
8.  Strona 20, załącznik rozdział 5 dodatek 5-B tiret czwarte: 

zamiast:  „—  miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe,”, 

powinno być:  „—  miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,”. 

9.  Strona 20, załącznik rozdział 5 dodatek 5-B tiret szóste: 

zamiast:  „—  pociski dymne i naboje dymne,”, 

powinno być:  „—  granaty dymne i naboje dymne,”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 687/2014 z dnia 20 czerwca 
2014 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia, 
harmonizacji i uproszczenia środków ochrony lotnictwa, równoważności norm ochrony oraz 

środków ochrony w zakresie ładunków i poczty 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182 z dnia 21 czerwca 2014 r.) 

1.  Strona 34, załącznik pkt 1 lit. d) – załącznik rozdział 1 dodatek 1-A lit. a) tiret piąte: 

zamiast:  „—  wyrzutnie rac sygnalizacyjnych i pistolety startowe,”, 

powinno być:  „—  pistolety sygnałowe i pistolety startowe,”. 

2.  Strona 34, załącznik pkt 1 lit. d) – załącznik rozdział 1 dodatek 1-A lit. c) wyrażenie wprowadzające: 

zamiast:   „c) materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające — materiały wybuchowe oraz substancje 
i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu 
spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku 
powietrznego, w tym:”, 

powinno być:   „c) materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające — materiały i urządzenia 
wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się 
do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpie
czeństwa statku powietrznego, w tym:”. 

3.  Strona 34, załącznik pkt 1 lit. d) – załącznik rozdział 1 dodatek 1-A lit. c) tiret trzecie: 

zamiast:  „—  detonatory i bezpieczniki,”, 

powinno być:  „—  zapalniki i lonty,”. 

4.  Strona 34, załącznik pkt 1 lit. d) – załącznik rozdział 1 dodatek 1-A lit. c) tiret piąte: 

zamiast:  „—  miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe,”, 

powinno być:  „—  miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,”. 

5.  Strona 34, załącznik pkt 1 lit. d) – załącznik rozdział 1 dodatek 1-A lit. c) tiret siódme: 

zamiast:  „—  pociski dymne i naboje dymne,”, 

powinno być:  „—  granaty dymne i naboje dymne,”.  
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