
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1862/2006

z dnia 15 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (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 lotnictwa 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 ochrony lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym
aktem określającym takie środki.

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

(3) Jeśli chodzi o wymagania funkcjonalne dla bramek do
wykrywania metali (WTMD), należy je ustanowić
w formie aktu prawnego. Jednak standardy powinny
podlegać regularnej aktualizacji, przynajmniej raz na
2 lata, w celu zapewnienia ich zgodności z postępem
technicznym.

(4) Wymagania funkcjonalne dla WTMD należy traktować
jako pierwszy krok na drodze do pełnej harmonizacji

specyfikacji technicznej tego rodzaju urządzeń. Powinno
się je niezwłocznie uzupełnić o procedury klasyfikacji
WTMD, w tym warunki ich testowania.

(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. Ta sama zasada 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 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 15 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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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 zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1546/2006 (Dz.U. L 286 z 17.10.2006, str. 6).



ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 załącznik jest tajny i nie jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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