
AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

zmieniająca dodatek 2A do załącznika do decyzji 2007/65/WE w odniesieniu do dostępu 
pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych do budynków Komisji 

(2009/970/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 
249 ust. 1, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komunikat Komisji na temat nowego systemu dostępu 
do budynków Komisji i ich zabezpieczenia (dok. C(2007) 
797) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, infor
macji, budynków i innego mienia. 

(2) W tym celu wprowadzono w życie projekt ogólnego 
bezpieczeństwa, który przewiduje instalację zautomatyzo
wanych systemów kontroli dostępu we wszystkich 
budynkach Komisji, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
i wydajnych technologii kontroli dostępu. 

(3) Jednym z głównych elementów tego projektu jest 
uproszczenie systemu identyfikatorów i ograniczenie 
liczby ich obecnie istniejących różnych rodzajów oraz 
uproszczenie procedur wydawania identyfikatorów 
i przepustek dla różnych kategorii pracowników i gości 
w Komisji. 

(4) W celu umożliwienia realizacji pierwszej fazy wdrażania 
nowego systemu wydawania identyfikatorów, zwłaszcza 
dla pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych, należy 
wprowadzić pewne zmiany o charakterze wyłączenie 
administracyjnym i technicznym do decyzji Komisji 
2007/65/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającej 
standardowe środki bezpieczeństwa i stopnie alarmowe 
w Komisji oraz zmieniającej jej regulamin wewnętrzny 
w zakresie operacyjnych procedur zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi ( 1 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 
Artykuł 1 

Punkt 4.2. lit. b) dodatku 2A do załącznika do decyzji 
2007/65/WE otrzymuje brzmienie: 

„b) Karty wstępu wystawiane są dla wszystkich innych 
pracowników, którzy muszą mieć dostęp do budynków 
Komisji w celu wypełnienia zobowiązań umownych 
wobec służb Komisji. Karty dla pracowników, 
z którymi zawarto umowę na czas określony, nie 
mogą być ważne dłużej niż do końca umowy, chyba 
że zezwoli na to Dyrekcja Bezpieczeństwa Komisji. 
Karty wstępu wydaje się również pracownikom przedsię
biorstw zewnętrznych, którzy muszą mieć dostęp do 
budynków Komisji w celu wypełniania swoich zobo
wiązań umownych. Karty wstępu wydawane pracow
nikom przedsiębiorstw są ważne do daty zakończenia 
obowiązywania umowy z Komisją, pod warunkiem że 
dana osoba posiada dowód tożsamości ważny 
w momencie zakończenia obowiązywania umowy. Jeśli 
ten ostatni warunek nie jest spełniony, karta wstępu 
zostanie wydana do dnia końca ważności dowodu tożsa
mości. 
Jeżeli członek Parlamentu Europejskiego pragnie wejść do 
budynku Komisji, może to zrobić po okazaniu pełnią
cemu służbę strażnikowi swojej karty wstępu wydanej 
przez Parlament Europejski bez konieczności przecho
dzenia dodatkowej kontroli wymaganej w stosunku do 
gości zewnętrznych.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 17.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332/77 

( 1 ) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 144.


