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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2426,
18. detsember 2015,
millega muudetakse määrust (EL) 2015/1998 seoses kolmandate riikidega, mille julgestusstandardid
on tunnistatud samaväärseteks Euroopa tsiviillennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillen
nundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4
lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 272/2009 (2) täiendatakse määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennun
dusjulgestuse ühiseid põhistandardeid.

(2)

Sama määrusega (EÜ) nr 272/2009 pannakse komisjonile kohustus tunnustada kolmandate riikide julgestus
standardite samaväärsust kõnealuse määruse lisa E osas sätestatud kriteeriumide kohaselt.

(3)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1998 (3) lisas on loetelud kolmandad riigid, kelle julgestusstandardid on
tunnistatud samaväärseks ühiste põhistandarditega.

(4)

Komisjon on kontrollinud, et ka Kanada ja Montenegro täidavad määruse (EÜ) nr 272/2009 lisa E osas sätestatud
kriteeriume.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2015/1998 vastavalt muuta.

(6)

Tuleks ette näha asjakohane ajavahemik enne käesoleva määruse kohaldamist, võttes arvesse asjaolu, et võib olla
vaja teha muutusi lennujaamade käitamises ja/või taristus.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 19 lõike 1 kohaselt
loodud tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruse (EL) 2015/1998 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 29. veebruarist 2016.
(1) ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 272/2009, 2. aprill 2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008
lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid (ELT L 91, 3.4.2009, lk 7).
(3) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1998, 5. november 2015, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse
ühiste põhistandardite rakendamiseks (ELT L 299, 14.11.2015, lk 1).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 18. detsember 2015
Komisjoni nimel
presidendi eest
komisjoni liige
Violeta BULC
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LISA

Lisa muudetakse järgmiselt.
1) 3. peatüki liide 3-B asendatakse järgmisega:
„LIIDE 3-B
ÕHUSÕIDUKI JULGESTUS
KOLMANDAD RIIGID NING MUUD RIIGID JA TERRITOORIUMID, KELLE SUHTES VASTAVALT EUROOPA LIIDU TOIMIMISE
LEPINGU ARTIKLILE 355 EI KOHALDATA KÕNEALUSE ALUSLEPINGU KOLMANDA OSA VI JAOTIST NING KEDA
TUNNUSTATAKSE TSIVIILLENNUNDUSJULGESTUSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA SAMAVÄÄRSEID JULGESTUS
STANDARDEID KOHALDAVANA

Õhusõidukite julgestusega seoses tunnustatakse järgmisi kolmandaid riike ning muid riike ja territooriume, kelle
suhtes vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 355 ei kohaldata kõnealuse aluslepingu kolmanda osa
VI jaotist, tsiviillennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid kohaldavana:
Kanada
Fääri saared (Vagari lennujaam)
Gröönimaa (Kangerlussuaqi lennujaam)
Guernesey
Mani saar
Jersey
Montenegro
Ameerika Ühendriigid
Komisjon teavitab pädevaid asutusi viivitamata, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et kolmandas riigis või muus
asjaomases riigis või asjaomasel territooriumil kohaldatavad julgestusstandardid, mis mõjutavad oluliselt liidu üldist
lennundusjulgestustaset, ei ole enam samaväärsed ühiste lennundusjulgestuse põhistandarditega.
Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas
kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmandas riigis või muus asjaomases riigis või asjaomasel
territooriumil kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.”;
2) 4. peatüki liide 4-B asendatakse järgmisega:
„LIIDE 4-B
REISIJAD JA KÄSIPAGAS
KOLMANDAD RIIGID NING MUUD RIIGID JA TERRITOORIUMID, KELLE SUHTES VASTAVALT EUROOPA LIIDU TOIMIMISE
LEPINGU ARTIKLILE 355 EI KOHALDATA KÕNEALUSE ALUSLEPINGU KOLMANDA OSA VI JAOTIST NING KEDA
TUNNUSTATAKSE TSIVIILLENNUNDUSJULGESTUSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA SAMAVÄÄRSEID JULGESTUS
STANDARDEID KOHALDAVANA

Reisijate ja käsipagasiga seoses tunnustatakse järgmisi kolmandaid riike ning muid riike ja territooriume, kelle suhtes
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 355 ei kohaldata kõnealuse aluslepingu kolmanda osa VI jaotist,
tsiviillennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid kohaldavana:
Kanada
Fääri saared (Vagari lennujaam)
Gröönimaa (Kangerlussuaqi lennujaam)
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Guernesey
Mani saar
Jersey
Montenegro
Ameerika Ühendriigid
Komisjon teavitab pädevaid asutusi viivitamata, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et kolmandas riigis või muus
asjaomases riigis või asjaomasel territooriumil kohaldatavad julgestusstandardid, mis mõjutavad oluliselt liidu üldist
lennundusjulgestustaset, ei ole enam samaväärsed ühiste lennundusjulgestuse põhistandarditega.
Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas
kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmandas riigis või muus asjaomases riigis või asjaomasel
territooriumil kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.”;
3) 5. peatüki liide 5-A asendatakse järgmisega:

„LIIDE 5-A
REGISTREERITUD PAGAS

KOLMANDAD RIIGID NING MUUD RIIGID JA TERRITOORIUMID, KELLE SUHTES VASTAVALT EUROOPA LIIDU TOIMIMISE
LEPINGU ARTIKLILE 355 EI KOHALDATA KÕNEALUSE ALUSLEPINGU KOLMANDA OSA VI JAOTIST NING KEDA
TUNNUSTATAKSE TSIVIILLENNUNDUSJULGESTUSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA SAMAVÄÄRSEID JULGESTUS
STANDARDEID KOHALDAVANA

Registreeritud pagasiga seoses tunnustatakse järgmisi kolmandaid riike ning muid riike ja territooriume, kelle suhtes
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 355 ei kohaldata kõnealuse aluslepingu kolmanda osa VI jaotist,
tsiviillennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid kohaldavana:
Kanada
Fääri saared (Vagari lennujaam)
Gröönimaa (Kangerlussuaqi lennujaam)
Guernesey
Mani saar
Jersey
Montenegro
Ameerika Ühendriigid
Komisjon teavitab pädevaid asutusi viivitamata, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et kolmandas riigis või muus
asjaomases riigis või asjaomasel territooriumil kohaldatavad julgestusstandardid, mis mõjutavad oluliselt liidu üldist
lennundusjulgestustaset, ei ole enam samaväärsed ühiste lennundusjulgestuse põhistandarditega.
Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas
kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmandas riigis või muus asjaomases riigis või asjaomasel
territooriumil kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.”;
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4) 6. peatüki liide 6-F asendatakse järgmisega:
„LIIDE 6-F
KAUP JA POST

6-Fi
KOLMANDAD RIIGID NING MUUD RIIGID JA TERRITOORIUMID, KELLE SUHTES VASTAVALT EUROOPA LIIDU
TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLILE 355 EI KOHALDATA KÕNEALUSE ALUSLEPINGU KOLMANDA OSA
VI JAOTIST NING KEDA TUNNUSTATAKSE TSIVIILLENNUNDUSJULGESTUSE ÜHISTE PÕHISTANDARDITEGA
SAMAVÄÄRSEID JULGESTUSSTANDARDEID KOHALDAVANA
Kauba ja postiga seoses tunnustatakse järgmisi kolmandaid riike riikidena, kus kohaldatakse tsiviillennundusjulgestuse
ühiste põhistandarditega samaväärseid julgestusstandardeid.
Montenegro
Komisjon teavitab pädevaid asutusi viivitamata, kui ta saab teavet, mis viitab sellele, et kolmandas riigis või muus
asjaomases riigis või asjaomasel territooriumil kohaldatavad julgestusstandardid, mis mõjutavad oluliselt liidu üldist
lennundusjulgestustaset, ei ole enam samaväärsed ühiste lennundusjulgestuse põhistandarditega.
Liikmesriikide pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata, kui komisjonil on sellist teavet meetmete, sealhulgas
kompenseerivate meetmete kohta, mis kinnitab, et kolmandas riigis või muus asjaomases riigis või asjaomasel
territooriumil kohaldatavate asjakohaste lennundusjulgestusstandardite samaväärsus on taastatud.
6-Fii
KOLMANDAD RIIGID NING MUUD RIIGID JA TERRITOORIUMID, KELLE SUHTES VASTAVALT EUROOPA LIIDU
TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLILE 355 EI KOHALDATA KÕNEALUSE ALUSLEPINGU KOLMANDA OSA
VI JAOTIST JA KELLELT EI NÕUTA ACC3 STAATUST, ON LOETLETUD KOMISJONI RAKENDUSOTSUSES
C(2015) 8005
6-Fiii
VALIDEERIMISTEGEVUS, MIDA TEOSTAVAD KOLMANDAD RIIGID NING MUUD RIIGID JA TERRITOORIUMID,
KELLE SUHTES VASTAVALT EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLILE 355 EI KOHALDATA
KÕNEALUSE ALUSLEPINGU KOLMANDA OSA VI JAOTIST, NING MIS TUNNUSTATAKSE ELi LENNUNDUS
JULGESTUSE VALIDEERIMISEGA SAMAVÄÄRSEKS.
Asjakohaseid sätteid ei ole veel vastu võetud.”

