteczny proces stra-

tegicznego wyznaczania i planowania tras oraz przestrze-

ni powietrznej.

2. Dla celów, o których mowa w ustępie 1 ustanawiają one „Euro-

pejską Organizację Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EURO-

CONTROL)”, zwaną dalej „Organizacją”, działającą we współ-

pracy z krajowymi władzami cywilnymi i wojskowymi oraz

organizacjami użytkowników.

Organizacja składa się z  trzech organów:
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(a) Zgromadzenia Ogólnego, które jest organem odpowiedzial-

nym za formułowanie i przyjmowanie ogólnej polityki Or-

ganizacji, w tym za:

(i) formułowanie i przyjmowanie wspólnej polityki odnoszącej

się do opłat trasowych i innej działalności Organizacji

związanej z opłatami,

(ii) dokonywanie kontroli działania i oceny funkcjonowania

Organizacji,

(iii) ustanawianie celów dla Organizacji, łącznie z regulacja-

mi w zakresie standaryzacji, planowania, realizacji i

bezpieczeństwa,

(iv) dokonywanie technicznego i ekonomicznego wyboru głównych

programów współpracy,

(v) utrzymywanie zewnętrznych stosunków z państwami i orga-

nizacjami oraz przyjmowanie przystąpień do Organizacji;

(b) Rady, która jest organem odpowiedzialnym za wykonanie

decyzji Zgromadzenia Ogólnego i stosownie do posiadanych

upoważnień, kierującym wszelkimi środkami adresowanymi

do Umawiających się Stron i wiążącymi je, oraz nadzoru-

jącym pracę Agencji;

(c)  Agencji, której statut stanowi załącznik nr 1 do niniej-

szej Konwencji, będącej organem, któremu powierzono wy-

konywanie zadań Organizacji, stosownie do  postanowień

przepisów niniejszej Konwencji oraz zadań, wyznaczonych

mu przez Zgromadzenie Ogólne albo Radę, uprawnionym do

inicjowania stosownych projektów oraz do uruchamiania

środków technicznych, finansowych i dotyczących zatrud-

nienia, niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w

niniejszej Konwencji.
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3.  Siedziba Organizacji znajduje się w Brukseli.

Artykuł 2

1.  Zadania Organizacji są następujące:

a) rozwijanie i zatwierdzanie szczegółowych planów w celu

harmonizacji i integracji systemów i służb ruchu lotni-

czego Umawiających się Stron, a w szczególności systemów

naziemnych i pokładowych w żegludze powietrznej, z punk-

tu widzenia ustanowienia jednolitego europejskiego sys-

temu zarządzania ruchem lotniczym,

(b) koordynowanie planów wdrożeniowych Umawiających się

Stron, w celu zapewnienia zbieżności z jednolitym euro-

pejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym,

(c)  studiowanie i koordynowanie w imieniu Umawiających się

Stron spraw z dziedziny żeglugi powietrznej, będących

przedmiotem badań ze strony Organizacji Międzynarodowego

Lotnictwa Cywilnego i innych międzynarodowych organiza-

cji zainteresowanych lotnictwem cywilnym, oraz koordyno-

wanie i przedstawianie tym organizacjom poprawek lub

propozycji,

 (d) definiowanie, projektowanie, rozwijanie, zatwierdzanie

i organizowanie wdrożenia jednolitego europejskiego sys-

temu zarządzania ruchem lotniczym,

(e) rozwijanie i kierowanie wspólnym europejskim systemem

zarządzania przepływem ruchu lotniczego we wspólnym mię-

dzynarodowym ośrodku, w ramach działań, o których mowa w

literze d);
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(f) rozwijanie, przyjmowanie i rewidowanie wspólnych stan-

dardów, specyfikacji i praktyk dla celów systemów zarzą-

dzania ruchem lotniczym i służb,

(g)  rozwijanie i wspieranie procedur postępowania ukierunko-

wanego na strategię wspólnego nabywania systemów ruchu

lotniczego i urządzeń;

(h)  koordynowanie programów badawczo rozwojowych Umawiają-

cych się Stron odnoszących się do nowych osiągnięć tech-

nicznych w dziedzinie żeglugi powietrznej, zbieranie i

rozsyłanie ich rezultatów oraz promowanie i prowadzenie

wspólnych badań, testów i odpowiednich badań poszukiwaw-

czych i rozwojowych, w tym technicznych, w tej dziedzi-

nie;

(i) ustanowienie niezależnego systemu kontroli działalności

obejmującego wszystkie aspekty zarządzania ruchem lotni-

czym, łącznie z polityką i planowaniem, zarządzaniem

systemami zabezpieczenia na i wokół lotnisk oraz w prze-

strzeni powietrznej, łącznie z  finansowymi i ekonomicz-

nymi aspektami świadczonych usług, oraz wyznaczanie za-

dań odnoszących się do tych aspektów;

(j) badanie i promowanie działań zmierzających do   zwięk-

szenia racjonalnego gospodarowania i efektywności dzia-

łania w żegludze powietrznej,

(k) rozwijanie i wspieranie wspólnych kryteriów, procedur i

metod w celu zapewnienia najwyższej sprawności i jakości

systemów zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ruchu

lotniczego;

(l) opracowywanie propozycji w zakresie zharmonizowania

przepisów odnoszących się do europejskich służb ruchu

lotniczego;
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(m) popieranie zwiększenia efektywności i elastyczności wy-

korzystania przestrzeni powietrznej przez cywilnych i

wojskowych użytkowników;

(n) opracowywanie i wspieranie skoordynowanej lub wspólnej

polityki w celu poprawienia jakości zarządzania ruchem

lotniczym na i wokół lotnisk;

(o) opracowywanie i wspieranie wspólnych kryteriów selekcji

i   wspólnej polityki w sprawach szkolenia, licencjono-

wania i sprawdzania umiejętności pracowników służb ruchu

lotniczego;

(p) opracowywanie, ustanawianie i kierowanie częściami skła-

dowymi przyszłego wspólnego europejskiego systemu, po-

wierzonego Organizacji przez Umawiające się Strony;

(q) ustanawianie, fakturowanie i inkasowanie opłat trasowych

w imieniu Umawiających się Stron, uczestniczących we

wspólnym systemie opłat trasowych , zgodnie z postano-

wieniami załącznika nr 4;

(r) ustanawianie i wdrażanie mechanizmu wielostronnego roz-

wijania i harmonizacji przepisów w zakresie bezpieczeń-

stwa w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym;

(s) wykonywanie wszystkich innych zadań odnoszących się do

zasad i celów Konwencji;

2. Na życzenie jednej lub większej liczby Umawiających się

Stron i na podstawie specjalnej umowy lub umów zawartych po-

między Organizacją i zainteresowanymi Umawiającymi się Stro-

nami, Organizacja może :

(a) udzielać pomocy tym Umawiającym się Stronom w projekto-

waniu, specyfikacji potrzeb i ustanawianiu systemów ru-

chu lotniczego i służb;
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(b) dostarczyć i kierować, całkowicie lub częściowo, urzą-

dzeniami i służbami ruchu lotniczego w imieniu tych Uma-

wiających się Stron;

(c) udzielać asysty tym Umawiającym się Stronom w ustanawia-

niu, fakturowaniu, inkasowaniu i zbieraniu  opłat należ-

nych im od użytkowników służb ruchu lotniczego i które

to opłaty nie są objęte załącznikiem nr 4 do niniejszej

Konwencji.

3. Organizacja może :

(a) zawierać specjalne umowy z państwami, nie będącymi Uma-

wiającymi się Stronami, zainteresowanymi uczestnictwem w

wykonaniu zadań określonych w artykule 2 ustęp 1;

(b) na prośbę państwa nie będącego Umawiającą się Stroną lub

innej organizacji międzynarodowej, zgodnie z  artykułem

2, wykonywać z ich upoważnienia inne zadania na podsta-

wie specjalnych umów zawartych między Organizacją a za-

interesowanymi państwami;

4. Organizacja powinna zapewnić, o ile jest to możliwe, żeby

jej funkcje związane ze świadczeniem usług, w szczególności

te , o których mowa w artykułach 2 ustęp 1 litera e), 2

ustęp 1 litera q) i 2 ustęp 3 litera b) były realizowane

niezależnie od jej funkcji regulacyjnych.

5. W celu ułatwienia wykonywania swoich zadań, Organizacja mo-

że, na podstawie decyzji Zgromadzenia Ogólnego, tworzyć pod-

mioty  podlegające szczególnym przepisom prawa o zrzeszaniu

się, regulowanym albo przez  prawo międzynarodowe publiczne

albo przez prawo krajowe Umawiającej się Strony, lub posia-

dać większościowy pakiet uczestnictwa w tych podmiotach.
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Artykuł 3

1. Konwencja ma zastosowanie do trasowych usług żeglugi po-

wietrznej i związanych z nimi usług podejścia do lądowania i

lotniskowych świadczonych w ruchu lotniczym odbywającym się

w Rejonach Informacji Powietrznej wymienionych w załączniku

nr 2.

2. a) Jakiekolwiek zmiana, którą Umawiająca się   Strona chcia-

łaby wprowadzić w wykazie Rejonów Informacji Powietrznej wy-

mienionych w załączniku nr 2, w przypadku gdy może ona spo-

wodować zmianę całkowitych granic przestrzeni powietrznej

objętej przez tę Konwencję, wymaga decyzji Zgromadzenia

Ogólnego podjętej w jednomyślnym głosowaniu;

b) Jakakolwiek zmiana nie powodująca zmiany, o której mowa w

literze a), wymaga jednak powiadomienia Organizacji o tym

fakcie przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę.

3.  Dla celów tej Konwencji wyrażenie ”ruch lotniczy” obejmuje

te cywilne statki powietrzne oraz te wojskowe, celne i poli-

cyjne statki powietrzne, które stosują się do procedur Orga-

nizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Na podstawie specjalnej umowy, zgodnie z postanowieniem ar-

tykułu 2 ustęp 2 litera b), Umawiająca się Strona może wnio-

skować, aby wyrażenie „ruch lotniczy” odnosiło się także do

innego ruchu lotniczego odbywającego się w granicach jego

terytorium.

Artykuł 4

Organizacja posiada osobowość prawną. Na terytorium Umawiających

się Stron posiada pełną zdolność prawną, taką samą, jaką posia-

dają  inne osoby prawne zgodnie z prawem krajowym; posiada ona,
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między innymi, prawo do nabywania i przekazywania majątku rucho-

mego i nieruchomego oraz prawo do drogi sądowej. Organizacja re-

prezentowana jest przez Agencję działającą w jej imieniu, jeżeli

Konwencja ta lub statut określony w załączniku nr 1 nie stanowią

inaczej. Majątkiem Organizacji administruje Agencja.

             Artykuł 5

1. Zgromadzenie Ogólne składa się z reprezentantów Umawiających

się Stron na szczeblu ministerialnym. Każda Umawiająca się

Strona może wyznaczyć kilku przedstawicieli, w szczególności

w celu uwzględnienia interesów zarówno lotnictwa cywilnego,

jak i obrony narodowej, ale mają oni tylko jeden głos.

2. Rada składa się z reprezentantów Umawiających się Stron na

szczeblu dyrektorów generalnych lotnictwa cywilnego. Każda

Umawiająca się Strona może wskazać kilku przedstawicieli, w

szczególności w celu uwzględnienia zarówno interesów lotnic-

twa cywilnego, jak i obrony narodowej, ale mają oni tylko

jeden głos.

3. W sprawach odnoszących się do jednolitego systemu opłat tra-

sowych Zgromadzenie Ogólne i Rada kompletowane są z repre-

zentantów tych Umawiających się Stron, które uczestniczą we

wspólnym systemie opłat trasowych na warunkach określonych w

załączniku nr 4.

4. Reprezentanci organizacji międzynarodowych, które chcą współ-

uczestniczyć w pracy Organizacji, o ile ma to zastosowanie,

zapraszani są przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę do uczest-

nictwa w organach Organizacji w charakterze obserwatorów.

Artykuł 6
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1. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w stosunku do Umawiają-

cych się Stron, Rady i Agencji, w szczególności w sprawach

określonych w artykule 1 ustęp 2 litera a).

Ponadto Zgromadzenie Ogólne jest uprawnione do:

(a) wyznaczania Dyrektora Generalnego Agencji, na zalecenie

Rady;

(b) upoważniania do występowania w imieniu Organizacji przed

Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze w sprawach okre-

ślonych w artykule 34,

(c) ustanawiania zasad mających zastosowanie do funkcjonowa-

nia wspólnego europejskiego systemu zarządzania ruchem

lotniczym, określonego w artykule 2 ustęp 1 litera e);

(d) zatwierdzania zmian załącznika nr 1 zgodnie z warunkami

głosowania określonymi w artykule 8 ustęp 1,

(e) zatwierdzania zmian załącznika nr 2 i nr 4 zgodnie z wa-

runkami głosowania określonymi w artykule 8 ustęp 3;

(f) dokonywania okresowego przeglądu zadań Organizacji.

2. Przy określaniu wspólnej polityki w zakresie opłat trasowych

Zgromadzenie Ogólne posiada , między innymi, uprawnienie do

:

(a) ustanawiania zasad rządzących szacowaniem kosztów Uma-

wiających się Stron i Organizacji obciążających użytkow-

ników korzystających z trasowych urządzeń  żeglugi po-

wietrznej i służb;

(b) określania formuły, która będzie stosowana przy oblicza-

niu opłat trasowych;

(c) określania zasad rządzących zwolnieniem z opłat traso-

wych, a ponadto do późniejszego podejmowania decyzji o
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zwolnieniu ustalonych kategorii lotów z opłat trasowych

określonych w załączniku nr 4; koszty poniesione w

związku z dostarczonymi urządzeniami trasowymi żeglugi

powietrznej i służbami mogą być odzyskiwane  bezpośred-

nio przez Umawiające się Strony;

(d) zatwierdzania sprawozdań Rady odnoszących się do opłat

trasowych.

3. Zgromadzenie Ogólne może:

(a) przedstawiać Radzie do zbadania każdą sprawę podlegającą

jego kompetencji;

(b) przekazać Radzie, jeżeli jest taka potrzeba, uprawnienie

do podejmowania decyzji w sprawach podlegających jego

kompetencji, określonych w artykule 1 ustęp 2 litera

a);

(c) powoływać organy pomocnicze, jeżeli uzna to za potrzeb-

ne.

Artykuł 7

1. Rada, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi jej tą Konwencją,

przy zadaniach określonych w artykule 2 ustęp 1, może podej-

mować decyzje w stosunku do Umawiających się Stron.

2. Rada, stosownie do jej uprawnień nadzorczych w stosunku do

Agencji, przyznanych jej niniejszą Konwencją :

(a) zatwierdza, po konsultacji z reprezentatywnymi, uznanymi

przez nią, organizacjami użytkowników przestrzeni po-

wietrznej, pięcioletni i roczny plan pracy Agencji

przedłożony jej przez Agencję w wykonaniu zadań określo-

nych w artykule 2, razem z pięcioletnim planem finanso-

wym oraz budżetem i łącznie z zobowiązaniami finansowy-
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mi, sprawozdaniem z działalności Agencji i sprawozdania-

mi przedkładanymi stosownie do artykułów 2 ustęp 2 lite-

ra c), 10 ustęp 3 i 11 ustęp 1 statutu Agencji;

(b) zatwierdza zasady rządzące ogólną strukturą organizacyj-

ną Agencji;

(c) nadzoruje działalność Agencji w dziedzinie opłat w

żegludze powietrznej;

(d) określa, po konsultacji z reprezentatywnymi, uznanymi

przez nią, organizacjami użytkowników przestrzeni po-

wietrznej i lotnisk ogólne warunki funkcjonowania wspól-

nego, europejskiego systemu zarządzania przepływem ruchu

lotniczego, zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 litera e),

biorąc pod uwagę prerogatywy egzekwowane przez państwa

przy zarządzaniu ich przestrzenią powietrzną.  Warunki

te określają, między innymi, mające zastosowanie przepi-

sy jak również procedury stosowane przy rejestrowaniu

niezgodności z tymi przepisami;

(e) na podstawie regularnych sprawozdań Agencji, jeżeli uzna

to za konieczne, wydaje Agencji zalecenia służące wyko-

naniu przez Agencję wyznaczonych jej zadań, i zatwierdza

umowy o współpracy pomiędzy Agencją i zainteresowanymi

krajowymi organizacjami, umożliwiające jej inicjowanie

odpowiednich projektów;

(f) wyznacza, na wniosek dyrektora generalnego, firmę dorad-

czą biegłych audytorów do pomocy zespołowi audytorów

przy sprawdzaniu zestawień rachunkowych wszystkich przy-

chodów i wydatków;

(g) może wnioskować o poddanie służb Agencji administracyj-

nej i technicznej kontroli ;
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(h) wydaje Dyrektorowi Generalnemu potwierdzenie z wykonania

przez niego budżetu;

(i) zatwierdza wyznaczonych przez Dyrektora Generalnego dy-

rektorów Agencji;

(j) zatwierdza regulamin działania Dyrektora Generalnego,

regulaminy pracy, przepisy finansowe i przepisy dotyczą-

ce umów;

(k) może aprobować rozpoczęcie przez Agencję negocjacji od-

noszących się do specjalnych umów określonych w artykule

2, zatwierdza wynegocjowane umowy przed przedstawieniem

ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Ogólnemu lub zawiera

takie umowy, w przypadku gdy posiada do tego upoważnie-

nie stosownie do postanowienia artykułu 13 ustęp 3;

(l) zatwierdza regulamin w zakresie ochrony danych;

(m) w wykonaniu zadań określonych w artykule 2 ustęp 1 lite-

ra f określa zasady i tryby postępowań odnoszących  się

do  standardów, specyfikacji i praktyk mających zastoso-

wanie w systemach zarządzania ruchem lotniczym i służ-

bach;

3. Rada ustanawia Komisję Kontroli Wewnętrznej i Komisję do

spraw Przepisów Bezpieczeństwa. Komisje te inicjują na rzecz

Rady odpowiednie propozycje  i otrzymują administracyjne

wsparcie i pomoc ze strony służb Agencji, posiadających nie-

zbędny stopień niezależności przy wykonywaniu swoich zadań.

4. Rada ustanawia Stały Wspólny Komitet Cywilno-Wojskowy.

5. Rada ustanawia Zespół Audytorów, któremu może przekazać za-

równo swoje obowiązki, jak i  zgodnie ze szczegółowym zakre-

sem upoważnień, swoje uprawnienia.
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6. Rada może korzystać z pomocy innych komitetów funkcjonujących

w innych dziedzinach działalności Organizacji.

7. Rada może przekazać Stałemu Wspólnemu Komitetowi Cywilno-

Wojskowemu i innym komitetom utworzonym po wejściu w życie

Konwencji zarówno swoje obowiązki, jak i zgodnie ze szczegó-

łowym zakresem upoważnień, także i uprawnienia. Przekazanie

tych obowiązków lub uprawnień nie uniemożliwia Radzie, w do-

wolnym momencie, zajęcia się tymi sprawami w ramach realiza-

cji zadania sprawowania ogólnego nadzoru.

Artykuł 8

1. Decyzje podejmowane w stosunku do Umawiających się Stron

przez Zgromadzenie Ogólne, w szczególności na podstawie ar-

tykułu 1 ustęp 2 litera a) i artykułu 6 ustęp 1, lub przez

Radę w szczególności na podstawie artykułu 1 ustęp 2 litera

b) i artykułu 7 ustęp 1 , podejmuje się większością oddanych

głosów, przy zachowaniu warunku , że większość ta reprezen-

tuje co najmniej 3/4 oddanych głosów ważonych, stosownie do

przydziału głosów określonego w artykule 11, i że w głosowa-

niu uczestniczyło  co najmniej 3/4 Umawiających się Stron.

Zasada ta stosowana jest także w stosunku do decyzji podej-

mowanych w sprawach określonych w artykułach 2 ustęp 1 lite-

ra i),p),r), i s),2 ustęp 5, 6 ustęp 1 litera a),c)i d), 6

ustęp 2, 6 ustęp 3 litera b), 7 ustęp 2 litera d),j)i k), 7

ustęp 3, 7 ustęp 7, 12, 13 ustęp 2 i ustęp 3.

Zasada ta stosowana jest także w stosunku do decyzji podej-

mowanych stosownie do artykułu 3 załącznika nr 4. Decyzje

te, jeżeli dotyczą stawek jednostkowych, taryf i warunków

stosowania systemu opłat trasowych, o którym mowa w artykule

3 litera c) załącznika nr 4, nie będą miały zastosowania do
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Umawiającej się Strony, jeżeli głosowała ona przeciwko tym

decyzjom i tak zdecydowała. W tym przypadku, Umawiająca się

Strona przedkłada oświadczenie wyjaśniające przyczyny takie-

go stanu rzeczy i nie może poddawać w wątpliwość wspólnej

polityki, o której mowa w artykule 6 ustęp 2.

2. Decyzje podejmowane w stosunku do Agencji przez Zgromadzenie

Ogólne , w szczególności na podstawie artykułu 1 ustęp 2 li-

tera a) i  c) i artykułu 6 ustęp 1, lub przez Radę, w szcze-

gólności na podstawie artykułu 1 ustęp 2 litera b) i c), po-

dejmuje się  większością głosów, przy zachowaniu warunku, że

większość ta reprezentuje więcej niż połowę oddanych głosów

ważonych, stosownie do  przydziału głosów określonego w ar-

tykule 11,  i że w głosowaniu uczestniczyła więcej niż poło-

wa Umawiających się Stron.

W sprawach szczególnej wagi, i na życzenie co najmniej 1/3

Umawiających się Stron uprawnionych do głosowania, większość

powinna stanowić co najmniej 3/4 oddanych głosów, a nie po-

łowę.

Zasada ta stosowana jest także w stosunku do decyzji podej-

mowanych w sprawach określonych w artykułach 6 ustęp 1 lite-

ra b),6 ustęp 3 litera a), 7 ustęp 2 litera a), b),c),e)-

i),l) i m), 9 ustęp 2 i 10 ustęp 2.

3. Jednakże, jednomyślnego głosowania wymagają decyzje dotyczące

zgłoszeń o przystąpienie do Organizacji, o których mowa w

artykule 39, dokonywania jakichkolwiek zmian w załączniku nr

2, za wyjątkiem sprawy określonej w artykule 3 ustęp 2 lite-

ra b),i w załączniku nr 4, oraz warunki rządzące wypowiedze-

niem albo przystąpieniem określone w artykule 36 ustęp 4 i

ustęp 5, 38 ustęp 3 i ustęp 4.
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4. Decyzje podejmowane przez Zgromadzenie Ogólne i Radę są wią-

żące dla Umawiających się Stron i Agencji stosownie do arty-

kułu 9.

Artykuł 9

1. W przypadku gdy Umawiająca się Strona notyfikuje Zgromadzeniu

Ogólnemu lub Radzie, że z powodu nadzwyczajnych okoliczności

związanych z obroną narodową i bezpieczeństwem wewnętrznym

nie może podjąć działania na podstawie decyzji przyjętej

większością oddanych głosów , jak określono w artykule 8

ustęp 1, może ona nie zastosować się do tej decyzji po

przedłożeniu Zgromadzeniu Ogólnemu lub Radzie wyjaśnienia

przyczyn takiego stanu rzeczy oraz stwierdzeniu, czy:

a) niezastosowanie się do decyzji dotyczy sprawy co do któ-

rej nie ma przeszkód, żeby decyzja podjęta w tej sprawie

skutkowała w stosunku do pozostałych Umawiających się

Stron, co oznacza, że zainteresowana Umawiająca się

Strona nie zastosuje się do tej decyzji w całości albo

zastosuje się do niej tylko częściowo;

b) niezastosowanie się do decyzji dotyczy  zagadnienia tak

istotnego dla obrony narodowej i bezpieczeństwa we-

wnętrznego, że decyzja ta  nie powinna być wykonywana,

aż do chwili podjęcia drugiej decyzji w tej sprawie

zgodnie z postanowieniami, o których mowa w ustępie 2

litera b).

2.  a) W przypadku zgłoszenia okoliczności , o których mowa  w

ustępie 1 litera a) Dyrektor Generalny przedkłada Zgroma-

dzeniu Ogólnemu lub Radzie, co najmniej raz w roku, spra-

wozdania ukazujące postęp jakiego dokonano w kierunku wy-
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eliminowania sytuacji uchylania się Umawiających  się

Stron od wykonywania decyzji;

 b) w przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 1 litera

b), wykonanie decyzji zostaje wstrzymane, aż do chwili

ponownego przedstawienia sprawy, w wyznaczonym okresie,

Zgromadzeniu Ogólnemu, w celu wydania drugiej decyzji,

nawet jeżeli pierwsza decyzja była wydana przez Radę. Je-

żeli , w wyniku  powtórnego badania, druga decyzja po-

twierdzi pierwszą, Umawiająca się Strona może nie zasto-

sować się do decyzji na warunkach określonych w ustępie 1

litera a). Zgromadzenie Ogólne dokonuje sprawdzenia

pierwszej decyzji w okresie nie przekraczającym roku.

3. W przypadku  stanu wojny lub konfliktu, postanowienia tej

Konwencji nie wpływają na wolność działania żadnej Umawiają-

cej się Strony , objętej tym stanem. Ta sama zasada stosowa-

na jest w przypadku kryzysu lub wewnętrznego zagrożenia. W

szczególności każda z Umawiających się Stron może czasowo

przejąć ponownie odpowiedzialność za całość lub część służb

ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej podlegającej jej

kontroli na podstawie przewagi interesu narodowego, w szcze-

gólności w obszarze obronnym. Konstrukcja europejskiego sys-

temu zarządzania ruchem lotniczym powinna pozwolić na wzno-

wienie takich służb zgodnie z zapotrzebowaniem Umawiających

się Stron.

Artykuł 10

1. Roczna składka każdej Umawiającej się Strony do budżetu okre-

ślana jest, na każdy rok finansowy, przy zastosowaniu nastę-

pującej zasady:



75

(a) wstępne 30% składki obliczane jest proporcjonalnie do

produktu narodowego brutto Umawiających się Stron, zde-

finiowanego w ustępie 2;

(b) pozostałe 70% składki obliczane jest proporcjonalnie do

wartości bazy kosztowej urządzeń trasowych Umawiających

się Stron, zdefiniowanej w ustępie 4.

2. Produkt narodowy brutto stosowany w obliczeniach określany

jest na podstawie danych statystycznych opracowywanych przez

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zaś w przy-

padku braku tych danych, na podstawie danych innej jednostki

dającej równorzędne gwarancje i wyznaczonej decyzją Rady,

poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z trzech ostatnich

lat, za które są dostępne te dane statystyczne. Wartość pro-

duktu narodowego brutto jest obliczana na podstawie współ-

czynnika kosztu i cen bieżących wyrażonych w odpowiedniej

europejskiej jednostce obliczeniowej.

3. Baza kosztowa urządzeń trasowych, stosowana w  obliczeniach,

jest bazą kosztową ustaloną w oparciu o ostatni rok, poprze-

dzający dany rok finansowy.

Artykuł 11

1. Przydział (ważenie) głosów , o którym mowa w artykule 8,

określany jest zgodnie z następującą tabelą:

Roczna składka Umawiającej się Strony
jako procentowy udział w ogólnej

rocznej sumie składek wszystkich Uma-
wiających się Stron

Liczba głosów

Mniej niż 1% 1
od 1 do mniej niż 2% 2
od 2 do mniej niż 3% 3
od 3 do mniej niż 41/2% 4



76

od 41/2 do mniej niż 6% 5
od 6 do mniej niż do 71/2% 6
od 71/2 do mniej niż 9% 7
od 9 do mniej niż 11% 8
od 11 do mniej niż 13% 9
od 13 do mniej niż 15% 10
0d 15 do mniej niż 18% 11
od 18 do mniej niż 21% 12
od 21 do mniej niż 24% 13
od 24 do mniej niż 27% 14
od 27 do mniej niż 30% 15
30% 16

2. Od daty wejścia w życie Protokołu otwartego do podpisu  Bruk-

seli w 1997 r., wstępnie liczbę głosów ustala się  poprzez

odniesienie do powyższej tabeli i zgodnie z zasadą określoną

w artykule 10 odnoszącą się do określania rocznej składki

Umawiających się Stron w budżecie Organizacji.

3. W przypadku przystąpienia do Konwencji jakiegoś nowego pań-

stwa, liczba głosów Umawiających się Stron podlega ponownemu

ustaleniu przy zastosowaniu tego samego trybu postępowania.

4. W każdym roku liczba głosów podlega ponownemu ustaleniu sto-

sownie do powyższych postanowień.

Artykuł 12

Zgromadzenie Ogólne i Rada ustalają regulamin swojego postępowa-

nia, łącznie z zasadami określającymi wybór przewodniczącego i

wiceprzewodniczącego oraz przepisami określającymi tryb postępo-

wania w trakcie głosowania i ustalanie quorum.

Artykuł 13
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1. Dla realizacji swoich celów Organizacji utrzymuje niezbędne

stosunki z właściwymi państwami i innymi organizacjami mię-

dzynarodowymi.

2. Z zachowaniem postanowień artykułu 7 ustęp 2 litera k), ustę-

pu 3 niniejszego przepisu i artykułu 15, Zgromadzenie Ogólne

posiada samodzielne upoważnienie do zawierania w imieniu Or-

ganizacji specjalnych porozumień, koniecznych dla wykonywania

zadań Organizacji określonych w artykule 2.

3. Na wniosek Rady, Zgromadzenie Ogólne może przekazać swoje

uprawnienie do podjęcia decyzji o zawarciu specjalnych poro-

zumień, koniecznych do wykonywania zadań określonych w arty-

kule 2.

Artykuł 14

Specjalne umowy, o których mowa w artykule 2 ustalają poszcze-

gólne zadania, uprawnienia i zobowiązania Stron umowy łącznie z

porozumieniami finansowymi, i określają działania jakie należy

podjąć. Umowy te negocjowane są przez Agencję stosownie do po-

stanowienia artykułu 7 ustęp 2 litera k).

Artykuł 15

W granicach zaleceń Rady, Agencja może nawiązywać z właściwymi

technicznymi służbami publicznymi lub prywatnymi Umawiających

się Stron, państw nie członkowskich lub organizacji międzynaro-

dowych  te stosunki, które są istotne dla koordynacji ruchu lot-

niczego i dla działania służb Agencji. Z tych przyczyn, pod wa-

runkiem poinformowania o tym Rady, Agencja może zawierać  w

imieniu Organizacji  umowy o charakterze ściśle administracyj-
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nym, technicznym lub handlowym, o ile są niezbędne  dla jej

funkcjonowania.

Artykuł 16

1. Przy nabywaniu przez Organizację majątku nieruchomego ko-

niecznego dla zlokalizowania na terytorium Umawiającej się

Strony urządzeń Organizacji, zgodnie z porozumieniem zawar-

tym przez nią w tej sprawie z rządem Umawiającej się Strony,

o ile jest taka potrzeba,  należy uwzględniać interes pu-

bliczny zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz z konse-

kwencjami, wynikającymi z przepisów tego prawa, odnoszącymi

się do wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne. Tryb

postępowania wywłaszczeniowego na cele publiczne, przy braku

umowy o nabyciu nieruchomości, wszczynają właściwe organy

Umawiających się Stron, zgodnie z przepisami prawa krajowego

odnoszącymi się do wywłaszczania nieruchomości na cele pu-

bliczne.

2. Na tych terytoriach Umawiających się Stron, na których tryb

postępowania , o którym mowa w ustępie 1 nie występuje, Or-

ganizacja może wykorzystać tryb przymusowego nabycia, który

jest stosowany przy dokonywaniu wywłaszczeń na rzecz lotnic-

twa cywilnego lub telekomunikacji.

3. Umawiające się Strony uznają prawo Organizacji do czerpania

korzyści związanych ze świadczeniem usług i instalowaniem

urządzeń na ich terytoriach, w wyniku zastosowania tych

przepisów prawa krajowego, które w interesie publicznym, w

tym samym celu, ograniczają prawa właścicieli majątku nieru-

chomego na rzecz służb państwowych, a zwłaszcza w zakresie

ustanawiania służebności na cele publiczne.
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Organizacja ponosi wydatki wynikające z zastosowania niniej-

szego artykułu, w tym za odszkodowania płatne zgodnie z pra-

wem tego państwa, na terytorium którego położony jest mają-

tek nieruchomy.

Artykuł 17

W przypadku wykonywania zadań Organizacji określonych w Artykule

2 ustęp 2 litera b) Agencja stosuje przepisy obowiązujące na te-

rytoriach Umawiających się Stron i w przestrzeni powietrznej,

której obsługa została powierzona służbom ruchu lotniczego Uma-

wiających się Stron  na podstawie umów międzynarodowych, których

są one stronami.

Artykuł 18

W przypadkach wykonywania zadań Organizacji określonych w Arty-

kule 2 ustęp 2 litera b Agencja, w granicach uprawnień nadanych

służbom ruchu lotniczego, wydaje wszelkie niezbędne instrukcje

dowódcom statków powietrznych. Dowódcy statków powietrznych zo-

bowiązani są do zastosowania się do tych instrukcji, z wyjątkiem

przypadków siły wyższej, określonych w przepisach, o-których mo-

wa w artykule 17.

 Artykuł 19

1. Wykonując zadania określone w artykule 2 ustęp 1 litera e Or-

ganizacja określa, w powiązaniu z ogólnymi warunkami, o któ-

rych mowa  w artykule 7 ustęp 2 litera d), niezbędne regula-

cyjne środki zaradcze  i powiadamia o nich  operatorów

statków powietrznych i odpowiednie służby ruchu lotniczego.

Umawiające się Strony zapewnią, by operatorzy statków po-
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wietrznych, dowódcy statków powietrznych i odpowiednie służby

ruchu lotniczego zastosowały się do nich, jeżeli nie przeciw-

stawiają się temu oczywiste względy bezpieczeństwa.

2. Stosowanie się przez służby ruchu lotniczego Umawiających się

Stron  do ogólnych warunków i regulacyjnych środków zarad-

czych, o których mowa w ustępie 1 stanowi wyłączną odpowie-

dzialność wspomnianej Umawiającej się Strony.

3. W przypadku niezastosowania się przez operatora statku po-

wietrznego lub jego dowódcy do ogólnych warunków lub regula-

cyjnych środków zaradczych, o których mowa w ustępie 1 na

wniosek Organizacji będą  prowadzone przeciwko tym osobom po-

stępowania:

(a) przez Umawiającą się Stronę gdzie niezastosowanie się  

zostało zarejestrowane, na jej własnym terytorium;

(b) przez Organizację, jeżeli zgodnie z podstawami jurysdyk-

cji wskazanymi w artykule 35 Umawiająca się Strona,

gdzie postępowanie powinno być prowadzone, wyrazi na to

zgodę.

4. Umawiające się Strony inkorporują do swojego krajowego po-

rządku prawnego te postanowienia, które zapewnią stosowanie

ogólnych warunków określonych w artykule 7 ustęp 2 litera d).

Artykuł 20.

W czasie wykonywania zadań określonych w artykule 2 ustęp 1 li-

tera e) i, o ile ma to zastosowanie, w artykule 2 ustęp 2 litera

b) naruszenie przepisów żeglugi powietrznej popełnione w prze-

strzeni powietrznej, w której  zapewnienie służb ruchu lotnicze-

go zostało powierzone Agencji, jest odnotowywane w raportach

urzędników specjalnie do tego upoważnionych przez Agencję, z za-
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chowaniem uprawnienia urzędników Umawiających się Stron do doko-

nywania, zgodnie z prawem krajowym,  zgłoszeń o naruszeniach ta-

kiego samego rodzaju. Raporty, o których mowa powyżej odnoszą

przed sądami krajowymi taki sam skutek, jak te, które zostały

sporządzone przez urzędników danego państwa wyznaczonych do

zgłaszania naruszeń takiego samego rodzaju.  

Artykuł 21

1.  Rozpowszechnianie publikacji i innych materiałów informacyj-

nych wysyłanych z Organizacji lub przysyłanych do niej w

związku z jej oficjalną działalnością nie może być ogranicza-

ne.

2 .   Dla celów oficjalnego kontaktowania się i przesyłania

wszystkich jej dokumentów, Organizacja korzysta z uprzywile-

jowanego traktowania, nie mniejszego aniżeli to, które jest

zapewniane przez każdą  Umawiającą się Stronę równorzędnym

organizacjom międzynarodowym.

Artykuł 22

1. Na terytoriach Umawiających się Stron, Organizacja jest

zwolniona ze wszelkich ceł, podatków i opłat związanych z

jej utworzeniem, rozwiązaniem albo likwidacją.

2. Organizacja jest zwolniona ze wszelkich ceł, podatków i

opłat związanych z nabyciem majątku nieruchomego, konieczne-

go dla wykonania jej zada_.

3. Organizacja jest zwolniona z wszelkich bezpośrednich podat-

ków odnoszących się do jej majątku, aktywów i przychodu.
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4. Organizacja jest zwolniona z wszelkich pośrednich obciążeń

podatkowych będących wynikiem emitowania przez nią pożyczek

i związanych z Organizacją.

5. Organizacja jest zwolniona z wszelkich form opodatkowania o

charakterze dyskryminującym lub wyjątkowym.

6. Zwolnienia przewidziane w tym artykule nie mają zastosowania

do  podatków i opłat pobieranych jako zapłata za usługi uży-

teczności publicznej.

Artykuł 23

1. Organizacja jest zwolniona z wszystkich opłat celnych i po-

datków albo równoważnych opłat, innych aniżeli opłaty zwią-

zane ze świadczonymi przez nią usługami. Ponadto nie dotyczą

jej wszelkie zakazy lub ograniczenia importowe i eksportowe

odnoszące się do materiałów, sprzętu, zapasów i innych towa-

rów importowanych do użytku służbowego Organizacji lub prze-

znaczonych dla jej budynków, urządzeń, a także do jej funk-

cjonowania.

2. Towary importowane w sposób, o którym mowa w ustępie 1, nie

mogą być sprzedawane, pożyczane lub przekazywane bezpłatnie

na  terytorium Umawiającej się Strony , na które zostały

wprowadzone, chyba że nastąpi to na warunkach ustalonych

przez rząd zainteresowanej Umawiającej się Strony.

3. W celu upewnienia się, że materiały, sprzęt, zapasy oraz in-

ne towary, o których mowa w ustępie 1 , importowane na ra-

chunek Organizacji, zostały rzeczywiście dostarczone dla tej

Organizacji i są rzeczywiście używane w jej służbowych bu-

dynkach oraz urządzeniach albo dla potrzeb jej funkcjonowa-

nia, mogą by_ podejmowane wszelkie stosowne środki kontroli.
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4. Niezależnie od zwolnień , o których w ustępie 1, Organizacja

jest zwolniona z wszelkich opłat celnych oraz wszelkich za-

kazów importu i eksportu lub ograniczeń odnoszących się do

publikacji, o których mowa w artykule 13 załączonego do Kon-

wencji statutu .

Artykuł 24

1. Organizacja może posiadać wszelką walutę i prowadzić konta w

różnych walutach w takim zakresie w jakim jest to konieczne

dla przeprowadzania transakcji służących realizacji jej ce-

lów.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się, na warunkach określo-

nych w prawie krajowym i umowach międzynarodowych, przekazać

Organizacji pełnomocnictwa, niezbędne  do dokonywania prze-

lewów środków finansowych związanych z powstaniem i funkcjo-

nowaniem Organizacji, łącznie z pełnomocnictwami związanymi

z emitowaniem i obsługą pożyczek, jeżeli rząd zainteresowa-

nej Umawiającej się Strony wyrazi_ zgodę na emisję tych

po_yczek.

Artykuł 25

1. Agencja może powołać do służby wykwalifikowane osoby będące

obywatelami Umawiających się Stron.

2. Personel Organizacji i członkowie ich rodzin, prowadzący z

nimi wspólne gospodarstwo domowe, korzystają ze zwolnienia z

ograniczeń imigracyjnych i związanych z rejestracją cudzo-

ziemców, ogólnie przyznawanego personelowi  porównywalnych

organizacji międzynarodowych.



84

3. a) Umawiające się Strony, w okresie międzynarodowego kryzysu

przyznają personelowi Agencji i członkom ich rodzin pro-

wadzących z nimi wspólne gospodarstwo domowe te same uła-

twienia repatriacyjne co personelowi innych organizacji

międzynarodowych.

b) Postanowienie, o którym mowa w literze a) nie wpływa na

zobowiązania pracownicze wobec Organizacji.

4. Od postanowień ustępu 1 i 2 nie ma wyjątków, chyba, że chodzi

o względy polityki państwowej, bezpieczeństwa lub zdrowia pu-

blicznego.

5. Personel Organizacji:

a) w przypadku przywozu rzeczy osobistych, majątku ruchomego

i innych przedmiotów użytku domowego, jeżeli nie są nowe i

są przywiezione z zagranicy w celu pierwszego osiedlenia

się na danym terytorium oraz w przypadku wywozu tych sa-

mych rzeczy i majątku ruchomego po zakończeniu swojego za-

trudnienia, jest zwolniony od opłat celnych i opłat, in-

nych aniżeli te, które są związane ze świadczeniem usług,

b) przy podejmowaniu swoich obowiązków na terytorium jakiej-

kolwiek Umawiającej się Strony, może wieźć swój samochód

osobisty korzystając z czasowego zwolnienia od cła, a na-

stępnie, lecz nie później jednak niż po upływie okresu za-

trudnienia, wywieźć ten pojazd korzystając również w tym

przypadku ze zwolnienia od cła. W obydwu sytuacjach musi

on jednak spełnić warunki uznane przez rząd zainteresowa-

nych Umawiających się Stron, w każdym indywidualnym przy-

padku, jako konieczne do spełnienia,

c) posiada nienaruszalność ich oficjalnych świadectw i doku-

mentów.
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6. Umawiające się Strony nie są zobowiązane do zapewnienia ich

własnym obywatelom ułatwień, o których mowa w ustępie 5 a) i

b).

7. Dodatkowo oprócz przywilejów, zwolnień i ułatwień zapewnio-

nych personelowi Organizacji, dyrektor generalny Agencji po-

siada zwolnienie od  jurysdykcji w zakresie jego działań, w

tym wypowiedzi słownych i pisanych, przyznane mu w związku z

wykonywaniem przez niego jego funkcji. Immunitet ten nie ma

zastosowania w przypadku  popełnienia wykroczenia w ruchu

drogowym albo w przypadku wyrządzenia szkody przez pojazd na-

leżący do niego lub kierowany przez niego.

8. Zainteresowane rządy zobowiązane są podjąć wszelkie niezbędne

działania do zapewnienia nieograniczonego przesyłania wyna-

grodzeń netto pracowników.

Artykuł 26

Reprezentanci Umawiających się Stron, w czasie wykonywania swo-

ich zadań i w trakcie podróży do i z miejsc spotkań, posiadają

nietykalność wszystkich swoich oficjalnych świadectw i dokumen-

tów.

 Artykuł 27

Z powodu posiadania własnego  systemu gwarancji socjalnych, Or-

ganizacja, Dyrektor Generalny i personel Organizacji zwolnieni

są z wszelkich obowiązkowych składek na rzecz krajowych organów

ubezpieczenia społecznego, bez uszczerbku dla umów pomiędzy Or-

ganizacją a Umawiającymi się Stronami, istniejących od czasu

wejścia w życie Protokołu otwartego do podpisu w Brukseli w

1997r.

 Artykuł 28
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1. Do kontraktowej odpowiedzialności Organizacji stosuje się

prawo właściwe dla umowy, o którą chodzi.

2. W przypadku odpowiedzialności nie kontraktowej, Organizacja

naprawia szkody powstałe w wyniku zaniedba_ jej organów lub

jej pracowników, w związku z ich zatrudnieniem, jeśli szkody

te mogą być im przypisane. Postanowienie to nie wyklucza

prawa poszkodowanych do dochodzenia innego odszkodowania na

podstawie przepisów prawa krajowego Umawiającej się Strony.

Artykuł 29

1. a) Urządzenia Organizacji są nienaruszalne. Nieruchomości i

majątek Organizacji zwolniony jest od jakiegokolwiek zaję-

cia, wywłaszczenia lub konfiskaty.

 b) Archiwa Organizacji i wszystkie jej oficjalne świadectwa

i dokumenty są nienaruszalne, gdziekolwiek by się nie znaj-

dowały.

2. Nieruchomości i majątek Organizacji nie podlegają zajęciu ani

egzekucji, z wyjątkiem egzekucji w wykonaniu wyroku sądowe-

go. Jeśli Organizacja nie otrzymała właściwego zawiadomienia

o postępowaniu w sprawie i nie miała stosownej możliwości do

złożenia sprzeciwu wobec wykonania wyroku, taki wyrok sądowy

nie podlega wykonaniu. Urządzenia Organizacji, jednakże, nie

podlegają zajęciu ani egzekucji prowadzonej w stosunku do

nich.

3. Pomimo postanowień ustępu 1 i 2, właściwe władze państwa, w

którym Organizacja posiada swoją siedzibę i inne państwa ,

na terytoriach których Organizacja posiada zlokalizowane

swoje urządzenia i archiwa, po powiadomieniu o tym Dyrekto-

ra Generalnego Agencji, w celu umożliwienia prowadzenia po-

stępowania sądowego i zapewnienia wykonalności wyroków są-
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dowych na ich poszczególnych terytoriach, udostępniają ta-

kie urządzenia i archiwa.

Artykuł 30

1. Organizacja współpracuje przez cały czas z właściwymi wła-

dzami Umawiających się Stron, w celu ułatwienia pracy ich

wymiarom sprawiedliwości, zapewnienia przestrzegania przepi-

sów policyjnych i zapobiegania nadużyciom, które mogłyby być

powstać w związku z  przywilejami, immunitetami, zwolnienia-

mi i udogodnieniami  wyszczególnionymi w niniejszej Konwen-

cji.

2. Organizacja ułatwia , w jak największym stopniu ,  wykonywa-

nie robót publicznych na obszarze lub w sąsiedztwie jakiego-

kolwiek jej  majątku nieruchomego , użytkowanego przez nią

na terytoriach Umawiających się Stron.

Artykuł 31

W przypadku wykonywania przez Organizację zadań określonych w

artykule 2 ustęp 1 litera e) i , o ile zachodzi taka potrzeba,

w artykule 2 ustęp 2 litera b) Agencja zobowiązana jest

uwzględniać umowy międzynarodowe i przepisy krajowe odnoszące

się do dopuszczenia do lotu, przelotu i bezpieczeństwa lotu nad

terytoriami zainteresowanych Umawiających się Stron, wiążące

dla Agencji" oraz podejmować wszelkie działania  niezbędne do

zastosowania tych umów i przepisów.

Artykuł 32

W czasie wykonywania przez Organizację zadań określonych w arty-

kule 2 ustęp 1 litera e) i o ile  zachodzi taka potrzeba, w ar-



88

tykule 2 ustęp 2 litera b) Agencja przekazuje Umawiającym się

Stronom na ich żądanie wszystkie niezbędne informacje dotyczące

statku powietrznego, na temat którego posiada wiedzę wynikającą

z wykonywanych przez nią zadań, w celu umożliwienia Umawiającym

się Stronom dokonania sprawdzenia czy przestrzegane są umowy

międzynarodowe i przepisy krajowe.

Artykuł 33

Umawiające się Strony uznają  za  nieodzowne dla Agencji, by

osiągała równowagę finansową i by otrzymała do dyspozycji odpo-

wiednie środki finansowe, w granicach limitów i na warunkach

określonych w niniejszej Konwencji i statucie Agencji zawartym w

załączniku nr 1.

   Artykuł 34

1. Jakikolwiek spór, który może powstać pomiędzy Umawiającymi

się Stronami lub Umawiającymi się Stronami a Organizacją,

reprezentowaną przez Komisję, związany z interpretacją, za-

stosowaniem lub działaniem niniejszej Konwencji łącznie z

jej istnieniem, ważnością i wygaśnięciem,  i który nie zo-

stał  w ciągu 6 miesięcy rozstrzygnięty w-bezpośrednich ne-

gocjacjach lub przy  użyciu innej metody, będzie poddany

postępowaniu arbitrażowemu przed Stałym Trybunałem Arbitra-

żowym w Hadze, zgodnie z fakultatywnymi zasadami arbitrażo-

wymi tego Trybunału.

2. Sąd arbitrażowy składa się z trzech arbitrów.

3.  Siedziba sądu arbitrażowego znajduje się w Hadze. Międzyna-

rodowe Biuro Stałego Trybunału Arbitrażowego prowadzi  re-
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jestr sądowy i świadczy wszelkie administracyjne  usługi po-

trzebne Stałemu Trybunałowi Arbitrażowemu.

4. Decyzje Stałego Trybunału Arbitrażowego są wiążące dla stron

sporu.

Artykuł 35

1. Bez uszczerbku dla postanowień załącznika nr 4 do Konwencji,

w celu nadania mocy prawnej ściąganiu należności z tytułu

opłat trasowych, sądy Umawiających się Stron posiadają prawo

do wyłącznej jurysdykcji w rozpoznawaniu sporów pojawiają-

cych się w związku z działalnością Organizacji pomiędzy Or-

ganizacją, reprezentowaną przez dyrektora generalnego, a ja-

kąkolwiek osobą fizyczną lub prawną.

2. Bez uszczerbku dla postanowień załącznika nr 4 do Konwencji,

w-celu nadania mocy prawnej ściągnięciu należności z tytułu

opłat trasowych, postępowanie wszczyna się na terytorium

Umawiającej się Strony gdzie:

(a) pozwany ma miejsce zamieszkania lub zarejestrowane biu-

ro;

(b) znajduje się miejsce prowadzenia przez pozwanego dzia-

łalności - jeżeli ani jego miejsce zamieszkania ani za-

rejestrowane biuro nie znajdują się na terytorium Uma-

wiającej się Strony;

c) znajduje się majątek pozwanego - w przypadku braku pod-

staw jurysdykcji wymienionych w literze a) i b);

(d) ma swoją siedzibę EUROCONTROL - w przypadku braku pod-

staw jurysdykcji wymienionych w literze a) - c).
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Artykuł 36

1. Dokonane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Konwen-

cji zmiany postanowień statutu Agencji, zawartego w załącz-

niku nr 1, i do artykułu 16 i następnych, odnoszących się do

wspólnego systemu opłat trasowych, określonego w załączniku

nr 4 mają moc wiążącą na terytoriach Umawiających się Stron.

2. Postanowienia podatkowe zawarte w załączniku nr 3 do Konwen-

cji i artykułach 1-15 odnoszące się do wspólnego systemu

opłat trasowych zawartego w-załączniku nr 4 do Konwencji nie

mogą być zmienione przez Zgromadzenie Ogólne.

3. Każda Umawiająca się Strona jest związana postanowieniami

załącznika nr 4 do Konwencji przez okres pięciu lat od dnia,

w którym Konwencja ta w stosunku do niego weszła w życie.

Ten pięcioletni okres jest automatycznie przedłużany na na-

stępny okres pięcioletni. Umawiająca się Strona notyfikuje

Zgromadzeniu Ogólnemu na piśmie, ale nie później niż w ciągu

dwóch lat przed upływem ważności danego pięcioletniego okre-

su, że nie zgadza się na dalsze przedłużenie tego okresu.

Przestaje ona  wówczas być związana postanowieniami załącz-

nika nr 4 do Konwencji w momencie upływu  ważności tego pię-

cioletniego okresu.

4. Prawa i zobowiązania związane z wypowiedzeniem Konwencji, je-

żeli jest taka potrzeba, Umawiająca się Strona może określić

w specjalnej umowie zawartej pomiędzy nią a Organizacją.

Umowa ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne w

drodze jednomyślnego głosowania, bez uczestnictwa wypowiada-

jącej Konwencję Umawiającej się Strony.

5. Umawiająca się Strona, która nie jest dalej związana posta-

nowieniami załącznika nr 4 do Konwencji może w każdym momen-

cie złożyć na piśmie wniosek do Zgromadzenia Ogólnego o po-
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nowne związanie jej postanowieniami tego załącznika . Będzie

ona ponownie związana postanowieniami załącznika nr 4 do

Konwencji po upływie 6 miesięcy od daty, w której Zgromadze-

nie Ogólne zaakceptowało jej wniosek w tej sprawie w drodze

jednomyślnego głosowania Umawiających się Stron uczestniczą-

cych we wspólnym systemie. Zainteresowana Umawiająca się

Strona będzie związana postanowieniami załącznika nr 4 do

Konwencji przez okres pięciu lat liczony od daty ponownego

związania się. Okres ten będzie automatycznie przedłużany na

tych samych warunkach jak określone w ustępie 3.

Artykuł 37

Umawiające się Strony podejmują się zapewnić Agencji zastosowa-

nie tych wszystkich statutowych postanowień zabezpieczających

kontynuację dostarczania usług użyteczności publicznej, które są

niezbędne dla zachowania ciągłości pracy operacyjnej Agencji.

Artykuł 38

1. Niniejsza konwencja, zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego

1981r. i następnie zmieniona Protokołem otwartym do podpisu w

Brukseli w 1997r., zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

2. Konwencja raz przedłużona w ten sposób obowiązuje przez dwa-

dzieścia lat i  każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć

Konwencję, tak dalece jak jest tym zainteresowana,  w drodze

pisemnej notyfikacji rządowi Królestwa Belgii, który informu-

je rządy innych Umawiających się Stron o takiej notyfikacji.

Decyzja o wypowiedzeniu Konwencji odnosi skutek ostatniego

dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym na-

stąpiło wypowiedzenie, pod warunkiem, że przed tą datą zosta-
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nie zawarta specjalna umowa, o której mowa w ustępie 3. Przy

niezachowaniu tego warunku decyzja wypowiedzenia odnosi sku-

tek w terminie określonym w tej specjalnej umowie.

3. Prawa i zobowiązania wypowiadającej Umawiającej się Strony, w

szczególności o finansowym charakterze,  określa specjalna

umowa zawarta pomiędzy nią a Organizacją.

Umowa ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne w

drodze jednomyślnego głosowania, odbytego bez udziału wypo-

wiadającej Umawiającej się Strony.
4. Organizacja zostaje rozwiązana, jeżeli liczba Umawiających

się Stron została zredukowana do mniej niż 50% państw sygna-
tariuszy Protokołu z 1997r. w drodze decyzji Zgromadzenia
Ogólnego podjętej w jednomyślnym głosowaniu.

5. Jeżeli, zgodnie z ustępem 4 Organizacja została rozwiązana, w
celu dokonania likwidacji Organizacji zachowuje ona nadal
swoją osobowość i zdolność prawną w rozumieniu artykułu 4.

Artykuł 39

1. Przystąpienie do niniejszej Konwencji, zmienionej Protokołem
z dnia 12 lutego 1981r. i Protokołem otwartym do podpisu w
Brukseli w 1997 r., przez  państwo nie będące sygnatariuszem
późniejszego wymienionego Protokołu wymaga uzyskania zgody
Zgromadzenia Ogólnego wyrażonej w jednomyślnym głosowaniu.

2. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego notyfikuje państwu nie
sygnatariuszowi decyzję o akceptacji przystąpienia.

3. Dokumenty przystąpienia będą składane na przechowanie rządowi
Królestwa Belgii, który dokonuje notyfikacji o tym rządom in-
nych państw sygnatariuszy i państw przystępujących.

4. Przystąpienie odnosi skutek pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złożono na przechowanie dokumen-
ty przystąpienia.
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Artykuł 40

1. Przystąpienie do niniejszej Konwencji , zmienionej Protokołem
z dnia 12 lutego 1981r. i Protokołem otwartym do podpisu w
Brukseli w 1997r., będzie otwarte dla regionalnych ekonomicz-
nych zintegrowanych organizacji w terminach i na warunkach,
które zostaną uzgodnione pomiędzy Umawiającymi się Stronami i
tymi organizacjami, których członkami jest jedno lub więcej
państw sygnatariuszy. Terminy te i warunki zawiera dodatkowy
Protokół do Konwencji.

2. Dokumenty przystąpienia, o którym mowa w ustępie 1 zostaną
złożone na przechowanie rządowi Królestwa Belgii , który do-
konuje notyfikacji o tym innym stronom.

3. Przystąpienie regionalnej ekonomicznej zintegrowanej organi-
zacji odnosi skutek pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostały złożone dokumenty przystąpienia,
pod warunkiem, że dodatkowy Protokół, o którym mowa w ustępie
1 wszedł w życie.

Niniejszy jednolity tekst wprowadzający postanowienia Konwencji
i jej załączników został sporządzony w językach niemieckim, an-
gielskim, bułgarskim, chorwackim, duńskim, hiszpańskim, francu-
skim, greckim, węgierskim, włoskim, holenderskim, norweskim,
portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, cze-
skim i tureckim. Zgodnie z postanowieniem końcowym Międzynarodo-
wej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi
powietrznej EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960r., postanowieniem
końcowym Protokołu z dnia 12 lutego 1981r. zmieniającego wspo-
mnianą Konwencję, jak również zgodnie z postanowieniem końcowym
Protokołu otwartego do podpisania w Brukseli w 1997r. przy ujed-
nolicaniu wspomnianej Konwencji, kilkakrotnie zmienianej, w
przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy tekstami, tekst w
języku francuskim był rozstrzygający.
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ZAŁĄCZNIK Nr I

STATUT AGENCJI
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STATUT AGENCJI

Artykuł 1

1.  Agencja jest organem odpowiedzialnym za realizację celów i

wykonywanie zadań określonych w Konwencji lub ustalonych przez

Zgromadzenie Ogólne albo Radę i ich organy pomocnicze. Inicjuje

ona i przedkłada odpowiednim organom propozycje odnoszące się do

pełnionych przez nie różnych funkcji i wykonywanych różnych za-

dań, jak również odnoszące się do innych zadań przekazanych Or-

ganizacji. Udziela ona także wsparcia Zgromadzeniu Ogólnemu i

Radzie oraz ich zespołom pomocniczym przy pełnieniu przez nich

funkcji nadzorczych.

2.  W czasie wykonywania swoich zadań, o ile jest taka potrzeba,

Agencja korzysta z pomocy cywilnych i wojskowych ekspertów wy-

znaczonych przez państwa lub zainteresowane organizacje usługo-

dawców.

3.  Agencja jest punktem skupiającym międzynarodową współpracę i

koordynację w dziedzinie żeglugi powietrznej. Przedkłada ona

stosowne projekty i udziela niezbędnego wsparcia mając na wzglę-

dzie osiągnięcie zbieżności i wdrożenie jednolitego europejskie-

go systemu zarządzania ruchem lotniczym.

4.  Agencja, w szczególności, świadczy usługi o charakterze re-

gulacyjnym, informacyjne, pomocowe i doradcze na rzecz Umawiają-
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cych się Stron oraz, na podstawie porozumień stosownie do arty-

kułu 2 Konwencji, także na rzecz właściwych międzynarodowych or-

ganizacji i państw nie będących stronami Konwencji.

5.  Agencja, w szczególności:

a)  koordynuje plany wdrożeniowe Umawiających się Stron w

celu zapewnienia ich zbieżności z jednolitym europejskim syste-

mem zarządzania ruchem lotniczym;

b)  studiuje i rozpatruje sprawy z dziedziny żeglugi po-

wietrznej podlegające badaniu przez Organizację Międzynarodowego

Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i inne organizacje zainteresowane

lotnictwem cywilnym oraz koordynuje i przedstawia propozycje

zmian dokumentów ICAO;

c)  rozwija projekty dotyczące szczegółowego planowania dla

osiągnięcia harmonizacji i integracji służb ruchu lotniczego i

systemów, w szczególności w zakresie naziemnych i pokładowych

elementów systemów żeglugi powietrznej Umawiają- cych się Stron,

mając na uwadze ustanowienie jednolitego europejskiego systemu

zarządzania ruchem lotniczym;

d)  w koordynacji z cywilnymi i wojskowymi ekspertami wy-

znaczonymi przez państwa, rozwija projekty obejmujące po-

rozumienia w zakresie planowania strategicznego i wyznaczania

tras oraz układu przestrzeni powietrznej;

e)  rozwija propozycje dotyczące harmonizacji przepisów

prawnych odnoszących się do służb ruchu lotniczego, rozwija sko-

ordynowaną lub wspólną politykę w celu zwiększenia zarządzania

ruchem lotniczym na i wokół lotnisk oraz wspiera zwiększenie

efektywności i elastyczności wykorzystania przestrzeni powietrz-

nej przez cywilnych i wojskowych użytkowników;
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f)  występuje z projektami lub uczestniczy jako doradca we

wszystkich aspektach związanych z polityką i planowaniem. Posta-

nowienie to nie ogranicza zarządzania trasowym ruchem lotniczym,

ale rozszerza zaspokojenie zintegrowanego podejścia "gate-to-

gąte" w zarządzaniu ruchem lotniczym. Propozycje te są przygoto-

wywane przy udziale ekspertów krajowych;

g)  bada i promuje środki zwiększające skuteczność ekono-

miczną i wydajność w żegludze powietrznej;

h)  rozwija wspólne kryteria, procedury i metody w celu za-

pewnienia jak największej wydajności i jakości systemu zarządza-

nia ruchem lotniczym i służb ruchu lotniczego;

i)  rozwija programy doświadczalne, poszukiwawczo-rozwojowe

i oceniające (RDTE) krajowych organizacji zarządzania ruchem

lotniczym, łącznie ze zbieraniem i udostępnianiem ich rezulta-

tów;   

j)  prowadzi wspólne badania, testy i odpowiednie prace po-

szukiwawcze, jak również inne techniczne prace rozwojowe;

k) definiuje, oznacza, rozwija, zatwierdza i organizuje,

pod kierunkiem Rady, prace wdrażające jednolity europejski sys-

tem zarządzania ruchem lotniczym.

6.  W zakresie zapewniania służb w żegludze powietrznej, Agencja

ma następujące zadania:

a)  zapobieganie zderzeniom statków powietrznych;

b)  zapewnianie uporządkowanego i sprawnego przepływu ruchu

lotniczego;

c)  udzielanie wskazówek i informacji w celu zapewnienia

bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;
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d) powiadamianie właściwych organizacji o statku powietrz-

nym potrzebującym pomocy służb poszukiwawczo-ratowniczych i

udzielanie tym organizacjom niezbędnej pomocy.-

7.  Agencja funkcjonuje w ścisłej współpracy z organizacjami

użytkowników w celu osiągnięcia jak największej sprawności i

ekonomicznej wydajności w zaspakajaniu potrzeb lotnictwa cywil-

nego. Agencja działa w ścisłej współpracy z władzami wojskowymi

dla zaspokojenia specjalnych potrzeb lotnictwa wojskowego.

8.  W celu wykonania swoich zadań Agencja, między innymi, może

budować i użytkować budynki i urządzenia jakie są jej potrzebne

do funkcjonowania. Jednakże, dla uniknięcia zbędnego działania,

powinna ona wykorzystywać krajowe służby techniczne i istniejące

krajowe urządzenia, jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie

uzasadnione.

Artykuł 2

1.  Z zastrzeżeniem uprawnień Zgromadzenia Ogólnego i Rady,

Agencja jest kierowana przez Dyrektora Generalnego, który posia-

da dużą niezależność w kierowaniu wdrażaniem, wykorzystywaniem i

sprawnym funkcjonowaniem technicznych, finansowych i osobowych

środków będących w jego dyspozycji. W tym zakresie może on po-

dejmować kroki, które uważa za niezbędne do realizacji ciążących

na nim obowiązków.

2.  Z zastrzeżeniem ust.1 Dyrektor Generalny powinien przedkła-

dać Radzie, zgodnie z postanowieniami Konwencji, do zatwierdze-

nia :

a)  szczegółowe roczne i pięcioletnie plany przedstawiające

skutki tendencji w kształtowaniu się kosztów i stawek jednostko-

wych;
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b) opracowany pięcioletni plan finansowy i budżet, łącznie

z zobowiązaniami finansowymi oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 -

stawki jednostkowe i taryfy;

c)  bieżący, przygotowany dla Rady, roczny raport dotyczący

działalności Organizacji i jej sytuacji finansowej;

d)  bieżące zasady rządzące ogólną strukturą organizacyjną

Agencji wraz ze szczegółowymi elementami tej struktury podlega-

jącymi indywidualnej odpowiedzialności Dyrektora Generalnego.

3. Do zadań Dyrektora Generalnego należy ponadto:

a)  przedkładanie Radzie, w regularnych odstępach czasu,

sprawozdań oraz występowanie do Rady o instrukcje w każdym przy-

padku powstania ryzyka niezrealizowania zadań, przekroczenia pu-

łapów finansowych oraz w zakresie śmiertelności, a także w przy-

padku konieczności dokonania poważnych zmian w programach;

b)  negocjowanie porozumień, o których mowa w artykule 2

Konwencji w granicach dyrektyw otrzymanych od Rady.

Artykuł 3

Dyrektor Generalny opracowuje i przedkłada Radzie do zatwierdze-

nia umowy dotyczące :

a) najmu - dla zapewnienia towarów i usług na rzecz Organi-

zacji;

b)  towarów i usług dostarczanych przez Organizację;

c)  sprzedaży lub wyzbycia się majątku zbędnego.

Artykuł 4
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Dyrektor Generalny opracowuje i przedkłada Radzie do zatwierdze-

nia przepisy finansowe, które określają, w szczególności, warun-

ki dotyczące opłacania składek przez poszczególne kraje, warunki

na jakich Agencja może zaciągać pożyczki, warunki zapewniające

właściwe zarządzanie finansami, łącznie z wewnętrzną kontrolą

ksiąg finansowych.  

Artykuł 5

Z zachowaniem prawa Umawiających się Stron do przedstawiania od-

powiednich propozycji, Dyrektor Generalny przedkłada Radzie do

zatwierdzenia przepisy prawne dotyczące personelu Agencji:

a) zawierające, w szczególności, postanowienia dotyczące

narodowości pracowników, dokonywania ich wyboru, zasad i trybu

zatrudniania, siatki płac, emerytur/rent, wewnętrznego opodatko-

wania, niezdolności do pracy, tajemnicy służbowej i ciągłości

pracy;

b)  stwierdzające, że personel Agencji jest zatrudniany

spośród obywateli Umawiających się Stron. Personel, pochodzący z

państw nie będących Stronami jest zatrudniany zgodnie z porozu-

mieniami określonymi w artykule 2 ustęp 3 Konwencji, lub w oka-

zjonalnych przypadkach, na podstawie należycie uzasadnionej de-

cyzji Dyrektora Generalnego.

2.  Trybunał Administracyjny Międzynarodowej Organizacji Pracy

posiada wyłączną jurysdykcję w sporach pomiędzy Organizacją i

pracownikami Agencji, z wyłączeniem jurysdykcji wszystkich sądów

i trybunałów krajowych albo międzynarodowych.

Artykuł 6
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1.  Dyrektor Generalny jest wybierany na pięcioletnią kadencję

urzędowania większością głosów Zgromadzenia Ogólnego, przy za-

chowaniu warunku, że większość ta obejmuje 3/4 oddanych głosów

ważonych, ustalonych zgodnie z artykułem 11 Konwencji, i co naj-

mniej 3/4 liczby Umawiających się Stron uczestniczyło w tym gło-

sowaniu. Okres ten może być raz przedłużony zgodnie z tą samą

procedurą. Regulamin pracy Dyrektora Generalnego podlega za-

twierdzeniu przez Radę.

2.  Dyrektor Generalny reprezentuje Organizację w postępowaniach

sądowych i we wszystkich sprawach cywilnych.

3.  Zgodnie z polityką przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne i Ra-

dę, Dyrektor Generalny ponadto:

a)  może wyznaczać pracowników i określać czas ich pracy

zgodnie z regulaminem pracy; wyznaczenie pracownika do zadań

stopnia A1 lub A2 normalnie na okres pięciu lat, co może być

jeszcze raz powtórzone, wymaga uzyskania zatwierdzenia przez Ra-

dę;

b)  może zaciągać pożyczki zgodnie z przepisami finansowymi

i w granicach limitów ustalonych w tym celu przez Radę;

c)  może zawierać umowy zgodnie z przepisami kontraktowymi,

o których mowa w artykule 3 i w granicach limitów określonych w

tym celu przez Radę;

d)  opracowuje i przedkłada Radzie do zatwierdzenia przepi-

sy w zakresie ochrony danych, określone w artykule 7 ustęp 2 li-

tera l) Konwencji;

e) opracowuje i przedkłada Radzie do zatwierdzenia zasady i

procedury mające zastosowanie do standardów, specyfikacji i

praktyk w zakresie systemów zarządzania ruchem lotniczym i

świadczenia usług.
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4.  Dyrektor Generalny może wykonać obowiązki określone w ni-

niejszym artykule bez uprzedniego zwracania się w tych sprawach

do Rady, ale musi jednocześnie informować Radę o wszystkich

środkach przedsiębranych w celu wykonania przysługujących mu

tych uprawnień.

5.  Rada określa warunki na jakich wyznacza się zastępcę Dyrek-

tora Generalnego do realizacji jego zadań.

Artykuł 7

1.  W budżecie przychody i wydatki powinny być zrównoważone.

Preliminarz wszystkich przychodów i wydatków Agencji opracowywa-

ny jest na każdy rok obrachunkowy.

2.  Rok obrachunkowy rozpoczyna się dnia 1 stycznia danego roku,

a kończy się dnia 31 grudnia tego roku.

3.  Projekt budżetu i pięcioletniego planu finansowego Dyrektor

Generalny przedkłada Radzie do zatwierdzenia nie później niż do

dnia 31 października roku poprzedzającego.

Artykuł 8

1.  Organizacja może zaciągać pożyczki na rynkach finansowych

Umawiających się Stron w celu zapewnienia środków niezbędnych do

wykonania przez nią jej zadań.

2.  Organizacja może emitować pożyczki na rynkach finansowych

Umawiających się Stron, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczą-

cymi emitowania pożyczek, zaś w przypadku braku takich przepisów

prawnych, na mocy porozumienia z Umawiającą się Stroną.

3. Przepisy finansowe określają procedury, zgodnie z którymi Or-

ganizacja zaciąga i spłaca pożyczki.
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4.  Każdy budżet i każdy pięcioletni plan finansowy określa mak-

symalną kwotę, jaką Organizacja może pożyczyć w okresie roku ob-

jętego budżetem i pięcioletniego planu finansowego.

5.  W sprawach objętych tym artykułem Organizacja działa w poro-

zumieniu z właściwymi władzami Umawiających się Stron lub z ich

bankami emisyjnymi.

Artykuł 9

Jeżeli wymagają tego okoliczności budżet i pięcioletni plan fi-

nansowy mogą podlegać zrewidowaniu w czasie roku obrachunkowego,

przy zachowaniu wymogów określonych dla ich opracowania i za-

twierdzenia.

Artykuł 10

1. Księgi rachunkowe wszystkich budżetowych przychodów i wydat-

ków Agencji i zarządzanie finansami podlegają corocznej kontroli

przez komisję rewizyjną.

2. Komisji rewizyjnej udzielają pomocy w jej pracy niezależni

audytorzy z zewnątrz. Firmę konsultantów audytorów wyznacza Rada

na okres trzyletni zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 litera f) Kon-

wencji.

3.  Celem kontroli dokonywanej przez komisje rewizyjną, przy po-

mocy konsultantów audytorów z zewnątrz, jest ustalenie normalne-

go pochodzenia przychodów i wydatków i prawidłowego zarządzania

finansami. Komisja rewizyjna przedkłada Radzie na zakończenie

każdego roku obrachunkowego sprawozdanie zawierające komentarz

Agencji do tego sprawozdania. Rada może polecić Agencji podjęcie

stosownych środków zaleconych w raporcie komisji rewizyjnej,

zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 litera a Konwencji.
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4.  Komisja rewizyjna powinna zapewnić, by do Agencji wprowadzo-

no właściwy wewnętrzny mechanizm kontrolny, który byłby zgodny z

przyjętą zbiorową praktyką  i zarządzaniem.

5.  Komisja rewizyjna może dokonywać przeglądu innych finanso-

wych wyników Agencji stosownie do zakresu posiadanych przez nią

pełnomocnictw.

Artykuł 11

1.  Na żądanie Rady, na wniosek Agencji lub na życzenie Dyrekto-

ra Generalnego może być dokonywana inspekcja administracyjna lub

techniczna służb Agencji.

2.  Inspekcja, o której mowa w ustępie 2 może być dokonywana

przez urzędników administracyjnych Umawiających się Stron, a w

razie potrzeby, także przy pomocy z zewnątrz. Każda komisja in-

spekcyjna powinna się składać z dwóch osób różnej narodowości i

powinna mieć w swoim składzie, o ile jest to możliwe, osobę,

która już uczestniczyła w takiej inspekcji.

Artykuł 12

Rada określa języki robocze Agencji.

Artykuł 13

Agencja prowadzi publikacje niezbędne dla jej funkcjonowania.

Artykuł 14

Wszystkie projekty zmian statutu podlegają zatwierdzeniu przez

Zgromadzenie Ogólne zgodnie z postanowieniem artykułu 6 ustęp 1

litera d) Konwencji.
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ZAŁĄCZNIK Nr II

REJONY INFORMACJI POWIETRZNEJ
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REJONY INFORMACJI POWIETRZNEJ

Republika Federalna Niemiec

Górny Rejon Informacji Powietrznej Berlin
Górny Rejon Informacji Powietrznej Hanower
Górny Rejon Informacji Powietrznej Nadrenia
Rejon Informacji Powietrznej Brema
Rejon Informacji Powietrznej Dusseldorf
Rejon Informacji Powietrznej Frankfurt
Rejon Informacji Powietrznej Monachium
Rejon Informacji Powietrznej Berlin

Republika Austrii

Rejon Informacji Powietrznej Wiedeń

Królestwo Belgii - Wielkie Księstwo Luksemburga

Górny Rejon Informacji Powietrznej Bruksela
Rejon Informacji Powietrznej Bruksela

Republika Bułgarii

Rejon Informacji Powietrznej Sofia
Rejon Informacji Powietrznej Warna

Republika Cypru

Rejon Informacji Powietrznej Nikozja

Republika Chorwacji

Rejon Informacji Powietrznej Zagrzeb

Królestwo Danii

Rejon Informacji Powietrznej Kopenhaga

Królestwo Hiszpanii
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Górny Rejon Informacji Powietrznej Madryt
Rejon Informacji Powietrznej Madryt
Górny Rejon Informacji Powietrznej Barcelona
Rejon Informacji Powietrznej Barcelona
Górny Rejon Informacji Powietrznej Wyspy Kanaryjskie
Rejon Informacji Powietrznej Wyspy Kanaryjskie

Republika Francuska - Księstwo Monako(*)

Górny Rejon Informacji Powietrznej Francja
Rejon Informacji Powietrznej Paryż
Rejon Informacji Powietrznej Brest
Rejon Informacji Powietrznej Bordeaux
Rejon Informacji Powietrznej Marsylia(*)
Rejon Informacji Powietrznej Reims

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Ir-
landii

Górny Rejon Informacji Powietrznej Szkocja
Rejon Informacji Powietrznej Szkocja
Górny Rejon Informacji Powietrznej Londyn
Rejon Informacji Powietrznej Londyn

Republika Grecji

Górny Rejon Informacji Powietrznej Ateny
Rejon Informacji Powietrznej Ateny

Republika Węgierska

Rejon Informacji Powietrznej Budapeszt

Irlandia

Górny Rejon Informacji Powietrznej Shannon
Rejon Informacji Powietrznej Shannon
Oceaniczny Rejon Przejściowy Shannon określony następu-
jącymi współrzędnymi : 51 stopień szer. półn.  15 sto-
pień dług. zach., 51 stopień szer. półn.  8 stopień
dług. zach. , 48 stopień 30 minut szer. półn.  8 stopień
dług. zach., 49 stopień szer. półn.  15 stopień dług.
zach., 51 stopień szer. półn.  15 stopień dług. zach. na
i powyżej 55 FL

Republika Włoska
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Górny Rejon Informacji Powietrznej Mediolan
Górny Rejon Informacji Powietrznej Rzym
Górny Rejon Informacji Powietrznej Brindisi
Rejon Informacji Powietrznej Mediolan
Rejon Informacji Powietrznej Rzym
Rejon Informacji Powietrznej Brindisi

Malta

Rejon Informacji Powietrznej Malta

Królestwo Norwegii

Górny Rejon Informacji Powietrznej Oslo
Górny Rejon Informacji Powietrznej Stavanger
Górny Rejon Informacji Powietrznej Trondheim
Górny Rejon Informacji Powietrznej Bodo
Rejon Informacji Powietrznej Oslo
Rejon Informacji Powietrznej Stavanger
Rejon Informacji Powietrznej Trondheim
Rejon Informacji Powietrznej Bodo
Oceaniczny Rejon Informacji Powietrznej Bodo

Królestwo Holandii

Rejon Informacji Powietrznej Amsterdam

Republika Portugalii

Górny Rejon Informacji Powietrznej Lizbona
Rejon Informacji Powietrznej Lizbona
Rejon Informacji Powietrznej Santa Maria

Rumunia

Rejon Informacji Powietrznej Bukareszt

Republika Słowacji

Rejon Informacji Powietrznej Bratysława

Republika Słowenii
Rejon Informacji Powietrznej Lubjljana

Królestwo Szwecji

Górny Rejon Informacji Powietrznej Malmo
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Górny Rejon Informacji Powietrznej Sztokholm
Górny Rejon Informacji Powietrznej Sundsvall
Rejon Informacji Powietrznej Malmo
Rejon Informacji Powietrznej Sztokholm
Rejon Informacji Powietrznej Sundsvall

Konfederacja Szwajcarska

Górny Rejon Informacji Powietrznej Szwajcaria
Rejon Informacji Powietrznej Szwajcaria

Republika Czeska

Rejon Informacji Powietrznej Praga

Republika Turcji

Rejon Informacji Powietrznej Ankara
Rejon Informacji Powietrznej Stambuł

                                                                 

ZAŁĄCZNIK nr III
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POSTANOWIENIA PODATKOWE

POSTANOWIENIA PODATKOWE

Artykuł 1

1. Z zachowaniem zwolnień określonych w artykule 22 i 23 Konwen-

cji, w przypadku gdy Organizacja dla prowadzenia jej oficjalnej
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działalności dokonuje zaopatrzenia się w majątek  lub zamawia

wykonanie usług o materialnej wartości, z tytułu których pośred-

nie cła, podatki lub opłaty ( łącznie z cłami, podatkami lub

opłatami importowymi innymi aniżeli te, o których mowa w artyku-

le 23 ustęp 1 Konwencji) zostały zapłacone lub są wymagalne,

rządy państw członkowskich, w miarę możliwości, powinny podjąć

stosowne działanie dla zrekompensowania Organizacji skutków fi-

nansowych takich ceł, podatków lub opłat albo poprzez zwiększe-

nie składek na rzecz Organizacji albo poprzez zrzeczenie się

kwot należnych z tytułu tych ceł, podatków lub opłat lub ich

zwrot Organizacji.

2.  Ze względu na zobowiązania płatnicze Organizacji w stosunku

do państwa członkowskiego, które dokonało inwestycji w kapitale

trwałym, o ile koszt tego jest refundowany przez Organizację,

państwo to zapewni, żeby jego zestawienia kwotowe przedłożone

Organizacji nie zawierały kwot ceł, podatków lub opłat, z któ-

rych Organizacja została zwolniona, które będą jej refundowane

lub które mogłyby być przyczyną zwiększenia składek na rzecz Or-

ganizacji w przypadku gdyby Organizacja dokonała tych inwestycji

sama.

3. Postanowienie niniejszego artykułu nie ma zastosowania w sto-

sunku do ceł, podatków lub opłat pobieranych jako zapłata na

rzecz służb użyteczności publicznej.

Artykuł 2

Majątek Organizacji, do którego ma zastosowanie artykuł 1 ustęp

1 nie może być sprzedany lub rozdysponowany w inny sposób, jak

tylko zgodnie z warunkami określonymi przez rządy zainteresowa-

nych państw.
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Artykuł 3

1. Dyrektor Generalny Agencji i zatrudnieni członkowie Organiza-

cji podlegają opodatkowaniu na rzecz Organizacji z tytułu pensji

i wynagrodzeń płaconych im przez Organizację zgodnie z zasadami

i warunkami określonymi przez Zgromadzenie Ogólne. Pensje te i

wynagrodzenia są zwolnione z krajowego podatku dochodowego.

Jednakże państwa członkowskie mogą wziąć pod uwagę pensje i wy-

nagrodzenia zwolnione z krajowego podatku dochodowego przy osza-

cowaniu kwoty podatku płaconej z tytułu innych dochodów przez

odbiorców wspomnianych wynagrodzeń i pensji.

2. Postanowienie ustępu 1 nie ma zastosowania do emerytur i rent

płaconych przez Organizację.

3. Nazwiska, tytuły, adresy, jak również wynagrodzenia, i o ile

ma to zastosowanie emerytury, pracowników i byłych pracowników,

do których mają zastosowanie postanowienia ustępu 1 i 2 będą

okresowo podawane do wiadomości państwom członkowskim.

Artykuł 4

Dla celów niniejszego załącznika Organizacja współdziała z wła-

ściwymi władzami zainteresowanych państw członkowskich.

Artykuł 5

1. Niniejszy załącznik zastępuje Protokół Dodatkowy do Konwencji

podpisany w Brukseli dnia 6 czerwca 1970 r., zmieniony Protoko-

łem podpisanym w Brukseli dnia 21 października 1978r., a następ-

nie wspólnie zmienione przez artykuł XXXVIII Protokołu podpisa-

nego w Brukseli dnia 12 lutego 1981r. zmieniającego Konwencję.
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2. Nie naruszając postanowień ustępu 1, zobowiązania zawarte w

artykule 3 Protokołu Dodatkowego z dnia 6 czerwca 1970r. pozo-

stają w mocy do czasu,  gdy odpowiednie roszczenia i zobowiąza-

nia nie zostaną całkowicie zaspokojone.

ZAŁĄCZNIK Nr IV
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POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU
OPŁAT TRASOWYCH



POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO SYSTEMU

OPŁAT TRASOWYCH

Artykuł 1

Umawiające się Strony wyrażają zgodę na kontynuowanie zarządza-

nia wspólnym systemem ustanawiania, fakturowania i zbierania

opłat trasowych w formie jednostkowej opłaty za lot oraz wyko-

rzystywanie do tych celów służb EUROCONTROL.

Artykuł 2

Organizacja ustanawia, fakturuje i zbiera opłaty trasowe należne

od użytkowników służb trasowych w żegludze powietrznej na wnio-

sek Umawiających się Stron uczestniczących we wspólnym systemie

opłat trasowych.

Artykuł 3

W sprawach odnoszących się do opłat trasowych, Rada jest organem

odpowiedzialnym za określenie porozumień będących przedmiotem

decyzji Zgromadzenia Ogólnego w sprawach opłat trasowych i nad-

zorującym zadania Agencji w tej dziedzinie.

Rada, między innymi :

a)  przygotowuje dla Zgromadzenia Ogólnego decyzje w spra-

wach polityki w zakresie opłat trasowych;

b) ustala jednostkę rozliczeniową, w której określane są

opłaty trasowe;

c)  określa, zgodnie z decyzjami podjętymi na podstawie ar-

tykułu 6 ustęp 2 Konwencji, warunki zastosowania systemu, łącz-

nie z warunkami płatności, jak również stawki jednostkowe i ta-

ryfy oraz okres w czasie którego one obowiązują;
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d) zatwierdza sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu

opłat trasowych EUROCONTROL;

e) zatwierdza przepisy finansowe mające zastosowanie do

systemu opłat trasowych;

f) zatwierdza załączniki do budżetu odnoszące się do dzia-

łalności EUROCONTROL w zakresie opłat trasowych.

Artykuł 4

Opłaty trasowe wykazane w rachunku wystawionym przez Organizację

określają pojedynczą opłatę należną za każdy lot, która powoduje

powstanie pojedynczego roszczenia EUROCONTROL o dokonanie zapła-

ty, w jego siedzibie.

Artykuł 5

1.  Opłatę uiszcza osoba, która była operatorem statku powietrz-

nego w czasie kiedy odbywał się lot. Opłata łączy się z prawem

zastawu w stosunku do statku powietrznego, który ponosi opłatę,

bez względu na to w czyich znajduje się rękach, jeżeli zezwalają

na to przepisy krajowe Umawiających się Stron.

2. Jeżeli identyfikator ICAO lub inny uznany identyfikator jest

wykorzystywany do identyfikacji lotu, EUROCONTROL ma prawo są-

dzić, że operatorem jest agencja operująca statkami powietrzny-

mi, której przyznano identyfikator ICAO lub w stosunku do której

rozpoczęty był proces przyznawania identyfikatora w trakcie od-

bywania lotu, lub która została wymieniona w planie lotu, lub

została rozpoznana poprzez wykorzystywanie tego identyfikatora

ICAO albo innego uznanego identyfikatora w prowadzeniu łączności

z kontrolą ruchu lotniczego, lub i jakikolwiek inny sposób.
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3.   Jeżeli nie można zidentyfikować operatora, właściciel stat-

ku jest uważany za operatora aż do momentu, dopóki nie wykaże,

że to inna osoba  operowała statkiem powietrznym.

4.  Operator i właściciel statku powietrznego są zobowiązani so-

lidarnie do uiszczenia zapłaty, jeżeli przepisy prawne Umawiają-

cej się Strony na to zezwalają.  

Artykuł  6

1.  W przypadku gdy należna kwota nie została uiszczona, zostają

podjęte środki zmierzające do jej odzyskania, łącznie z zajęciem

zabezpieczającym i sprzedażą statku powietrznego, jeżeli przepi-

sy prawne Umawiającej się Strony, na terytorium której statek

powietrzny wylądował, na to zezwalają.

2. Podjęte środki, na wniosek EUROCONTROL, mogą obejmować prze-

prowadzenie przez Umawiającą się Stronę lub inny właściwy organ

administracji odpowiedzialny za transport lotniczy lub zarządza-

nie ruchem lotniczym, postępowania wyjaśniającego w sprawie oso-

by zobowiązanej do zapłaty, jeśli odpowiednie przepisy prawne na

to zezwalają.

Artykuł 7

1. Postępowania zmierzające do odzyskania należnej kwoty prowa-

dzone są albo przez EUROCONTROL, albo , na życzenie EUROCONTROL,

przez Umawiającą się Stronę lub inny organ upoważniony do tego

przez Umawiającą się Stronę.

2. Należności można dochodzić w drodze postępowania sądowego lub

administracyjnego.

3.  Umawiająca się Strona informuje EUROCONTROL o procedurach

stosowanych w jego państwie i przed właściwymi sądami, trybuna-

łami i organami administracyjnymi.
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Artykuł  8

Postępowanie o ściągnięcie należności jest prowadzone na teryto-

rium Umawiającej się Strony :

a)  na którym dłużnik posiada miejsce swojego zamieszkania

albo zarejestrowania siedziby jego przedsiębiorstwa;

b)   na którym dłużnik prowadzi swoją działalność, jeżeli

miejsce zamieszkania lub zarejestrowania siedziby jego przedsię-

biorstwa nie znajduje się na terytorium tej Umawiającej się

Strony;

c)  na którym posiada swój majątek, w przypadku gdy nie wy-

stępują

 podstawy jurysdykcji, o których mowa w literze a) i b);

d)  na którym znajduje się siedziba EUROCONTROL, w przypad-

ku gdy nie występują podstawy jurysdykcji, o której mowa w li-

trze a),b) i c).

Artykuł  9

1.  Postanowienia artykułu 5, 6, 7 i 8 nie uniemożliwiają ja-

kiejkolwiek Umawiającej się Stronie lub innemu organowi upoważ-

nionemu przez Umawiającą się Stronę, do działania na wniosek EU-

ROCONTROL, w jego imieniu, w postępowaniach o ściągnięcie

należności poprzez zajęcie zabezpieczające i sprzedaż statku po-

wietrznego zgodnie z administracyjnymi lub sądowymi procedurami

odpowiedniej Umawiającej się Strony.

 2.  Prawo zajęcia zabezpieczającego i sprzedaży dotyczy wyposa-

żenia, części zamiennych, paliwa, zapasów i dokumentów zajętego

lub sprzedawanego statku powietrznego.
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3.  Ważność i skuteczność zajęcia zabezpieczającego i sprzedaży

określa się według przepisów prawnych Umawiającej Strony, na te-

rytorium której zajęcie zabezpieczające jest dokonywane.

Artykuł 10

EUROCONTROL ma zdolność prawną do wszczynania postępowań przed

właściwymi sądami, trybunałami i władzami administracyjnymi

państw nie będących stronami Konwencji.

Artykuł  11

Następujące decyzje podejmowane przez Umawiającą się Stronę są

uznawane i wiążące dla innych Umawiających się Stron:

a)  ostateczne orzeczenia sądu lub trybunału,

b) decyzje władz administracyjnych podlegające rozpatrzeniu

przez sąd lub trybunał, ale nie dłużej niż do momentu rozpatrze-

nia przez sąd lub trybunał odwołania poprzez wydanie ostateczne-

go orzeczenia, wycofania odwołania lub upływu okresu przewidzia-

nego do złożenia odwołania.

Artykuł 12

Decyzje określone w artykule 11 nie będą uznawane i wiążące w

następujących przypadkach :

a)  jeżeli sąd, trybunał lub organ władzy administracyjnej

państwa, w którym je wydano nie był właściwy w sprawie zgodnie z

artykułem 8;
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b)  jeżeli decyzja jest w sposób oczywisty niezgodna z po-

lityką Umawiającej się Strony, będącej adresatem decyzji;

c) jeżeli dłużnik nie otrzymał we właściwym czasie decyzji

organu administracji lub instytucji prowadzącej postępowanie, co

uniemożliwiło mu obronę w sprawie lub złożenie odwołania;

d) jeżeli postępowania odnoszące się do tych samych opłat

trasowych zostały już wcześniej wszczęte i nadal się toczą przed

sądem, trybunałem lub organem administracji państwowej Umawiają-

cej się Strony, będącej adresatem decyzji;

e)  jeżeli decyzja jest niezgodna z decyzją wydaną w spra-

wie tych samych opłat przez Umawiającą się Stronę, będącą jej

adresatem;

f)  jeżeli sąd, trybunał lub organ władzy administracyjnej

Umawiającej się Strony, która wydała decyzję, w celu jej podję-

cia, zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczą-

cego statusu prawnego lub zdolności prawnej osób fizycznych, ich

praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testa-

mentów lub dziedziczenia w taki sposób, że jest to sprzeczne z

przepisem prywatnego  prawa międzynarodowego Umawiającej się

Strony, będącej adresatem decyzji i jeśli ten sam rezultat można

było osiągnąć przez zastosowanie  przepisów prywatnego prawa

międzynarodowego Umawiającej się Strony.

Artykuł 13

Decyzje, o których mowa w artykule 11, jeżeli są wykonalne na

terytorium Umawiającej się Strony, która je wydała, będą wykony-

wane zgodnie z prawem państwa, będącego ich adresatem. W miarę

potrzeby, na wniosek sądu, trybunału lub organu władz admini-

stracyjnych Umawiającej się Strony, będącej adresatem decyzji,

zostanie im nadany tytuł wykonalności.
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Artykuł 14

1.  Do wniosku, o którym mowa w art.13 należy dołączyć:

a)  poświadczoną kopię decyzji;

b) w przypadku orzeczenia sądu lub trybunału wydanego w

trybie zaocznym, oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu po-

twierdzającego, że dłużnik był powiadomiony o postępowaniu w

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

c)  w przypadku decyzji administracyjnej, dokument stwier-

dzający, że warunki określone w artykule 11 zostały spełnione ;

d) dokument stwierdzający, że wydana decyzja jest wykonalna

na terytorium Umawiającej się Strony, która ją wydała i że dłuż-

nik otrzymał zawiadomienie o decyzji we właściwym czasie.

2.  Na żądanie sądu, trybunału lub organu władzy administracyj-

nej Umawiającej się Strony, będącej adresatem decyzji, należy

przedstawić właściwie poświadczone tłumaczenie dokumentów. Nie

można żądać uwierzytelnienia tych dokumentów lub innych podob-

nych formalności.

Artykuł 15

1.  Wniosek, o którym mowa w artykule 13 może być odrzucony tyl-

ko w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn wskazanych w arty-

kule 12. W żadnym przypadku decyzja nie może być rewidowana co

do meritum na terytorium Umawiającej się Strony, będącej jej ad-

resatem.

2.  Procedura uznania i wykonania decyzji podlega przepisom

prawnym Umawiającej się Strony, będącej jej adresatem, o ile

Konwencja nie stanowi inaczej.

Artykuł 16
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Kwoty zebrane przez EUROCONTROL wypłacane są Umawiającym się

Stronom zgodnie z decyzjami Rady.

Artykuł 17

W przypadku gdy roszczenie jest rewindykowane przez Umawiającą

się Stronę, zebrana kwota bez zwłoki przekazywana jest do EURO-

CONTROL, która postępuje dalej zgodnie z artykułem 16. Koszty

ściągnięcia należności poniesione przez to Umawiające się Pań-

stwo obciążają EUROCONTROL.

Artykuł 18

Właściwe władze Umawiających się Stron współpracują z EUROCON-

TROL w zakresie ustanawiania i pobierania opłat trasowych.

Artykuł 19

Jeżeli Rada podejmie jednogłośnie decyzję o odstąpieniu od ścią-

gania należności, zainteresowana Umawiająca się Strona może wów-

czas podjąć działania, które uzna za stosowne. W takim przypadku

postanowienia Konwencji odnoszące się do ściągania należności

oraz uznawania i wykonywania decyzji nie są stosowane.
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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-
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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











FINAL ACT

OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE ON THE PROTOCOL
CONSOLIDATING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO
CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION OF 13 DECEMBER 1960, AS

VARIOUSLY AMENDED (Brussels, 27 June 1997)



FINAL ACT

OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE ON THE PROTOCOL
CONSOLIDATING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-

OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION OF 13 DECEMBER 1960, AS VARIOUSLY
AMENDED (Brussels, 27 June 1997)

THE PLENIPOTENTIARIES OF:
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF CROATIA,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE KINGDOM OF SPAIN.
THE FRENCH REPUBLIC,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF MALTA,
THE PRINCIPALITY OF MONACO,
THE KINGDOM OF NORWAY.
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,

ROMANIA.
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE SWISS CONFEDERATION,
THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF TURKEY.

Assembled at Brussels on 27 June 1997;

Have decided to incorporate In the EUROCONTROL International Convention relating to Co-
operation for the Safety of Air Navigation, as amended at Brussels in 1981, the amendments which
are set out in Annex 1 to the present Final Act;

Have adopted the Protocol consolidating the EUROCONTROL International Convention relating to
Co-operation for the Safety of Air Navigation, which was opened for signature on 27 June 1997, and
which is set out In Annex 2 to the present Final Act;



Have noted the following statement by the Kingdom of the Netherlands, on behalf of the European
Community Member States, Members of EUROCONTROL:

"The European Community Member States, Members of EUROCONTROL, declare that their
signature of the Protocol consolidating the EUROCONTROL International Convention relating to Co-
operation for the Safety of Air Navigation, which was opened for signature on 27 June 1997, and
which is set out in Annex 2 to the present Final Act is without prejudice to the Community's exclusive
competence in certain areas covered by that Convention and to the Community's membership of
EUROCONTROL for the purpose of exercising such exclusive competence.";

Have noted the following statement by the Kingdom of Belgium:

"White signing this text without entering any formal reservation, the Kingdom of Belgium hereby
declares that it attaches particular importance both to airspace being organised in such a way as to
guarantee that there will be no discrimination in the accessibility of its airports, and to the promotion of
dialogue between the social partners,";

Have noted the following statement by the Hellenic Republic:

"The Hellenic Republic signs the Final Act of the Diplomatic Conference on the Protocol consolidating
the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation
of 13 December 1960, on the understanding that the implementation and application of the provisions
of the aforesaid Protocol must be in conformity with the ICAO legal framework and procedures,":

Have noted  the following statement by the Federal Republic of Germany:

"The Federal Republic of Germany considers it essential that EUROCONTROL's future Regulation
on data protection meet at least the standard of the European Community Directive on data
protection.

There must be a guarantee that personal data transmitted by the Organisation to a Contracting Party
should be afforded by the said Contracting Party the same protection as that provided for by the
above-mentioned Regulation.":

Have adopted the following resolutions:

/.     Resolution urging Member States to ratify the Protocol at their earliest convenience The
Conference,

Assembled at Brussels on 27 June 1997 for the purpose of adopting the Protocol consolidating the
EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation;

Having unanimously adopted the aforesaid Protocol;

Considering that it is highly desirable that the aforesaid Protocol should come into force as soon as
possible:

Urges all Contracting Parties to ratify, accept or approve the Protocol consolidating the
EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation
as soon as possible:



Requests the Director General of EUROCONTROL to take all practical measures, In cooperation
with Contracting Parties, to provide assistance, if requested, in the process or ratification,
acceptance or approval of the aforesaid Protocol,

//.     Resolution on early implementation of the Protocol

 The Conference,

Assembled at Brussels on 27 June 1997 for the purpose of adopting the Protocol consolidating the
EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation;

Having unanimously adopted the aforesaid Protocol;

Having noted the decisions taken by the Ministers of Transport of the member States of the
European Civil Aviation Conference (ECAC) meeting in Copenhagen on 14 February 1997 regarding
the ECAC Strategy;

Having noted the Invitationby the ECAC Ministers of Transport to the EUROCONTROL Permanent
Commission to consider arrangements for the implementation in advance of the revised
EUROCONTROL Convention as proposed in the ECAC Strategy;

Recognising the need for an early implementation, where appropriate, of certain provisions in the
revised Convention in order to entrust the EUROCONTROL Organisation and in particular its
Agency with the roles and duties as reflected in the ECAC Institutional Strategy;

Reconfirming their commitment to attain, through the provisions of the revised Convention and in
close cooperation with all parties concerned, a safe and efficient European air traffic management
system as well as an efficient common route charges system;

Urges all Contracting Parties to participate, to the fullest extent possible, in the realisation of the
earty implementation of certain provisions in the revised Convention.

Have adopted the following joint declarations:

/.     Joint Declaration on the draft EUROCONTROL regulation on Data Protection The

Conference,

Assembled at Brussels on 27 June 1997 for the purpose of adopting the Protocol consolidating the
EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the
Safety of Air Navigation,

Having unanimously adopted the aforesaid Protocol,

Having noted the draft EUROCONTROL Regulation on Data Protection,

Makes the following joint declaration:

The signatory States undertake to ensure that an internal data protection regulation of the
EUROCONTROL Organisation will be approved by the Council at the earliest possible
opportunity




















































































































































