
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy 

ochrony lotnictwa cywilnego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90 z dnia 10 kwietnia 2010 r.) 

Strona 3, załącznik, pkt 1 – załącznik, część A pkt 3 lit. f): 

zamiast:  „f)  detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD);”, 

powinno być:  „f)  urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD);”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 245/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 272/2009 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli 

i żeli w portach lotniczych UE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77 z dnia 20 marca 2013 r.) 

Strona 7, załącznik, lit. a) – załącznik, część A pkt 2: 

zamiast:  „2.  W odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego, przedmiotów przenoszonych przez 
osoby niebędące pasażerami, poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika lotniczego, 
poza przypadkami, gdy mają one być załadowane do luku bagażowego statku powietrznego, 
zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego: 

a)  kontrola manualna; 

b)  kontrola wzrokowa; 

c)  urządzenie rentgenowskie; 

d)  systemy wykrywania materiałów wybuchowych (EDS); 

e)  psy do wykrywania materiałów wybuchowych (EDD); 

f)  detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD); oraz 

g)  systemy wykrywania płynnych materiałów wybuchowych (LEDS).”, 

powinno być:  „2.  W odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego, przedmiotów przenoszonych przez 
osoby niebędące pasażerami, poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika lotniczego, 
poza przypadkami, gdy mają one być załadowane do luku bagażowego statku powietrznego, 
zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego: 

a)  kontrola manualna; 

b)  kontrola wzrokowa; 

c)  urządzenie rentgenowskie; 

d)  systemy wykrywania materiałów wybuchowych (EDS); 

e)  psy do wykrywania materiałów wybuchowych (EDD); 

f)  urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD); oraz 

g)  systemy wykrywania płynnych materiałów wybuchowych (LEDS).”.  

7.2.2017 L 32/55 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90 z dnia 10 kwietnia 2010 r.) 
	Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 245/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 272/2009 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77 z dnia 20 marca 2013 r.) 

