
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1087/2011 

z dnia 27 października 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu 
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 

w odniesieniu do systemów wykrywania materiałów wybuchowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 
4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki 
w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego ( 2 ) ustanawia przepisy 
dotyczące systemów wykrywania materiałów wybucho
wych. 

(2) Na przestrzeni lat nastąpił rozwój metod i technologii 
wykrywania materiałów wybuchowych. Wobec wzrostu 
zagrożeń dla lotnictwa cywilnego oraz zgodnie 
z rozwojem technologicznym i doświadczeniem 
zdobytym w Unii oraz na świecie Komisja powinna 

znowelizować przepisy techniczne i operacyjne 
dotyczące systemów wykrywania materiałów wybucho
wych. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 185/2010. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil
nego ustanowionego na mocy art. 19 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 300/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza 
się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

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 27 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. 
( 2 ) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 pkt 12.4.2 otrzymuje brzmienie: 

„12.4.2. Normy dla EDS 

12.4.2.1. Obowiązują trzy normy dotyczące EDS. Szczegółowe wymogi dotyczące tych norm określono w osobnej 
decyzji Komisji. 

12.4.2.2. Wszystkie EDS muszą spełniać normę 1. 

12.4.2.3. Norma 1 traci moc z dniem 1 września 2012 r. 

12.4.2.4. Właściwy organ może zezwolić na stosowanie EDS spełniających normę 1, zainstalowanych między 
dniem 1 stycznia 2003 r. a dniem 1 września 2006 r., najdłużej do dnia 1 stycznia 2014 r. 

12.4.2.5. Norma 2 ma zastosowanie do wszystkich EDS instalowanych od dnia 1 stycznia 2007 r., chyba że 
umowę dotyczącą instalacji EDS spełniających normę 1 zawarto przed dniem 19 października 2006 r. 

12.4.2.6. Wszystkie EDS muszą spełniać normę 2 najpóźniej od dnia 1 września 2012 r., chyba że ma zastoso
wanie pkt 12.4.2.4. 

12.4.2.7. Norma 2 traci moc z dniem 1 września 2020 r. 

12.4.2.8. Właściwy organ może zezwolić na stosowanie EDS spełniających normę 2, zainstalowanych między 
dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 1 września 2014 r., najdłużej do dnia 1 września 2022 r. 

12.4.2.9. Właściwy organ informuje Komisję o wydaniu zezwolenia na dalsze stosowanie EDS spełniających 
normę 2 po dniu 1 września 2020 r. 

12.4.2.10. Norma 3 ma zastosowanie do wszystkich EDS instalowanych od dnia 1 września 2014 r. 

12.4.2.11. Wszystkie EDS muszą spełniać normę 3 najpóźniej od dnia 1 września 2020 r., chyba że ma zastoso
wanie pkt 12.4.2.8.”.
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