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Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych 
Unii Europejskiej (wersja przekształcona)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1, 
konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji rozpatruje wszelkie wnioski w sprawie przekształcenia 
przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
projektu.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji w dniu 
1 marca 2012 r.

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Załącznik

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 16 stycznia 2012 r.

OPINIA

DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii 
Europejskiej (wersja przekształcona)
(COM(2011)0827 final z dnia 1.12.2011 r. – 2011/0391(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa ,robocza złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 12 grudnia 
2011 r. w celu zbadania między innymi ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas rozpatrywania1 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady mającego na celu przekształcenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 
stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w 
portach lotniczych Wspólnoty grupa wspólnie uzgodniła, co następuje:

1) w punkcie 18 preambuły początkowe słowa: „Port lotniczy można wyznaczyć jako 
koordynowany” należy zastąpić słowami: „Port lotniczy można wyznaczyć jako port lotniczy 
z organizacją rozkładów lub koordynowany”;
2) w art. 6 ust. 1 odniesienie do „art. 13 i 18” powinno być odniesieniem do „art. 13, art. 17 
ust. 1 i art. 18”;
3) w art. 9 ust. 3 początkowe słowa: „Bez uszczerbku dla przepisów art. 10 ust. 2” należy 
skreślić.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na stwierdzenie, w wyniku 
wspólnego porozumienia, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż 
wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do 

                                               
1 Grupa konsultacyjna miała do dyspozycji niemiecką, angielską i francuską wersję językową i pracowała w 
oparciu o wersję francuską, która jest oryginalną wersją rozpatrywanego dokumentu.
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kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami wniosek 
zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych.
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