
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 831/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

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

(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 bezpieczeństwa lotnictwa cywil-
nego (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 bezpieczeństwa lotniczego we Wspólnocie. Rozpo-
rządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia
2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia
w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczą-
cych bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierw-
szym aktem określającym takie środki.

(2) Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które bardziej
precyzyjnie określą wspólne podstawowe standardy.

(3) Jeśli chodzi o środki mające na celu wprowadzenie
w życie standardów dotyczących materiałów linii lotni-
czych oraz przesyłek cargo, kurierskich i ekspresowych,
treść rozporządzenia (WE) nr 622/2003 powinna zostać
zweryfikowana w świetle zdobytego doświadczenia.

(4) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy
Kodeks Celny (3) przewiduje odpowiednie standardy
bezpieczeństwa, które należy spełnić w celu uzyskania
statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego.

Zatwierdzając agenta lub wpisując go do rejestru jako
zarejestrowanego agenta, właściwy organ państwa człon-
kowskiego powinien wziąć pod uwagę stosowne infor-
macje przekazane przez urząd celny.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 oraz
w celu zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji środki
ustanowione w Załączniku do rozporządzenia (WE)
nr 622/2003 powinny pozostać tajne i nie powinny
być publikowane. Taką samą zasadę bezwzględnie stosuje
się do wszelkich aktów zmieniających.

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

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa
Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 zmienia się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się
w odniesieniu do poufnego charakteru Załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione 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 240/2006 (Dz.U. L 40 z 11.2.2006,
str. 3).

(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 648/2005 (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).



ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 Załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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