
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 173/2012 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia i uproszczenia 
niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Doświadczenia we wdrażaniu rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiają
cego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego ( 2 ) wskazuje na potrzebę wprowadzenia 
niewielkich zmian do sposobów wprowadzania w życie 
niektórych wspólnych podstawowych norm. 

(2) Zmiany te dotyczą wyjaśnienia lub uproszczenia niektó
rych szczególnych środków w zakresie ochrony lotnictwa 
w celu uzyskania poprawy przejrzystości prawnej, ujed
nolicenia wspólnej interpretacji przepisów prawnych 
i zagwarantowania jak najskuteczniejszego wprowadzania 
w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego. 

(3) Zmiany dotyczą wprowadzenia ograniczonej liczby 
środków w odniesieniu do kontroli dostępu, nadzoru 
i patroli, kontroli bezpieczeństwa w odniesieniu do pasa 
żerów i bagażu rejestrowanego, kontroli w zakresie 
ochrony w odniesieniu do ładunku, poczty, zaopatrzenia 
pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego, szkolenia 
osób oraz w odniesieniu do sprzętu służącego do 
ochrony. 

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (UE) nr 185/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

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 29 lutego 2012 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 załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 1.1.3.4 otrzymuje brzmienie: 

„1.1.3.4. Jeżeli niepoddane kontroli bezpieczeństwa osoby lub pasażerowie i członkowie załogi przybywający 
z krajów trzecich niewymienionych w dodatku 4-B mogły mieć dostęp do części krytycznych, niezwłocznie 
przeprowadza się przeszukanie części, które mogły zostać »skażone«, aby upewnić się, na ile to możliwe, że 
nie znajdują się w nich przedmioty zabronione. 

Uznaje się, że postanowienia akapitu pierwszego zostały spełnione w odniesieniu do statków powietrznych 
podlegających przeszukaniu. 

Postanowienia akapitu pierwszego nie mają zastosowania, jeżeli osoby wskazane w pkt 1.3.2 i 4.1.1.7 
miały dostęp do części krytycznych. 

W przypadku pasażerów i członków załogi przybywających z krajów trzecich niewymienionych w dodatku 
4-B postanowienia akapitu pierwszego stosuje się wyłącznie w odniesieniu do tych części krytycznych, 
które są wykorzystywane przez bagaż rejestrowany poddany kontroli bezpieczeństwa i/lub odlatujących 
pasażerów poddanych kontroli bezpieczeństwa nieodlatujących tym samym statkiem powietrznym co 
wspomniani pasażerowie i członkowie załogi.”; 

2) w pkt 1.2.2.2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Alternatywnie pozwolenie na dostęp można również uzyskać po pozytywnym przejściu identyfikacji polegającej na 
weryfikacji danych biometrycznych.”; 

3) w pkt 1.2.2.4 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku korzystania z identyfikacji biometrycznej w ramach weryfikacji należy się upewnić, czy osoba 
ubiegająca się o pozwolenie na dostęp do stref zastrzeżonych lotniska posiada jedno z upoważnień wymienionych 
w pkt 1.2.2.2 oraz czy to upoważnienie jest ważne i czy nie zostało cofnięte.”; 

4) dodaje się pkt 1.2.6.9 w brzmieniu: 

„1.2.6.9. W przypadku pojazdów eksploatowanych wyłącznie w strefie operacyjnej lotniska i nieposiadających 
zezwolenia na poruszanie się po drogach publicznych można uzyskać zwolnienie z obowiązku stosowania 
przepisów pkt 1.2.6.2–1.2.6.8, pod warunkiem że pojazdy te są wyraźnie oznakowane zewnętrznie jako 
pojazdy operacyjne przeznaczone do użytku w danym porcie lotniczym.”; 

5) na końcu pkt 1.2.7.1 lit. c) dodaje się tekst w brzmieniu: 

„ ; oraz 

d) strefy między terminalem lub punktem dostępu a statkiem powietrznym, którym członkowie załóg przybyli lub 
którym odlecą.”; 

6) pkt 1.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„1.5.2. Częstotliwość i środki stosowania nadzoru i patroli oparte są na ocenie ryzyka i zatwierdzane są przez 
właściwy organ. Uwzględniają one: 

a) wielkość portu lotniczego, w tym liczbę i charakter operacji; oraz 

b) układ portu lotniczego, w szczególności współzależności między strefami ustanowionymi w porcie lotni
czym; oraz 

c) możliwości i ograniczenia środków prowadzenia nadzoru i patroli. 

Elementy oceny ryzyka związane z częstotliwością i środkami prowadzenia nadzoru i patroli są udostępniane 
w formie pisemnej na żądanie dla celów monitorowania zgodności.”; 

7) w pkt 4.1.3.4 wprowadza się następujące zmiany: 

a) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) zostały zakupione w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w punktach sprze
daży podlegających zatwierdzonym procedurom ochrony w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod 
warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest umieszczony w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe 
stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej 
danego portu lotniczego z ostatnich 24 godzin; lub”; 

b) lit. e) i f) otrzymują brzmienie: 

„e) zostały zakupione w innym porcie lotniczym Unii, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest umieszczony 
w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest 
odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 24 godzin; lub
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f) zostały zakupione na pokładzie statku powietrznego należącego do unijnego przewoźnika lotniczego, pod 
warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest umieszczony w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe 
stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu na pokładzie tego statku 
powietrznego z ostatnich 24 godzin; lub”; 

8) pkt 5.3.3.2 otrzymuje brzmienie: 

„5.3.3.2. Bagaż rejestrowany, który stał się bagażem bez właściciela z przyczyn innych niż przyczyny wymienione 
w pkt 5.3.2, jest usuwany ze statku powietrznego i poddawany ponownej kontroli bezpieczeństwa przed 
ponownym załadunkiem.”; 

9) pkt 6.0.2 otrzymuje brzmienie: 

„6.0.2. Następujące przedmioty uznaje się za przedmioty zabronione w przesyłkach zawierających ładunek i pocztę: 

— zmontowane urządzenia wybuchowe i zapalające, które nie są przewożone zgodnie z mającymi zasto
sowanie zasadami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.”; 

10) skreśla się pkt 6.0.3; 

11) pkt 6.3.2.6 otrzymuje brzmienie: 

„6.3.2.6. Dokumentacja jest dostępna do wglądu właściwego organu w dowolnej chwili przed załadunkiem przesyłki 
na pokład statku powietrznego, a następnie przez czas trwania lotu lub przez 24 godziny, w zależności od 
tego, który z tych okresów jest dłuższy, i zawiera następujące informacje: 

a) niepowtarzalny alfanumeryczny identyfikator zarejestrowanego agenta, który otrzymał on od właści
wego organu; 

b) niepowtarzalny identyfikator przesyłki, taki jak numer lotniczego listu przewozowego (spedytorskiego 
lub kapitańskiego); 

c) opis zawartości przesyłki, z wyjątkiem przesyłek wymienionych w pkt 6.2.3 lit. d) i e) decyzji Komisji 
C(2010) 774 wersja ostateczna z dnia 13 kwietnia 2010 r. (*); 

d) status ochrony przesyłki: 

— »SPX«, oznaczający bezpieczny dla pasażerskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego, 
lub 

— »SCO«, oznaczający bezpieczny tylko dla towarowego i pocztowego statku powietrznego, lub 

— »SHR«, oznaczający bezpieczny dla pasażerskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego 
zgodnie z wymogami wysokiego ryzyka; 

e) powód wydania statusu ochrony: 

— »KC«, oznaczający otrzymany od znanego nadawcy, lub 

— »AC«, oznaczający otrzymany od uznanego nadawcy, lub 

— zastosowane środki lub metody kontroli bezpieczeństwa, lub 

— podstawę zwolnienia przesyłki z kontroli bezpieczeństwa; 

f) nazwisko osoby, która nadała status ochrony lub równoważną identyfikację oraz datę i godzinę nadania; 

g) otrzymany od właściwego organu niepowtarzalny identyfikator któregokolwiek zarejestrowanego agenta, 
który zaakceptował status ochrony nadany przesyłce przez innego zarejestrowanego agenta. 

___________ 
(*) Dotychczas nieopublikowana”; 

12) pkt 6.3.2.7 otrzymuje brzmienie: 

„6.3.2.7. W przypadku konsolidacji wymogi zawarte w pkt 6.3.2.5 i 6.3.2.6 będą uznane za spełnione, jeżeli: 

a) zarejestrowany agent dokonujący konsolidacji zachowuje informacje wymagane na mocy pkt 6.3.2.6 lit. 
a)–g) w przypadku każdej indywidualnej przesyłki przez cały czas trwania lotu(-ów) lub przez 24 
godziny, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy; oraz 

b) dokumentacja towarzysząca konsolidacji obejmuje alfanumeryczny identyfikator zarejestrowanego 
agenta, który dokonał konsolidacji, niepowtarzalny identyfikator konsolidacji i jej status ochrony. 

Wymogi określone w lit. a) nie obowiązują w odniesieniu do konsolidacji, które są zawsze poddawane 
kontroli bezpieczeństwa lub są zwolnione z kontroli bezpieczeństwa zgodnie z pkt 6.2.3 lit. d) i e) decyzji 
Komisji C(2010) 774, o ile zarejestrowany agent nadaje konsolidacji niepowtarzalny identyfikator oraz 
wskazuje jej status ochrony i podaje jeden powód nadania tego statusu ochrony.”;
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13) pkt 6.6.1.1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) przesyłki pakuje lub plombuje zarejestrowany agent, znany nadawca lub uznany nadawca w celu zapewnienia 
możliwości jednoznacznego stwierdzenia ich naruszenia; jeżeli nie jest to możliwe, wprowadza się alternatywne 
środki ochrony zapewniające integralność przesyłki; oraz”; 

14) Na końcu pkt 6.8.2.3 dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Do lipca 2014 r. deklaracje statusu ochrony zgodnie z z pkt 6.3.2.6 lit. d) dla ładunku i poczty kierowanych do UE 
mogą być wydawane przez ACC3 lub przez przewoźnika lotniczego przybywającego z kraju trzeciego wymienio
nego w dodatku 6Fii; od lipca 2014 r. zarejestrowani agenci, o których mowa w pkt 6.8.3, mogą również dostarczać 
deklaracje statusu ochrony w tym zakresie.”; 

15) w dodatku 6-A tiret siódme otrzymuje brzmienie: 

„— [nazwa przedsiębiorstwa] zapewni, że cały personel właściwy w tych sprawach otrzyma odpowiednie szkolenie 
zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 i będzie świadomy swej odpowie
dzialności za kwestie ochrony w ramach programu ochrony przedsiębiorstwa, oraz”; 

16) skreśla się zdanie drugie pod nagłówkiem „Przedmioty zabronione” w dodatku 6-D; 

17) dodatek 6-E otrzymuje brzmienie: 

„DODATEK 6-E 

DEKLARACJA PRZEWOŹNIKA 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywil
nego i jego aktami wykonawczymi, 

Przy odbieraniu, przewożeniu, składowaniu i dostarczaniu ładunków lotniczych / poczty lotniczej, w stosunku do 
których zastosowano środki kontroli w zakresie ochrony [w imieniu nazwa zarejestrowanego agenta/przewoźnika lotni
czego stosującego środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty / znanego nadawcy / uznanego nadawcy] potwierdzam, 
że będą przestrzegane następujące procedury w zakresie ochrony: 

— cały personel biorący udział w przewożeniu ładunku lotniczego / poczty lotniczej przejdzie ogólne szkolenie 
w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 
185/2010, 

— zostanie zweryfikowana uczciwość całego rekrutowanego personelu, który ma dostęp do ładunku lotniczego / 
poczty lotniczej. Weryfikacja ta obejmuje co najmniej sprawdzenie tożsamości (jeżeli to możliwe przy pomocy 
dowodu tożsamości ze zdjęciem, prawa jazdy lub paszportu) i sprawdzenie życiorysu lub przedstawionych 
referencji, 

— przestrzenie ładunkowe w pojazdach będą zaplombowane lub zamknięte na zamek. Pojazdy kryte z boku 
plandeką będą zabezpieczane linkami celnymi TIR. Powierzchnia ładunkowa pojazdów z nadwoziem-platformą 
będzie obserwowana podczas przewozu ładunku lotniczego, 

— bezpośrednio przed załadunkiem przestrzenie ładunkowe zostaną przeszukane, a integralność tego przeszukania 
będzie utrzymana do zakończenia załadunku, 

— każdy kierowca będzie posiadał przy sobie dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy lub inny dokument ze 
zdjęciem, który został wydany i jest uznawany przez krajowe organy, 

— kierowcy nie będą robić nieplanowanych postojów między odbiorem i dostawą. Jeżeli jest to nieuniknione, 
kierowca sprawdzi po powrocie stan ładunku i integralność zamków lub plomb. Jeżeli kierowca wykryje jakie
kolwiek dowody ingerencji, powiadomi swojego przełożonego i ładunek lotniczy / poczta lotnicza nie zostaną 
dostarczone bez zgłoszenia przy dostawie, 

— podwykonawstwo transportu nie zostanie zlecone osobie trzeciej, chyba że osoba trzecia ma również umowę na 
świadczenie usług przewozowych z [ta sama co powyżej nazwa zarejestrowanego agenta / znanego nadawcy / 
uznanego nadawcy lub właściwego organu, który zatwierdził lub wydał uprawnienia przewoźnikowi], oraz 

— żadne inne usługi (np. składowanie) nie będą zlecane innej osobie niż zarejestrowany agent lub podmiot, który 
został uprawniony albo zatwierdzony i wymieniony do świadczenia tych usług przez właściwy organ. 

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację. 

Nazwisko: 

Stanowisko w przedsiębiorstwie: 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa: 

Data: 

Podpis:”;
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18) dodaje się pkt 8.0.4 w brzmieniu: 

„8.0.4. Wykaz przedmiotów zabronionych w zaopatrzeniu pokładowym jest taki sam jak wykaz określony 
w dodatku 4-C."; 

19) pkt 8.1.4.2 otrzymuje brzmienie: 

„8.1.4.2. Aby zostać wyznaczonym jako znany dostawca, podmiot składa »Deklarację zobowiązań – znany dostawca 
zaopatrzenia pokładowego« zawartą w dodatku 8-B w każdym przedsiębiorstwie, któremu zapewnia 
dostawy. Deklarację podpisuje przedstawiciel prawny. 

Podpisana deklaracja pozostaje w przedsiębiorstwie, któremu znany dostawca zapewnia dostawy, jako 
środek zatwierdzający.”; 

20) pkt 8.1.5 otrzymuje brzmienie: 

„8.1.5. Środki kontroli w zakresie ochrony stosowane przez przewoźnika lotniczego, zarejestrowanego 
dostawcę i znanego dostawcę 

8.1.5.1. Przewoźnik lotniczy, zarejestrowany dostawca i znany dostawca zaopatrzenia pokładowego: 

a) wyznaczają osobę odpowiedzialną za ochronę w przedsiębiorstwie; oraz 

b) zapewniają, że przed uzyskaniem dostępu do zaopatrzenia pokładowego osoby mające do niego dostęp 
otrzymają ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7; 
oraz 

c) zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi do swoich pomieszczeń i zaopatrzenia pokładowego; oraz 

d) zapewniają, na ile to możliwe, że w zaopatrzeniu pokładowym nie ma ukrytych przedmiotów zabro
nionych; oraz 

e) we wszystkich pojazdach lub pojemnikach przeznaczonych do przewozu zaopatrzenia pokładowego 
stosują plomby umożliwiające łatwe stwierdzenie ich naruszenia, bądź zapewniają ochronę fizyczną 
takich pojazdów lub pojemników. 

Lit. e) nie ma zastosowania podczas przewozu w strefie operacyjnej lotniska. 

8.1.5.2. Jeżeli znany dostawca wykorzystuje do przewozu zaopatrzenia inne przedsiębiorstwo, które nie jest znanym 
dostawcą dla przewoźnika lotniczego lub zarejestrowanego dostawcy, znany dostawca zapewnia zastoso
wanie wszystkich środków kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w pkt 8.1.5.1. 

8.1.5.3. Środki kontroli w zakresie ochrony stosowane przez przewoźnika lotniczego i zarejestrowanego dostawcę 
podlegają również dodatkowym przepisom określonym w osobnej decyzji Komisji.”; 

21) w dodatku 8-A tiret siódme otrzymuje brzmienie: 

„— [nazwa przedsiębiorstwa] zapewni, że cały personel właściwy w tych sprawach otrzyma odpowiednie szkolenie 
zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 i będzie świadomy swej odpowie
dzialności za kwestie ochrony w ramach programu ochrony przedsiębiorstwa; oraz”; 

22) DODATEK 8-B otrzymuje brzmienie: 

„DODATEK 8-B 

DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ 

ZNANY DOSTAWCA ZAOPATRZENIA POKŁADOWEGO 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywil
nego i jego aktami wykonawczymi, 

oświadczam, że: 

— [nazwa przedsiębiorstwa] 

a) wyznaczy osobę odpowiedzialną za ochronę w przedsiębiorstwie; oraz 

b) zapewni, że przed uzyskaniem dostępu do zaopatrzenia pokładowego osoby mające do niego dostęp otrzy
mają ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika 
do rozporządzenia (UE) nr 185/2010; oraz 

c) będzie zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do swoich pomieszczeń i zaopatrzenia pokładowego; oraz 

d) zapewni, na ile to możliwe, że w zaopatrzeniu pokładowym nie ma ukrytych przedmiotów zabronionych; 
oraz 

e) we wszystkich pojazdach lub pojemnikach przeznaczonych do przewozu zaopatrzenia pokładowego stosuje 
plomby umożliwiające łatwe stwierdzenie ich naruszenia, bądź zapewnia ochronę fizyczną takich pojazdów 
lub pojemników (litera ta nie ma zastosowania podczas przewozu w strefie operacyjnej lotniska).
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Wykorzystując do przewozu zaopatrzenia inne przedsiębiorstwo, które nie jest znanym dostawcą dla przewoź
nika lotniczego lub zarejestrowanego dostawcy, [nazwa przedsiębiorstwa] zapewni zastosowanie wszystkich 
wyżej wymienionych środków kontroli w zakresie ochrony, 

— w celu zapewnienia zgodności [nazwa przedsiębiorstwa] będzie w pełni współpracować ze wszystkimi inspek
cjami, stosownie do wymogów, i zapewniać dostęp do wszystkich dokumentów zgodnie z wymogami inspek
torów, 

— [nazwa przedsiębiorstwa] poinformuje [przewoźnika lotniczego lub zarejestrowanego dostawcę, dla którego 
prowadzi dostawy zaopatrzenia pokładowego] o wszystkich przypadkach poważnego naruszenia ochrony i o 
podejrzanych okolicznościach, które mogą być istotne dla zaopatrzenia pokładowego, w szczególności o wszyst
kich próbach ukrycia przedmiotów zabronionych w zaopatrzeniu, 

— [nazwa przedsiębiorstwa] zapewni, że cały personel właściwy w tych sprawach otrzyma odpowiednie szkolenie 
zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 i będzie świadomy swej odpowie
dzialności za kwestie ochrony, oraz 

— [nazwa przedsiębiorstwa] poinformuje [przewoźnika lotniczego lub zarejestrowanego dostawcę, dla którego 
prowadzi dostawy zaopatrzenia pokładowego], jeżeli: 

a) zakończy działalność; lub 

b) nie jest już w stanie spełniać wymogów stosownego prawodawstwa UE. 

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację. 

Przedstawiciel prawny 

Nazwisko: 

Data: 

Podpis:”; 

23) dodaje się pkt 9.0.4 w brzmieniu: 

„9.0.4. Wykaz przedmiotów zabronionych w zaopatrzeniu portu lotniczego jest taki sam jak wykaz określony 
w dodatku 4-C.”; 

24) pkt 9.1.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„9.1.1.1. Zaopatrzenie portu lotniczego poddawane jest kontroli bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na 
wprowadzenie go do stref zastrzeżonych lotniska, chyba że: 

a) zarządzający portem lotniczym, który dostarcza zaopatrzenie do własnego portu lotniczego, zastosował 
w stosunku do zaopatrzenia wymagane środki kontroli w zakresie ochrony, a zaopatrzenie było zabez
pieczone przed nieupoważnioną ingerencją od momentu zastosowania środków kontroli do chwili 
dostarczenia do strefy zastrzeżonej lotniska; lub 

b) znany dostawca zastosował w stosunku do zaopatrzenia wymagane środki kontroli w zakresie ochrony, 
a zaopatrzenie było zabezpieczone przed nieupoważnioną ingerencją od momentu zastosowania 
kontroli do chwili dostarczenia do strefy zastrzeżonej lotniska.”; 

25) pkt 9.1.3.2 otrzymuje brzmienie: 

„9.1.3.2. Aby zostać wyznaczonym jako znany dostawca, podmiot przedkłada zarządzającemu portem lotniczym 
»Deklarację zobowiązań – znany dostawca zaopatrzenia portu lotniczego« zamieszczoną w dodatku 9-A. 
Deklarację podpisuje przedstawiciel prawny. 

Podpisana deklaracja pozostaje u zarządzającego portem lotniczym jako środek zatwierdzający.”; 

26) pkt 9.1.4 otrzymuje brzmienie: 

„9.1.4. Środki kontroli w zakresie ochrony stosowane przez znanego dostawcę lub zarządzającego lotni
skiem 

Znany dostawca zaopatrzenia portu lotniczego lub zarządzający portem lotniczym dostarczający zaopat
rzenie portu lotniczego do stref zastrzeżonych lotniska: 

a) wyznacza osobę odpowiedzialną za ochronę w przedsiębiorstwie; oraz 

b) zapewnia, że przed uzyskaniem dostępu do zaopatrzenia portu lotniczego osoby mające do niego dostęp 
otrzymają ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7; 
oraz
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c) zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do swoich pomieszczeń i zaopatrzenia portu lotniczego; oraz 

d) zapewnia, na ile to możliwe, że w zaopatrzeniu portu lotniczego nie ma ukrytych przedmiotów zabro
nionych; oraz 

e) we wszystkich pojazdach lub pojemnikach przeznaczonych do przewozu zaopatrzenia portu lotniczego 
stosuje plomby umożliwiające łatwe stwierdzenie ich naruszenia, bądź zapewnia ochronę fizyczną takich 
pojazdów lub pojemników. 

Lit. e) nie ma zastosowania podczas przewozu w strefie operacyjnej lotniska. 

Jeżeli znany dostawca wykorzystuje do przewozu zaopatrzenia portu lotniczego inne przedsiębiorstwo, które 
nie jest znanym dostawcą dla zarządzającego lotniskiem, znany dostawca zapewnia zastosowanie wszystkich 
środków kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w niniejszym punkcie.”; 

27) dodatek 9-A otrzymuje brzmienie: 

„DODATEK 9-A 

DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ 

ZNANY DOSTAWCA ZAOPATRZENIA PORTU LOTNICZEGO 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywil
nego i jego aktami wykonawczymi, 

oświadczam, że: 

— [nazwa przedsiębiorstwa] 

a) wyznaczy osobę odpowiedzialną za ochronę w przedsiębiorstwie; oraz 

b) zapewni, że przed uzyskaniem dostępu do zaopatrzenia portu lotniczego osoby mające do niego dostęp 
otrzymają ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 
załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010; oraz 

c) zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do swoich pomieszczeń i zaopatrzenia portu lotniczego; oraz 

d) zapewnia, na ile to możliwe, że w zaopatrzeniu portu lotniczego nie ma ukrytych przedmiotów zabronio
nych; oraz 

e) we wszystkich pojazdach lub pojemnikach przeznaczonych do przewozu zaopatrzenia portu lotniczego 
stosuje plomby umożliwiające łatwe stwierdzenie ich naruszenia, bądź zapewnia ochronę fizyczną takich 
pojazdów lub pojemników (litera ta nie ma zastosowania podczas przewozu w strefie operacyjnej lotniska). 

Wykorzystując do przewozu zaopatrzenia inne przedsiębiorstwo, które nie jest znanym dostawcą dla zarządza
jącego lotniskiem, [nazwa przedsiębiorstwa] zapewni zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych środków 
kontroli w zakresie ochrony, 

— w celu zapewnienia zgodności [nazwa przedsiębiorstwa] będzie w pełni współpracować ze wszystkimi inspek
cjami, stosownie do wymogów, i zapewniać dostęp do wszystkich dokumentów zgodnie z wymogami inspek
torów, 

— [nazwa przedsiębiorstwa] poinformuje [zarządzającego portem lotniczym] o wszystkich przypadkach poważnego 
naruszenia ochrony i o podejrzanych okolicznościach, które mogą być istotne dla zaopatrzenia portu lotniczego, 
w szczególności o wszystkich próbach ukrycia przedmiotów zabronionych w zaopatrzeniu, 

— [nazwa przedsiębiorstwa] zapewni, że cały personel właściwy w tych sprawach otrzyma odpowiednie szkolenie 
zgodnie z rozdziałem 11 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 i będzie świadomy swej odpowie
dzialności za kwestie ochrony, oraz 

— [nazwa przedsiębiorstwa] poinformuje [zarządzającego portem lotniczym], jeżeli: 

a) zakończy działalność; lub 

b) nie jest już w stanie spełniać wymogów stosownego prawodawstwa UE. 

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację. 

Przedstawiciel prawny 

Nazwisko: 

Data: 

Podpis: ”; 

28) dodaje się pkt 11.2.7 w brzmieniu: 

„11.2.7. Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

Ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego ma na celu zdobycie następujących 
kwalifikacji: 

a) znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych 
i bieżących zagrożeń;
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b) świadomość odpowiednich wymogów prawnych; 

c) znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa w środowisku pracy, w tym obowiązków i odpowie
dzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony; 

d) znajomość procedur zgłaszania; oraz 

e) umiejętność odpowiedniego reagowania na incydenty związane z ochroną. 

Przed rozpoczęciem pracy od każdej osoby odbywającej ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony 
lotnictwa cywilnego wymaga się wykazania zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w niniejszym 
punkcie.”; 

29) pkt 11.4.2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) w przypadku kwalifikacji nabytych podczas wstępnego podstawowego i specjalistycznego szkolenia w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego co najmniej raz na 5 lat lub, jeżeli z kwalifikacji nie korzystano przez ponad 6 
miesięcy, przed powrotem do obowiązków związanych z ochroną; oraz”; 

30) pkt 12.7.2.2 otrzymuje brzmienie: 

„12.7.2.2. Sprzęt służący do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli spełnia normę 1. 

Norma 1 traci moc z dniem 29 kwietnia 2016 r.”.
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