
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 711/2012 

z dnia 3 sierpnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu 
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 
w zakresie dotyczącym metod stosowanych do kontroli osób niebędących pasażerami oraz 

przenoszonych przez nie przedmiotów 

(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) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 
2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe 
normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załącz
niku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 300/2008 ( 2 ) stanowi, że środki wykonawcze 
przyjmowane na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 300/2008 mogą zezwalać na używanie urzą
dzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybu
chowych (ETD) oraz psów szkolonych do wykrywania 
materiałów wybuchowych na potrzeby kontroli osób 
niebędących pasażerami oraz przenoszonych przez nie 
przedmiotów. 

(2) Należy przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące wykorzy
stywania urządzeń do wykrywania śladowych ilości 
materiałów wybuchowych (ETD) i psów szkolonych do 
wykrywania materiałów wybuchowych na potrzeby 
kontroli osób niebędących pasażerami oraz przenoszo
nych przez nie przedmiotów. 

(3) Wykorzystanie urządzeń do wykrywania śladowych ilości 
materiałów wybuchowych (ETD) i psów szkolonych do 
wykrywania materiałów wybuchowych na potrzeby 

kontroli osób niebędących pasażerami oraz przenoszo
nych przez nie przedmiotów powinno uwzględniać 
specyfikę kontroli załóg lotniczych; może również ułat
wiać proces kontroli bezpieczeństwa i podnosić jego 
skuteczność. 

(4) Przepisy dotyczące przechodzenia przez bramki do 
wykrywania metali (WTMD) określone w rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. usta
nawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia 
w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego ( 3 ) powinny być zmieniane 
stosownie do ewolucji zagrożeń w lotnictwie cywilnym 
oraz ryzyka stwarzanego przez różne kategorie osób. 

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

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil
nego, 

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.
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( 1 ) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. 
( 2 ) Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7. ( 3 ) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 1.3.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.3.1. Kontrola bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów 

1.3.1.1. Osoby niebędące pasażerami poddaje się kontroli bezpieczeństwa za pomocą jednego z następujących środ
ków: 

a) kontroli manualnej; 

b) bramki do wykrywania metali (WTMD); 

c) psów służbowych do wykrywania materiałów wybuchowych; 

d) urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD); 

e) urządzeń do prześwietlania osób niewykorzystujących promieniowania jonizującego. 

1.3.1.2. Punkty 4.1.1.3–4.1.1.6 i 4.1.1.10 mają zastosowanie w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa osób niebę
dących pasażerami. 

1.3.1.3. Psy służbowe do wykrywania materiałów wybuchowych i urządzenia do wykrywania śladowych ilości mate
riałów wybuchowych (ETD) mogą być wykorzystywane jedynie jako dodatkowe środki kontroli lub losowo 
zamiennie z kontrolą manualną, WTMD lub urządzeniami do prześwietlania osób. 

1.3.1.4 Przedmioty przenoszone przez osoby niebędące pasażerami poddaje się kontroli bezpieczeństwa za pomocą 
jednego z następujących środków: 

a) kontroli manualnej; 

b) urządzeń rentgenowskich; 

c) systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS); 

d) psów służbowych do wykrywania materiałów wybuchowych; 

e) urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD). 

1.3.1.5. Punkty 4.1.2.4–4.1.2.7 mają zastosowanie w odniesieniu do kontroli przedmiotów przenoszonych przez 
osoby niebędące pasażerami. 

1.3.1.6. Psy służbowe do wykrywania materiałów wybuchowych i urządzenia ETD mogą być wykorzystywane jedynie 
jako dodatkowe środki kontroli lub losowo zamiennie z kontrolą manualną, kontrolą za pomocą urządzeń 
rentgenowskich lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS). 

1.3.1.7. Przedmioty wymienione w dodatku 4-C mogą być przenoszone tylko w przypadku, gdy osoba jest do tego 
upoważniona w celu wykonywania zadań istotnych dla funkcjonowania obiektów portu lotniczego lub statku 
powietrznego albo wykonywania obowiązków podczas lotu. 

1.3.1.8. Jeżeli osoby niebędące pasażerami i przenoszone przez nie przedmioty są kontrolowane w oparciu o ciągłą 
wyrywkową kontrolę bezpieczeństwa, częstotliwość takiej kontroli określa właściwy organ na podstawie 
oceny ryzyka. 

1.3.1.9. Kontrola bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów podlega 
również dodatkowym przepisom określonym w osobnej decyzji Komisji.”; 

2) pkt 12.1.2 otrzymuje brzmienie: 

„12.1.2. Normy dotyczące WTMD 

12.1.2.1. Istnieją dwie normy dotyczące WTMD. Szczegółowe wymogi dotyczące tych norm określono w osobnej 
decyzji Komisji. 

12.1.2.2. Wszystkie WTMD stosowane wyłącznie do kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami muszą 
spełniać normę 1. 

12.1.2.3. Wszystkie WTMD stosowane do kontroli bezpieczeństwa pasażerów muszą spełniać normę 2.”.
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