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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014
z dnia 12 lutego 2014 r.
ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

zgodnie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Aby zapewnić sprawne przejście na nowy system oraz
wysoki poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
w Unii Europejskiej, przepisy wykonawcze powinny:
odzwierciedlać najnowszy stan wiedzy i najlepsze prak
tyki w zakresie lotnisk; uwzględniać obowiązujące normy
i zalecane praktyki Organizacji Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego (zwanej dalej „ICAO”), przestrze
gając w ten sposób stosownych klasyfikacji ICAO
w ramach systemu zasad, a także zdobyte na całym
świecie doświadczenia w eksploatacji lotnisk, jak również
postęp naukowy i techniczny w tym obszarze; być
proporcjonalne do wielkości, nasilenia ruchu, kategorii
i złożoności danego lotniska oraz charakteru i zakresu
prowadzonych na nim operacji; zapewniać niezbędną
elastyczność przepisów stosownie do danego przypadku;
oraz uwzględniać przypadki infrastruktury lotniskowej,
która powstała przed wejściem w życie niniejszego
rozporządzenia, zgodnie z różnymi wymaganiami zawar
tymi w prawodawstwie krajowym państw członkow
skich.

(5)

Branży lotniskowej i administracjom państw członkow
skich należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na
dostosowanie się do nowych ram regulacyjnych oraz
na weryfikację ciągłej ważności certyfikatów wydanych
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(6)

Aby zapewnić jednolite stosowanie wspólnych wymagań,
niezbędne jest stosowanie wspólnych norm przez
właściwe organy oraz w stosownych przypadkach –
przez Agencję podczas przeprowadzania oceny ich prze
strzegania; Agencja powinna opracować akceptowalne
sposoby spełnienia wymagań oraz materiały zawierające
wytyczne, aby ułatwić konieczną jednolitość regulacji.
Wspólne wymagania powinny obejmować takie same
procedury w ramach właściwych organów w poszczegól
nych dziedzinach lotnictwa. Nie powinny one jednakże
uniemożliwiać stosowania nieco odmiennych procedur,
kiedykolwiek i gdziekolwiek jest to konieczne lub przy
nosi korzyści, na przykład w przypadku rozdziału

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól
nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro
pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające
dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr
1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), zmienione rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1108/2009
z dnia 21 października 2009 r. (2), w szczególności jego art. 8a
ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Celem rozporządzenia (WE) nr 216/2008 jest ustano
wienie oraz utrzymanie wysokiego jednolitego poziomu
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie.

Wykonanie rozporządzenia (WE) nr 216/2008 wymaga
ustanowienia szczegółowych przepisów wykonawczych,
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotnisk,
w celu utrzymania wysokiego jednolitego poziomu
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii, przy jedno
czesnym dążeniu do realizacji celu, jakim jest ogólne
podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnisk.

Komisja zobowiązana jest do przyjęcia do dnia
31 grudnia 2013 r. niezbędnych przepisów wykonaw
czych ustanawiających warunki dotyczące projektowania
i bezpiecznej eksploatacji lotnisk, o których mowa w art.
8a ust. 5.

(1) Dz.U. L 79 z 13.3.2008, s. 1.
(2) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 51.
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podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad lotniskami
od podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad opera
cjami lotniczymi. Różne sposoby zapewniania zgodności
technicznej nie powinny wpływać niekorzystnie na reali
zację celu tych wymagań, jakim jest bezpieczeństwo.

(7)

(8)

(9)

Jeśli chodzi o zarządzanie przeszkodami w otoczeniu
lotnisk oraz o inną działalność poza granicami lotnisk,
każde państwo członkowskie może wyznaczyć różne
organy i inne podmioty odpowiedzialne za monitorowa
nie, ocenę i łagodzenie ryzyka. Celem niniejszego
rozporządzenia nie jest zmiana aktualnego podziału
zadań w ramach państw członkowskich. Jednakże
w każdym państwie członkowskim należy zapewnić
sprawną organizację kompetencji dotyczących zabezpie
czenia otoczenia lotnisk, a także monitorowania i łago
dzenia ryzyka powodowanego działalnością człowieka.
Należy zatem zapewnić przyznanie organom, którym
powierzono obowiązek zabezpieczenia otoczenia lotnisk,
odpowiednich kompetencji do wypełniania swoich
obowiązków.

Określone służby, o których mowa w podczęści B załącz
nika IV (część ADR.OPS), powinny być zapewniane na
terenie lotniska. W niektórych przypadkach służby te nie
są zapewniane bezpośrednio przez operatora lotniska, ale
przez inną organizację, organ państwowy lub wspólnie
przez te podmioty. W takich przypadkach operator
lotniska, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie
lotniska, powinien wdrożyć mechanizmy współpracy
i współdziałania z tymi organizacjami lub podmiotami,
tak aby zapewnić świadczenie usług zgodnie z wymaga
niami określonymi w załączniku IV. W przypadku wdro
żenia takich mechanizmów uznaje się, że operator
lotniska wykonał swoje zobowiązania i nie będzie
bezpośrednio odpowiedzialny za wszelkie niezgodności,
jakich dopuści się inny podmiot objęty danym mecha
nizmem, pod warunkiem że spełnił on wszystkie
stosowne wymagania i obowiązki określone w niniejszym
rozporządzeniu mające znaczenie dla jego zobowiązań
w ramach przedmiotowego mechanizmu.

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 dotyczy certyfikatów
dla lotnisk wydawanych przez właściwe organy jedynie
w zakresie, który obejmuje kwestie bezpieczeństwa. Tak
więc te aspekty istniejących krajowych certyfikatów dla
lotnisk, które nie są związane z kwestiami bezpieczeń
stwa, pozostają nienaruszone.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opie
rają się na opinii wydanej przez Europejską Agencję
Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 17 ust. 2 lit.
b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art.
65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

14.2.2014

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
1.
Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe przepisy
dotyczące:
a) warunków ustanowienia podstawy certyfikacji mającej zasto
sowanie do danego lotniska oraz warunków informowania
o niej wnioskodawcy, zgodnie z załącznikami II i III;
b) warunków wydawania, utrzymywania w mocy, zmiany,
ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikatów dla
lotnisk oraz certyfikatów dla organizacji odpowiedzialnych
za eksploatację lotnisk, w tym ograniczeń eksploatacyjnych
związanych ze szczególną konstrukcją lotniska, zgodnie
z załącznikami II i III;
c) warunków eksploatacji lotniska zgodnie z zasadniczymi
wymaganiami określonymi w załączniku Va oraz, w stosow
nych przypadkach, załączniku Vb do rozporządzenia (WE)
nr 216/2008, zgodnie z załącznikiem IV;
d) obowiązków posiadaczy certyfikatów, zgodnie z załącznikiem
III;
e) warunków uznawania i konwersji istniejących certyfikatów
dla lotnisk wydanych przez państwa członkowskie;
f) warunków wydawania decyzji o odmowie przyznania zwol
nienia, o których mowa w art. 4 ust. 3b rozporządzenia
(WE) nr 216/2008, w tym kryteriów dotyczących lotnisk
towarowych, powiadamiania o lotniskach objętych zwolnie
niem i weryfikacji przyznanych zwolnień;
g) warunków, w których zabrania się przeprowadzania operacji
lotniczych lub je ogranicza bądź uzależnia od spełnienia
określonych zaleceń w interesie bezpieczeństwa, zgodnie
z załącznikiem III;
h) określonych warunków i procedur składania deklaracji przez
instytucje zapewniające służbę zarządzania płytą postojową,
o których mowa w art. 8a ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE)
nr 216/2008, oraz warunków i procedur sprawowania nad
nimi nadzoru, zgodnie z załącznikiem II i załącznikiem III.
2.
Właściwe organy zaangażowane w certyfikację i nadzór
nad lotniskami, operatorami lotnisk i instytucjami zapewniają
cymi służbę zarządzania płytą postojową muszą spełniać wyma
gania określone w załączniku II.
3.
Operatorzy lotnisk i instytucje zapewniające służbę zarzą
dzania płytą postojową muszą spełniać wymagania określone
w załączniku III.
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4.
Operatorzy lotnisk muszą spełniać wymagania określone
w załączniku IV.
Artykuł 2

L 44/3

10) „dokument akceptujący odstępstwo i sposób jego usunię
cia” (DAAD) oznacza dokument ustanowiony przez
właściwy organ na potrzeby zebrania dowodów przedsta
wionych w celu uzasadnienia zatwierdzenia odstępstw od
specyfikacji certyfikacyjnych wydanych przez Agencję;

Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące
definicje:
1)

2)

3)

4)

„lotnisko” oznacza wydzielony obszar (w tym wszystkie
budynki, instalacje i urządzenia) na lądzie, na wodzie, na
konstrukcji stałej albo na stałej lub pływającej konstrukcji
pełnomorskiej, w całości lub w części przeznaczony do
lądowań, startów i naziemnego lub nawodnego ruchu
statków powietrznych;
„samolot” oznacza statek powietrzny o własnym napędzie
silnikowym, cięższy od powietrza, uzyskujący swoją siłę
nośną w locie głównie na skutek oddziaływania aerodyna
micznego na powierzchnie, które pozostają nieruchome
w określonych warunkach lotu;
„statek powietrzny” oznacza urządzenie, które może
utrzymać się w powietrzu w wyniku oddziaływania
powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego
od powierzchni ziemi;
„płyta postojowa” oznacza określony obszar wydzielony dla
postoju statków powietrznych, na którym odbywa się wsia
danie lub wysiadanie pasażerów, załadunek lub wyładunek
poczty lub towaru, zaopatrywanie w paliwo, parkowanie
lub obsługa techniczna;

5)

„służba zarządzania płytą postojową” oznacza służbę
zapewniającą zarządzanie działaniami i ruchem statków
powietrznych i pojazdów na płycie postojowej;

6)

„audyt” oznacza systematyczny, niezależny i udokumento
wany proces uzyskiwania dowodów i przeprowadzania ich
obiektywnej oceny w celu określenia zakresu spełnienia
wymagań.

11) „inspekcja” oznacza niezależną ocenę przeprowadzaną
drogą obserwacji i osądu, której towarzyszą (odpowiednio
do przypadku) mierzenie, testy lub pomiary i której celem
jest weryfikacja zgodności ze stosownymi wymaganiami;
12) „operacja” oznacza start lub lądowanie;
13) „przeszkoda” oznacza wszystkie stałe (o charakterze
czasowym lub trwałym) i ruchome obiekty albo ich części,
które:
— znajdują się w strefie przeznaczonej dla ruchu naziem
nego statku powietrznego, lub
— przekraczają określoną powierzchnię przeznaczoną do
ochrony statku powietrznego w locie, lub
— znajdują się poza tymi określonymi powierzchniami
i zostały ocenione jako stanowiące zagrożenie dla
żeglugi powietrznej;
14) „powierzchnia
ograniczająca
przeszkody”
oznacza
powierzchnię wyznaczającą granice, w ramach których
obiekty mogą wystawać w przestrzeni powietrznej;
15) „powierzchnia zabezpieczenia przeszkodowego” oznacza
powierzchnię ustanowioną na potrzeby systemu wzroko
wych wskaźników ścieżki podejścia, powyżej której nie
dopuszcza się obecności obiektów ani rozbudowy istnieją
cych obiektów, z wyjątkiem sytuacji, w których – zdaniem
właściwego organu – nowy obiekt lub rozbudowa obiektu
byłyby zasłonięte przez istniejący nieruchomy obiekt.
Artykuł 3

7)

8)

9)

„specyfikacje certyfikacyjne” oznaczają normy techniczne
przyjęte przez Agencję, które wskazują sposoby wykazania
zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego
przepisami wykonawczymi i które mogą być wykorzysty
wane przez organizację do celów certyfikacji;
„właściwy organ” oznacza organ wyznaczany w każdym
państwie członkowskim, który posiada niezbędne upraw
nienia i obowiązki w zakresie certyfikacji lotnisk oraz
personelu i organizacji zaangażowanych w ich funkcjono
wanie, a także w zakresie nadzoru nad nimi;
„stały nadzór” oznacza zadania, które w dowolnym czasie
prowadzone są przez właściwy organ w ramach wdrażania
programu nadzoru w celu sprawdzenia, czy warunki, na
których przyznano certyfikat, są w sposób ciągły spełniane
w trakcie jego okresu ważności;

Nadzór nad lotniskami
1.
Państwa członkowskie wyznaczają przynajmniej jeden
podmiot jako właściwy organ, który w granicach danego
państwa członkowskiego posiada niezbędne uprawnienia oraz
obowiązki w zakresie certyfikacji lotnisk oraz personelu i orga
nizacji zaangażowanych w jego funkcjonowanie, a także
w zakresie nadzoru nad nimi.
2.
Właściwy organ musi być niezależny od operatorów
lotnisk i instytucji zapewniających służbę zarządzania płytą
postojową. Niezależność tę uzyskuje się poprzez wprowadzenie
rozdzielności, przynajmniej na poziomie funkcjonalnym,
między właściwym organem a wspomnianymi operatorami
lotnisk i instytucjami zapewniającymi służbę zarządzania płytą
postojową. Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe
organy wykonywały swoje uprawnienia w sposób bezstronny
i przejrzysty.
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3.
Jeżeli państwo członkowskie wyznacza więcej niż jeden
podmiot jako właściwy organ, muszą zostać spełnione następu
jące warunki:
a) każdy właściwy organ musi być odpowiedzialny za wyraźnie
określone zadania i określony obszar geograficzny; oraz
b) muszą zostać wdrożone mechanizmy koordynacji między
przedmiotowymi organami, tak aby zapewnić skuteczny
nadzór nad wszystkimi lotniskami i operatorami lotnisk
oraz instytucjami zapewniającymi służbę zarządzania płytą
postojową.
4.
Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy
dysponowały niezbędnymi zdolnościami i środkami pozwalają
cymi im wypełniać ich obowiązki wynikające z niniejszego
rozporządzenia.
5.
Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby pracownicy
właściwych organów nie prowadzili czynności w zakresie
nadzoru, jeżeli istnieją dowody na to, iż takie działanie mogłoby
bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do konfliktu intere
sów, w szczególności w związku z występowaniem interesu
rodzinnego lub finansowego.
6.
Pracownicy upoważnieni przez właściwy organ do reali
zacji zadań w zakresie certyfikacji lub nadzoru są uprawnieni do
wykonywania przynajmniej następujących zadań:
a) badanie rejestrów, danych, procedur i wszelkich innych
materiałów istotnych z punktu widzenia realizacji zadań
w zakresie certyfikacji i/lub nadzoru;
b) sporządzanie kopii lub wyciągów z takich rejestrów, danych,
procedur i innych materiałów;
c) żądanie ustnych wyjaśnień na miejscu;
d) wchodzenie na teren lotnisk, odpowiednich obiektów, miejsc
wykonywania operacji lotniczych lub innych odpowiednich
obszarów i środków transportu;
e) przeprowadzanie audytów, dochodzeń, testów, ćwiczeń,
ocen, inspekcji;
f) w stosownych przypadkach – podejmowanie lub inicjowanie
środków egzekucyjnych.
7.
Zadania, o których mowa w ust. 6, wykonywane są
zgodnie z prawem krajowym państw członkowskich.
Artykuł 4
Informacje

dla

Europejskiej Agencji
Lotniczego

Bezpieczeństwa

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, państwa członkowskie informują Europejską
Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego („Agencję”) o nazwach
lotnisk, ich lokalizacjach i ich kodach ICAO portu lotniczego
oraz nazwach operatorów lotnisk, a także o liczbie pasażerów
i operacji towarowych na tych lotniskach, do których mają
zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz
niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 5
Zwolnienia
1.
W terminie do jednego miesiąca od wydania decyzji
o udzieleniu zwolnienia zgodnie z art. 4 ust. 3b rozporządzenia
(WE) nr 216/2008, państwo członkowskie informuje Agencję
o wydaniu takiej decyzji. W informacji przekazywanej Agencji
podaje się wykaz przedmiotowych lotnisk, nazwę operatora
lotniska oraz liczbę pasażerów i operacji towarowych na tym
lotnisku w odpowiednim roku.
2.
Państwo członkowskie analizuje corocznie dane o ruchu
na lotnisku objętym zwolnieniem. Jeżeli dane o ruchu na takim
lotnisku wskazują na przekroczenie wielkości przewidzianych
w art. 4 ust. 3b rozporządzenia (WE) nr 216/2008 w okresie
ostatnich trzech kolejnych lat, informuje ono o tym fakcie
Agencję i cofa dane zwolnienie.
3.
Komisja może w dowolnym momencie przyjąć decyzję
o odmowie przyznania zwolnienia w następujących przypad
kach:
a) niespełnienia ogólnych celów w zakresie bezpieczeństwa
wynikających z rozporządzenia (WE) nr 216/2008;
b) przekroczenia odpowiednich wartości danych o ruchu pasa
żerskim i towarowym w okresie ostatnich trzech kolejnych
lat;
c) niezgodności zwolnienia z jakimikolwiek innymi odpo
wiednim przepisami UE.
4.
Jeżeli Komisja przyjęła decyzję o niedopuszczalności zwol
nienia, zainteresowane państwo członkowskie musi cofnąć dane
zwolnienie.
Artykuł 6
Konwersja certyfikatów
1.
Certyfikaty wydane przez właściwy organ przed dniem
31 grudnia 2014 r. na podstawie prawodawstwa krajowego
pozostają ważne do momentu wydania ich zgodnie z niniejszym
artykułem lub – jeżeli nie zostaną one wydane w taki sposób –
do dnia 31 grudnia 2017 r.
2.
Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1,
właściwy organ wydaje certyfikaty dla zainteresowanych lotnisk
i operatorów lotnisk pod warunkiem spełnienia następujących
warunków:
a) ustanowiono podstawę certyfikacji, o której mowa w załącz
niku II, wykorzystując specyfikacje certyfikacyjne wydane
przez Agencję, z uwzględnieniem wszelkich przypadków
równoważnego poziomu bezpieczeństwa i warunków
specjalnych, które zostały ustalone i udokumentowane;
b) posiadacz certyfikatu wykazał zgodność ze specyfikacjami
certyfikacyjnymi różniącymi się od wymagań krajowych, na
podstawie których wydano dotychczasowy certyfikat;
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c) posiadacz certyfikatu wykazał zgodność z tymi wymaga
niami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów
wykonawczych, które stosują się do jego organizacji i funk
cjonowania, a które różnią się od wymagań krajowych
stanowiących podstawę wydania dotychczasowego certyfi
katu.
3.
W drodze odstępstwa od przepisu ust. 2 lit. b), właściwy
organ może zdecydować o rezygnacji z obowiązku wykazania
zgodności, jeżeli uzna, że jego spełnienie wiązałoby się
z nadmiernym lub nieproporcjonalnym obciążeniem.
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2.
Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzenie
konsultacji w sprawie wpływu na bezpieczeństwo budowli,
które mają zostać wzniesione poza granicami powierzchni ogra
niczających przeszkody i powierzchni zabezpieczenia przeszko
dowego oraz innych powierzchni powiązanych z lotniskiem
i wykraczających poza wysokość względną określoną przez
państwa członkowskie.
3.
Państwa członkowskie zapewniają koordynację zabezpie
czenia lotnisk położonych w pobliżu granic krajowych z innymi
państwami członkowskimi.

4.
Właściwy organ prowadzi – przez okres co najmniej
pięciu lat – rejestr dokumentów związanych z procedurą
konwersji certyfikatów.

Monitorowanie otoczenia lotniska

Artykuł 7

Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzenie konsultacji
w sprawie działalności człowieka i użytkowania gruntów, tj.:

Artykuł 9

Odstępstwa od specyfikacji certyfikacyjnych
1.
Właściwy organ może – do dnia 31 grudnia 2024 r. –
przyjmować wnioski o wydanie certyfikatu obejmujące odstęp
stwa od specyfikacji certyfikacyjnych wydanych przez Agencję,
pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
a) przedmiotowe odstępstwa nie kwalifikują się jako przypadki
równoważnego
poziomu
bezpieczeństwa
zgodnie
z ADR.AR.C.020 ani przypadki warunków specjalnych
zgodnie z ADR.AR.C.025 załącznika II do niniejszego
rozporządzenia;

a) każdego zagospodarowania gruntów lub zmian ich sposobu
użytkowania w strefie lotniska;
b) wszelkich rodzajów zagospodarowania gruntów, które mogą
tworzyć turbulencje wywołane przez przeszkody poten
cjalnie niebezpieczne dla operacji statków powietrznych;
c) użycia niebezpiecznych, dezorientujących lub wprowadzają
cych w błąd świateł;

b) przedmiotowe odstępstwa istniały przed wejściem w życie
niniejszego rozporządzenia;

d) użycia wysoko odblaskowych powierzchni mogących powo
dować oślepienie;

c) przedmiotowe odstępstwa spełniają zasadnicze wymagania
załącznika Va do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz
towarzyszą im stosowne środki łagodzące i działania
naprawcze;

e) tworzenia obszarów mogących sprzyjać pojawieniu się
dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dla operacji
statków powietrznych;

d) w odniesieniu do każdego odstępstwa sporządzono dodat
kowo ocenę bezpieczeństwa.
2.
Właściwy organ zbiera dowody na poparcie spełnienia
warunków, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu
akceptującego odstępstwo i sposób jego usunięcia (DAAD).
Dokument DAAD zostaje dołączony do certyfikatu. Właściwy
organ określa okres ważności dokumentu DAAD.
3.
Operator lotniska i właściwy organ sprawdzają, czy
warunki, o których mowa w ust. 1, są w sposób ciągły speł
niane. Jeżeli tak nie jest, dokument DAAD zostaje zmieniony,
zawieszony lub cofnięty.
Artykuł 8
Zabezpieczenie otoczenia lotniska
1.
Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzenie
konsultacji w sprawie wpływu na bezpieczeństwo budowli,
które mają zostać wzniesione w granicach powierzchni ograni
czających przeszkody i powierzchni zabezpieczenia przeszkodo
wego oraz innych powierzchni powiązanych z lotniskiem.

f) źródeł niewidocznego promieniowania lub obecności rucho
mych lub stałych obiektów, które mogą zakłócać skuteczną
łączność lotniczą, systemy nawigacji i dozorowania lub
negatywnie wpływać na ich działanie.
Artykuł 10
Zarządzanie zagrożeniami związanymi z dziką zwierzyną
1.
Państwa członkowskie zapewniają ocenę zagrożeń zwią
zanych z możliwością zderzenia z dziką zwierzyną poprzez:
a) ustanowienie krajowej procedury rejestracji i zgłaszania
zderzeń dzikiej zwierzyny ze statkami powietrznymi;
b) gromadzenie informacji od operatorów statków powietrz
nych, pracowników lotnisk i z innych źródeł na temat obec
ności dzikiej zwierzyny stwarzającej potencjalne zagrożenie
dla operacji statków powietrznych; oraz
c) stałą ocenę zagrożenia związanego z dziką zwierzyną wyko
nywaną przez wykwalifikowanych pracowników.
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2.
Państwa członkowskie zapewniają, by zgłoszenia doty
czące zderzeń z dziką zwierzyną były gromadzone i przekazy
wane do ICAO celem ich wprowadzenia do bazy danych
systemu informacji o zderzeniach z ptakami (IBIS).
Artykuł 11
Wejście w życie i stosowanie
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego
dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej.
2.
Właściwe organy zaangażowane w certyfikację i nadzór
nad lotniskami, operatorami lotnisk i instytucjami zapewniają
cymi służbę zarządzania płytą postojową muszą spełnić wyma
gania określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia
do dnia 31 grudnia 2017 r.

14.2.2014

3.
Załączniki III i IV mają zastosowanie do lotnisk certyfiko
wanych zgodnie z art. 6 od dnia wydania certyfikatu.
4.
Lotniska, w stosunku do których procedurę certyfikacji
rozpoczęto przed dniem 31 grudnia 2014 r., ale które nie
otrzymały certyfikatu do tego dnia, otrzymują certyfikat
wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań niniejszego
rozporządzenia.
5.
Punkty ADR.AR.C.050 i ADR.OR.B.060 załączników II
i III do niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia wejścia
w życie przepisów wykonawczych dotyczących zapewniania
służb zarządzania płytą postojową. Punkt ADR.AR.A.015
załącznika II i pkt ADR.OR.A.015 załącznika III mają zastoso
wanie do instytucji zapewniających służbę zarządzania płytą
postojową od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
dotyczących zapewniania służb zarządzania płytą postojową.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
Definicje terminów używanych w załącznikach II–IV
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1) „akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (Acceptable Means of Compliance, AMC)” oznaczają niewiążące normy
przyjęte przez Agencję w celu przedstawienia sposobów spełnienia wymagań przedstawionych w rozporządzeniu
(WE) nr 216/2008 i jego przepisach wykonawczych;
2) „rozporządzalna długość przerwanego startu (accelerate-stop distance available, ASDA)” oznacza rozporządzalną
długość rozbiegu przy starcie powiększoną o długość zabezpieczenia przerwanego startu, o ile zabezpieczenie to
jest dostępne;
3) „służba kontroli lotniska” oznacza służbę kontroli ruchu lotniczego (ATC) dla ruchu lotniskowego;
4) „wyposażenie lotniska” oznacza wszelkie wyposażenie, aparaturę, podzespoły, oprogramowanie lub urządzenia
dodatkowe, które są używane lub mają zostać użyte na potrzeby operacji statków powietrznych na lotnisku;
5) „dane lotnicze” oznaczają fakty, pojęcia lub instrukcje lotnicze przedstawione w sposób sformalizowany, dostoso
wany do potrzeb komunikowania się, interpretowania lub przetwarzania;
6) „służba informacji lotniczej” oznacza służbę utworzoną w określonym obszarze, odpowiedzialną za zapewnienie
informacji i danych lotniczych niezbędnych dla bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej;
7) „służby żeglugi powietrznej” oznaczają służby ruchu lotniczego; służby łączności, nawigacyjne i dozorowania; służby
meteorologiczne dla żeglugi powietrznej; oraz służby informacji lotniczej;
8) „służby ruchu lotniczego” oznaczają różne służby informacji powietrznej, służby alarmowe, służby doradcze ruchu
lotniczego i służby kontroli ruchu lotniczego (służby kontroli obszaru, zbliżania i lotniska);
9) „służba kontroli ruchu lotniczego (ATC)” oznacza służbę zapewnianą w celu:
1. zapobiegania kolizjom:
— między statkami powietrznymi, oraz
— między statkami powietrznymi i przeszkodami na polu manewrowym; oraz
2. usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;
10) „stanowisko postojowe” oznacza wyznaczony obszar na płycie postojowej przeznaczony do wykorzystania jako
miejsce postojowe dla statku powietrznego;
11) „droga kołowania na stanowisko postojowe” oznacza część płyty postojowej wyznaczoną jako droga kołowania
i przeznaczoną wyłącznie do zapewnienia dostępu do stanowisk postojowych;
12) „alternatywne sposoby spełnienia wymagań” oznaczają sposoby spełnienia wymagań, które są alternatywne
w stosunku do istniejących akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (Acceptable Means of Compliance,
AMC) lub proponują nowe sposoby spełnienia wymagań rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów
wykonawczych, dla których Agencja nie przyjęła jeszcze odpowiednich akceptowalnych sposobów spełnienia
wymagań (AMC);
13) „służba alarmowa” oznacza służbę zapewnianą w celu powiadamiania właściwych organizacji o statkach powietrz
nych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z tymi organiza
cjami stosownie do potrzeb;
14) „płytowa droga kołowania” oznacza część systemu dróg kołowania zlokalizowaną na płycie postojowej i przezna
czoną do zapewnienia trasy kołowania przez tę płytę;
15) „zabezpieczenie wydłużonego startu” oznacza określony prostokątny obszar na lądzie lub na wodzie, pozostający
pod kontrolą właściwego podmiotu, wybrany lub przygotowany jako odpowiedni obszar, nad którym samolot może
wykonać część fazy początkowego wznoszenia do określonej wysokości względnej;
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16) „materiały niebezpieczne” oznaczają wyroby lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpie
czeństwa, mienia lub środowiska naturalnego, figurujące na liście materiałów niebezpiecznych w Instrukcjach Tech
nicznych lub sklasyfikowane zgodnie z tymi instrukcjami;
17) „jakość danych” oznacza stopień lub poziom pewności, że dostarczane dane spełniają wymagania ich użytkownika
pod względem dokładności, rozdzielczości i integralności;
18) „długości deklarowane” oznaczają:
— „rozporządzalną długość rozbiegu przy starcie (take-off run available – TORA)”,
— „rozporządzalną długość startu (take-off distance available – TODA)”,
— „rozporządzalną długość przerwanego startu (accelerate-stop distance available – ASDA)”,
— „rozporządzalną długość lądowania (landing distance available – LDA)”;
19) „służba informacji powietrznej” oznacza służbę ustanowioną w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych
dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;
20) „zasady czynnika ludzkiego” oznaczają zasady, które mają zastosowanie do projektowania, certyfikacji, szkoleń,
operacji i obsługi w dziedzinie lotnictwa, a których zadaniem jest znalezienie bezpiecznego sposobu współdziałania
elementów ludzkich z innymi elementami systemu poprzez odpowiednie uwzględnienie wydolności ludzkiej;
21) „wydolność ludzka” oznacza możliwości i ograniczenia ludzkie, które mają wpływ na bezpieczeństwo i efektywność
operacji lotniczych;
22) „droga startowa przyrządowa” oznacza jeden z następujących rodzajów dróg startowych przeznaczonych dla statków
powietrznych wykonujących operacje z wykorzystaniem procedur podejścia według wskazań przyrządów:
1. „droga startowa z podejściem nieprecyzyjnym”: droga startowa przyrządowa wykorzystująca pomoce wzrokowe
i instrumentalne zapewniające przynajmniej prowadzenie kierunkowe odpowiednie do podejścia do lądowania
z prostej.
2. „droga startowa z podejściem precyzyjnym kategorii I”: droga startowa przyrządowa wykorzystująca pomoce
instrumentalne i wzrokowe, przeznaczona do operacji z wysokością względną decyzji (DH) nie mniejszą niż
60 m (200 stóp) oraz widzialnością nie mniejszą niż 800 m albo widzialnością wzdłuż drogi startowej (RVR) nie
mniejszą niż 550 m.
3. „droga startowa z podejściem precyzyjnym kategorii II”: droga startowa przyrządowa wykorzystująca pomoce
instrumentalne i wzrokowe, przeznaczona do operacji z wysokością względną decyzji (DH) mniejszą niż 60 m
(200 stóp), ale nie mniejszą niż 30 m (100 stóp), oraz widzialnością wzdłuż drogi startowej (RVR) nie mniejszą
niż 300 m.
4. „droga startowa z podejściem precyzyjnym kategorii III”: droga startowa przyrządowa wykorzystująca pomoce
instrumentalne i wzrokowe do i wzdłuż powierzchni drogi startowej oraz:
A. przeznaczona do operacji z wysokością względną decyzji (DH) mniejszą niż 30 m (100 stóp), bądź bez
wysokości decyzji względnej i z widzialnością wzdłuż drogi startowej (RVR) nie mniejszą niż 175 m; lub
B. przeznaczona do operacji z wysokością względną decyzji (DH) mniejszą niż 15 m (50 stóp), bądź bez
wysokości względnej decyzji i z widzialnością wzdłuż drogi startowej (RVR) mniejszą niż 175 m, ale nie
mniejszą niż 50 m; lub
C. przeznaczona do operacji bez ograniczeń dotyczących wysokości względnej decyzji (DH) i widzialności
wzdłuż drogi startowej (RVR);
23) „integralność” oznacza stopień pewności, że dane lotnicze i ich wartości nie zostały utracone bądź zmienione od
czasu ich przekazania lub autoryzowanej zmiany;
24) „rozporządzalna długość lądowania (landing distance available, LDA)” oznacza długość drogi startowej deklarowanej
jako dostępna oraz odpowiednia dla dobiegu lądującego samolotu;
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25) „procedury ograniczonej widzialności (low visibility procedures, LVP)” oznaczają procedury stosowane na lotnisku
w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych operacji podczas podejść poniżej standardu w kategorii I,
podejść poza standardem w kategorii II, podejść w standardzie kategorii II i III oraz startów przy ograniczonej
widzialności;
26) „start przy ograniczonej widzialności (low visibility take-off, LVTO)” oznacza start przy widzialności wzdłuż drogi
startowej (RVR) mniejszej niż 400 metrów, ale nie mniejszej niż 75 metrów;
27) „operacja poniżej standardu w kategorii I” oznacza operację podejścia według wskazań przyrządów i lądowania
w kategorii I z wykorzystaniem wysokości względnej decyzji (DH) w kategorii I, przy widzialności wzdłuż drogi
startowej (RVR) mniejszej niż normalnie przypisana do stosowanej wysokości decyzji względnej (DH), ale nie
mniejszej niż 400 m.
28) „pole manewrowe” oznacza część lotniska, z wyłączeniem płyt postojowych, przeznaczoną do startów, lądowań
i kołowania statków powietrznych;
29) „służby meteorologiczne” oznaczają funkcje i usługi, które zapewniają statkowi powietrznemu prognozy, odprawy
i obserwacje meteorologiczne, jak również wszelkie inne informacje i dane meteorologiczne zapewniane przez
państwa do wykorzystania lotniczego;
30) „oznacznik” oznacza obiekt umieszczony w widocznym miejscu powyżej poziomu terenu w celu oznaczenia prze
szkody lub wskazania granicy;
31) „oznakowanie poziome” oznacza symbol lub grupę symboli umieszczonych w widoczny sposób na powierzchni
pola ruchu naziemnego w celu przekazania informacji lotniczych;
32) „pole ruchu naziemnego” oznacza część lotniska przeznaczoną do startów, lądowań i kołowania statków powietrz
nych, składającą się z pola manewrowego i płyty postojowej (płyt postojowych);
33) „służby nawigacyjne” oznaczają funkcje i usługi, które zapewniają statkowi powietrznemu informacje o pozycji
i czasie;
34) „droga startowa nieprzyrządowa” oznacza drogę startową przeznaczoną dla statków powietrznych wykonujących
operacje z wykorzystaniem procedur podejścia z widocznością;
35) „operacja poza standardem w kategorii II” oznacza podejście precyzyjne i lądowanie wykonywane według wskazań
przyrządów i z wykorzystaniem systemu ILS lub MLS, w sytuacji gdy niektóre lub wszystkie elementy systemu
oświetlenia dla podejść precyzyjnych w kategorii II nie są dostępne oraz przy:
— wysokości względnej decyzji (DH) poniżej 200 stóp, ale nie mniej niż 100 stóp; oraz
— widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) nie mniejszej niż 350 m.
36) „cykl planowania nadzoru” oznacza okres czasu, w trakcie którego weryfikuje się ciągłą zgodność z wymaganiami;
37) „droga kołowania szybkiego zjazdu” oznacza drogę kołowania połączoną pod kątem ostrym z drogą startową, tak
aby umożliwić lądującym samolotom opuszczenie drogi startowej przy prędkościach większych niż osiągane na
innych drogach kołowania przeznaczonych do zjazdu, zmniejszając dzięki temu do minimum czas zajmowania drogi
startowej;
38) „droga startowa” oznacza określony prostokątny obszar wyznaczony na lotnisku lądowym, przygotowany do startów
i lądowań statków powietrznych;
39) „rodzaj drogi startowej” oznacza drogę startową przyrządową lub drogę startową nieprzyrządową;
40) „widzialność wzdłuż drogi startowej (Runway Visual Range, RVR)” oznacza odległość, do której pilot statku
powietrznego znajdującego się na linii centralnej drogi startowej może dostrzec oznakowanie poziome na
powierzchni drogi startowej lub światła wytyczające tę drogę albo wskazujące jej linię centralną;
41) „system zarządzania bezpieczeństwem” oznacza systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, obejmu
jące niezbędne struktury organizacyjne, zakresy odpowiedzialności, strategie i procedury;
42) „zabezpieczenie przerwanego startu” oznacza określony prostokątny obszar na lądzie na końcu rozporządzalnej
długości rozbiegu przy starcie, przygotowany jako odpowiedni obszar, na którym statek powietrzny może się
zatrzymać w przypadku przerwanego startu;
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43) „rozporządzalna długość startu (take-off distance available, TODA)” oznacza rozporządzalną długość rozbiegu przy
starcie powiększoną o długość zabezpieczenia wydłużonego startu, o ile zabezpieczenie to jest dostępne;
44) „rozporządzalna długość rozbiegu przy starcie (take-off run available, TORA)” oznacza długość drogi startowej
deklarowanej jako dostępna oraz odpowiednia dla rozbiegu startującego samolotu;
45) „droga kołowania” oznacza określoną drogę na lotnisku lądowym, wyznaczoną do kołowania statków powietrznych
i zapewniającą połączenie między poszczególnymi częściami lotniska, obejmującą:
— drogę kołowania na stanowisko postojowe,
— płytową drogę kołowania,
— drogę kołowania szybkiego zjazdu;
46) „Instrukcje Techniczne” oznaczają ostatnie obowiązujące wydanie „Instrukcji technicznych dla bezpiecznego trans
portu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną” (Doc 9284-AN/905), łącznie z suplementem oraz wszelkimi
dodatkami, zatwierdzone i opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;
47) „warunki certyfikatu” oznaczają następujące informacje:
— oznaczenie lokalizacji ICAO,
— warunki prowadzenia operacji (VFR/IFR, w dzień/w nocy),
— droga startowa – długości deklarowane,
— rodzaje dróg startowych i zapewniane podejścia,
— kod referencyjny lotniska,
— zakres operacji statków powietrznych o wyższej literze kodu referencyjnego lotniska,
— zapewnienie służb zarządzania płytą postojową (tak/nie),
— poziom ochrony w zakresie służby ratowniczo-gaśniczej;
48) „pomoce wzrokowe” oznaczają wskaźniki i urządzenia sygnalizacyjne, oznakowanie poziome, światła, znaki pionowe
i oznaczniki lub ich połączenie.
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ZAŁĄCZNIK II
Część „Wymagania dla organów — Lotniska” (Część ADR.AR)
PODCZĘŚĆ A — WYMAGANIA OGÓLNE (ADR.AR.A)
ADR.AR.A.001 Zakres
Niniejszy załącznik ustanawia wymagania dla właściwych organów biorących udział w certyfikacji lotnisk, operatorów
lotnisk i instytucji zapewniających służbę zarządzania płytą postojową oraz w nadzorze nad nimi.
ADR.AR.A.005 Właściwy organ
Właściwy organ wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym znajduje się dane lotnisko, odpowiada za:
a) certyfikację lotnisk i ich operatorów oraz nadzór nad nimi;
b) nadzór nad instytucjami zapewniającymi służbę zarządzania płytą postojową.
ADR.AR.A.010 Dokumentacja nadzoru
a) Właściwy organ zapewnia zainteresowanemu personelowi odpowiednie akty ustawodawcze, normy, przepisy, publi
kacje techniczne i powiązane dokumenty, aby umożliwić mu wykonywanie jego zadań i wywiązywanie się z obowiąz
ków.
b) Właściwy organ udostępnia operatorom lotnisk i innym zainteresowanym stronom akty ustawodawcze, normy,
przepisy, publikacje techniczne i powiązane dokumenty, aby ułatwić im spełnienie stosownych wymagań.
ADR.AR.A.015 Sposoby spełnienia wymagań
a) Agencja opracowuje akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC), które można wykorzystywać do zapewnienia
zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi. Zapewnienie zgodności z akcep
towalnymi sposobami spełnienia wymagań jest równoznaczne ze spełnieniem stosownych wymagań określonych
w przepisach wykonawczych.
b) Do spełnienia wymagań przepisów wykonawczych można wykorzystywać alternatywne sposoby spełnienia wymagań.
c) Właściwy organ ustanawia system gwarantujący stałą ocenę tego, czy alternatywne sposoby spełnienia wymagań
stosowane przez sam właściwy organ lub znajdujących się pod jego nadzorem operatorów lotnisk bądź instytucje
zapewniające służbę zarządzania płytą postojową zapewniają zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego
przepisami wykonawczymi.
d) Właściwy organ ocenia alternatywne sposoby spełnienia wymagań zaproponowane przez operatora lotniska lub
instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową (zgodnie z ADR.OR.A.015) poprzez analizę przedłożonej
dokumentacji oraz – o ile uzna się to za niezbędne – poprzez przeprowadzenie inspekcji tego operatora, lotniska lub
instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową.
Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że alternatywne sposoby spełnienia wymagań zaproponowane przez operatora
lotniska lub instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową są zgodne z przepisami wykonawczymi,
organ ten bez zbędnej zwłoki:
1) powiadamia wnioskodawcę o możliwości wdrożenia alternatywnych sposobów spełnienia wymagań oraz –
w stosownym przypadku – dokonuje odpowiednich zmian w posiadanym przez wnioskodawcę certyfikacie lub
zatwierdzeniu;
2) informuje Agencję o ich treści, w tym przekazuje kopie wszystkich odpowiednich dokumentów;
3) informuje pozostałe państwa członkowskie o alternatywnych sposobach spełnienia wymagań, które zostały przy
jęte; oraz
4) informuje pozostałe certyfikowane lotniska znajdujące się w państwie członkowskim właściwego organu (stosownie
do przypadku).
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e) Jeżeli właściwy organ sam wykorzystuje alternatywne sposoby spełnienia wymagań w celu osiągnięcia zgodności
z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi, organ ten:
1) udostępnia je operatorom lotnisk i instytucjom zapewniającym służbę zarządzania płytą postojową znajdującym się
pod jego nadzorem; oraz
2) bez zbędnej zwłoki powiadamia o nich Agencję.
Właściwy organ przekazuje Agencji pełny opis alternatywnych sposobów spełnienia wymagań, w tym informacje
o wszelkich zmianach procedur mogących mieć istotne znaczenie, a także ocenę potwierdzającą zgodność z przepisami
wykonawczymi.
ADR.AR.A.025 Przekazywanie informacji Agencji
a) Właściwy organ niezwłocznie powiadamia Agencję o wszelkich istotnych problemach związanych z wdrażaniem
rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych.
b) Właściwy organ przekazuje Agencji informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa uzyskane na podstawie otrzy
manych przez ten organ zgłoszeń o zdarzeniach.
ADR.AR.A.030 Natychmiastowa reakcja na zagrożenie bezpieczeństwa
a) Nie naruszając przepisów dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), właściwy organ wdraża system
służący do odpowiedniego gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie.
b) Agencja wdraża system służący do odpowiedniego analizowania wszelkich otrzymanych istotnych informacji o bezpie
czeństwie i bez zbędnej zwłoki przekazuje państwom członkowskim oraz Komisji wszelkie informacje – w tym
zalecenia i działania naprawcze, jakie należy podjąć – niezbędne, aby mogły one zareagować w odpowiednim czasie
na zagrożenie bezpieczeństwa dotyczące lotnisk, operatorów lotnisk i instytucji zapewniających służbę zarządzania
płytą postojową podlegających rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i jego przepisom wykonawczym.
c) Po otrzymaniu informacji, o których mowa w lit. a) i b), właściwy organ podejmuje odpowiednie działania eliminujące
zagrożenie bezpieczeństwa, w tym wydaje wytyczne bezpieczeństwa zgodnie z ADR.AR.A.040.
d) Działania podjęte zgodnie z lit. c) są niezwłocznie zgłaszane operatorom lotnisk lub instytucjom zapewniającym
służbę zarządzania płytą lotniska, które muszą się do tych działań zastosować zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
216/2008 i jego przepisami wykonawczymi. Właściwy organ powiadamia o tych działaniach również Agencję oraz,
w razie konieczności podjęcia wspólnych działań, odpowiednie państwa członkowskie.
ADR.AR.A.040 Wytyczne bezpieczeństwa
a) Właściwy organ wydaje wytyczne bezpieczeństwa w przypadku stwierdzenia stanu zagrażającego bezpieczeństwu
wymagającego podjęcia natychmiastowych działań, w tym wykazania zgodności z wszelkimi zmienionymi lub dodat
kowymi specyfikacjami certyfikacyjnymi wydanymi przez Agencję, które właściwy organ uzna za niezbędne.
b) Wytyczne bezpieczeństwa są przekazywane operatorom lotnisk lub instytucjom zapewniającym służbę zarządzania
płytą postojową (stosownie do przypadku) i zawierają co najmniej następujące informacje:
1) opis stanu zagrażającego bezpieczeństwu;
2) opis projektu, wyposażenia lub operacji, których stan ten dotyczy;
3) opis koniecznych działań i ich uzasadnienie, w tym zmienione lub dodatkowe specyfikacje certyfikacyjne, których
warunki należy spełnić;
4) termin realizacji koniecznych działań; oraz
5) datę ich wejścia w życie.
(1) Dz.U. L 167 z 4.7.2003, s. 23.
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c) Właściwy organ przekazuje Agencji kopię wytycznych bezpieczeństwa.
d) Właściwy organ weryfikuje przestrzeganie stosownych wytycznych bezpieczeństwa przez operatorów lotnisk i insty
tucje zapewniające służbę zarządzania płytą postojową.
PODCZĘŚĆ B — ZARZĄDZANIE (ADR.AR.B)
ADR.AR.B.005 System zarządzania
a) Właściwy organ ustanawia i utrzymuje system zarządzania obejmujący co najmniej:
1) udokumentowane strategie i procedury opisujące jego strukturę organizacyjną oraz środki i metody zapewnienia
zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 oraz jego przepisami wykonawczymi. Procedury muszą być
aktualizowane i wykorzystywane jako podstawowe dokumenty robocze na użytek wewnętrzny danego właściwego
organu podczas wykonywania wszelkich odpowiednich zadań;
2) wystarczającą liczebność personelu, w tym inspektorów lotniskowych, w celu wykonywania swoich zadań i wywią
zywania się ze swoich obowiązków. Personel taki musi mieć kwalifikacje do wykonywania przydzielonych mu
zadań oraz posiadać konieczną wiedzę, doświadczenie, a także wstępne, praktyczne i okresowe przeszkolenie
zapewniające zachowanie kompetencji. Należy wprowadzić system planowania dostępności personelu gwarantujący
właściwą realizację wszystkich odpowiednich zadań;
3) odpowiednie zaplecze i pomieszczenia biurowe umożliwiające wykonanie przydzielonych zadań;
4) sformalizowaną funkcję monitorowania zgodności systemu zarządzania z odpowiednimi wymaganiami oraz adek
watność procedur, w tym procesy audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa.
b) W odniesieniu do każdego obszaru swojej działalności objętego systemem zarządzania właściwy organ wyznacza
przynajmniej jedną osobę odpowiedzialną za całość zarządzania realizacją odpowiednich zadań.
c) Właściwy organ ustanawia procedury dotyczące udziału w wymianie wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy
pozostałym zainteresowanym właściwym organom.
ADR.AR.B.010 Przydzielanie zadań kwalifikowanym jednostkom
a) Zadania związane ze wstępną certyfikacją lub sprawowaniem stałego nadzoru nad osobami lub organizacjami podlega
jącymi rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i jego przepisom wykonawczym są przydzielane przez państwa członkow
skie jedynie kwalifikowanym jednostkom. Przydzielając zadania, właściwy organ upewnia się, że:
1) wdrożono system służący do wstępnej i bieżącej oceny kwalifikowanych jednostek, który jest zgodny z przepisami
załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 216/2008;
system ten oraz wyniki oceny muszą być dokumentowane;
2) zawarto z kwalifikowaną jednostką udokumentowane porozumienie, zatwierdzone przez obydwie strony na
odpowiednim szczeblu zarządzania, które to porozumienie wyraźnie określa:
(i) zadania do wykonania;
(ii) deklaracje, sprawozdania i rejestry, jakie należy przekazać;
(iii) warunki techniczne, które należy spełnić podczas realizacji przedmiotowych zadań;
(iv) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności; oraz
(v) sposób ochrony informacji uzyskiwanych podczas realizacji przedmiotowych zadań.
b) Właściwy organ zapewnia, by procesy audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa,
wymagane na mocy ADR.AR.005 lit. a) pkt 4, obejmowały wszystkie wykonywane w jego imieniu zadania z zakresu
certyfikacji i stałego nadzoru.
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ADR.AR.B.015 Zmiany w systemie zarządzania
a) Właściwy organ musi posiadać system służący do identyfikacji zmian wpływających na jego zdolność do wykony
wania zadań oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i jego prze
pisach wykonawczych. System ten musi umożliwiać podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia dalszej
adekwatności i skuteczności systemu zarządzania.
b) Właściwy organ aktualizuje swój system zarządzania w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w rozporządzeniu (WE)
nr 216/2008 i jego przepisach wykonawczych w odpowiednim terminie, by zapewnić ich skuteczne wdrożenie.
c) Właściwy organ powiadamia Agencję o zmianach mających wpływ na jego zdolność do wykonywania zadań i wywią
zywania się z obowiązków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i jego przepisach wykonawczych.
ADR.AR.B.020 Prowadzenie rejestrów
a) Właściwy organ ustanawia system prowadzenia rejestrów umożliwiający odpowiednie przechowywanie, dostępność
i wiarygodne monitorowanie:
1) udokumentowanych strategii i procedur dotyczących systemu zarządzania;
2) szkolenia, kwalifikacji i uprawnień swojego personelu;
3) przydziału zadań kwalifikowanym jednostkom, obejmującego elementy wymagane zgodnie z ADR.AR.B.010 oraz
szczegóły przydzielonych zadań;
4) procesu certyfikacji lotnisk i operatorów lotnisk oraz stałego nadzoru nad nimi;
5) procesu składania deklaracji i stałego nadzoru nad instytucjami zapewniającymi służbę zarządzania płytą posto
jową;
6) dokumentacji dotyczącej przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa i warunków specjalnych przewi
dzianych w podstawie certyfikacji, a także każdego dokumentu akceptującego odstępstwo i sposób jego usunięcia
(DAAD);
7) oceny i powiadamiania Agencji o alternatywnych sposobach spełnienia wymagań zaproponowanych przez opera
torów lotnisk i instytucje zapewniające służbę zarządzania płytą postojową oraz oceny alternatywnych sposobów
spełnienia wymagań stosowanych przez sam właściwy organ;
8) nieprawidłowości, działań naprawczych i dat zakończenia tych działań, jak również uwag;
9) podjętych środków egzekucyjnych;
10) informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz działań następczych;
11) wykorzystania przepisów o zapewnieniu elastycznego podejścia zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr
216/2008.
b) Właściwy organ prowadzi wykaz wszystkich wydanych przez siebie certyfikatów i otrzymanych deklaracji.
c) Rejestry związane z certyfikacją lotniska i operatora lotniska lub deklaracją złożoną przez instytucję zapewniającą
służbę zarządzania płytą postojową są przechowywane, stosownie do przypadku, przez cały okres obowiązywania
tego certyfikatu lub deklaracji.
d) Rejestry związane z lit. a) pkt 1–3 oraz lit. a) pkt 7–11 są przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat,
z zastrzeżeniem stosownych przepisów o ochronie danych.
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PODCZĘŚĆ C – NADZÓR, CERTYFIKACJA I EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW (ADR.AR.C)
ADR.AR.C.005 Nadzór
a) Właściwy organ weryfikuje:
1) zgodność z podstawą certyfikacji i wszystkimi wymaganiami mającymi zastosowanie do lotnisk i operatorów
lotnisk przed wydaniem zatwierdzenia lub certyfikatu;
2) ciągłą zgodność z podstawą certyfikacji i stosownymi wymaganiami dla lotnisk i operatorów lotnisk lub instytucji
zapewniających służbę zarządzania płyta postojową podlegających obowiązkowi składania deklaracji; oraz
3) wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w ADR.AR.A.030 lit. c) i lit. d).
b) Przedmiotowa weryfikacja:
1) jest prowadzona przy użyciu specjalnie przygotowanej dokumentacji ułatwiającej personelowi odpowiedzialnemu
za nadzór w zakresie bezpieczeństwa wypełnianie zadań;
2) obejmuje przekazywanie operatorom lotnisk i instytucjom zapewniającym służbę zarządzania płytą postojową
informacji o wynikach czynności w zakresie nadzoru w obszarze bezpieczeństwa;
3) opiera się na audytach i inspekcjach, w tym niezapowiedzianych inspekcjach, stosownie do przypadku; oraz
4) dostarcza właściwemu organowi dowodów potrzebnych na wypadek konieczności zastosowania dalszych działań,
w tym środków przewidzianych w ADR.AR.C.055.
c) Zakres nadzoru uwzględnia wyniki poprzednich czynności w tym zakresie oraz ustalone priorytety w zakresie
bezpieczeństwa.
d) Właściwy organ gromadzi i przetwarza wszelkie informacje uznane za użyteczne na potrzeby sprawowania nadzoru,
w tym niezapowiedzianych inspekcji (stosownie do przypadku).
e) W ramach swoich kompetencji w zakresie nadzoru właściwy organ może wymagać uprzedniej zgody na wszelkie
przeszkody, zmiany i inne działania w dziedzinach monitorowanych przez operatora lotniska zgodnie
z ADR.OPS.B.075, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub zakłócić działanie lotniska.
ADR.AR.C.010 Program sprawowania nadzoru
a) W odniesieniu do każdego operatora lotniska oraz instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową zgła
szającego właściwemu organowi swoją działalność właściwy organ:
1) ustanawia i utrzymuje program sprawowania nadzoru obejmujący czynności w zakresie nadzoru wymagane na
mocy ADR.AR.C.005;
2) stosuje odpowiedni cykl planowania nadzoru, nie dłuższy niż 48 miesięcy.
b) W każdym cyklu planowania nadzoru program sprawowania nadzoru obejmuje audyty oraz inspekcje, w tym nieza
powiedziane inspekcje (stosownie do przypadku).
c) Program sprawowania nadzoru i cykl planowania nadzoru odzwierciedlają skuteczność działania operatora lotniska
w dziedzinie bezpieczeństwa i stopień narażenia lotniska na ryzyko.
d) Zakres programu sprawowania nadzoru obejmuje prowadzenie rejestru terminów, w których mają się odbyć audyty
i inspekcje oraz w których takie audyty i inspekcje się odbyły.
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ADR.AR.C.015 Rozpoczęcie procesu certyfikacji
a) Po otrzymaniu wniosku o pierwsze wydanie certyfikatu właściwy organ ocenia wniosek i sprawdza, czy spełnione są
stosowne wymagania.
b) W przypadku istniejącego lotniska właściwy organ określa warunki, zgodnie z którymi operator lotniska ma prowa
dzić działalność w okresie certyfikacji, chyba że właściwy organ ustali, że działalność tego lotniska należy zawiesić.
Właściwy organ informuje operatora lotniska o oczekiwanym terminarzu procesu certyfikacyjnego i przeprowadza
certyfikację w najkrótszym możliwym terminie.
c) Właściwy organ ustanawia podstawę certyfikacji i powiadamia o niej wnioskodawcę zgodnie z ADR.AR.C.020.
ADR.AR.C.020 Podstawa certyfikacji
Właściwy organ ustanawia podstawę certyfikacji i powiadamia o niej wnioskodawcę. Podstawa ta musi zawierać:
a) specyfikacje certyfikacyjne wydane przez Agencję i uznane przez właściwy organ za stosowne do projektu i rodzaju
operacji lotniska, które obowiązują od daty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu, chyba że:
1) wnioskodawca wybierze zgodność z późniejszymi obowiązującymi zmianami; lub
2) właściwy organ uzna, że zgodność z takimi późniejszymi obowiązującymi zmianami jest niezbędna;
b) wszelkie przepisy, w odniesieniu do których właściwy organ zaakceptował równoważny poziom bezpieczeństwa, jaki
wnioskodawca jest zobowiązany wykazać; oraz
c) wszelkie specjalne warunki określone zgodnie z ADR.AR.C.025, które właściwy organ uznał za konieczny element
podstawy certyfikacji.
ADR.AR.C.025 Warunki specjalne
a) W celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami załącznika Va do rozporządzenia (WE) nr 216/2008
właściwy organ określa dla danego lotniska szczegółowe specjalne specyfikacje techniczne, zwane warunkami specjal
nymi, jeżeli odpowiednie specyfikacje certyfikacyjne wydane przez Agencję, o których mowa w ADR.AR.C.020 lit. a),
są niewłaściwe lub nieadekwatne, ponieważ:
1) niemożliwe jest spełnienie wymagań specyfikacji certyfikacyjnych z powodu fizycznych, topograficznych lub
innych podobnych ograniczeń związanych z lokalizacją lotniska;
2) lotnisko posiada nowatorskie lub nietypowe cechy konstrukcyjne; lub
3) doświadczenie wynikające z użytkowania tego lotniska bądź lotnisk posiadających podobne cechy konstrukcyjne
wskazuje, że może powstać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
b) Warunki specjalne zawierają takie specyfikacje techniczne, w tym ograniczenia lub procedury, których należy prze
strzegać, jakie właściwy organ uzna za niezbędne do zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami określo
nymi w załączniku Va do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.
ADR.AR.C.035 Wydawanie certyfikatów
a) Właściwy organ może zażądać przeprowadzenia inspekcji, testu, oceny bezpieczeństwa lub ćwiczenia, jeżeli uzna to za
niezbędne przed wydaniem certyfikatu.
b) Właściwy organ wydaje:
1) pojedynczy certyfikat lotniskowy; lub
2) dwa oddzielne certyfikaty – jeden dla lotniska i jeden dla operatora lotniska.
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c) Właściwy organ wydaje certyfikat(-y) przewidziany(-e) w lit. b), kiedy uzna, że operator lotniska wykazał w zadowa
lający sposób zgodność z przepisami ADR.OR.B.025 i ADR.OR.E.005.

d) Uznaje się, że certyfikat uwzględnia podstawę certyfikacji dla danego lotniska, instrukcję operacyjną lotniska oraz –
w odpowiednich przypadkach – wszelkie pozostałe warunki lub ograniczenia operacyjne określone przez właściwy
organ, a także wszelkie dokumenty akceptujące odstępstwo i sposób jego usunięcia (DAAD).

e) Certyfikat wydaje się na czas nieokreślony. Do certyfikatu dołącza się warunki certyfikatu określające zatwierdzone
działania, do wykonywania których uprawniony jest operator lotniska.

f) W przypadku powierzania obowiązków innym odpowiednim organizacjom, organizacje te należy wyraźnie wskazać
i wymienić.

g) Nieprawidłowości inne niż nieprawidłowości poziomu 1, które nie zostały usunięte do daty certyfikacji, są oceniane
pod kątem bezpieczeństwa i poddawane niezbędnym działaniom łagodzącym, a właściwy organ zatwierdza plan
działań naprawczych zmierzających do ich likwidacji.

h) Aby umożliwić operatorowi lotniska wprowadzenie zmian bez uprzedniego zatwierdzenia przez właściwy organ
zgodnie z ADR.OR.B.040 lit. d), właściwy organ zatwierdza procedury określające zakres takich zmian i opisujące
sposób, w jaki są one zarządzane i zgłaszane.

ADR.AR.C.040 Zmiany
a) Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany wymagającej wcześniejszego zatwierdzenia, zgodnie z ADR.OR.B.40,
właściwy organ ocenia ten wniosek oraz, w odpowiednich przypadkach, powiadamia operatora lotniska o:

1) stosownych specyfikacjach certyfikacyjnych wydanych przez Agencję, które mają zastosowanie do proponowanej
zmiany i które obowiązują na dzień złożenia wniosku, chyba że:

a) wnioskodawca wybierze zgodność z późniejszymi obowiązującymi zmianami; lub

b) właściwy organ uzna, że zgodność z takimi późniejszymi obowiązującymi zmianami jest niezbędna;

2) wszelkich pozostałych specyfikacjach certyfikacyjnych wydanych przez Agencję, co do których właściwy organ
uzna, że są bezpośrednio związane z proponowaną zmianą;

3) wszelkich warunkach specjalnych, a także ich zmianach, określonych przez właściwy organ zgodnie
z ADR.AR.C.025, które właściwy organ uzna za niezbędne; oraz

4) zmienionej podstawie certyfikacji, jeżeli proponowana zmiana ma na nią wpływ.

b) Właściwy organ zatwierdza zmianę, jeżeli uzna, że operator lotniska wykazał w zadowalający sposób zgodność
z wymaganiami określonymi w ADR.OR.B.040 oraz – w stosownych przypadkach – z ADR.OR.E.005.

c) Jeżeli proponowana zmiana ma wpływ na warunki certyfikatu, właściwy organ zmienia je odpowiednio.

d) Właściwy organ zatwierdza wszystkie warunki, zgodnie z którymi operator lotniska ma działać w okresie wprowa
dzania zmiany.

e) Bez uszczerbku dla dodatkowych środków egzekucyjnych, w przypadku gdy operator lotniska – bez uprzedniego
zatwierdzenia od właściwego organu – wprowadzi zmiany, które takiego zatwierdzenia wymagają zgodnie z lit. a),
właściwy organ uwzględnia konieczność zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia certyfikatu.
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f) W odniesieniu do zmian niewymagających wcześniejszego zatwierdzenia właściwy organ ocenia informacje przeka
zane w powiadomieniu przesłanym przez operatora lotniska zgodnie z ADR.OR.B.040 lit. d) w celu sprawdzenia, czy
są w odpowiedni sposób zarządzane oraz czy spełniają specyfikacje certyfikacyjne i inne odpowiednie wymagania
mające zastosowanie do danej zmiany. W przypadku niespełnienia wymagań właściwy organ:

1) powiadamia operatora lotniska o niezgodności z wymaganiami i zwraca się o wprowadzenie dalszych zmian; oraz

2) w przypadku nieprawidłowości poziomu 1 lub 2 postępuje zgodnie z ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Deklaracje instytucji zapewniających służbę zarządzania płytą postojową
a) Po otrzymaniu deklaracji od instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową, która zamierza świadczyć
tego typu usługi na danym lotnisku, właściwy organ sprawdza, czy deklaracja zawiera wszystkie informacje wymagane
na mocy części ADR.OR i potwierdza tej organizacji odbiór jej deklaracji.

b) Jeżeli deklaracja nie zawiera wymaganych informacji lub zawiera informacje wskazujące na niespełnienie stosownych
wymagań, właściwy organ powiadamia o tym operatora lotniska i instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą
postojową oraz zwraca się o udzielenie dalszych informacji. W razie konieczności właściwy organ przeprowadza
inspekcję instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową oraz operatora lotniska. W przypadku potwier
dzenia faktu niespełnienia wymagań właściwy organ podejmuje działania określone w ADR.AR.C.055.

c) Właściwy organ prowadzi rejestr deklaracji złożonych przez znajdujące się pod jego nadzorem instytucje zapewniające
służbę zarządzania płytą postojową.

ADR.AR.C.055 Nieprawidłowości, uwagi, działania naprawcze i środki egzekucyjne
a) W celu sprawowania nadzoru zgodnie z ADR.AR.C.005 lit. a) właściwy organ musi posiadać system analizy niepra
widłowości pod kątem ich znaczenia dla bezpieczeństwa.

b) Właściwy organ stwierdza nieprawidłowość poziomu 1 w przypadku odnotowania istotnej niezgodności z podstawą
certyfikacji lotniska, stosownymi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych,
a także z procedurami i instrukcjami operatora lotniska lub instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą posto
jową, warunkami certyfikatu lub certyfikatem, bądź z treścią złożonej deklaracji, która zmniejsza lub poważnie zagraża
bezpieczeństwu.

Do nieprawidłowości poziomu 1 należą:

1) nieprzyznanie właściwemu organowi dostępu do lotniska i obiektów operatora lotniska lub instytucji zapewniającej
służbę zarządzania płytą postojową określonych w ADR.OR.C.015 podczas zwykłych godzin pracy i po dwóch
pisemnych żądaniach;

2) uzyskanie lub utrzymanie ważności certyfikatu dzięki sfałszowaniu przedkładanej dokumentacji dowodowej;

3) przypadki udowodnionego nadużycia lub nielegalnego wykorzystania certyfikatu; oraz

4) brak kierownika odpowiedzialnego.

c) Właściwy organ stwierdza nieprawidłowość poziomu 2 w przypadku odnotowania niezgodności z podstawą certyfi
kacji lotniska, stosownymi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych, a także
z procedurami i instrukcjami operatora lotniska lub instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową,
warunkami certyfikatu lub certyfikatem bądź z treścią złożonej deklaracji, która mogłaby zmniejszać bezpieczeństwo
lotu lub potencjalnie zagrażać temu bezpieczeństwu.
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d) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas nadzoru lub w inny sposób właściwy organ, bez uszczerbku dla
dodatkowych działań wymaganych na mocy rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych,
informuje na piśmie operatora lotniska lub instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową o tej niepra
widłowości i zwraca się o podjęcie działań naprawczych w celu wyeliminowania stwierdzonej niezgodności.
1) W odniesieniu do nieprawidłowości poziomu 1 właściwy organ podejmuje natychmiastowe odpowiednie działania
w celu zakazania lub ograniczenia działalności oraz – w stosownych przypadkach – w celu cofnięcia certyfikatu lub
wyrejestrowania deklaracji, bądź w celu ograniczenia lub zawieszenia certyfikatu bądź deklaracji w całości lub
w części (w zależności od zakresu nieprawidłowości) do chwili podjęcia przez operatora lotniska lub instytucję
zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową skutecznych działań naprawczych.
2) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 2 właściwy organ:
a) wyznacza operatorowi lotniska lub instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową odpowiedni do
charakteru nieprawidłowości czas na przeprowadzenie działań naprawczych przewidzianych w planie działania;
oraz
b) ocenia działanie naprawcze i plan jego wdrożenia, zaproponowane przez operatora lotniska lub instytucję
zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową, a następnie – jeżeli w wyniku oceny uzna, że są one
wystarczające do usunięcia niezgodności – zatwierdza je.
3) W przypadku gdy operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową nie przedłoży
możliwego do zaakceptowania planu działań naprawczych lub nie przeprowadzi działania naprawczego w terminie
zaakceptowanym lub przedłużonym przez właściwy organ, status nieprawidłowości podnosi się do poziomu 1
i podejmuje się działania określone w lit. d) pkt 1.
4) Właściwy organ rejestruje wszelkie stwierdzone przez siebie nieprawidłowości oraz – w stosownych przypadkach –
zastosowane środki egzekucyjne, a także działania naprawcze oraz datę zakończenia działań związanych z niepra
widłowościami.
e) W przypadkach niewymagających stwierdzenia nieprawidłowości na poziomie 1 lub poziomie 2 właściwy organ może
wydawać uwagi.
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ZAŁĄCZNIK III
Część „Wymagania dla organizacji — Operatorzy lotnisk” (Część ADR.OR)
PODCZĘŚĆ A — WYMAGANIA OGÓLNE (ADR.OR.A)
ADR.OR.A.005 Zakres
Niniejszy załącznik ustanawia wymagania obowiązujące:
a) operatorów lotnisk podlegających przepisom rozporządzenia (WE) nr 216/2008 w zakresie ich certyfikacji, zarzą
dzania, instrukcji i innych obowiązków; oraz
b) instytucje zapewniające służbę zarządzania płytą postojową.
ADR.OR.A.010 Właściwy organ
Na potrzeby niniejszej części właściwym organem jest instytucja wyznaczona przez państwo członkowskie, na terytorium
którego położone jest dane lotnisko.
ADR.OR.A.015 Sposoby spełnienia wymagań
a) W celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi operator
lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową może wykorzystywać sposoby spełnienia
wymagań alternatywne do przyjętych przez Agencję.
b) W przypadku gdy operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową pragnie osiągnąć
zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi za pomocą sposobów alternatyw
nych do akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) przyjętych przez Agencję, przedstawia właściwemu
organowi pełny opis tych alternatywnych sposobów spełnienia wymagań przed ich wdrożeniem. Opis ten zawiera
wszelkie aktualizacje instrukcji lub procedur, które mogą mieć znaczenie, a także ocenę wykazującą zgodność z prze
pisami wykonawczymi.
Operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową może stosować alternatywne
sposoby spełnienia wymagań po ich uprzednim zatwierdzeniu przez właściwy organ i po otrzymaniu powiadomienia
zgodnie z ADR.AR.A.015 lit. d.
c) W przypadku gdy operator lotniska sam nie zapewnia służby zarządzania płytą postojową, wykorzystywanie alter
natywnych sposobów spełnienia wymagań przez instytucje zapewniające takie służby zgodnie z lit. a) i lit. b) również
wymaga uprzedniej zgody operatora lotniska, na którym taka służba jest zapewniana.
PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKACJA (ADR.OR.B)
ADR.OR.B.005 Obowiązki lotnisk i operatorów lotnisk w zakresie certyfikacji
Przed rozpoczęciem użytkowania lotniska lub w przypadku cofnięcia zwolnienia wydanego zgodnie z art. 5, operator
lotniska musi uzyskać stosowny(-e) certyfikat(-y) wydany(-e) przez właściwy organ.
ADR.OR.B.015 Wniosek o wydanie certyfikatu
a) Wniosek o wydanie certyfikatu jest składany w formie i w sposób ustalony przez właściwy organ.
b) Wnioskodawca przedstawia właściwemu organowi:
1) swoją nazwę oficjalną i handlową, adres oraz adres do korespondencji;
2) informacje i dane dotyczące:
(i) lokalizacji lotniska;
(ii) rodzaju operacji prowadzonych na lotnisku; oraz
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(iii) projektu i obiektów lotniska zgodnie ze stosownymi specyfikacjami certyfikacyjnymi ustanowionymi przez
Agencję;
3) wszelkie proponowane odstępstwa od ustalonych stosownych specyfikacji certyfikacyjnych ustanowionych przez
Agencję;
4) dokumentację pokazującą sposób spełnienia przez niego stosownych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu
(WE) nr 216/2008 i jego przepisach wykonawczych. Dokumentacja ta obejmuje procedurę zawartą w instrukcji
operacyjnej lotniska, opisującą sposób zarządzania zmianami niewymagającymi uprzedniego zatwierdzenia i ich
zgłaszania właściwemu organowi; późniejsze zmiany tej procedury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez
właściwy organ;
5) dowody na adekwatność środków posiadanych przez operatora lotniska zgodnie ze stosownymi wymaganiami;
6) udokumentowane dowody pokazujące relacje miedzy wnioskodawcą i właścicielem lotniska i/lub właścicielem
gruntu;
7) imię i nazwisko oraz odpowiednie informacje o kierowniku odpowiedzialnym i pozostałych osobach, których
wyznaczenie jest wymagane na mocy ADR.OR.D.015; oraz
8) kopię instrukcji operacyjnej lotniska wymaganą na mocy ADR.OR.E.005.
c) Jeżeli właściwy organ wyrazi zgodę, informacje określone w pkt 7 i 8 mogą zostać przedstawione na późniejszym
etapie ustalonym przez właściwy organ, przy czym następuje to przed wydaniem certyfikatu.
ADR.OR.B.025 Wykazanie zgodności
a) Operator lotniska:
1) wykonuje i dokumentuje wszystkie niezbędne działania, inspekcje, testy, oceny bezpieczeństwa bądź ćwiczenia,
a także wykazuje przed właściwym organem:
(i) zgodność ze zgłoszoną podstawą certyfikacji, specyfikacjami certyfikacyjnymi mającymi zastosowanie do
zmiany, wszelkimi wytycznymi bezpieczeństwa (stosownie do przypadku) oraz stosownymi wymaganiami
rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych;
(ii) że lotnisko oraz powierzchnia ograniczająca przeszkody i powierzchnia zabezpieczenia przeszkodowego,
a także inne obszary powiązane z lotniskiem, nie posiadają cech lub właściwości, które stwarzałyby zagrożenie
dla operacji; oraz
(iii) że posiadane przez nie procedury lotu zostały zatwierdzone.
2) przedstawia właściwemu organowi sposoby, za pomocą których wykazano zgodność z przepisami; oraz
3) zgłasza właściwemu organowi zgodność z przepisem lit. a) pkt 1.
b) Odpowiednie informacje projektowe, w tym rysunki oraz sprawozdania z inspekcji, testów i inne odpowiednie
sprawozdania, są przechowywane przez operatora lotniska do dyspozycji właściwego organu zgodnie z przepisami
ADR.OR.D.035 i przedstawiane właściwemu organowi na jego żądanie.
ADR.OR.B.030 Warunki certyfikatu i uprawnienia posiadacza certyfikatu
Operator lotniska przestrzega zakresu i uprawnień określonych w warunkach certyfikatu dołączonych do certyfikatu.
ADR.OR.B.035 Ciągła ważność certyfikatu
a) Certyfikat zachowuje ważność pod warunkiem że:
1) operator lotniska zachowuje zgodność z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego
przepisów wykonawczych, a lotnisko zachowuje zgodność z podstawą certyfikacji, z uwzględnieniem przepisów
dotyczących podejmowania działań wobec wykrytych nieprawidłowości, jak określono w ADR.OR.C.020;
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2) właściwy organ ma przyznany dostęp do organizacji operatora lotniska zgodnie z ADR.OR.C.015 w celu stwier
dzenia ciągłej zgodności z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów
wykonawczych; oraz
3) certyfikat nie został zwrócony ani cofnięty.
b) Z chwilą cofnięcia lub zwrócenia certyfikat zostaje niezwłocznie przekazany do właściwego organu.
ADR.OR.B.037 Ciągła ważność deklaracji złożonej przez instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą
postojową
Deklaracja złożona przez instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową zgodnie z ADR.OR.B.060 zacho
wuje ważność, pod warunkiem że:
a) instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową oraz związane z tą służbą obiekty zachowują zgodność
z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych, z uwzględnieniem
przepisów dotyczących podejmowania działań wobec wykrytych nieprawidłowości, jak określono w ADR.OR.C.020;
b) właściwy organ ma przyznany dostęp do organizacji instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową
zgodnie z ADR.OR.C.015 w celu stwierdzenia ciągłej zgodności z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia
(WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych; oraz
c) deklaracja nie została wycofana przez instytucję zapewniającą takie służby ani wyrejestrowana przez właściwy organ.
ADR.OR.B.040 Zmiany
a) Każda zmiana:
1) mająca wpływ na warunki certyfikatu, podstawę certyfikacji oraz wyposażenie lotniska o kluczowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa; lub
2) mająca znaczący wpływ na elementy systemu zarządzania wykorzystywanego przez operatora lotniska, wymaga
nego na mocy ADR.OR.D.005 lit. b);
wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez właściwy organ.
b) W odniesieniu do innych zmian wymagających uprzedniego zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
216/2008 i jego przepisami wykonawczymi operator lotniska składa wniosek i uzyskuje od właściwego organu
odpowiednie zatwierdzenie.
c) Wniosek o dokonanie zmiany zgodnie z lit. a) lub lit. b) składa się przed wprowadzeniem takiej zmiany, aby
umożliwić właściwemu organowi stwierdzenie ciągłej zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego prze
pisami wykonawczymi oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do certyfikatu i do dołączonych do niego odpowied
nich warunków certyfikatu.
Zmianę można wprowadzić tylko po otrzymaniu od właściwego organu formalnego zatwierdzenia zgodnie
z ADR.AR.C.040.
W trakcie wprowadzania zmian operator lotniska działa na warunkach zatwierdzonych przez właściwy organ.
d) Wszelkie zmiany niewymagające uprzedniego zatwierdzenia są zarządzane i zgłaszane do właściwego organu w sposób
określony w procedurze zatwierdzonej przez właściwy organ zgodnie z ADR.AR.C.035 lit. h).
e) Operator lotniska przedstawia właściwemu organowi odpowiednią dokumentację zgodnie z lit. f) oraz ADR.OR.E.005.
f) W ramach stosowanego przez siebie systemu zarządzania, określonego w ADR.OR.D.005, operator lotniska propo
nujący zmianę dotyczącą lotniska, bądź jego użytkowania, organizacji lub systemu zarządzania, musi:
1) określić współzależności między wszystkimi zaangażowanymi stronami, a także zaplanować i przeprowadzić ocenę
bezpieczeństwa w koordynacji z tymi organizacjami;
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2) w sposób systematyczny dostosowywać założenia i środki łagodzące w stosunku do wszystkich zaangażowanych
stron;
3) zapewnić wyczerpującą ocenę zmiany, w tym wszelkich niezbędnych interakcji; oraz
4) zapewnić, by ocena bezpieczeństwa została poparta kompletnymi i aktualnymi argumentami, dowodami i kryte
riami bezpieczeństwa, a także, by zmiana, zawsze kiedy to możliwe, służyła podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.
ADR.OR.B.050 Ciągła zgodność ze specyfikacjami certyfikacyjnymi wydanymi przez Agencję
Po wprowadzeniu zmian do specyfikacji certyfikacyjnych ustanowionych przez Agencję operator lotniska:
a) przeprowadza przegląd w celu ustalenia wszelkich specyfikacji certyfikacyjnych mających zastosowanie do danego
lotniska; oraz
b) w odpowiednich przypadkach, inicjuje proces zmian zgodnie z ADR.OR.B.040 i wprowadza niezbędne zmiany na
lotnisku.
ADR.OR.B.060 Deklaracja składana przez instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową
a) Instytucje zapewniające służbę zarządzania płytą postojową, które otrzymały pozwolenie na deklarowanie swoich
zdolności i środków w zakresie realizacji obowiązków związanych z zapewnianiem takich służb, po zawarciu
umowy z operatorem lotniska o świadczenie tego rodzaju służb na lotnisku, muszą:
1) przedstawić właściwemu organowi, na formularzu przygotowanym przez ten organ, wszelkie odpowiednie infor
macje i zadeklarować zgodność z wszelkimi stosownymi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego
przepisów wykonawczych;
2) przedstawić właściwemu organowi wykaz wykorzystywanych przez siebie alternatywnych sposobów spełnienia
wymagań, zgodnie z ADR.OR.A.015 lit. b);
3) zachować zgodność ze stosownymi wymaganiami i informacjami przekazanymi w deklaracji;
4) powiadomić właściwy organ o wszelkich zmianach w złożonej deklaracji lub wykorzystywanych przez siebie
sposobach spełnienia wymagań poprzez złożenie poprawionej deklaracji; oraz
5) świadczyć swoje usługi zgodnie z instrukcją operacyjną lotniska i przestrzegać wszystkich zawartych w niej
odpowiednich przepisów.
b) Przed zaprzestaniem świadczenia tego rodzaju usług instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową
powiadamia właściwy organ i operatora lotniska.
ADR.OR.B.065 Zakończenie użytkowania lotniska
Operator zamierzający zakończyć użytkowanie lotniska:
a) niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ;
b) informuje o tym odpowiednią instytucję zapewniającą służby informacji lotniczej;
c) z dniem zakończenia użytkowania zwraca certyfikat właściwemu organowi; oraz
d) zapewnia, by podjęto odpowiednie działania uniemożliwiające niezamierzone użycie lotniska przez statki powietrzne,
chyba że właściwy organ dopuścił to lotnisko do użytkowania w innych celach.
PODCZĘŚĆ C — DODATKOWE OBOWIĄZKI OPERATORA LOTNISKA (ADR.OR.C)
ADR.OR.C.005 Obowiązki operatora lotniska
a) Operator lotniska odpowiada za bezpieczne użytkowanie i obsługę techniczną lotniska zgodnie z:
1) rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi;
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2) warunkami swojego certyfikatu;
3) treścią instrukcji operacyjnej lotniska; oraz
4) wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi wyposażenia lotniska znajdującego się na lotnisku, stosownie do
przypadku.
b) Operator lotniska zapewnia – bezpośrednio lub w drodze koordynacji poprzez niezbędne mechanizmy współpracy
z odpowiedzialnymi podmiotami – świadczenie następujących usług:
1) zapewnianie służb żeglugi powietrznej odpowiednich do natężenia ruchu i warunków operacyjnych lotniska; oraz
2) opracowanie i utrzymanie procedur lotu, zgodnie ze stosownymi wymaganiami.
c) Operator lotniska, w koordynacji z właściwym organem, zapewnia, aby w instrukcji operacyjnej lotniska znajdowały
się odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa statków powietrznych, które zostaną opublikowane w zależności
od potrzeb. Obejmują one:
1) zwolnienia z przestrzegania stosownych wymagań lub odstępstwa od nich;
2) przepisy, dla których właściwy organ zaakceptował równoważny poziom bezpieczeństwa w ramach podstawy
certyfikacji; oraz
3) warunki i ograniczenia specjalne dotyczące użytkowania lotniska.
d) W przypadku wystąpienia na lotnisku stanu zagrażającego bezpieczeństwu operator lotniska podejmuje niezwłocznie
wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, by części lotniska stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa nie
były wykorzystywane przez statki powietrzne.
ADR.OR.C.015 Dostęp
W celu ustalenia zgodności z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wyko
nawczych operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową udostępnia wszelkim osobom
upoważnionym przez właściwy organ:
a) wszystkie obiekty, dokumenty, rejestry, dane, procedury bądź pozostałe materiały mające związek z jego/jej działalno
ścią podlegającą certyfikatowi lub deklaracji, niezależnie od tego, czy jest to działalność zlecona, czy nie; oraz
b) możliwość przeprowadzenia wszelkich działań, inspekcji, testów, ocen lub ćwiczeń, które właściwy organ uzna za
niezbędne, lub wzięcie w nich udziału.
ADR.OR.C.020 Nieprawidłowości i działania naprawcze
Po otrzymaniu powiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę
zarządzania płytą postojową:
a) ustala przyczynę źródłową braku zgodności;
b) określa plan działań naprawczych; oraz
c) wykazuje właściwemu organowi w zadowalający sposób, że wdrożył(-a) działania naprawcze w terminie uzgodnionym
z tym organem zgodnie z ADR.AR.C.055 lit. d).
ADR.OR.C.025 Natychmiastowa reakcja na zagrożenie bezpieczeństwa – zgodność z wytycznymi bezpieczeń
stwa
Operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową wdraża wszelkie środki bezpieczeństwa,
w tym wytyczne bezpieczeństwa, nakazane przez właściwy organ zgodnie z ADR.AR.A.030 lit. c) oraz ADR.AR.A.040.
ADR.OR.C.030 Zgłaszanie zdarzeń
a) Operator lotniska i instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową zgłaszają właściwemu organowi,
a także wszelkim innym organizacjom wymaganym przez państwo, w którym położone jest lotnisko, wszelkie
wypadki, poważne incydenty oraz zdarzenia określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
996/2010 (1) oraz w dyrektywie 2003/42/WE.
(1) Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35.
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b) Nie naruszając przepisu lit. a), operator zgłasza właściwemu organowi i organizacjom odpowiedzialnym za projekto
wanie wyposażenia lotniska wszelkie awarie, usterki techniczne, przekroczenia ograniczeń technicznych, zdarzenia lub
inne niezwykłe okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu, a które nie skutkowały wypadkiem
ani poważnym incydentem.
c) Nie naruszając przepisów rozporządzenia (UE) nr 996/2010, dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1321/2007 (1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007 (2), sprawozdania, o których mowa w lit. a) i lit. b), są
składane w formie i w sposób ustalone przez właściwy organ i zawierają wszelkie informacje dotyczące stanu rzeczy
znane operatorowi lotniska lub instytucji zapewniającej służbę zarządzania płytą postojową.
d) Sprawozdania są składane w najkrótszym możliwym terminie, ale w każdym razie w ciągu 72 godzin od chwili
ustalenia przez operatora lotniska lub instytucję zapewniającą służbę zarządzania płytą postojową stanu, do którego
sprawozdanie się odnosi, chyba że uniemożliwiają to nadzwyczajne okoliczności.
e) W odpowiednich przypadkach operator lotniska lub instytucja zapewniająca służbę zarządzania płytą postojową
niezwłocznie po określeniu działań, jakie zamierza podjąć w celu zapobieżenia występowaniu podobnych zdarzeń
w przyszłości, przedstawia sprawozdanie uzupełniające zawierające szczegóły tych działań. Sprawozdanie to przed
stawia się w formie i w sposób ustalone przez właściwy organ.
ADR.OR.C.040 Zapobieganie pożarom
Operator lotniska ustanawia procedury w celu zapobieżenia:
a) paleniu w obrębie pola ruchu naziemnego, innych stref operacyjnych lotniska, bądź stref lotniska, w których skła
dowane jest paliwo lub inne materiały łatwopalne;
b) używaniu otwartego płomienia lub podejmowaniu jakichkolwiek działań, które mogłyby wywołać zagrożenie poża
rowe w obrębie:
1) stref lotniska, w których składowane jest paliwo lub inne materiały łatwopalne;
2) pola ruchu naziemnego bądź pozostałych stref operacyjnych lotniska, chyba że za zgodą operatora lotniska.
ADR.OR.C.045 Spożywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych i leków
a) Operator lotniska ustanawia procedury dotyczące poziomu spożywania alkoholu, stosowania substancji psychoaktyw
nych i leków przez:
1) personel zaangażowany w użytkowanie, obsługę ratowniczą i gaśniczą oraz obsługę techniczną lotniska;
2) osoby poruszające się bez eskorty w polu ruchu naziemnego lub innych strefach operacyjnych lotniska.
b) Procedury te obejmują wymagania, zgodnie z którymi osoby te:
1) nie mogą spożywać alkoholu w godzinach pracy; oraz
2) nie mogą wykonywać żadnych obowiązków w stanie pod wpływem:
(i) alkoholu bądź wszelkich substancji psychoaktywnych; lub
(ii) wszelkich leków mogących wpłynąć na ich sprawność w sposób niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeń
stwa.
PODCZĘŚĆ D — ZARZĄDZANIE (ADR.OR.D)
ADR.OR.D.005 System zarządzania
a) Operator lotniska wdraża i utrzymuje system zarządzania zintegrowany z systemem zarządzania bezpieczeństwem.
b) System zarządzania obejmuje:
1) wyraźnie zdefiniowany zakres obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury operatora lotniska, w tym
bezpośredniej odpowiedzialności kadry kierowniczej wyższego szczebla za kwestie bezpieczeństwa;
(1) Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 3.
(2) Dz.U. L 295 z 14.11.2007, s. 7.
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2) opis ogólnej filozofii i zasad przyjętych przez operatora lotniska w odniesieniu do bezpieczeństwa, określanych
jako „polityka bezpieczeństwa”, podpisany przez kierownika odpowiedzialnego;
3) formalny proces zapewniający identyfikację zagrożeń operacyjnych;
4) formalny proces zapewniający analizę, ocenę i łagodzenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa użytkowania lotniska;
5) działania pozwalające na weryfikację skuteczności działania organizacji operatora lotniska w dziedzinie bezpie
czeństwa poprzez odniesienie do wskaźników skuteczności działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz para
metrów docelowych w zakresie bezpieczeństwa ustanowionych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem,
a także na walidację skuteczności kontroli ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa;
6) formalny proces pozwalający na:
(i) identyfikację zmian w organizacji operatora lotniska, systemie zarządzania, lotnisku lub jego użytkowaniu,
które mogą mieć wpływ na ustanowione procesy, procedury i służby;
(ii) opisanie mechanizmów współpracy zapewniających skuteczność działania w dziedzinie bezpieczeństwa przed
wprowadzeniem zmian; oraz
(iii) eliminowanie i modyfikację mechanizmów kontroli ryzyka, które nie są już potrzebne lub skuteczne
z powodu zmian w środowisku operacyjnym;
7) formalny proces umożliwiające przegląd systemu zarządzania, o którym mowa w lit. a), identyfikację przyczyn
niezadowalającego działania systemu zarządzania bezpieczeństwem, ustalenie implikacji takiego niezadowalają
cego działania dla użytkowania lotniska, a także eliminację lub łagodzenie tych przyczyn;
8) program szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zapewniający personelowi zaangażowanemu w użytkowanie,
obsługę ratowniczą i gaśniczą, a także obsługę techniczną lotniska i zarządzanie nim, odpowiednie przeszkolenie
i kompetencje do wypełniania obowiązków związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem;
9) formalne środki służące do komunikacji w zakresie bezpieczeństwa, dzięki którym personel ma pełną świadomość
funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, pozwalające na przekazywanie krytycznych informacji
w zakresie bezpieczeństwa oraz wyjaśniające przyczyny podejmowania poszczególnych działań z zakresu bezpie
czeństwa oraz wprowadzania i zmiany procedur bezpieczeństwa;
10) koordynację działania systemu zarządzania bezpieczeństwem z planem działania w sytuacji zagrożenia dla
lotniska, a także koordynację planu działania w sytuacji zagrożenia dla lotniska z planami działania w sytuacji
zagrożenia organizacji, z którymi operator musi współdziałać podczas zapewniania służb lotniskowych; oraz
11) formalny proces monitorowania spełnienia przez daną organizację odpowiednich wymagań.
c) Operator lotniska dokumentuje wszystkie kluczowe procesy systemu zarządzania.
d) System zarządzania musi być proporcjonalny do wielkości organizacji i jej działalności, z uwzględnieniem zagrożeń
i ryzyka charakterystycznych dla tej działalności.
e) Jeżeli operator lotniska posiada również certyfikat umożliwiający zapewnianie służb żeglugi powietrznej, operator ten
zapewnia, by system zarządzania obejmował wszystkie działania objęte zakresem posiadanych przez niego certyfika
tów.
ADR.OR.D.007 Zarządzanie danymi lotniczymi i informacjami lotniczymi
a) W ramach wykorzystywanego przez siebie systemu zarządzania operator lotniska wdraża i utrzymuje system zarzą
dzania jakością obejmujący:
1) działania prowadzone przez niego w zakresie danych lotniczych; oraz
2) działania prowadzone przez niego w ramach udzielania informacji lotniczych.
b) Operator lotniska określa procedury służące realizacji celów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną
w odniesieniu do:
1) działań w zakresie danych lotniczych; oraz
2) działań w ramach udzielania informacji lotniczych.
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ADR.OR.D.010 Zlecone czynności
a) Zlecone czynności obejmują wszystkie czynności objęte zakresem działania operatora lotniska zgodnie z warunkami
certyfikatu wykonywane przez inne organizacje, które albo same są certyfikowane do wykonywania tego typu
czynności albo – w przypadku braku odpowiedniej certyfikacji – działają na mocy zatwierdzenia od operatora lotniska.
Operator lotniska zapewnia, by w przypadku zlecenia lub zakupienia jakiejkolwiek części swojej działalności, zlecone
bądź zakupione usługi lub wyposażenie lub system spełniały stosowne wymagania.
b) W przypadku gdy operator lotniska zleca prowadzenie części swojej działalności organizacji, która sama nie jest do
tego certyfikowana zgodnie z przepisami niniejszej części, organizacja otrzymująca zlecenie działa na mocy zatwier
dzenia udzielonego przez operatora lotniska i pod jego nadzorem. Operator lotniska zapewnia, aby właściwy organ
miał dostęp do organizacji otrzymującej zlecenie w celu stwierdzenia zachowania ciągłej zgodności ze stosownymi
wymaganiami.
ADR.OR.D.015 Wymagania dotyczące personelu
a) Operator lotniska wyznacza kierownika odpowiedzialnego, upoważnionego do zagwarantowania sfinansowania i prze
prowadzenia wszystkich działań zgodnie ze stosownymi wymaganiami. Do obowiązków kierownika odpowiedzial
nego należy ustanowienie i utrzymanie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania.
b) Operator lotniska wyznacza osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad następującymi obszarami:
1) służby operacyjne lotniska; oraz
2) obsługa techniczna lotniska.
c) Operator lotniska wyznacza osobę lub zespół osób odpowiadających za stworzenie, obsługę i bieżące kierowanie
systemem zarządzania bezpieczeństwem.
Takie osoby działają niezależnie od innych kierowników w organizacji, mają bezpośredni dostęp do kierownika
odpowiedzialnego i kadry zarządzającej właściwej w sprawach bezpieczeństwa oraz odpowiadają przed kierownikiem
odpowiedzialnym.
d) Operator lotniska musi dysponować wystarczającą ilością wykwalifikowanego personelu na potrzeby wykonywania
zaplanowanych zadań i czynności zgodnie ze stosownymi wymaganiami.
e) Operator lotniska wyznacza wystarczającą liczbę pracowników nadzorujących personel w zakresie wypełniania okre
ślonych zadań i obowiązków, biorąc przy tym pod uwagę swoją strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnianych
pracowników.
f) Operator lotniska zapewnia, aby personel biorący udział w użytkowaniu i utrzymaniu lotniska oraz w zarządzaniu
nim był odpowiednio przeszkolony zgodnie z programem szkolenia.
ADR.OR.D.017Programy szkolenia i sprawdziany umiejętności
a) Operator lotniska ustanawia i realizuje program szkoleniowy dla personelu niezaangażowanego w użytkowanie
i utrzymanie lotniska oraz w zarządzanie nim.
b) Operator lotniska zapewnia, aby osoby poruszające się bez eskorty w polu ruchu naziemnego lub innych strefach
operacyjnych lotniska zostały odpowiednio przeszkolone.
c) Operator lotniska zapewnia, aby osoby, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, wykazały swoje zdolności w zakresie
wykonywania powierzonych im zadań poprzez sprawdziany umiejętności w odpowiednich odstępach czasu, aby
zapewnić zachowanie kompetencji.
d) Operator lotniska zapewnia, by:
1) do realizacji programu szkolenia wyznaczeni zostali odpowiednio wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy
i konsultanci; oraz
2) do prowadzenia szkoleń wykorzystywane były odpowiednie obiekty i środki.
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e) Operator lotniska:
1) prowadzi odpowiednie rejestry kwalifikacji, szkoleń i sprawdzianów umiejętności w celu wykazania zgodności
z niniejszym wymaganiem;
2) na żądanie udostępnia dany rejestr zainteresowanym pracownikom; oraz
3) w przypadku zatrudnienia danej osoby przez innego pracodawcę, udostępnia rejestr dotyczący tej osoby nowemu
pracodawcy, na jego żądanie.
ADR.OR.D.020 Wymagania dotyczące zaplecza
a) Operator lotniska zapewnia swojemu personelowi oraz personelowi zatrudnionemu przez podmioty, którym zlecił
zapewnienie służb operacyjnych i obsługi technicznej na lotnisku, dostęp do adekwatnego i odpowiedniego zaplecza.
b) Operator lotniska wyznacza, zgodnie z Instrukcjami Technicznymi, odpowiednie strefy lotniska przeznaczone do
przechowywania materiałów niebezpiecznych transportowanych przez lotnisko.
ADR.OR.D.025 Koordynacja działań z innymi organizacjami
Operator lotniska:
a) zapewnia, by system zarządzania lotniskiem uwzględniał koordynację i współdziałanie z procedurami bezpieczeństwa
innych organizacji działających lub świadczących usługi na terenie lotniska; oraz
b) zapewnia, by takie organizacje posiadały procedury bezpieczeństwa zgodne ze stosownymi wymaganiami rozporzą
dzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych oraz z wymaganiami określonymi w instrukcji operacyjnej
lotniska.
ADR.OR.D.027 Programy bezpieczeństwa
Operator lotniska:
a) ustanawia, prowadzi i realizuje programy promujące bezpieczeństwo oraz wymianę informacji dotyczących bezpie
czeństwa; oraz
b) zachęca organizacje działające lub świadczące usługi na terenie lotniska do udziału w tych programach.
ADR.OR.D.030 System zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem
a) Aby promować bezpieczeństwo na lotnisku oraz jego bezpieczne użytkowanie, operator lotniska ustanawia i wdraża
system zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem na potrzeby wszystkich pracowników i organizacji działa
jących lub świadczących usługi na terenie lotniska.
b) Operator lotniska, zgodnie z ADR.OR.D.005 lit. b) pkt 3, musi:
1) wymagać od pracowników i organizacji, o których mowa w lit. a), używania systemu zgłaszania spraw związanych
z bezpieczeństwem do celów obowiązkowego zgłaszania wszelkich wypadków, poważnych incydentów i zdarzeń;
oraz
2) zapewnić, by system zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem mógł być wykorzystywany do dobrowol
nego zgłaszania wszelkich defektów, wad i zagrożeń dla bezpieczeństwa mogących mieć wpływ na bezpieczeń
stwo.
c) System zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem musi chronić tożsamość osób zgłaszających, zachęcać do
dobrowolnego przekazywania zgłoszeń i zapewniać możliwość przekazywania ich w sposób anonimowy.
d) Operator lotniska:
1) rejestruje wszystkie zgłoszenia;
2) analizuje i ocenia zgłoszenia, stosownie do przypadku, w celu eliminowania niedociągnięć w zakresie bezpieczeń
stwa i określania trendów;
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3) zapewnia, by wszystkie organizacje działające lub zapewniające służby na terenie lotniska, które mają wpływ na
poziom bezpieczeństwa, uczestniczyły w analizie tych zgłoszeń oraz by wszelkie ustalone działania naprawcze
i/lub zapobiegawcze były realizowane;
4) w stosownych przypadkach, przeprowadza dochodzenia na podstawie zgłoszeń; oraz
5) powstrzymuje się od przypisywania winy zgodnie z zasadami „just culture”.
ADR.OR.D.035 Prowadzenie rejestrów
a) Operator lotniska ustanawia odpowiedni system prowadzenia rejestrów, obejmujący wszystkie jego działania podej
mowane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych.
b) Format tych rejestrów jest określany w instrukcji operacyjnej lotniska.
c) Rejestry przechowuje się w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem, zmianą i kradzieżą.
d) Rejestry są przechowywane przez co najmniej 5 lat, z wyjątkiem poniższych dokumentów, które przechowuje się
następująco:
1) podstawa certyfikacji lotniska, wykorzystywane alternatywne sposoby spełnienia wymagań oraz aktualne certyfikaty
lotniska lub operatora lotniska – przez okres ważności certyfikatu;
2) ustalenia dotyczące mechanizmów współpracy z innymi organizacjami – przez okres obowiązywania tych mecha
nizmów;
3) instrukcje dotyczące wyposażenia lotniska lub systemów wykorzystywanych na lotnisku – przez okres ich wyko
rzystywania na lotnisku;
4) sprawozdania z ocen bezpieczeństwa – przez cały okres stosowania systemu/procedury/działania;
5) rejestry szkoleń personelu, kwalifikacji i badań medycznych pracowników wraz z wynikami ich sprawdzianów
umiejętności, stosownie do przypadku – przez co najmniej cztery lata od zakończenia zatrudnienia, lub do czasu
przeprowadzenia przez właściwy organ audytu obszarów, za które ci pracownicy są odpowiedzialni; oraz
6) aktualna wersja rejestru zagrożeń.
e) Wszystkie rejestry muszą być zgodne ze stosownymi przepisami ochrony danych.
PODCZĘŚĆ E — INSTRUKCJA OPERACYJNA I DOKUMENTACJA LOTNISKA (ADR.OR.E)
ADR.OR.E.005 Instrukcja operacyjna lotniska
a) Operator lotniska ustanawia i utrzymuje instrukcję operacyjną lotniska.
b) Treść instrukcji operacyjnej lotniska musi odzwierciedlać podstawę certyfikacji oraz wymagania określone w niniejszej
części i części ADR.OPS, stosownie do przypadku, i nie może być sprzeczna z warunkami certyfikatu. Instrukcja
operacyjna lotniska zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego wykorzystania, użytkowania
i obsługi technicznej lotniska, jego wyposażenia oraz powierzchni ograniczających przeszkody i powierzchni zabez
pieczenia przeszkodowego, a także innych obszarów powiązanych z lotniskiem, bądź odsyła do tych informacji.
c) Instrukcja operacyjna lotniska może zostać wydana w oddzielnych częściach.
d) Operator lotniska zapewnia, by wszyscy pracownicy lotniska oraz pracownicy innych odpowiednich organizacji mieli
łatwy dostęp do tych części instrukcji operacyjnej lotniska, które dotyczą ich zadań i obowiązków.
e) Operator lotniska:
1) przedstawia właściwemu organowi planowane zmiany i aktualizacje instrukcji operacyjnej lotniska dotyczące
pozycji wymagających uprzedniego zatwierdzenia zgodnie z ADR.OR.B.040, przed ich wejściem w życie,
a także zapewnia, by nie weszły one w życie przed uzyskaniem zatwierdzenia od właściwego organu; lub
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2) przedstawia właściwemu organowi planowane zmiany i aktualizacje instrukcji operacyjnej lotniska przed ich
wejściem w życie, jeżeli ich wprowadzenie wymaga jedynie powiadomienia właściwego organu zgodnie
z ADR.OR.B.040 lit. d) oraz ADR.OR.B.015 lit. b).
f) Niezależnie od przepisów lit. e), w przypadku gdy interes bezpieczeństwa wymaga wprowadzenia zmian lub aktua
lizacji, można je opublikować i stosować niezwłocznie, pod warunkiem złożenia wniosków o wydanie odpowiednich
zatwierdzeń.
g) Operator lotniska:
1) dokonuje przeglądu treści instrukcji operacyjnej lotniska oraz zapewnia, by była ona aktualizowana i zmieniana
stosownie do potrzeb;
2) uwzględnia wszystkie zmiany i aktualizacje wymagane przez właściwy organ; oraz
3) informuje wszystkich pracowników lotniska i inne odpowiednie organizacje o zmianach dotyczących ich zadań
i obowiązków.
h) Operator lotniska zapewnia, by wszelkie informacje pochodzące z innych zatwierdzonych dokumentów, a także ich
zmiany, były odpowiednio odzwierciedlone w instrukcji operacyjnej lotniska. Wymaganie to nie uniemożliwia opera
torowi lotniska stosowania w instrukcji operacyjnej lotniska bardziej ostrożnych danych i procedur.
i) Operator lotniska zapewnia, by:
1) instrukcja operacyjna lotniska została sporządzona w języku, który jest do przyjęcia dla właściwego organu; oraz
2) wszyscy pracownicy byli w stanie przeczytać i zrozumieć język, w jakim zostały sporządzone te części instrukcji
operacyjnej lotniska i innych dokumentów operacyjnych, które dotyczą ich zadań i obowiązków.
j) Operator lotniska zapewnia, by instrukcja operacyjna lotniska:
1) została podpisana przez kierownika odpowiedzialnego lotniska;
2) została wydrukowana lub sporządzona w wersji elektronicznej i była łatwa do aktualizowania;
3) posiadała system kontroli zmian, który jest stosowany i przedstawiany w widoczny sposób w treści instrukcji
operacyjnej lotniska; oraz
4) uwzględniała zasady czynnika ludzkiego i była zorganizowana w sposób ułatwiający jej opracowanie, używanie
i aktualizowanie.
k) Operator lotniska przechowuje na lotnisku co najmniej jeden kompletny i aktualny egzemplarz instrukcji operacyjnej
lotniska i udostępnia go do wglądu właściwemu organowi.
l) Treść instrukcji operacyjnej lotniska zawiera następujące elementy:
1) informacje ogólne;
2) informacje o systemie zarządzania lotniska oraz wymaganiach dotyczących kwalifikacji i szkolenia;
3) szczegółowe dane dotyczące lotniska;
4) szczegółowe dane dotyczące lotniska podlegające obowiązkowi zgłaszania służbie informacji lotniczej; oraz
5) szczegółowe dane dotyczące procedur operacyjnych lotniska, jego wyposażenia i stosowanych środków bezpie
czeństwa.
ADR.OR.E.010 Wymagania dotyczące dokumentacji
a) Operator lotniska zapewnia dostępność całej pozostałej wymaganej dokumentacji i odpowiednich zmian.
b) Operator lotniska musi posiadać zdolność do bezzwłocznego przekazywania instrukcji operacyjnych i innych infor
macji.
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ZAŁĄCZNIK IV
Część „Wymagania operacyjne – Lotniska” (Część ADR.OPS)
PODCZĘŚĆ A — DANE DOTYCZĄCE LOTNISKA (ADR.OPS.A)
ADR.OPS.A.005 Dane dotyczące lotniska
Operator lotniska musi odpowiednio:
a) określać, dokumentować i zachowywać dane dotyczące lotniska i dostępnych na nim służb;
b) udostępniać dane dotyczące lotniska i dostępnych na nim służb użytkownikom, odpowiednim służbom ruchu lotni
czego oraz służbom informacji lotniczej.
ADR.OPS.A.010 Wymagania dotyczące jakości danych
Operator lotniska wdraża formalne mechanizmy współpracy z organizacjami, z którymi prowadzi wymianę danych i/lub
informacji lotniczych.
a) Wszystkie dane dotyczące lotniska i dostępnych na nim służb przekazywane przez operatora lotniska muszą zapew
niać odpowiednią jakość i integralność.
b) W przypadku publikacji danych dotyczących lotniska i dostępnych na nim służb operator lotniska:
1) monitoruje dane dotyczące lotniska i dostępnych na nim służb pochodzące od operatora lotniska i rozpowszech
niane przez odpowiednie instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego i służby informacji lotniczej;
2) powiadamia odpowiednie instytucje zapewniające służby informacji lotniczej o wszelkich zmianach niezbędnych
do zapewnienia prawidłowości i kompletności pochodzących od operatora lotniska danych dotyczących lotniska
i dostępnych na nim służb;
3) powiadamia odpowiednie instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego i służby informacji lotniczej w przy
padku, gdy opublikowane dane pochodzące od operatora lotniska są nieprawidłowe lub niewłaściwe.
ADR.OPS.A.015 Koordynacja działań między operatorami lotnisk i instytucjami zapewniającymi służby infor
macji lotniczej
a) W celu zapewnienia, by instytucje zapewniające służby informacji lotniczej otrzymywały informacje umożliwiające im
dostarczanie aktualnych informacji przed lotem oraz zaspokajanie zapotrzebowania na informacje podczas lotu,
operator lotniska wdraża mechanizmy przekazywania odpowiednim instytucjom zapewniającym służby informacji
lotniczej, z jak najmniejszym opóźnieniem, następujących informacji:
1) informacje o warunkach panujących na lotnisku, usuwaniu unieruchomionych statków powietrznych, systemach
ratowniczych i gaśniczych oraz systemie wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia;
2) informacje o statusie operacyjnym odpowiednich urządzeń, służb i pomocy nawigacyjnych na lotnisku;
3) wszelkie pozostałe informacje, które uznano za ważne z operacyjnego punktu widzenia.
b) Przed wprowadzeniem zmian do systemu nawigacji lotniczej operator lotniska należycie uwzględnia czas potrzebny
odpowiednim służbom informacji lotniczej na przygotowanie, sporządzenie i wydanie odpowiednich materiałów do
rozpowszechniania.
PODCZĘŚĆ B — SŁUŻBY OPERACYJNE, WYPOSAŻENIE I INSTALACJE LOTNISKA (ADR.OPS.B)
ADR.OPS.B.001 Zapewnienie służb
Służby, o których mowa w podczęści B niniejszego załącznika, są zapewniane na lotnisku pośrednio lub bezpośrednio
przez operatora lotniska.
ADR.OPS.B.005 Plan działania w sytuacji zagrożenia dla lotniska
Operator lotniska posiada i realizuje plan działania w sytuacji zagrożenia dla lotniska, który:
a) jest współmierny do operacji statków powietrznych i pozostałych działań prowadzonych na lotnisku;
b) umożliwia koordynację działań prowadzonych przez odpowiednie organizacje w odpowiedzi na sytuacje awaryjne
występujące na lotnisku lub w jego otoczeniu; oraz
c) zawiera procedury okresowego testowania adekwatności planu i przeglądu wyników w celu poprawy jego
skuteczności.
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ADR.OPS.B.010 Służby ratowniczo-gaśnicze
a) Operator lotniska zapewnia, by:
1) zapewniono służby oraz wyposażenie i obiekty ratownicze i gaśnicze;
2) odpowiednie wyposażenie, środki gaśnicze i wystarczający personel były dostępne na czas;
3) personel ratowniczy i gaśniczy był odpowiednio przeszkolony, wyposażony i wykwalifikowany do działania
w środowisku lotniska; oraz
4) członkowie personelu ratowniczego i gaśniczego, od których potencjalnie wymaga się udziału w akcjach ratun
kowych w lotnictwie, przechodzili badania lekarskie potwierdzające stan zdrowotny umożliwiający wykonywanie
powierzonych zadań, z uwzględnieniem rodzaju działalności.
b) Operator lotniska opracowuje i wdraża program szkoleniowy dla osób zaangażowanych w służby ratowniczo-gaśnicze
na lotnisku;
c) Operator lotniska realizuje sprawdziany umiejętności w odpowiednich odstępach czasu, aby zapewnić zachowanie
kompetencji;
d) Operator lotniska zapewnia, by:
1) do realizacji programu szkolenia wyznaczeni zostali odpowiednio wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy
i konsultanci; oraz
2) do prowadzenia szkoleń wykorzystywane były odpowiednie obiekty i środki.
e) Operator lotniska:
1) prowadzi odpowiednie rejestry kwalifikacji, szkoleń i sprawdzianów umiejętności w celu wykazania zgodności
z niniejszym wymaganiem;
2) na żądanie udostępnia dany rejestr zainteresowanym pracownikom; oraz
3) w przypadku zatrudnienia danej osoby przez innego pracodawcę, udostępnia rejestr dotyczący tej osoby nowemu
pracodawcy, na jego żądanie.
f) Tymczasowe zmniejszenie poziomu ochrony zapewnianego przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze z powodu
nieprzewidzianych okoliczności nie wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez właściwy organ.
ADR.OPS.B.015 Monitoring i inspekcje pola ruchu naziemnego i związanych z nim obiektów
a) Operator lotniska monitoruje warunki panujące w polu ruchu naziemnego i status operacyjny związanych z nim
obiektów oraz przekazuje odpowiednim instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego i instytucjom zapew
niającym służby informacji lotniczej informacje dotyczące kwestii o znaczeniu operacyjnym, niezależnie od tego, czy
mają one charakter tymczasowy, czy stały;
b) Operator lotniska przeprowadza regularne inspekcje pola ruchu naziemnego i związanych z nim obiektów.
ADR.OPS.B.020 Zmniejszanie zagrożenia zderzeniem z dziką zwierzyną
Operator lotniska:
a) ocenia zagrożenie ze strony dzikiej zwierzyny na lotnisku i w jego otoczeniu;
b) ustanawia środki i procedury minimalizujące ryzyko kolizji między dziką zwierzyną i statkami powietrznymi na
lotnisku; oraz
c) powiadamia odpowiednie organy, jeżeli ocena dotycząca dzikiej zwierzyny wskazuje na to, że warunki panujące
w otoczeniu lotniska sprzyjają powstawaniu związanych z nią zagrożeń.
ADR.OPS.B.025 Użytkowanie pojazdów
Operator lotniska ustanawia i wdraża procedury szkolenia i oceny wszystkich kierowców operujących w polu ruchu
naziemnego, a także udzielania tym kierowcom odpowiednich upoważnień.
ADR.OPS.B.030 System kierowania i kontroli ruchu naziemnego
Operator lotniska zapewnia działanie lotniskowego systemu kierowania i kontroli ruchu naziemnego.
ADR.OPS.B.035 Operacje w warunkach zimowych
Operator lotniska zapewnia ustanowienie i wdrożenie środków i procedur gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania
lotniska w warunkach zimowych.
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ADR.OPS.B.040 Operacje nocne
Operator lotniska zapewnia ustanowienie i wdrożenie środków i procedur gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania
lotniska podczas operacji nocnych.
ADR.OPS.B.045 Operacje przy ograniczonej widzialności
a) Operator lotniska zapewnia ustanowienie i wdrożenie środków i procedur gwarantujących bezpieczeństwo użytko
wania lotniska w warunkach ograniczonej widzialności.
b) Procedury ograniczonej widzialności wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez właściwy organ.
ADR.OPS.B.050 Operacje w niekorzystnych warunkach pogodowych
Operator lotniska zapewnia ustanowienie i wdrożenie środków i procedur gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania
lotniska w niekorzystnych warunkach pogodowych.
ADR.OPS.B.055 Jakość paliwa
Operator lotniska sprawdza, czy organizacje zaangażowane w składowanie paliwa i zaopatrywanie w nie statków
powietrznych posiadają procedury zapewniające, aby paliwo dostarczane statkom powietrznym było wolne od zanie
czyszczeń i posiadało prawidłowe właściwości.
ADR.OPS.B.065 Pomoce wzrokowe i systemy elektryczne lotniska
Operator lotniska musi posiadać procedury zapewniające, by pomoce wzrokowe i systemy elektryczne lotniska funk
cjonowały zgodnie z przeznaczeniem.
ADR.OPS.B.070 Bezpieczeństwo prac prowadzonych na lotnisku
a) Operator lotniska ustanawia i wdraża procedury zapewniające, by:
1) prace prowadzone na lotnisku nie miały wpływu na bezpieczeństwo statków powietrznych; oraz
2) działania związane z użytkowaniem lotniska nie miały wpływu na bezpieczeństwo prac prowadzonych na lotnisku.
ADR.OPS.B.075 Zabezpieczenie lotniska
a) Na lotnisku i w jego otoczeniu operator lotniska monitoruje:
1) powierzchnie ograniczające przeszkody i powierzchnie zabezpieczenia przeszkodowego wyznaczone zgodnie
z podstawą certyfikacji, oraz inne powierzchnie i obszary powiązane z lotniskiem, aby podejmować – w zakresie
swoich kompetencji – odpowiednie działania łagodzące ryzyko związane z ingerencją w te powierzchnie i obszary;
2) oznakowanie poziome i oświetlenie przeszkód, aby móc podejmować stosowne działania w ramach swoich
kompetencji; oraz
3) zagrożenia związane z działalnością człowieka i użytkowaniem gruntu, aby podejmować stosowne działania
w ramach swoich kompetencji.
b) Operator lotniska musi posiadać procedury łagodzenia ryzyka związanego z przeszkodami, wydarzeniami i działaniami
w obrębie monitorowanych obszarów, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie statków powietrznych
wykonujących operacje na lotnisku, lądujących na lotnisku lub startujących z lotniska.
ADR.OPS.B.080 Oznakowanie poziome oraz oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych
Operator lotniska zapewnia, by pojazdy i inne ruchome obiekty, z wyjątkiem statków powietrznych, znajdujące się
w polu ruchu naziemnego lotniska, były oznakowane i oświetlone w trakcie ich używania w nocy lub w warunkach
ograniczonej widzialności. Wyposażenie i pojazdy do obsługi statków powietrznych, które są użytkowane tylko na płycie
postojowej, mogą zostać zwolnione z tego obowiązku.
ADR.OPS.B.090 Użytkowanie lotniska przez statki powietrzne o wyższej literze kodu
a) Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych z udziałem statków powietrznych, operator lotniska może, za uprzednim zatwier
dzeniem udzielonym przez właściwy organ, zezwolić na użytkowanie lotniska lub jego części przez statki powietrzne
o wyższej literze kodu niż przewidziany w charakterystyce konstrukcyjnej lotniska określonej w warunkach certyfi
katu.
b) Przy wykazywaniu zgodności z lit. a) zastosowanie mają przepisy ADR.OR.B.040.
PODCZĘŚĆ C — OBSŁUGA TECHNICZNA LOTNISKA (ADR.OPS.C)
ADR.OPS.C.005 Przepisy ogólne
Operator lotniska ustanawia i wdraża program obsługi technicznej, obejmujący, w stosownych przypadkach, obsługę
profilaktyczną, w celu utrzymania obiektów lotniskowych w takim stanie, by spełniały zasadnicze wymagania określone
w załączniku Va do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.
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ADR.OPS.C.010 Nawierzchnie sztuczne, pozostałe powierzchnie na ziemi oraz kanalizacja
a) Operator lotniska przeprowadza inspekcje powierzchni wszystkich pól ruchu naziemnego, w tym nawierzchni sztucz
nych (dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych), stref przyległych oraz kanalizacji, w celu regularnej oceny
ich stanu w ramach programu profilaktycznej i naprawczej obsługi technicznej lotniska.
b) Operator lotniska:
1) utrzymuje powierzchnie wszystkich pól ruchu naziemnego w sposób mający na celu uniknięcie i wyeliminowanie
wszelkich wolnych obiektów/szczątków mogących spowodować uszkodzenie statku powietrznego lub zakłócić
działanie jego systemów;
2) utrzymuje powierzchnie dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych w celu zapobieżenia tworzeniu się
szkodliwych nieprawidłowości;
3) podejmuje działania z zakresu naprawczej obsługi technicznej, jeżeli tarcie zapewniane na całej długości niezanie
czyszczonej drogi startowej lub jej części spada poniżej minimalnego poziomu. Częstotliwość pomiarów tarcia
powinna być wystarczająca do ustalenia trendu zmian charakterystyki tarcia drogi startowej.
ADR.OPS.C.015 Pomoce wzrokowe i systemy elektryczne
Operator lotniska ustanawia i zapewnia wdrożenie systemu profilaktycznej i naprawczej obsługi technicznej pomocy
wzrokowych i systemów elektrycznych, aby zagwarantować dostępność i niezawodność systemu oświetlenia i oznako
wania poziomego oraz spełnienie odpowiednich wymagań.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 140/2014
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spinetoram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Projekt sprawozdania z oceny został zweryfikowany
przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”).
W dniu 6 maja 2013 r. Urząd przedstawił Komisji
swoje wnioski z oceny ryzyka stwarzanego przez pesty
cydy, dotyczącej substancji czynnej spinetoram (4).
Projekt sprawozdania z oceny i wnioski Urzędu zostały
zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz
Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane
w dniu 13 grudnia 2013 r. w formie opracowanego
przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego
spinetoramu.

(5)

Jak wykazały różne badania, można oczekiwać, że środki
ochrony roślin zawierające spinetoram zasadniczo speł
niają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art.
5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności
w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane
przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu
z przeglądu. Należy zatem zatwierdzić spinetoram.

(6)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle
aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak
uwzględnić pewne warunki i ograniczenia. Należy
w szczególności zażądać dodatkowych informacji
potwierdzających.

(7)

Na zatwierdzenie należy przewidzieć rozsądnie długi
termin, aby umożliwić państwom członkowskim i zainte
resowanym stronom przygotowanie się do spełnienia
nowych wymogów wynikających z zatwierdzenia.

(8)

Bez uszczerbku dla przewidzianych w rozporządzeniu
(WE) nr 1107/2009 obowiązków wynikających z zatwier
dzenia oraz biorąc pod uwagę szczególną sytuację
powstałą w wyniku przejścia od dyrektywy 91/414/EWG
do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, należy postano
wić, co następuje. Państwom członkowskim należy
zapewnić sześć miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia,
na dokonanie przeglądu zezwoleń dotyczących środków
ochrony roślin zawierających spinetoram. W stosownych

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczegól
ności jego art. 13 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 dyrektywę 91/414/EWG (2) należy stosować,
w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzania,
do substancji czynnych, dla których przyjęto decyzję
zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy przed dniem
14 czerwca 2011 r. W przypadku spinetoramu warunki
art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009
zostały spełnione decyzją Komisji 2008/740/WE (3).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu
17 października 2007 r. Zjednoczone Królestwo otrzy
mało od przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Ltd.
wniosek o włączenie substancji czynnej spinetoram do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji
2008/740/WE potwierdzono, że wniosek jest „kom
pletny” w tym sensie, że zasadniczo spełnia wymogi
dotyczące danych i informacji przewidziane w załączni
kach II oraz III do dyrektywy 91/414/EWG.

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy
91/414/EWG dla wspomnianej substancji czynnej i dla
zastosowań zaproponowanych przez wnioskodawcę
został oceniony wpływ na zdrowie ludzi i zdrowie zwie
rząt oraz na środowisko. W dniu 23 lutego 2012 r.
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
przedłożyło projekt sprawozdania z oceny.

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230
z 19.8.1991, s. 1).
(3) Decyzja Komisji 2008/740/WE z dnia 12 września 2008 r. uznająca
zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegóło
wego badania w celu ewentualnego włączenia spinetoramu do
załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 249
z 18.9.2008, s. 21).

(4) Dziennik EFSA 2013, 11(5):3220. Dostępne na stronie internetowej:
www.efsa.europa.eu
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przypadkach państwa członkowskie powinny zmienić,
zastąpić lub cofnąć te zezwolenia. Na zasadzie odstęp
stwa od powyższego terminu należy przyznać więcej
czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji
wyszczególnionej w załączniku III, zgodnie z dyrektywą
91/414/EWG, dla każdego środka ochrony roślin
i każdego zamierzonego zastosowania zgodnie z jednoli
tymi zasadami.
(9)

(10)

(11)

Doświadczenie zdobyte przy okazji włączania do załącz
nika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych
ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr
3600/92 (1) pokazuje, że mogą pojawić się trudności
z interpretacją obowiązków spoczywających na posiada
czach dotychczasowych zezwoleń w zakresie dostępu do
danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się
zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw człon
kowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia,
czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji
zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do
wspomnianej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada
jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy
zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu
z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrekty
wach zmieniających załącznik I do wspomnianej dyrek
tywy lub w rozporządzeniach zatwierdzających
substancje czynne.
Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 należy odpowiednio zmienić załącznik do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr
540/2011 (2).
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno
ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zatwierdzenie substancji czynnej
Zatwierdza się substancję czynną spinetoram określoną
w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych
w tym załączniku.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczegól
ności sprawdzają, czy spełnione są warunki wymienione
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem
warunków wskazanych w kolumnie dotyczącej przepisów
szczegółowych w tym załączniku, oraz czy posiadacz zezwo
lenia posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do
dyrektywy 91/414/EWG albo ma do niej dostęp zgodnie
z warunkami ustanowionymi w art. 13 ust. 1-4 tej dyrektywy
oraz w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie
dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka
ochrony roślin zawierającego spinetoram jako jedyną substancję
czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczegól
nionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 540/2011 najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. zgodnie
z jednolitymi zasadami określonymi w art. 29 ust. 6 rozporzą
dzenia (WE) nr 1107/2009, na podstawie dokumentacji zgodnej
z wymogami określonymi w załączniku III do dyrektywy
91/414/EWG i z uwzględnieniem kolumny dotyczącej prze
pisów szczegółowych w załączniku I do niniejszego rozporzą
dzenia. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie
określają, czy środek ochrony roślin spełnia warunki ustano
wione w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a) w przypadku środka zawierającego spinetoram jako jedyną
substancję czynną — w razie potrzeby zmieniają lub cofają
zezwolenie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.; lub

b) w przypadku środka zawierającego spinetoram jako jedną
z kilku substancji czynnych — w razie potrzeby zmieniają
lub cofają zezwolenie do dnia 31 grudnia 2015 r. lub
w terminie określonym dla takiej zmiany lub cofnięcia we
właściwym akcie lub we właściwych aktach włączających
odpowiednią substancję lub odpowiednie substancje do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG albo zatwierdzają
cych odpowiednią substancję lub odpowiednie substancje,
w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł 3

Artykuł 2
Ponowna ocena środków ochrony roślin
1.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa
członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązu
jące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające spine
toram jako substancję czynną w terminie do dnia 31 grudnia
2014 r.
(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia
1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego
etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady
91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10).
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu
zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011,
s. 1).
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Zmiany

w

rozporządzeniu wykonawczym
540/2011

(UE)

nr

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr
540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4
Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.

14.2.2014
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 44/37

L 44/38

ZAŁĄCZNIK I

Nazwa zwyczajowa,
numery identyfikacyjne

Czystość (1)

Nazwa IUPAC

XDE-175-J (Składnik podstawowy)

≥ 830 g/kg

Nr CAS 935545-74-7

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6deoksy-3-O-etylo-2,4-di-O-metylo-α-L-manno
piranosiloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetyloami
no)tetrahydro-6-metylopirano-2-yloksy]-9-etylo2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bheksadekahydro-14-metylo-1H-as-indaceno[3,2d]oksacyklododecyno-7,15-dion

50–90 % XDE-175-J; oraz

XDE_175-L (Składnik drugorzędny)

XDE-175-L = 83-270

Nr CIPAC 802

Data wygaśnięcia
zatwierdzenia

1 lipca 2014 r.

30 czerwca 2024 r.

50–10 % XDE-175-L
Granica tolerancji (g/kg):
XDE-175-J = 581-810

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad,
o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia
(WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze
sprawozdania z przeglądu dotyczącego spineto
ramu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji
sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu
13 grudnia 2013 r.
W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie
zwracają szczególną uwagę na:
a) ryzyko dla organizmów wodnych i glebowych;
b) ryzyko dla stawonogów niebędących przed
miotem zwalczania na obszarze objętym dzia
łaniem środka;
c) ryzyko dla pszczół podczas stosowania (nad
mierny oprysk) i w jego następstwie.
W warunkach stosowania uwzględnia się,
w stosownych przypadkach, środki zmniejszające
ryzyko.
Wnioskodawca przedstawia informacje potwier
dzające w odniesieniu do równoważności wzorów
stereochemicznych metabolitów zidentyfikowa
nych w badaniach metabolizmu/degradacji i w
materiale badawczym użytym w badaniach
toksyczności i ekotoksyczności.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6deoksy-3-O-etylo-2,4-di-O-metylo-α-L-manno
piranosiloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetyloami
no)tetrahydro-6-metylopirano-2-yloksy]-9-etylo2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetra
dekahydro-4,14-dimetylo-1H-as-indaceno[3,2d]oksacyklododecyno-7,15-dion

Przepisy szczegółowe

PL

Spinetoram

Data zatwierdzenia

Wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom
członkowskim i Urzędowi stosowne informacje
w ciągu 6 miesięcy po przyjęciu odnośnych
wytycznych dotyczących oceny izomerów.
(1) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach z przeglądu.
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14.2.2014

ZAŁĄCZNIK II
W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 dodaje się pozycję w brzmieniu:
Nr

Czystość (*)

Nazwa IUPAC

XDE-175-J (Składnik podstawowy)

≥ 830 g/kg

Nr CAS 935545-74-7

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,
16bR)-2-(6deoksy-3-O-etylo-2,4-di-O-metylo-α-L-mannopira
nosiloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetyloamino)tetra
hydro-6-metylopirano-2-yloksy]-9-etylo2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bheksadekahydro-14-metylo-1H-as-indaceno[3,2d]oksacyklododecyno-7,15-dion

50–90 % XDE-175-J;

XDE_175-L (Składnik drugorzędny)

XDE-175-J = 581-810

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6deoksy-3-O-etylo-2,4-di-O-metylo-α-L-mannopira
nosiloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetyloamino)tetra
hydro-6-metylopirano-2-yloksy]-9-etylo2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetrade
kahydro-4,14-dimetylo-1H-as-indaceno[3,2d]oksacyklododecyno-7,15-dion

XDE-175-L = 83-270

Nr CIPAC 802

Data wygaśnięcia
zatwierdzenia

1 lipca
2014 r.

30 czerwca
2024 r.

oraz
50–10 % XDE-175-L
Granica
(g/kg):

tolerancji

Przepisy szczegółowe

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których
mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009,
uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu doty
czącego spinetoramu, w szczególności jego dodatki I i II,
w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 13 grudnia
2013 r.
W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają
szczególną uwagę na:
a) ryzyko dla organizmów wodnych i glebowych;
b) ryzyko dla stawonogów niebędących przedmiotem zwal
czania na obszarze objętym działaniem środka;
c) ryzyko dla pszczół podczas stosowania (nadmierny
oprysk) i w jego następstwie.
W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych
przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.
Wnioskodawca przedstawia informacje potwierdzające
w odniesieniu do równoważności wzorów stereochemicznych
metabolitów zidentyfikowanych w badaniach metabolizmu/
degradacji i w materiale badawczym użytym w badaniach
toksyczności i ekotoksyczności.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Spinetoram

Data
zatwierdzenia

PL

„67

Nazwa zwyczajowa,
numery identyfikacyjne

Wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom członkowskim
i Urzędowi stosowne informacje do dnia 31 grudnia 2014 r.”
(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach z przeglądu.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 141/2014
z dnia 13 lutego 2014 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków
zatwierdzenia substancji czynnej oleje roślinne/olejek goździkowy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

na temat olejów roślinnych/olejku goździkowego.
Komisja zwróciła się do powiadamiającego o przedsta
wienie uwag w odniesieniu do projektu sprawozdania
z przeglądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku
goździkowego. Projekt sprawozdania z przeglądu i opinia
Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkow
skie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds.
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a projekt
sprawozdania został sfinalizowany w dniu 13 grudnia
2013 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawoz
dania z przeglądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku
goździkowego.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczegól
ności jego art. 13 ust. 2 lit. c) oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Substancja czynna oleje roślinne/olejek goździkowy
została włączona do załącznika I do dyrektywy Rady
91/414/EWG (2) dyrektywą Komisji 2008/127/WE (3)
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24b rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 2229/2004 (4). Od momentu
zastąpienia dyrektywy 91/414/EWG rozporządzeniem
(WE) nr 1107/2009 substancję tę uznaje się za zatwier
dzoną na podstawie tego rozporządzenia i jest ona
wymieniona w części A załącznika do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (5).

Zgodnie z art. 25a rozporządzenia (WE) nr 2229/2004
w dniu 16 grudnia 2011 r. Europejski Urząd ds. Bezpie
czeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, przedstawił
Komisji opinię na temat projektu sprawozdania z prze
glądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku goździkowe
go (6). Urząd przekazał powiadamiającemu swoją opinię

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230
z 19.8.1991, s. 1).
(3) Dyrektywa Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmie
niająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku
substancji czynnych (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 89).
4
( ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia
2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania
czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrek
tywy Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13).
(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu
zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011,
s. 1).
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the
active substance tall oil crude (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka
stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej oleje
roślinne/olejek goździkowy). Dziennik EFSA (2012) 10(1), 2506. [s.
43 i kolejne] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Dostępne na stronie
internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)

Potwierdzono, że substancja czynna oleje roślinne/olejek
goździkowy jest uznana za zatwierdzoną na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(4)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle
aktualnej wiedzy naukowej i technicznej konieczna jest
zmiana warunków zatwierdzenia. Należy w szczególności
zażądać dodatkowych informacji potwierdzających.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(6)

Państwom członkowskim należy dać czas na zmianę lub
cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
oleje roślinne/olejek goździkowy.

(7)

Jeśli państwa członkowskie przyznają okres na zużycie
zapasów w odniesieniu do środków ochrony roślin
zawierających oleje roślinne/olejek goździkowy zgodnie
z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, okres
taki powinien upłynąć najpóźniej 18 miesięcy po dacie
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno
ściowego i Zdrowia Zwierząt,
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr
540/2011
W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2

L 44/41

roślinne/olejek goździkowy jako substancję czynną w terminie
do dnia 6 września 2014 r.
Artykuł 3
Okres na zużycie zapasów
Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa
członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej dnia
6 września 2015 r.

Środki przejściowe
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa
członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązu
jące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające oleje

Artykuł 4
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 13 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wiersz 241 dotyczący substancji czynnej oleje roślinne/olejek goździkowy otrzymuje brzmienie:
Numer

Oleje roślinne/olejek
goździkowy
Nr CAS 84961-50-2
(olejek goździkowy)
97-53-0 (główny
składnik – eugenol)
Nr CIPAC 906

Nazwa IUPAC

Olejek goździkowy
stanowi złożoną
mieszaninę substancji
chemicznych.
Jej głównym
składnikiem jest
eugenol.

Czystość

≥ 800 g/kg
Istotne
zanieczyszczenia:
metyloeugenol
maksymalnie 0,1 %
w materiale
technicznym

Data zatwierdzenia

Data wygaśnięcia
zatwierdzenia

1 września 2009 r.

31 sierpnia 2019 r.

Przepisy szczegółowe

CZĘŚĆ A

PL

„241

Nazwa zwyczajowa,
numery identyfikacyjne
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ZAŁĄCZNIK

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w pomieszczeniach w charakterze
środka grzybobójczego i bakteriobójczego.
CZĘŚĆ B

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną
uwagę na bezpieczeństwo operatorów i pracowników, zapewniając, by
w warunkach stosowania uwzględniono, w stosownych przypadkach,
zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony
osobistej.
Powiadamiający przedkłada informacje potwierdzające dotyczące:
a) specyfikacji technicznej;
b) danych porównujących narażenie środowiskowe na oleje roślinne/
olejek goździkowy, eugenol i metyloeugenol ze źródeł naturalnych
z narażeniem związanym ze stosowaniem olejów roślinnych/olejku
goździkowego jako środka ochrony roślin. Powyższe dane obejmują
narażenie ludzi.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art.
29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze
sprawozdania z przeglądu dotyczącego olejku goździkowego (SAN
CO/2622/2008), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizo
wanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt.

Wnioskodawca przedkłada te informacje Komisji, państwom członkow
skim oraz Urzędowi do dnia 30 kwietnia 2016 r.”

14.2.2014

14.2.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/43

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 142/2014
z dnia 13 lutego 2014 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do
produktów i okresów określonych w części A załącznika
XVI do wspomnianego rozporządzenia.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

(2)

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana
każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy
uwzględnieniu podlegających zmianom danych dzien
nych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść
w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewi
duje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których
podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich (1)

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

107,2
55,7
69,3
112,0
86,1

0707 00 05

EG
MA
TR
ZZ

182,1
168,6
151,4
167,4

0709 91 00

EG
ZZ

97,7
97,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

36,9
142,0
89,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

47,2
68,2
52,1
50,0
73,3
58,2

0805 20 10

IL
MA
ZZ

121,9
84,7
103,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
JM
KR
MA
TR
ZZ

125,5
112,4
142,4
126,3
72,1
115,7

0805 50 10

AL
MA
TR
ZZ

43,6
71,7
59,8
58,4

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

95,7
30,8
150,3
92,3

0808 30 90

CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

195,9
70,9
122,2
130,7
97,0
123,3

Standardowa wartość w przywozie

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DYREKTYWY
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2014/22/UE
z dnia 13 lutego 2014 r.
zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do zakaźnej anemii
łososia (ISA)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

w części I sekcja B załącznika IV do dyrektywy
2006/88/WE. Z tego względu w wykazie zawartym
w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE
uwzględnione powinno być tylko zakażenie genotypem
z delecją w obszarze HPR wirusa z rodzaju ISAV. Dla
celów dyrektywy 2006/88/WE zakaźna anemia łososia
(ISA) powinna być zatem definiowana jako zakażenie
genotypem z delecją w obszarze HPR wirusa z rodzaju
ISAV.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer
nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt
akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania
niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych
chorób (1), w szczególności jej art. 61 ust. 2,
(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić część II załącznika
IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2006/88/WE ustanowiono między innymi
określone przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla
zwierząt obowiązujące w odniesieniu do zwierząt akwa
kultury i produktów akwakultury, w tym przepisy szcze
gółowe dotyczące chorób egzotycznych i nieegzotycznych
oraz gatunków podatnych na te choroby, wymienionych
w części II załącznika IV do tej dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
(2)

(3)

(4)

W części I sekcja B załącznika IV do dyrektywy
2006/88/WE ustanowiono kryteria, które muszą spełniać
choroby wymienione w wykazie chorób nieegzotycznych
w części II tego załącznika. Zakaźna anemia łososia (ISA)
obecnie znajduje się w tym wykazie.
W maju 2013 r. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
(OIE) zmieniła rozdział 10.5 Kodeksu Zdrowia Zwierząt
Wodnych w odniesieniu do zakaźnej anemii łososia.
Zgodnie ze zmienionym Kodeksem Zdrowia Zwierząt
Wodnych OIE (16. wydanie, 2013 r.) zakaźną anemię
łososia definiuje się jako zakażenie genotypem z delecją
w obszarze HPR lub genotypem HPR0 (obszar wysoce
polimorficzny bez delecji) wirusa z rodzaju Isavirus
(ISAV) z rodziny Orthomyxoviridae. Ponadto oba genotypy
podlegają obecnie obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art.
1.3.1 i 10.5.1 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Wodnych OIE.
Przed tą zmianą nie dokonywano rozróżnienia między
tymi dwoma genotypami wirusa ISAV.
Tylko zakażenia genotypem z delecją w obszarze HPR
wirusa z rodzaju ISAV spełniają kryteria określone

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

W załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2
1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej
do dnia 15 listopada 2014 r., przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy najpóźniej od dnia
16 listopada 2014 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE część II otrzymuje brzmienie:
„CZĘŚĆ II
Wykaz chorób
Choroby egzotyczne
Choroba

Gatunki podatne

Ryby

Epizootyczna martwica
krwiotwórczego

Mięczaki

Bonamioza (Bonamia exitiosa)

Ostrea angasi i Ostrea chilensis

Perkinsoza (Perkinsus marinus)

Crassostrea gigas (ostryga pacyficzna) i Crassostrea virginica

Mikrocytoza (Microcytos mackini)

Crassostrea gigas (ostryga wielka), Crassostrea virginica, Ostrea conchap
hila i Ostrea edulis (ostryga płaska)

Zespół Taura (Taura syndrome)

Kreweta biała (Penaeus setiferus), krewety pacyficzne (Penaeus styliros
tris i Penaeus vannamei)

Choroba żółtej głowy (yellowhead
disease)

Krewety: Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, Penaeus
monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris i Penaeus vannamei

Skorupiaki

układu

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) oraz okoń (Perca fluviatilis)

Choroby nieegzotyczne

Ryby

Mięczaki

Skorupiaki

Wirusowa posocznica krwotoczna
(VHS)

Śledź (Clupea spp.), głąbiel (Coregonus sp.), szczupak (Esox Lucius),
plamiak (łupacz) (Gadus aeglefinus), dorsz pacyficzny (Gadus macro
cephalus), dorsz atlantycki (Gadus morhua), łosoś pacyficzny (Onchor
hynchus spp.), pstrąg tęczowy (O. mykiss), onos (mustelka) (Onos
mustelus), troć wędrowna (Salmo trutta), turbot (Scophtalmus maxi
mus), szprot (Sprattus sprattus), lipień europejski (Thymallus thymallus)
oraz poskarp oliwkowy (Paralichthys olivaceus)

Zakaźna martwica układu krwio
twórczego ryb łososiowatych (IHN)

Łosoś keta (Oncorchynchus keta), kiżucz (O. kisutch), łosoś japoński
(masu) (O. masou), pstrąg tęczowy (O. mykiss), łosoś nerka (czer
wony) (O. nerka), gorbusza (O. rhodurus), łosoś chinook (O. tshawyts
cha) oraz łosoś atlantycki (Salmo salar)

Zakażenie
(KHV)

Karp pospolity i karp koi (Cyprinus carpio)

herpeswirusem

koi

Zakaźna anemia łososia (ISA):
zakażenie genotypem z delecją
w obszarze HPR wirusa z rodzaju
Isavirus (ISAV)

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), łosoś atlantycki (Salmo salar)
oraz troć wędrowna (Salmo trutta)

Zakażenie wywoływane
Marteilia refringens

Ostrea angasi, O. chilensis, O. edulis (ostryga płaska), O. pelchana,
Mytilus edulis (omułek jadalny) i M. galloprovincialis (omułek śród
ziemnomorski)

przez

Bonamioza (Bonamia ostreae)

Ostrea angasi, O. chilensis, O. conchaphila, O. denselammellosa, O. edulis
(ostryga płaska) oraz O. puelchana

Zespół WSS (White Spot Syndro
me)

Wszystkie skorupiaki z rzędu dziesięcionogów (Decapoda)”
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DECYZJE
DECYZJA RADY
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Danii i pięciu zastępców
członków z Danii
(2014/79/UE)
a) na stanowiska członków:

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Danii,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada
przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2)
w sprawie mianowania członków i zastępców członków
Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r.
do dnia 25 stycznia 2015 r.

— Erik FLYVHOLM, Mayor of Lemvig Municipality
— Bent HANSEN, Chairman of the Regional Council, Region
Central Denmark
— Simon Mønsted STRANGE, Member of the City Council of
Copenhagen;
oraz
b) na stanowiska zastępców członków:
— Anker BOYE, Mayor of Odense Municipality,

Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły
się w związku z wygaśnięciem mandatu Knuda
ANDERSENA, Jensa Arnego HEDEGAARDA JENSENA
i Henninga JENSENA.

— Jane FINDAHL, Councillor, Fredericia Municipality,

Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu
Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem
mandatu Hansa Freddiego Holmgaarda MADSENA,
Tatiany SORENSEN and Olego B. SORENSENA.

— Lars KRARUP, Mayor of Herning,

Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu
Regionów zwolnią się w związku z mianowaniem
Simona Mønsteda STRANGE’A i Erika FLYVHOLMA na
członków Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów
na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia
25 stycznia 2015 r.:

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.
(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

— Carl HOLST, President of the Regional Council of the Region
of Southern Denmark,

— Michael ZIEGLER, Mayor of Høje-Taastrup Kommune.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r.
W imieniu Rady
E. VENIZELOS

Przewodniczący
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DECYZJA RADY
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii
(2014/80/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada
przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2)
w sprawie mianowania członków i zastępców członków
Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r.
do dnia 25 stycznia 2015 r.

Jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się
w związku z wygaśnięciem mandatu Maríi del Mar
ESPAÑI MARTÍ,

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22
(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Następująca osoba zostaje mianowana do Komitetu Regionów
na stanowisko zastępcy członka na okres pozostający do końca
obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
— María Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES, Directora
General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos
de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r.
W imieniu Rady
E. VENIZELOS

Przewodniczący
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DECYZJA RADY
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niemiec
(2014/81/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Następująca osoba zostaje mianowana do Komitetu Regionów
na stanowisko zastępcy członka na okres pozostający do końca
obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
— Franz RIEGER, Mitglied des Landtags.

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada
przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2)
w sprawie mianowania członków i zastępców członków
Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r.
do dnia 25 stycznia 2015 r.
Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwol
niło się w związku z wygaśnięciem mandatu Ursuli
MÄNNLE,

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.
(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r.
W imieniu Rady
E. VENIZELOS

Przewodniczący
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DECYZJA RADY
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Litwy
(2014/82/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Litwy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Następująca osoba zostaje mianowana do Komitetu Regionów
na stanowisko zastępcy członka na okres pozostający do końca
obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
— Vytautas JONUTIS, Member of Plungė District Municipal Council.

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 2
(1)

(2)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada
przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2)
w sprawie mianowania członków i zastępców członków
Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r.
do dnia 25 stycznia 2015 r.
Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwol
niło się w związku z wygaśnięciem mandatu Donatasa
KAUBRYSA,

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.
(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r.
W imieniu Rady
E. VENIZELOS

Przewodniczący
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DECYZJA RADY
z dnia 11 lutego 2014 r.
zmieniająca decyzję 2009/1014/UE w sprawie mianowania członków i zastępców członków
Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.
(2014/83/UE)
W momencie przyjmowania decyzji 2009/1014/UE
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO sprawował obie te funkcje,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 305,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję
2009/1014/UE (1) w sprawie mianowania, w szczególno
ści, hiszpańskich członków Komitetu Regionów na okres
od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO jest członkiem Komitetu
Regionów od dnia 26 stycznia 2010 r.; został on powo
łany na to stanowisko jako premier Wspólnoty Autono
micznej Regionu Murcja zgodnie z propozycją Królestwa
Hiszpanii (2).
Pismem z dnia 8 stycznia 2014 r. Stałe Przedstawiciel
stwo Hiszpanii poinformowało Radę, że oprócz piasto
wania stanowiska premiera Wspólnoty Autonomicznej
Regionu Murcja Ramón Luis VALCÁRCEL SISO jest także
wybranym członkiem Zgromadzenia Regionalnego
Regionu Murcja i że w związku z tym władze Hiszpanii
zwróciły się z wnioskiem o odpowiednią zmianę decyzji
2009/1014/UE.

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.
(2) Pismo z dnia 3 grudnia 2009 r.

Artykuł 1
W załączniku I do decyzji 2009/1014/UE wpis dotyczący
Ramóna Luisa VALCÁRCELA SISO otrzymuje brzmienie:
„D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y Diputado de la Asamblea Regional de Murcia”.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r.
W imieniu Rady
E. VENIZELOS

Przewodniczący

14.2.2014
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 12 lutego 2014 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie
wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części
terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję
2011/78/UE
(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 715)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/84/UE)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(5)

Kontrole ujawniły, że nie można w pełni wdrożyć czysz
czenia i dezynfekcji samochodów ciężarowych przewo
żących paszę, ponieważ trudne jest wykrywanie takich
pojazdów. Nie wiadomo ponadto, czy pojazdy te znaj
dowały się w miejscach stanowiących ryzyko wprowa
dzenia do Unii afrykańskiego pomoru świń.

(6)

Kontrole wykazały także, że właściwe organy
w państwach członkowskich sąsiadujących z Rosją
i Białorusią wdrożyły dodatkowe środki bezpieczeństwa
biologicznego zwiększające poziom ochrony przed wpro
wadzeniem afrykańskiego pomoru świń, takie jak dezyn
fekcja pojazdów innych niż pojazdy dla zwierząt gospo
darskich, jeśli istnieje podejrzenie, że pojazdy te mogą
stanowić ryzyko wprowadzenia tej choroby do Unii.

(7)

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Biuro ds.
Żywności i Weterynarii powinny zostać uwzględnione
w celu wzmocnienia środków ustanowionych w decyzji
wykonawczej 2013/426/UE.

(8)

Należy ograniczyć obowiązek czyszczenia i dezynfekcji
samochodów ciężarowych do samochodów przewożą
cych żywe zwierzęta. Powinno się natomiast wprowadzić
nowe środki bezpieczeństwa biologicznego w zakresie
dezynfekcji pojazdów mogących stanowić zagrożenie.

(9)

Oczekuje się, że sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świń we wspomnianym regionie będzie się
zmieniać w najbliższych miesiącach i z tego względu
należy ograniczyć w czasie stosowanie decyzji wykonaw
czej 2013/426/UE.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą
2013/426/UE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Afrykański pomór świń jest wysoce zaraźliwą, śmiertelną
infekcją świń domowych i dzików, która może szybko
się rozprzestrzeniać, w szczególności poprzez produkty
uzyskane z zakażonych zwierząt i skażone przedmioty.

(2)

Z uwagi na sytuację w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świń w Rosji Komisja przyjęła decyzję
2011/78/UE (2), w której ustanowiono środki mające na
celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii tej choroby. Po
potwierdzeniu wystąpienia ogniska afrykańskiego
pomoru świń na Białorusi w czerwcu 2013 r., niedaleko
granicy z Litwą i Polską, Komisja przyjęła decyzję wyko
nawczą 2013/426/UE (3) uchylającą i zastępującą decyzję
2011/78/UE.

(3)

(4)

W decyzji wykonawczej 2013/426/UE ustanowiono
środki zapewniające odpowiednie czyszczenie i dezyn
fekcję pojazdów dla zwierząt gospodarskich, w których
transportuje się żywe zwierzęta i paszę i które wjeżdżają
do Unii z Rosji i Białorusi, i zapewniono odpowiednią
dokumentację takiego czyszczenia i takiej dezynfekcji.
Biuro ds. Żywności i Weterynarii przy Dyrekcji Gene
ralnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej
skontrolowało wdrażanie środków przewidzianych
w decyzji wykonawczej 2013/426/UE w czterech
państwach członkowskich sąsiadujących z Rosją i Białoru
sią.

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
(2) Decyzja Komisji 2011/78/UE z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie
niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrze
nianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii
(Dz.U L 30 z 4.2.2011, s. 40).
(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/426/UE z dnia 5 sierpnia
2013 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wpro
wadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych
państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których
potwierdzono obecność choroby, oraz uchylająca decyzję
2011/78/UE (Dz.U. L 211 z 7.8.2013, s. 5).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji wykonawczej 2013/426/UE wprowadza się następu
jące zmiany:
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 1
Do celów niniejszej decyzji »pojazd dla zwierząt gospodar
skich« oznacza dowolny pojazd, w którym przewożone były
żywe zwierzęta.”;
2) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby obsługujący
pojazd lub kierowca pojazdu dla zwierząt gospodarskich
po przybyciu z państw trzecich lub części terytoriów państw
trzecich wymienionych w załączniku I do miejsca wprowa
dzenia w Unii udzielił właściwemu organowi państwa człon
kowskiego informacji potwierdzających, że przedział dla
zwierząt lub przedział ładunkowy oraz, w stosownych przy
padkach, nadwozie ciężarówki, rampa załadowcza, sprzęt,
który pozostawał w kontakcie ze zwierzętami, koła, kabina
kierowcy oraz odzież ochronna/obuwie ochronne używane
podczas rozładunku zostały oczyszczone i zdezynfekowane
po ostatnim rozładunku zwierząt.”;
3) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Jeżeli kontrole, o których mowa w ust. 1, wykażą,
że czyszczenie i dezynfekcja pojazdu dla zwierząt gospo
darskich nie zostały przeprowadzone w sposób zadowa
lający, właściwy organ podejmuje jedno z następujących
działań:
a) poddaje pojazd dla zwierząt gospodarskich należy
temu czyszczeniu i dezynfekcji w wyznaczonym
przez siebie miejscu znajdującym się możliwie
najbliżej miejsca wprowadzenia na terytorium danego
państwa członkowskiego oraz wydaje świadectwo,
o którym mowa w ust. 2;
b) w przypadku gdy w pobliżu miejsca wprowadzenia
nie ma odpowiedniego obiektu do przeprowadzenia
czyszczenia i dezynfekcji lub gdy istnieje ryzyko, że
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pozostałości pochodzenia zwierzęcego mogą wydostać
się z nieoczyszczonego pojazdu dla zwierząt gospo
darskich:
(i) nie zezwala na wjazd do Unii pojazdu dla zwierząt
gospodarskich; lub
(ii) przeprowadza wstępną dezynfekcję na miejscu
pojazdu dla zwierząt gospodarskich, który nie
został w zadowalający sposób oczyszczony i zdez
ynfekowany, w oczekiwaniu na zastosowanie
środków określonych w lit. a) w ciągu 48 godzin
od przybycia na granicę z UE.”;
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5.
Właściwy organ państwa członkowskiego, na
którego granicy znajduje się miejsce wprowadzenia do
Unii, może zlecić przeprowadzenie dezynfekcji na
miejscu kół lub innych części pojazdów, w tym pojazdów
przewożących paszę, w odniesieniu do których nie
można wykluczyć istotnego ryzyka wprowadzenia afry
kańskiego pomoru świń na terytorium Unii, jeśli takie
działanie zostanie uznane za niezbędne, aby zmniejszyć
to ryzyko.”;
4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Artykuł 4a
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r.”.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji
Tonio BORG

Członek Komisji
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SPROSTOWANIA

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 174 z dnia 1 lipca 2011 r.)
Strona 95, art. 9 lit. b), koniec tekstu:
zamiast:

„(…) i aby producent spełnił wymagania określone w art. 7 lit. f) i g);”,

powinno być:

„(…) i aby producent spełnił wymagania określone w art. 7 lit. g) i h);”.

L 44/55

L 44/56

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2013/752/UE z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję
2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu i uchylającej
decyzję 2005/928/WE
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334 z dnia 13 grudnia 2013 r.)
Strona 24, załącznik:

PL

zamiast:
„36

87,5–108 MHz

Urządzenia o wysokiej aktywności nadajni
ka/urządzenia do ciągłej transmisji (8)

50 mW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokana
łowy do 200 kHz.

Niniejsze warunki wykorzystania dotyczą tylko
nadajników o analogowej modulacji częstotli
wości (FM).

1 lipca 2014 r.”

87,5–108 MHz

Urządzenia o wysokiej aktywności nadajni
ka/urządzenia do ciągłej transmisji (8)

50 nW e.r.p.

Odstęp sąsiedniokana
łowy do 200 kHz.

Niniejsze warunki wykorzystania dotyczą tylko
nadajników o analogowej modulacji częstotli
wości (FM).

1 lipca 2014 r.”

powinno być:
„36
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