
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 65/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające
wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (1),
w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem
Komisji jest przyjęcie środków w celu wprowadzenia
w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczą-
cych ochrony lotnictwa we Wspólnocie Europejskiej.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia
4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowa-
dzenia w życie wspólnych podstawowych standardów
dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2)
było pierwszym aktem zawierającym takie środki.

(2) Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które szczegó-
łowo określą wspólne podstawowe standardy.

(3) W szczególności powinna istnieć możliwość testowania
nowych technologii i procesów, na zasadzie próby
i w ograniczonym okresie czasu. Takie próby nie
powinny negatywnie wpływać na ogólny poziom
ochrony lotnictwa.

(4) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 622/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil-
nego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 622/2003 dodaje się art. 3a
w następującym brzmieniu:

„Artykuł 3a

Nowe metody i procesy

1. Państwa Członkowskie mogą dopuścić metodę tech-
niczną lub proces dotyczący działań z zakresu ochrony,
które są stosowane zamiast działań określonych
w Załączniku, pod warunkiem że:

a) metodę tę lub proces stosuje się w celu oceny nowego
sposobu prowadzenia działań z zakresu ochrony; oraz

b) nie wpłynie to negatywnie na ogólny osiągany poziom
ochrony.

2. Co najmniej cztery miesiące przed planowanym wpro-
wadzeniem proponowanej nowej metody lub procesu dane
Państwo Członkowskie informuje o tym Komisję i Państwa
Członkowskie na piśmie, załączając ocenę wskazującą, w jaki
sposób zagwarantuje, że zastosowanie nowej metody lub
procesu spełnia wymóg ust. 1 lit. b). Notyfikacja taka
winna również zawierać szczegółowe informacje na temat
miejsca (miejsc), gdzie metoda lub proces zostaną zastoso-
wane, i przewidywanej długości okresu prowadzenia próby.

3. Jeśli Komisja udzieli Państwu Członkowskiemu pozy-
tywnej odpowiedzi lub jeśli nie udzieli odpowiedzi w ciągu
trzech miesięcy od otrzymania pisemnego wniosku, Państwo
Członkowskie może dopuścić wprowadzenie nowej metody
lub procesu.
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(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004,
str. 1).

(2) Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 857/2005 (Dz.U. L 143 z 7.6.2005,
str. 9).



Jeśli Komisja jest zdania, że proponowana nowa metoda lub
proces nie gwarantuje utrzymania wystarczającego ogólnego
poziomu ochrony lotnictwa we Wspólnocie, informuje o tym
Państwo Członkowskie, wyjaśniając swoje zastrzeżenia
w ciągu trzech miesięcy od otrzymania notyfikacji, o której
mowa
w ust. 2. W takiej sytuacji Państwo Członkowskie nie wpro-
wadza metody lub procesu, zanim dany proces lub metoda
nie uzyska pozytywnej oceny Komisji.

4. Okres prowadzenia próby dotyczącej każdej z metod
lub procesów nie może przekraczać osiemnastu miesięcy.
Komisja może przedłużyć ten okres prób o nie więcej niż
dalsze dwanaście miesięcy, pod warunkiem że Państwo
Członkowskie przedstawi odpowiednie uzasadnienie takiego
przedłużenia.

5. Właściwy organ Państwa Członkowskiego, w odstępach
czasowych nie dłuższych niż sześć miesięcy w trakcie okresu
próby, dostarcza Komisji sprawozdanie na temat stanu
zaawansowania próby. Komisja informuje pozostałe Państwa
Członkowskie o treści sprawozdania.

6. Okres próby nie może w żadnym wypadku przekraczać
30 miesięcy.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

PL17.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/5


