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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 185/2010,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,
yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten
täytäntöönpanemiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sovellettava 29 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen, jotta
asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosää
dösten soveltaminen olisi yhdenmukaista.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(4)

Nestemäisten räjähteiden havaitsemiseen soveltuvat me
netelmät ja teknologiat kehittyvät ajan mittaan. Komissio
antaa teknologian kehityksen ja laitteiden toiminnasta
sekä yhteisössä että maailmanlaajuisesti saatujen koke
musten perusteella tarvittaessa ehdotuksia nesteiden, ae
rosolien ja geelien turvatarkastukseen liittyvien teknolo
gisten ja toiminnallisten säännösten muuttamisesta.

(5)

Tästä syystä olisi kumottava kansallisia siviili-ilmailun
turvaamisen laadunvalvontaohjelmia koskevista yhteisistä
vaatimuksista 4 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komis
sion asetus (EY) N:o 1217/2003 (3), siviili-ilmailun tur
vaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa
noudatettavista menettelyistä 22 päivänä elokuuta 2003
annettu komission asetus (EY) N:o 1486/2003 (4), lento
asemien turvavalvottujen alueiden kriittisten osien yhtei
sestä määritelmästä 21 päivänä kesäkuuta 2004 annettu
komission asetus (EY) N:o 1138/2004 (5) ja toimenpi
teistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaa
timusten täytäntöönpanemiseksi 8 päivänä elokuuta
2008 annettu komission asetus (EY) N:o 820/2008 (6),
joilla kaikilla pannaan täytäntöön yhteisistä siviili-ilmai
lun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulu
kuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 2320/2002 (7).

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 300/200819 artiklalla perustetun siviili-ilmailun
turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista
säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta
11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen
4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdan mu
kaan komission olisi vahvistettava mainitun asetuksen
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten perusvaa
timusten täytäntöönpanon edellyttämät yksityiskohtaiset
toimenpiteet ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisiä
perusvaatimuksia täydentävät yleiset toimenpiteet.

(2)

Jos nämä toimenpiteet sisältävät arkaluonteisia turvatoi
menpiteitä, niitä olisi pidettävä komission sisäisten me
nettelysääntöjen muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta
2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/844/EY,
EHTY, Euratom (2) tarkoitettuina EU:n turvaluokiteltuina
tietoina, kuten asetuksen (EY) N:o 300/200818 artiklan a
kohdassa säädetään, eikä niitä tulisi julkaista. Nämä toi
menpiteet olisi hyväksyttävä erikseen jäsenvaltioille osoi
tetulla päätöksellä.

(3)

Asetusta (EY) N:o 300/2008 sovelletaan mainitun asetuk
sen 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen
mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöissä mää
ritellystä päivämäärästä alkaen, mutta viimeistään
29 päivästä huhtikuuta 2010. Siksi tätä asetusta olisi

(1) EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.
(2) EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL
EYVL

L
L
L
L
L

169,
213,
221,
221,
355,

8.7.2003, s. 44.
23.8.2003, s. 3.
22.6.2004, s. 6.
19.8.2008, s. 8.
30.12.2002, s. 1.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
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2.
Asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklan 1 kohdan mu
kaisesti tämä asetus on otettava asianmukaisesti huomioon kan
sallisissa siviili-ilmailun turvaohjelmissa.

1 artikla

3 artikla

Tarkoitus

Kumoaminen

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset toimenpiteet,
joilla pannaan täytäntöön yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmai
lun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta ja sen turvallisuuden vaar
antavilta laittomilta teoilta, sekä näitä yhteisiä perusvaatimuksia
täydentävät yleiset toimenpiteet.

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1217/2003, (EY) N:o 1486/2003,
(EY) N:o 1138/2004 ja (EY) N:o 820/2008 29 päivästä huhti
kuuta 2010.
4 artikla
Voimaantulo

2 artikla
Täytäntöönpanosäännöt
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet esitetään liit
teessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
1. LENTOASEMIEN TURVAAMINEN
1.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o
300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön
on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

1.0.2

Tämän luvun soveltamiseksi ilma-alukset, linja-autot, matkatavarakärryt ja muut kuljetusvälineet sekä kulkutiet ja
kulkusillat katsotaan lentoaseman osiksi.

Tässä luvussa ’varmistetulla matkatavaralla’ tarkoitetaan turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää mat
katavaraa, joka on fyysisesti suojattua siten, että esineiden sijoittaminen siihen on estetty.

1.0.3

Sanotun rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 272/2009 vahvistettujen poikkeuksia koskevien perusteiden sovel
tamista, toimivaltainen viranomainen voi sallia erityisiä turvamenettelyjä tai vapautuksia lentoasemien lentokent
täalueiden suojaamisesta ja turvaamisesta päivinä, joille on suunniteltu enintään kahdeksan lähtevää lentoa, sillä
edellytyksellä, että ainoastaan yksi ilma-alus kerrallaan ottaa tai jättää rahtia tai matkustajia joko turvavalvotun
alueen kriittisessä osassa tai lentoasemalla, joka ei kuulu 1.1.3 kohdan soveltamisalaan.

1.1

LENTOASEMIEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.1.1

Rajat

1.1.1.1

Maaliikennealueen, lentokenttäalueen, turvavalvottujen alueiden, kriittisten osien ja tarvittaessa merkittyjen alu
eiden välisten rajojen on oltava selvästi tunnistettavissa kullakin lentoasemalla, jotta asianmukaiset turvatoimen
piteet voidaan toteuttaa kullakin näistä alueista.

1.1.1.2

Maaliikennealueen ja lentokenttäalueen välillä on oltava fyysinen este, joka on selvästi yleisön nähtävissä ja joka
estää henkilöiden luvattoman pääsyn alueelle.

1.1.2

Turvavalvotut alueet

1.1.2.1

Turvavalvottuihin alueisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a) se lentoaseman osa, johon turvatarkastetuilla lähtevillä matkustajilla on pääsy; ja

b) se lentoaseman osa, jonka kautta turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa voidaan
kuljettaa tai jossa sitä voidaan säilyttää, ellei ole kyse varmistetusta matkatavarasta; ja

c) se lentoaseman osa, joka on varattu matkustajia ottavien tai lastattavien ilma-alusten pysäköintiin.

1.1.2.2

Lentoaseman osaa on pidettävä turvavalvottuna alueena vähintään niin kauan kuin 1.1.2.1 kohdassa tarkoitettuja
toimintoja suoritetaan.

Kun turvavalvottu alue perustetaan, välittömästi ennen alueen perustamista on suoritettava turvaetsintä niissä
osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei alueella ole
kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilmaaluksen turvaetsintä.

1.1.2.3

Aina kun turvavalvotuille alueille on voinut päästä asiattomia henkilöitä, niissä osissa, joiden koskemattomuus
on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella varmistaa,
ettei alueella ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on
tehty ilma-aluksen turvaetsintä.
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1.1.3

Turvavalvottujen alueiden kriittiset osat

1.1.3.1

Kriittiset osat on perustettava sellaisilla lentoasemilla, joilla yli 40 henkilöllä on lentoaseman henkilökortti, joka
sallii pääsyn turvavalvotuille alueille.

1.1.3.2

Kriittisiin osiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:
a) kaikki lentoaseman osat, joihin turvatarkastetuilla lähtevillä matkustajilla on pääsy; ja
b) kaikki lentoaseman osat, joiden kautta turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa voi
daan kuljettaa tai joissa sitä voidaan säilyttää, ellei ole kyse varmistetusta matkatavarasta.
Lentoaseman osaa on pidettävä kriittisenä osana vähintään niin kauan kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuja
toimintoja suoritetaan.

1.1.3.3

Kun kriittinen osa perustetaan, välittömästi ennen tällaisen osan perustamista on suoritettava turvaetsintä niissä
osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei osassa ole
kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilmaaluksen turvaetsintä.

1.1.3.4

Aina kun kriittisiin osiin on voinut päästä turvatarkastamattomia henkilöitä, niissä osissa, joiden koskematto
muus on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella var
mistaa, ettei osassa ole kiellettyjä esineitä.
Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä tai
turvatarkastus.
Tätä säännöstä ei sovelleta, kun 1.3.2 ja 4.1.1.7 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla henkilöillä on ollut pääsy
näihin osiin.
Muista kuin lisäyksessä 4-B luetelluista kolmansista maista saapuvia henkilöitä on pidettävä turvatarkastamat
tomina henkilöinä.

1.2

KULUNVALVONTA

1.2.1

Pääsy lentokenttäalueelle

1.2.1.1

Pääsylupa lentokenttäalueelle voidaan myöntää ainoastaan, jos henkilöillä ja ajoneuvoilla on perusteltu syy olla
siellä.

1.2.1.2

Jotta henkilö voidaan päästää lentokenttäalueelle, hänellä on oltava mukanaan asiaa koskeva lupa.

1.2.1.3

Jotta ajoneuvo voidaan päästää lentokenttäalueelle, siinä on oltava näkyvillä ajoneuvolupa.

1.2.1.4

Lentokenttäalueella olevien henkilöiden on pyynnöstä esitettävä lupansa tarkastusta varten.

1.2.2

Pääsy turvavalvotuille alueille

1.2.2.1

Pääsy turvavalvotuille alueille voidaan myöntää ainoastaan, jos henkilöillä ja ajoneuvoilla on perusteltu syy olla
siellä.

1.2.2.2

Jotta henkilö voidaan päästää turvavalvotuille alueille, hänen on esitettävä jokin seuraavista luvista:
a) voimassa oleva tarkastuskortti tai vastaava; tai
b) voimassa oleva miehistön henkilökortti; tai
c) voimassa oleva lentoaseman henkilökortti; tai
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d) voimassa oleva kansallisen toimivaltaisen viranomaisen henkilökortti; tai

e) voimassa oleva toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tunnustama lainvalvontaviranomaisen henkilökortti.

1.2.2.3

Jotta ajoneuvo voidaan päästää turvavalvotuille alueille, siinä on oltava näkyvillä voimassa oleva ajoneuvolupa.

1.2.2.4

Edellä 1.2.2.2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarkastuskortti tai vastaava on tarkastettava ennen henkilön
päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan kohtuudella varmistaa kortin voimassaolo.

Edellä 1.2.2.2 kohdan b–e alakohdassa tarkoitettu kortti on tarkastettava ennen henkilön päästämistä turvaval
votuille alueille, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kortti on voimassa ja kuuluu sen haltijalle.

1.2.2.5

Luvattoman pääsyn estämiseksi turvavalvottujen alueiden sisäänkäyntejä on valvottava

a) sähköisellä järjestelmällä, joka mahdollistaa vain yhden henkilön sisäänpääsyn kerrallaan; tai

b) valtuutettujen henkilöiden toteuttaman kulunvalvonnan avulla.

1.2.2.6

Ajoneuvolupa on tarkastettava ennen ajoneuvon päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan varmistaa,
että lupa on voimassa ja vastaa ajoneuvoa.

1.2.2.7

Turvavalvotuille alueille pääsyyn sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.2.3

Yhteisön miehistön henkilökorttia ja lentoaseman henkilökorttia koskevat vaatimukset

1.2.3.1

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortti ja lentoaseman hen
kilökortti voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, joka tarvitsee sitä tehtäviensä toteuttamiseksi ja joka on
läpäissyt 11.1.3 kohdan mukaisen taustan tarkistuksen.

1.2.3.2

Miehistön henkilökortit ja lentoaseman henkilökortit voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi.

1.2.3.3

Henkilön, joka ei läpäise taustan tarkistusta, henkilökortti on peruttava välittömästi.

1.2.3.4

Henkilökortti on pidettävä esillä ainakin haltijan ollessa turvavalvotulla alueella.

Tämän luvun 1.5.1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanosta vastaavien henkilöiden on tarkastettava henkilö, joka
ei pidä henkilökorttiaan esillä muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkustajia, ja tarvittaessa
ilmoitettava asiasta.

1.2.3.5

Henkilökortti on välittömästi palautettava sen myöntäneelle yksikölle

a) kortin myöntäneen yksikön sitä pyytäessä; tai

b) työsuhteen päättyessä; tai

c) työnantajan vaihtuessa; tai

d) kun tarve päästä niille alueille, joille lupa on myönnetty, muuttuu; tai
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e) kortin voimassaolon päättyessä; tai
f) kun kortti perutaan.
1.2.3.6

Myöntävälle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos henkilökortti katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palau
teta.

1.2.3.7

Sähköinen kortti on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo päättyy, se
on peruttu tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.

1.2.3.8

Yhteisön miehistön henkilökorttiin ja lentoaseman henkilökorttiin sovelletaan myös erillisessä komission pää
töksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.2.4

Yhteisön miehistön henkilökorttia koskevat lisävaatimukset

1.2.4.1

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortissa on oltava
a) haltijan nimi ja valokuva; ja
b) lentoliikenteen harjoittajan nimi; ja
c) sana ”crew” englanniksi; tätä vaatimusta on sovellettava viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta; ja
d) viimeinen voimassaolopäivä; tätä vaatimusta on sovellettava viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta.

1.2.5

Lentoaseman henkilökorttia koskevat lisävaatimukset

1.2.5.1

Lentoaseman henkilökortissa on oltava
a) haltijan nimi ja valokuva; ja
b) haltijan työnantajan nimi, ellei sitä ole ohjelmoitu sähköisesti; ja
c) joko myöntävän yksikön tai lentoaseman nimi; ja
d) alueet, joille haltijalla on lupa päästä; ja
e) viimeinen voimassaolopäivä, ellei sitä ole ohjelmoitu sähköisesti.
Nimet ja pääsyalueet voidaan korvata vastaavilla tunnisteilla.

1.2.5.2

Lentoaseman henkilökorttien väärinkäytön estämiseksi on oltava käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan
kohtuudella varmistaa, että kadotettujen, varastettujen tai palauttamatta jätettyjen korttien käyttöyritykset ha
vaitaan. Jos tällainen yritys havaitaan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1.2.6

Ajoneuvolupia koskevat vaatimukset

1.2.6.1

Ajoneuvolupa voidaan myöntää ainoastaan, jos siihen on olemassa operatiivinen tarve.

1.2.6.2

Ajoneuvoluvan on oltava ajoneuvokohtainen ja siinä on mainittava
a) alueet, joille ajoneuvolla on lupa päästä; ja
b) viimeinen voimassaolopäivä.
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Sähköisissä ajoneuvoluvissa ei tarvitse mainita alueita, joille ajoneuvolla on lupa päästä, eikä viimeistä voimas
saolopäivää, jos nämä tiedot ovat sähköisesti luettavissa ja ne tarkastetaan ennen ajoneuvon päästämistä turva
valvotuille alueille.
1.2.6.3

Sähköinen ajoneuvolupa on kiinnitettävä ajoneuvoon tavalla, jolla varmistetaan, ettei sitä voida siirtää toiseen
ajoneuvoon.

1.2.6.4

Ajoneuvoluvan on oltava selvästi näkyvillä ajoneuvon ollessa lentokenttäalueella.

1.2.6.5

Ajoneuvolupa on välittömästi palautettava sen myöntäneelle yksikölle
a) luvan myöntäneen yksikön sitä pyytäessä; tai
b) kun ajoneuvoa ei enää käytetä lentokenttäalueella kulkuun; tai
c) luvan voimassaolon päätyttyä, ellei lupa mitätöidy automaattisesti.

1.2.6.6

Myöntävälle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos ajoneuvolupa katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palau
teta.

1.2.6.7. Sähköinen ajoneuvolupa on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo
päättyy tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.
1.2.6.8

Ajoneuvolupien väärinkäytön estämiseksi on oltava käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan kohtuudella
varmistaa, että kadotettujen, varastettujen tai palauttamatta jätettyjen ajoneuvolupien käyttöyritykset havaitaan.
Jos tällainen yritys havaitaan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1.2.7

Pääsy saattajan kanssa

1.2.7.1

Miehistön jäsenillä, joilla ei ole voimassa olevaa lentoaseman henkilökorttia, on oltava saattaja aina kun he
liikkuvat muilla turvavalvotuilla alueilla kuin
a) alueilla, joilla voi olla matkustajia; ja
b) sen ilma-aluksen välittömässä läheisyydessä olevilla alueilla, jolla he ovat saapuneet tai jolla he lähtevät; ja
c) miehistön käyttöön osoitetuilla alueilla.

1.2.7.2

Henkilö voidaan poikkeuksellisesti vapauttaa 1.2.5.1 kohdan vaatimuksista ja taustan tarkistusta koskevista
velvoitteista sillä edellytyksellä, että hänellä on aina saattaja hänen liikkuessaan turvavalvotuilla alueilla.

1.2.7.3

Saattajaa koskevat seuraavat vaatimukset:
a) hänellä on oltava 1.2.2.2 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitettu voimassa oleva henkilökortti; ja
b) hänellä on oltava lupa toimia saattajana turvavalvotuilla alueilla; ja
c) hänen on pidettävä saatettava henkilö tai henkilöt koko ajan suorassa näköyhteydessä; ja
d) hänen on kohtuudella varmistettava, etteivät saatettavat henkilöt tee turvarikkomuksia.

1.2.7.4

Ajoneuvo voidaan vapauttaa 1.2.6 kohdan vaatimuksista sillä edellytyksellä, että sen mukana kulkee aina saattaja
sen liikkuessa lentokenttäalueella.

1.2.8

Muut poikkeukset
Muihin poikkeuksiin sovelletaan säännöksiä, jotka vahvistetaan erillisessä komission päätöksessä.
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1.3

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN MATKUSTAJIEN JA NÄIDEN HENKILÖIDEN MUKANA OLEVIEN TAVAROI
DEN TURVATARKASTUS

1.3.1

Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastus

1.3.1.1

Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastus on
suoritettava samalla tavoin kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastus.

1.3.1.2

Muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.1.1–4.1.1.6 ja 4.1.1.8 kohtaa.

1.3.1.3

Muiden henkilöiden kuin matkustajien
4.1.2.1–4.1.2.9 ja 4.1.2.12 kohtaa.

1.3.1.4

Lisäyksessä 4-C lueteltuja esineitä saa olla mukana ainoastaan siinä tapauksessa, että henkilölle on annettu siihen
lupa, jotta hän voi suorittaa lentoaseman laitteiden tai ilma-aluksen toiminnan kannalta välttämättömiä tehtäviä
tai lennon aikaisia tehtäviä.

1.3.1.5

Kun muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on turvatarkastettava toistuvin
satunnaistarkastuksin, toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastustiheys riskinarvioinnin pohjalta.

1.3.1.6

Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen
sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.3.2

Vapautukset ja erityiset turvatarkastusmenettelyt

1.3.2.1

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä sallia, että muut henkilöt kuin matkustajat vapautetaan
turvatarkastuksesta tai heihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä, sillä edellytyksellä, että heitä saattaa
henkilö, jolla on lupa toimia saattajana 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

1.3.2.2

Muut henkilöt kuin matkustajat, jotka on turvatarkastettu ja jotka poistuvat tilapäisesti kriittisistä osista, voidaan
vapauttaa turvatarkastuksesta heidän palatessaan kriittisiin osiin, jos he ovat olleet valtuutettujen henkilöiden
jatkuvassa valvonnassa siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät he tuo kiellettyjä esineitä kriittisiin
osiin.

1.3.2.3

Vapautuksiin ja erityisiin turvatarkastusmenettelyihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädet
tyjä lisäsäännöksiä.

1.4

AJONEUVOJEN TARKASTUS

1.4.1

Ajoneuvojen pääsy kriittisiin osiin

1.4.1.1

Kaikki ajoneuvot on tarkastettava ennen niiden päästämistä kriittisiin osiin. Ne on suojattava tarkastuksen
jälkeen laittomilta teoilta siihen saakka kunnes ne päästetään kriittisiin osiin.

1.4.1.2

Ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat eivät saa olla ajoneuvossa, kun sitä tutkitaan. Heitä on vaadittava poistamaan
henkilökohtaiset tavaransa ajoneuvosta, jotta ne voidaan turvatarkastaa.

1.4.1.3

Käytössä on oltava määritellyt menetelmät ajoneuvojen tilojen valitsemiseksi satunnaistarkastuksiin siten, että
valinnan satunnaisuus varmistetaan.

1.4.1.4

Kriittisiin osiin päästettäviin ajoneuvoihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisä
säännöksiä.

1.4.2

Ajoneuvojen pääsy turvavalvottujen alueiden muihin kuin kriittisiin osiin

1.4.2.1

Ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat eivät saa olla ajoneuvossa, kun sitä tutkitaan. Heitä on vaadittava poistamaan
henkilökohtaiset tavaransa ajoneuvosta, jotta ne voidaan turvatarkastaa.

1.4.2.2

Käytössä on oltava määritellyt menetelmät ajoneuvojen ja niiden tilojen valitsemiseksi satunnaistarkastuksiin
siten, että valinnan satunnaisuus varmistetaan.
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1.4.2.3

Turvavalvottujen alueiden muihin kuin kriittisiin osiin päästettäviin ajoneuvoihin sovelletaan myös erillisessä
komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.3

Tarkastusmenetelmät

1.4.3.1

Käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä valittujen tilojen ja niiden sisällön perinpohjainen manuaalinen
tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

1.4.3.2

Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää ainoastaan täydentävinä tarkastusmenetelminä:
a) räjähdekoirat; ja
b) räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

1.4.3.3

Tarkastusmenetelmiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.4

Vapautukset ja erityiset tarkastusmenettelyt

1.4.4.1

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä sallia, että ajoneuvot vapautetaan tarkastuksesta tai niihin
sovelletaan erityisiä tarkastusmenettelyjä, sillä edellytyksellä, että niitä saattaa henkilö, jolla on lupa toimia
saattajana 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

1.4.4.2

Vapautuksiin ja erityisiin tarkastusmenettelyihin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä
lisäsäännöksiä.

1.5

VALVONTA, KIERTOVARTIOINTI JA MUUT FYYSISET TARKASTUKSET

1.5.1

Valvonnan tai kiertovartioinnin avulla on valvottava
a) maaliikennealueen, lentokenttäalueen, turvavalvottujen alueiden, kriittisten osien ja tarvittaessa merkittyjen
alueiden välisiä rajoja; ja
b) terminaalialueita ja lähialueita, joille on yleinen pääsy, mukaan luettuina pysäköintialueet ja tiet; ja
c) henkilökorttien esillä pitämistä ja voimassaoloa muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkus
tajia; ja
d) ajoneuvolupien esillä pitämistä ja voimassaoloa lentokenttäalueella; ja
e) ruumassa kuljetettavia matkatavaroita, rahtia ja postilähetyksiä, lennon aikana käytettäviä tarvikkeita sekä
lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaaleja, jotka odottavat lastausta kriittisissä osissa.

1.5.2

Valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustiheyden ja suoritustavan on perustuttava toimivaltaisen viranomaisen
tekemään riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon
a) lentoaseman koko, mukaan luettuina toimintojen lukumäärä ja luonne; ja
b) lentoaseman pohjapiirros, erityisesti lentoasemalle perustettujen alueiden keskinäiset suhteet; ja
c) valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustapoihin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset.
Valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustiheyteen ja suoritustapaan liittyvät riskinarvioinnin osat on pyynnöstä
asetettava kirjallisina saataville vaatimustenmukaisuuden seurantaa varten.
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1.5.3

Valvonta ja kiertovartiointi ei saa noudattaa ennalta arvattavaa kaavaa. Henkilökorttien voimassaoloa on tarkas
tettava satunnaisesti.

1.5.4

Käytössä on oltava toimenpiteet, joilla estetään henkilöitä läpäisemästä turvatarkastuspisteitä ilman tarkastusta, ja
jos tällainen luvaton läpäisy tapahtuu, mahdollistetaan tilanteen ja sen seurausten nopea ratkaisu ja korjaaminen.
2. LENTOASEMIEN MERKITYT ALUEET

Ei säännöksiä tässä asetuksessa.
3. ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN
3.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

3.0.1

Ellei toisin mainita, lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteut
taminen omien ilma-alustensa osalta.

3.0.2

Lisäyksessä 3-B luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhtei
siä perusvaatimuksia ilma-alusten turvaamisen osalta.

3.0.3

Ilma-alukselle ei tarvitse tehdä ilma-aluksen turvatarkastusta. Sille on tehtävä 3.1 kohdan mukainen ilma-aluksen
turvaetsintä.

3.0.4

Lentoaseman pitäjän on pyynnöstä ilmoitettava lentoliikenteen harjoittajalle, onko sen ilma-alus kriittisessä
osassa. Jos tämä ei ole selvää, on oletettava, että ilma-alus on muussa kuin kriittisessä osassa.

3.0.5

Kun aluetta ei enää pidetä kriittisenä osana turvaluokituksen muuttumisen vuoksi, lentoaseman on ilmoitettava
asiasta niille lentoliikenteen harjoittajille, joihin muutos vaikuttaa.

3.1

ILMA-ALUKSEN TURVAETSINTÄ

3.1.1

Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustarve

3.1.1.1

Ilma-alukselle on aina tehtävä ilma-aluksen turvaetsintä, kun on syytä epäillä, että ilma-alukseen on voinut
päästä asiattomia henkilöitä.

3.1.1.2

Ilma-aluksen turvaetsintään on sisällyttävä erillisessä komission päätöksessä määriteltyjen ilma-aluksen kohteiden
tarkastus.

3.1.1.3

Ilma-alukselle, joka saapuu kriittiseen osaan kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, on tehtävä
ilma-aluksen turvaetsintä milloin tahansa sen jälkeen, kun matkustajat ovat poistuneet koneesta ja/tai ruuma on
tyhjennetty.

3.1.1.4

Jos ilma-alus saapuu jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta se on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta,
jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, sitä on pidettävä kolmannesta maasta saapuvana ilma-aluksena.

3.1.1.5

Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustarpeeseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisä
säännöksiä.

3.1.2

Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustapa
Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustapaan sovelletaan erillisessä komission päätöksessä säädettyjä säännöksiä.

3.1.3

Ilma-aluksen turvaetsintää koskevat tiedot
Seuraavat lähtevän ilma-aluksen turvaetsintää koskevat tiedot on tallennettava ja säilytettävä muualla kuin ilmaaluksessa lennon keston ajan tai 24 tuntia riippuen siitä, kumpi aika on pitempi:
— lennon numero; ja
— määränpää; ja
— edellisen lennon lähtöpaikka; ja
— tieto siitä, onko ilma-aluksen turvaetsintä suoritettu.
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Jos ilma-aluksen turvaetsintä on suoritettu, tietoihin on sisällyttävä

— päivämäärä ja aika, jolloin ilma-aluksen turvaetsintä suoritettiin; ja

— ilma-aluksen turvaetsinnän suorittamisesta vastanneen henkilön nimi ja allekirjoitus.

3.2

ILMA-ALUKSEN SUOJAAMINEN

3.2.1

Ilma-aluksen suojaaminen – yleistä

3.2.1.1

Riippumatta siitä, minne ilma-alus on pysäköity lentoasemalla, se on suojattava luvattomalta pääsyltä

a) varmistamalla, että luvatonta pääsyä yrittävät henkilöt pysäytetään välittömästi; tai

b) sulkemalla ulko-ovet. Jos ilma-alus on kriittisessä osassa, ulko-ovet, joita ei voi käyttää maasta, katsotaan
suljetuiksi, jos kaikki kulkuapuvälineet on poistettu ja asetettu riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta pääsy on
kohtuudella estetty; tai

c) sähköisin laittein, jotka havaitsevat välittömästi luvattoman pääsyn.

3.2.1.2

Edellä olevaa 3.2.1.1 kohtaa ei sovelleta ilma-alukseen, joka on pysäköity halliin, joka on lukittu tai muutoin
suojattu luvattomalta pääsyltä.

3.2.2

Lisäsuoja muussa kuin kriittisessä osassa olevalle ilma-alukselle, jonka ulko-ovet on suljettu

3.2.2.1

Kun ulko-ovet on suljettu ja ilma-alus on muussa kuin kriittisessä osassa, kuhunkin ulko-oveen sovelletaan
seuraavia vaatimuksia:

a) kulkuapuvälineet on oltava poistettu; tai

b) oven on oltava sinetöity; tai

c) oven on oltava lukittu; tai

d) ovea on valvottava.

Edellä olevaa a alakohtaa ei sovelleta oveen, jota voidaan käyttää maasta.

3.2.2.2

Kun kulkuapuvälineet on poistettu ovilta, joita ei voi käyttää maasta, ne on asetettava riittävän kauas ilmaaluksesta, jotta pääsy on kohtuudella estetty.

3.2.2.3

Kun ulko-ovet on lukittu, niiden avaamiseen on oltava mahdollisuus ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden
tehtävät edellyttävät sitä.

3.2.2.4

Kun ulko-ovia valvotaan, valvonnalla on varmistettava, että luvaton pääsy ilma-alukseen havaitaan välittömästi.

3.2.2.5

Muussa kuin kriittisessä osassa olevan ilma-aluksen, jonka ulko-ovet on suljettu, suojaamiseen sovelletaan myös
erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.
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LISÄYS 3-A
ILMA-ALUKSEN TURVAETSINTÄ
Ilma-aluksen turvaetsintää koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 3-B
ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN
KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA
TURVAVAATIMUKSIA
Ilma-aluksen turvaamisen osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaa
via turvavaatimuksia:

4. MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT
4.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

4.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o
300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön
on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

4.0.2

Lisäyksessä 4-B luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhtei
siä perusvaatimuksia matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta.

4.0.3

Jos matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut
saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 4-B, matkustajia ja heidän käsimatkata
varoitaan on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina matkustajina ja käsimatkatavaroina, ellei ole saatu vah
vistusta siitä, että nämä matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa on turvatarkastettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.0.4

Tässä luvussa tarkoitettuihin ”nesteisiin, aerosoleihin ja geeleihin” kuuluvat tahnat, voiteet, nesteiden/kiinteiden
aineiden sekoitukset ja painepakkausten sisältö, kuten hammastahna, hiusgeeli, juomat, keitot, siirapit, hajuvesi,
partavaahto ja koostumukseltaan vastaavat muut aineet.

4.1

MATKUSTAJIEN JA KÄSIMATKATAVAROIDEN TURVATARKASTUS

4.1.1

Matkustajien turvatarkastus

4.1.1.1

Matkustajien ulkotakit ja pikkutakit/jakut on riisuttava ennen turvatarkastusta, ja ne on tarkastettava käsimat
katavarana.

4.1.1.2

Matkustajien turvatarkastuksessa on käytettävä jotain seuraavista menetelmistä:

a) tarkastus käsin; tai

b) metallinilmaisinportit.

Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei matkustajan hallussa ole kiellettyjä esineitä,
matkustajalta on evättävä pääsy turvavalvotuille alueille tai hänet on tarkastettava uudelleen siten, että turvat
arkastuksen suorittaja voi vakuuttua asiasta.

4.1.1.3

Jos tarkastus tehdään käsin, se on tehtävä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei henkilön hallussa ole
kiellettyjä esineitä.

4.1.1.4

Kun metallinilmaisinportit antavat hälytyksen, hälytyksen syy on selvitettävä.

4.1.1.5

Käsimetallinilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä. Se ei poista vaatimusta
käsin tehtävästä tarkastuksesta.
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4.1.1.6

Jos sallitaan elävän eläimen kuljettaminen matkustamossa, se on tarkastettava joko matkustajana tai käsimatka
tavarana.

4.1.1.7

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten matkustajien luokkia, joihin sovelle
taan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitet
tava määritellyistä luokista.

4.1.1.8

Matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.1.2

Käsimatkatavaroiden turvatarkastus

4.1.2.1

Kannettavat tietokoneet ja muut suurikokoiset sähkölaitteet on poistettava käsimatkatavaroista ennen turvat
arkastusta, ja ne on tarkastettava erikseen.

4.1.2.2

Nesteet, aerosolit ja geelit on poistettava käsimatkatavaroista ennen turvatarkastusta ja ne on tarkastettava
erikseen, paitsi jos käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa käytetty laite pystyy tarkastamaan myös useita
matkatavaroissa olevia suljettuja neste-, aerosoli- ja geelipakkauksia.
Jos nesteet, aerosolit ja geelit on poistettu käsimatkatavaroista, matkustajan on esitettävä ne tarkastettaviksi
seuraavasti:
a) kaikki nesteet, aerosolit ja geelit, jotka on pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100
millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan
sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; ja
b) kaikki muut nesteet, aerosolit ja geelit erikseen.

4.1.2.3

Käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa on käytettävä jotain seuraavista menetelmistä:
a) tarkastus käsin; tai
b) läpivalaisulaitteet; tai
c) räjähdysaineilmaisimet (EDS).
Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei käsimatkatavaroissa ole kiellettyjä esineitä,
niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastuksen
suorittaja voi vakuuttua asiasta.

4.1.2.4

Käsimatkatavaroiden käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä käsimatkatavaroiden ja niiden sisällön manu
aalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

4.1.2.5

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, turvatarkastuksen suorittajan on tarkastettava jokai
nen kuva.

4.1.2.6

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, kaikkien hälytysten syy on selvitettävä turvatarkas
tuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei turvavalvotuille alueille tai ilmaalukseen viedä kiellettyjä esineitä.

4.1.2.7

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, käsimatkatavaroista on poistettava kaikki esineet,
joiden tiheys heikentää turvatarkastuksen suorittajan kykyä analysoida käsimatkatavaroiden sisältöä. Laukku
on tarkastettava uudelleen, ja poistettu esine on tarkastettava erikseen käsimatkatavarana.

4.1.2.8

Laukut, joissa havaitaan suuri sähkölaite, on tarkastettava uudelleen, kun laite on poistettu laukusta, ja sähkölaite
on tarkastettava erikseen.

4.1.2.9

Räjähdekoiraa ja räjähdysainejäämäilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä.
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4.1.2.10 Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten käsimatkatavaroiden luokkia, joihin
sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on
ilmoitettava määritellyistä luokista.
4.1.2.11 Toimivaltainen viranomainen voi sallia, että diplomaattiposti vapautetaan turvatarkastuksesta tai siihen sovelle
taan erityisiä turvamenettelyjä, sillä edellytyksellä, että diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen
vaatimuksia noudatetaan.
4.1.2.12 Käsimatkatavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsään
nöksiä.
4.1.3

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastus

4.1.3.1

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuksessa on käytettävä jotain seuraavista menetelmistä:
a) läpivalaisulaitteet;
b) räjähdysaineilmaisimet (EDS);
c) räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD);
d) kemiallisen reaktion testiliuskat; tai
e) pullotetun nesteen skannerit.

4.1.3.2

Maistamista tai testausta iholla voidaan käyttää täydentävänä tarkastusmenetelmänä.

4.1.3.3

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä
lisäsäännöksiä.

4.1.3.4

Matkustajien kuljettamat nesteet, aerosolit ja geelit voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, jos neste, aerosoli tai
geeli on
a) pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden
litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muo
vipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; tai
b) tarkoitettu käytettäväksi matkan aikana, ja sitä tarvitaan joko lääkinnällisistä syistä tai erityisruokavalion
vuoksi, vauvanruoka mukaan luettuna. Matkustajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan poikkeuksen
saaneen nesteen aitous; tai
c) hankittu lentokenttäalueella tarkastuskorttien tarkastuspisteen jälkeen sijaitsevista myyntipisteistä, joissa so
velletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia hyväksyttyjä turvamenettelyjä, edellyttäen, että neste on
pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste
on hankittu kyseisellä lentoasemalla kyseisenä päivänä; tai
d) hankittu turvavalvotulla alueella myyntipisteistä, joissa sovelletaan lentoaseman turvaohjelmaan kuuluvia
hyväksyttyjä turvamenettelyjä; tai
e) hankittu toisella yhteisön lentoasemalla edellyttäen, että neste on pakattu kassiin, josta näkyy jos sen sisäl
töön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste on hankittu kyseisen lentoaseman lentokenttä
alueella kyseisenä päivänä; tai
f) hankittu yhteisön lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa edellyttäen, että neste on pakattu kassiin, josta
näkyy, jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet siitä, että neste on hankittu kyseisessä
ilma-aluksessa kyseisenä päivänä.
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MATKUSTAJIEN JA KÄSIMATKATAVAROIDEN SUOJAAMINEN
Matkustajien ja käsimatkatavaroiden suojaamiseen sovelletaan erillisessä komission päätöksessä säädettyjä sään
nöksiä.

4.3

MAHDOLLISESTI HÄIRIÖTÄ AIHEUTTAVAT MATKUSTAJAT

4.3.1

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava lentoliikenteen harjoittajalle kirjallisesti etukäteen aikomuksestaan
tuoda sen ilma-alukseen mahdollisesti häiriötä aiheuttava matkustaja.

4.3.2

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
a) kyseisen matkustajan henkilötiedot ja sukupuoli; ja
b) kuljetuksen syy; ja
c) mahdollisten saattajien nimi ja asema; ja
d) toimivaltaisen viranomaisen tekemä riskinarviointi (mukaan luettuina syyt saattajan mukana seuraamiseen tai
puuttumiseen); ja
e) mahdollisesti ennalta varattu istuinpaikka; ja
f) saatavilla olevien matkustusasiakirjojen luonne.
Lentoliikenteen harjoittajan on asetettava nämä tiedot ilma-aluksen päällikön saataville ennen matkustajien
nousua ilma-alukseen.

4.3.3

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että pidätetyillä tai vangituilla henkilöillä on aina saattaja.

4.4

KIELLETYT ESINEET

4.4.1

Matkustajien ei saa antaa viedä turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen lisäyksessä 4-C lueteltuja esineitä.

4.4.2

Edellä olevan 4.4.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että:
a) toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt esineen kuljettamisen; ja
b) lentoliikenteen harjoittajalle on ilmoitettu matkustajasta ja hänen mukanaan kulkevasta esineestä ennen
matkustajien nousua ilma-alukseen; ja
c) sovellettavia turvallisuussääntöjä noudatetaan.
Nämä esineet on asetettava ilma-aluksessa turvalliseen säilytyspaikkaan.

4.4.3

Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan lisäyksessä 4-C luetelluista kielletyistä
esineistä ennen lähtöselvityksen loppuunsaattamista.
LISÄYS 4-A
KÄSIN TEHTÄVÄÄ TARKASTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Käsin tehtävää tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.
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LISÄYS 4-B
MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT
KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA
TURVAVAATIMUKSIA
Matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaa
timuksia vastaavia turvavaatimuksia:
LISÄYS 4-C
MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT
LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ
Sanotun rajoittamatta asianmukaisten turvallisuussääntöjen noudattamista, matkustajat eivät saa tuoda turvavalvotuille
alueille tai ilma-alukseen seuraavia esineitä:
a) ampuma-aseet, tuliaseet ja muut laitteet, joilla laukaistaan ammuksia – laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että
niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen laukaisemalla ammus, mukaan luettuina seuraavat:
— kaikentyyppiset tuliaseet, esimerkiksi pistoolit, revolverit, kiväärit ja haulikot
— leluaseet ja tuliaseiden jäljitelmät, joita voi erehtyä pitämään oikeina aseina
— tuliaseiden osat lukuun ottamatta kiikaritähtäimiä
— paineilma- ja hiilidioksidiaseet, esimerkiksi pistoolit, kiväärit ja kuula-aseet
— valopistoolit ja starttipistoolit
— jouset, varsijouset ja nuolet
— harppuuna- ja keihäsaseet
— lingot ja ritsat
b) tainnutuslaitteet – laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tainnuttamiseen tai lamaannuttamiseen, mukaan luettuina
seuraavat:
— sähköšokkilaitteet, esimerkiksi sähköpistoolit, etälamauttimet ja sähköpamput
— tainnuttimet ja pulttipistoolit
— kemikaalit, kaasut ja suihkeet, joilla voi vammauttaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi, esimerkiksi turvasuihkeet,
pippurisumutteet, paprikasumutteet, kyynelkaasu, happosumutteet ja eläinkarkotteet
c) teräväkärkiset tai teräväreunaiset esineet – teräväkärkiset tai teräväreunaiset esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman
tuottamiseen, mukaan luettuina seuraavat:
— halkaisuvälineet, esimerkiksi kirveet ja halkaisuveitset
— jäähakut ja -naskalit
— partakoneenterät
— pahviveitset
— veitset, joiden terän pituus on yli 6 cm
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— sakset, joiden terien pituus navasta mitattuna on yli 6 cm
— taistelulajeissa käytettävät teräväkärkiset tai teräväreunaiset välineet
— miekat ja sapelit
d) työkalut – työkalut, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai joilla voidaan uhata ilma-aluksen turval
lisuutta, mukaan luettuina seuraavat:
— sorkkaraudat
— porat ja poranterät, mukaan luettuina johdottomat kannettavat porakoneet
— työkalut, joissa on yli 6 cm pitkä terä tai varsi, jota voi käyttää aseena, esimerkiksi taltat ja ruuvitaltat
— sahat, mukaan luettuina johdottomat kannettavat moottorisahat
— puhalluslamput
— naulaimet
e) tylpät esineet – esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen, kun niitä käytetään lyöntiaseina, mukaan
luettuina seuraavat:
— pesäpallomailat
— nuijat ja patukat, esimerkiksi poliisin pamput
— taistelulajeissa käytettävät välineet
f) räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet – räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että
niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina
seuraavat:
— ammukset
— räjähdysnallit
— sytyttimet ja sytytyslangat
— räjähtävien laitteiden jäljitelmät
— miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet
— ilotulitteet ja muu pyrotekniikka
— savusäiliöt tai savupanokset
— dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet.
5. RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT
5.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

5.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o
300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön
on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.
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5.0.2

Lisäyksessä 5-A luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhtei
siä perusvaatimuksia ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta.

5.0.3

Jos ruumassa kuljetettavat matkatavarat saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut
saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 5-A, niitä on pidettävä kolmannesta
maasta saapuvina ruumassa kuljetettavina matkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä ruumassa
kuljetettavat matkatavarat on turvatarkastettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

5.0.4

Tässä luvussa ”varmistetulla matkatavaralla” tarkoitetaan turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää mat
katavaraa, joka on fyysisesti suojattua siten, että esineiden sijoittaminen siihen on estetty.

5.1

RUUMASSA KULJETETTAVIEN MATKATAVAROIDEN TURVATARKASTUS

5.1.1

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä joko yksinään
tai yhdessä:
a) tarkastus käsin; tai
b) läpivalaisulaitteet; tai
c) räjähdysaineilmaisimet (EDS); tai
d) räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).
Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissa
ole kiellettyjä esineitä, niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten,
että turvatarkastuksen suorittaja voi vakuuttua asiasta.

5.1.2

Käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä matkatavaroiden ja niiden sisällön perinpohjainen manuaalinen
tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

5.1.3

Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia ja matkatavarat sisältävät esineen, jonka tiheys hei
kentää turvatarkastuksen suorittajan kykyä analysoida matkatavaroiden sisältöä, matkatavarat on aina tarkastet
tava jollain toisella menetelmällä.

5.1.4

Räjähdysainejäämäilmaisimella (ETD) tehtävään tarkastukseen on sisällyttävä sekä laukun sisä- ja ulkopinnalta
että sen sisällöstä otettujen näytteiden analysointi. Lisäksi sisältö voidaan tarkastaa käsin.

5.1.5

Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten ruumassa kuljetettavien matkatavaroi
den luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta.
Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

5.1.6

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä
säädettyjä lisäsäännöksiä.

5.2

RUUMASSA KULJETETTAVIEN MATKATAVAROIDEN SUOJAAMINEN

5.2.1

Matkustajat eivät saa päästä käsiksi ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin, jotka on turvatarkastettu, paitsi jos
on kyse heidän omista matkatavaroistaan ja heitä valvotaan sen varmistamiseksi, että
a) ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin ei lisätä lisäyksessä 5-B lueteltuja kiellettyjä esineitä; tai
b) ruumassa kuljetettavista matkatavaroista ei poisteta lisäyksessä 4-C lueteltuja kiellettyjä esineitä ja niitä ei
tuoda turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen.

5.2.2

Ruumassa kuljetettavat matkatavarat, joita ei ole suojattu siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, on
tarkastettava uudelleen.

5.2.3

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden suojaamiseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä sää
dettyjä lisäsäännöksiä.
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5.3

MATKATAVAROIDEN TUNNISTAMINEN

5.3.1

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden tunnistaminen

5.3.1.1

Lentoliikenteen harjoittajan on ilma-alukseen siirtymisen aikana varmistettava, että matkustaja esittää voimassa
olevan tarkastuskortin tai vastaavan asiakirjan, joka vastaa lähtöselvitettyjä ruumassa kuljetettavia matkatavaroita.

5.3.1.2

Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että sillä on käytössään menettely sellaisten matkustajien ruumassa
kuljetettavien matkatavaroiden tunnistamiseksi, jotka eivät nousseet ilma-alukseen tai poistuivat siitä ennen
lähtöä.

5.3.1.3

Jos matkustaja ei ole ilma-aluksessa, hänen tarkastuskorttiaan tai vastaavaa asiakirjaa vastaavia ruumassa kulje
tettavia matkatavaroita on pidettävä erillään kulkevana matkatavarana.

5.3.1.4

Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että kukin erillään kulkeva ruumassa kuljetettava matkatavara on
selvästi tunnistettavissa sellaiseksi, että se on hyväksytty lentokuljetukseen.

5.3.2

Matkustajasta riippumattomat syyt

5.3.2.1

Syy siihen, miksi matkatavaroista tuli erillään kulkevia matkatavaroita, on kirjattava ennen niiden lastaamista
ilma-alukseen, paitsi jos sovelletaan 5.3.3 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä.

5.3.2.2

Matkustajista riippumattomia syitä koskevia yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä annetaan erillisessä komission pää
töksessä.

5.3.3

Erillään kulkeviin ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin sovellettavat asianmukaiset turvavalvontatoi
menpiteet

5.3.3.1

Erillään kulkevat ruumassa kuljetettavat matkatavarat, jotka eivät kuulu 5.3.2 kohdan soveltamisalaan, on
tarkastettava jollain 5.1.1 kohdassa säädetyllä menetelmällä, ja niihin on tarvittaessa sovellettava erillisessä
komission päätöksessä säädettyjä lisävaatimuksia.

5.3.3.2

Ruumassa kuljetettavat matkatavarat, joista on tullut erillään kulkevia matkatavaroita muista kuin 5.3.2 kohdassa
mainituista syistä, on tarkastettava uudelleen sen jälkeen kun ne on poistettu ilma-aluksesta ja ennen niiden
lastaamista uudelleen.

5.3.3.3

Erillään kulkeviin ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin sovellettavia asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä
koskevia yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä annetaan erillisessä komission päätöksessä.

5.4

KIELLETYT ESINEET

5.4.1

Matkustajien ei saa antaa kuljettaa ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissaan lisäyksessä 5-B lueteltuja esineitä.

5.4.2

Edellä olevan 5.4.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että:
a) toimivaltaisella viranomaisella on kansalliset säännöt, joissa sallitaan kyseisen esineen kuljettaminen; ja
b) sovellettavia turvallisuussääntöjä noudatetaan.

5.4.3

Matkustajille on tiedotettava lisäyksessä 5-B luetelluista kielletyistä esineistä ennen lähtöselvityksen loppuunsaat
tamista.
LISÄYS 5-A
RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA
TURVAVAATIMUKSIA
Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaa
timuksia vastaavia turvavaatimuksia:
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LISÄYS 5-B
RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT
LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ
Matkustajat eivät saa kuljettaa ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissaan seuraavia esineitä:
räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet – räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan käyttää vakavan vamman
tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina seuraavat:
— ammukset
— räjähdysnallit
— sytyttimet ja sytytyslangat
— miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet
— ilotulitteet ja muu pyrotekniikka
— savusäiliöt tai savupanokset
— dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet.
6. RAHTI JA POSTI
6.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

6.0.1

Viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai tässä luvussa määritellyn yksikön on varmis
tettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

6.0.2

Seuraavia pidetään kiellettyinä esineinä rahtilähetyksissä:
— valmiiksi kootut räjähteet ja sytytyslaitteet, joita ei kuljeteta sovellettavien turvallisuussääntöjen mukaisesti.

6.0.3

Seuraavia pidetään kiellettyinä esineinä postilähetyksissä:
— räjähteet ja sytytyslaitteet, riippumatta siitä, ovatko ne koottuja, sekä niiden osat.

6.1

TURVAVALVONTATOIMENPITEET – YLEISET SÄÄNNÖKSET

6.1.1

Valvotun edustajan on turvatarkastettava kaikki rahti ja posti ennen niiden lastaamista ilma-alukseen, paitsi jos
a) valvottu edustaja on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut
suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaa
miseen saakka; tai
b) tunnettu lähettäjä on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on
ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina
lastaamiseen saakka; tai
c) tunnettu tiliasiakas on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on
ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina
lastaamiseen saakka, eikä lähetystä kuljeteta matkustajakoneessa; tai
d) lähetys on vapautettu turvatarkastuksesta ja se on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi,
siitä lähtien, kun siitä tuli tunnistettavaa lentorahtia tai tunnistettavaa lentopostia, aina lastaamiseen saakka.
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6.1.2

Jos on syytä olettaa, että lähetykseen, johon on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, on kajottu, tai ettei se
näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä asti ole ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päässyt luvatta käsiksi,
valvotun edustajan on tehtävä sille turvatarkastus ennen ilma-alukseen lastaamista.

6.1.3

Henkilön, jolla on mahdollisuus päästä ilman saattajaa käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnis
tettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on täytynyt läpäistä joko
taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.2

TURVATARKASTUS

6.2.1

Turvatarkastus

6.2.1.1

Rahtia tai postia tarkastettaessa

a) on käytettävä niitä keinoja tai menetelmiä, joilla kielletyt esineet todennäköisimmin paljastuvat, kun otetaan
huomioon lähetysten luonne; ja

b) käytettävien keinojen tai menetelmien on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa,
ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

6.2.1.2

Jos turvatarkastuksen suorittaja ei pysty kohtuudella varmistumaan siitä, ettei lähetyksessä ole kiellettyjä esineitä,
lähetys on pysäytettävä tai se on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastuksen suorittaja voi vakuuttua
asiasta.

6.2.1.3

Rahdin ja postin turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.2.2

Vapautukset turvatarkastuksesta
Turvatarkastuksesta vapauttamista koskevat säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

6.3

VALVOTUT EDUSTAJAT

6.3.1

Valvottujen edustajien hyväksyminen

6.3.1.1

Valvotut edustajat hyväksyy toimivaltainen viranomainen.

Valvotut edustajat on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

Kaikkien 6.3.2 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä soveltavien yksikköjen on oltava valvotuiksi
edustajiksi hyväksyttyjä. Tähän sisältyvät ulkoistettujen logistiikkapalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat yhdistettyjä
varastointi- ja kuljetuspalveluja, sekä lentoliikenteen harjoittajat ja maapalveluasiamiehet.

Valvottu edustaja voi teettää alihankintana

a) kaikki 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella valvotulla edustajalla;

b) kaikki 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella yksiköllä, kun valvontatoimenpiteet to
teutetaan valvotun edustajan omassa toimipaikassa tai lentoasemalla ja ne sisältyvät valvotun edustajan tai
lentoaseman turvaohjelmaan;

c) kaikki 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella yksiköllä, kun valvontatoimenpiteet to
teutetaan muualla kuin valvotun edustajan omassa toimipaikassa tai lentoasemalla, ja toimivaltainen viran
omainen on sertifioinut tai hyväksynyt ja luetteloinut yksikön näiden palvelujen tarjoamista varten; ja

d) lähetysten suojaamisen ja kuljetuksen 6.6 kohdan vaatimukset täyttävällä rahdinkuljettajalla.
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Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa
tarkoitetussa kansallisessa siviili-ilmailun turvaohjelmassa vastuut seuraavan valvottujen edustajien hyväksyntää
koskevan menettelyn toteuttamiseksi:

a) Hakijan on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka alueella hakemukseen
sisältyvät toimipaikat sijaitsevat.

Hakijan on toimitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle turvaohjelma. Ohjelmassa on kuvattava
menetelmät ja menettelyt, joita edustajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöön
panosäädösten vaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi ohjelmassa on kuvattava, miten edustaja itse seuraa
näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista. Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman, jossa kuva
taan menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen harjoittajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008
ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi, on katsottava täyttävän valvotun edustajan
turvaohjelmaa koskeva vaatimus.

Hakijan on lisäksi toimitettava lisäyksessä 6-A esitetty ”Valvotun edustajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa
on oltava hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus.

b) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on tutkittava turvaohjelma
ja tehtävä tämän jälkeen tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, täyttääkö
hakija asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan olisi otettava huomioon,
onko hakijalla asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o
1875/2006 (2) 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

c) Jos toimivaltainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, sen on
varmistettava, että tarpeelliset tiedot edustajasta lisätään valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan
EY:n tietokantaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Lisätessään tietoja tietokantaan toimivaltaisen viran
omaisen on annettava kullekin hyväksytylle toimipaikalle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste.

Jos toimivaltainen viranomainen ei pidä a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän
on ilmoitettava viipymättä yksikölle, joka hakee hyväksyntää valvotuksi edustajaksi.

Jos lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmassa kuvataan menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen
harjoittajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten
noudattamiseksi, lentoliikenteen harjoittajan voidaan katsoa täyttävän a ja b alakohdan vaatimukset kaikkien
ohjelmassa mainittujen toimipaikkojen osalta. Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmassa mainituille toimi
paikoille on tehtävä tarkastuskäynti viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Jos valvottu edustaja on hyväksytty joko komission asetuksen (EY) N:o 2320/2002 tai komission asetuksen
(EY) N:o 820/2008 ja komission päätöksen K(2008) 4333 mukaisesti, sitä voidaan pitää asetuksen (EY) N:o
300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisena valvottuna edustajana kaikilla toimipaikoilla, joilla on
suoritettu tarkastuskäynti.

d) Valvottua edustajaa ei pidetä hyväksyttynä ennen kuin sen tiedot on lisätty valvottuja edustajia ja tunnettuja
lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan.
(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(2) EUVL L 360, 19.12.2006, s. 64.
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6.3.1.3

Valvotun edustajan on nimettävä jokaisella toimipaikalla vähintään yksi henkilö, joka vastaa esitetyn turva
ohjelman toteuttamisesta. Tämän henkilön on täytynyt läpäistä taustan tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.3.1.4

Valvottu edustaja on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyttävä
tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako valvottu edustaja edelleen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen
täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta valvotun edus
tajan tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki hyväksyntään tarvittavat vaatimukset.

6.3.1.5

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei valvottu edustaja enää noudata asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja
sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia, sen on peruttava valvotun edustajan asema kyseisillä toimipaikoilla.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että edustajan aseman muutos käy ilmi valvottuja edustajia ja
tunnettuja lähettäjiä koskevasta EY:n tietokannasta välittömästi peruutuksen jälkeen ja joka tapauksessa 24
tunnin kuluessa siitä.

6.3.1.6

Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o
300/2008 6 artiklan mukaisesti, 6.3 kohdan mukaisesti hyväksytty valvottu edustaja on tunnustettava kaikissa
jäsenvaltioissa.

6.3.1.7

Kohdan 6.3.1 vaatimuksia, lukuun ottamatta 6.3.1.2 kohdan d alakohtaa, ei sovelleta, jos toimivaltainen viran
omainen itse hyväksytään valvotuksi edustajaksi.

6.3.2

Valvotun edustajan soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

6.3.2.1

Ottaessaan vastaan lähetyksiä valvotun edustajan on varmennettava, onko yksikkö, jolta se vastaanottaa lähe
tyksen, valvottu edustaja, tunnettu lähettäjä, tunnettu tiliasiakas tai ei mikään näistä.

6.3.2.2

Henkilön, joka toimittaa lähetyksen valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle, on esitettävä henkilö
kortti, passi, ajokortti tai muu asiakirja, jossa on hänen kuvansa ja joka on kansallisen viranomaisen myöntämä
tai tunnustama. Korttia tai asiakirjaa on käytettävä lähetyksen toimittavan henkilön henkilöllisyyden varmenta
miseen.

6.3.2.3

Ottaessaan vastaan lähetyksiä, joihin ei ole vielä sovellettu kaikkia vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, valvo
tun edustajan on varmistettava, että lähetyksille tehdään turvatarkastus 6.2 kohdan mukaisesti.

6.3.2.4

Kun tämän asetuksen 6.3.2.1–6.3.2.3 kohdassa ja erillisen komission päätöksen 6.3 kohdassa tarkoitetut tur
vavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun edustajan on varmistettava, että

a) pääsyä tällaisten lähetysten läheisyyteen valvotaan; ja

b) tällaisia lähetyksiä suojataan siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, siihen saakka kunnes ne luovutetaan
toiselle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle.

6.3.2.5

Kun tämän asetuksen 6.3.2.1–6.3.2.4 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun
edustajan on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajalle tai toiselle valvotulle edustajalle jätettävän lähetyk
sen mukana toimitetaan asianmukaiset asiakirjat joko lentorahtikirjan tai erillisen ilmoituksen muodossa ja joko
sähköisesti tai kirjallisesti.

6.3.2.6

Asiakirjojen on oltava toimivaltaisen viranomaisen saatavilla tarkastusta varten milloin tahansa ennen lähetyksen
lastaamista ilma-alukseen, ja niissä on annettava seuraavat tiedot:

a) turvaluokituksen antaneen valvotun edustajan toimipaikkakohtainen nimi ja osoite ja/tai sen toimivaltaiselta
viranomaiselta saatu yksilöivä aakkosnumeerinen tunniste;
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b) lähetyksen yksilöivä tunniste, kuten lentorahtikirjan (alarahtikirjan tai päärahtikirjan) numero;
c) lähetyksen sisältö;
d) lähetyksen turvaluokitus, eli mainitaan joko
— ”SPX”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja postikoneessa kuljetettavaksi, tai
— ”SCO”, jos lähetys on turvallinen ainoastaan rahti- ja postikoneessa kuljetettavaksi.
e) syy turvaluokituksen antamiseen, eli mainitaan
— ”KC” kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta lähettäjältä, tai
— ”AC” kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta tiliasiakkaalta, tai
— turvatarkastuksessa käytetty keino tai menetelmä, tai
— perusteet lähetyksen vapauttamiselle turvatarkastuksesta.
f) turvaluokituksen antaneen henkilön nimi tai vastaava tunniste ja luokituksen antamisaika ja -paikka;
g) sellaisen valvotun edustajan nimi ja osoite tai toimivaltaiselta viranomaiselta saatu yksilöivä tunniste, joka on
hyväksynyt toisen valvotun edustajan lähetykselle antaman turvaluokituksen.
6.3.2.7

Yhteislähetysten tapauksessa 6.3.2.6 kohdan c, e, f ja g alakohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos valvottu
edustaja pystyy vahvistamaan sisällön luonteen, syyn turvaluokituksen antamiseen ja/tai turvaluokituksen anta
neen henkilön nimen ja luokituksen antamisajan ja -paikan todennettavissa olevalla kirjausketjulla milloin
tahansa ennen lähetyksen lastaamista ilma-alukseen ja sen jälkeen koko lennon keston ajan tai 24 tuntia
riippuen siitä, kumpi aika on pitempi.

6.3.2.8

Ottaessaan vastaan lähetyksiä, joihin ei ole vielä sovellettu kaikkia vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, valvottu
edustaja voi myös päättää olla soveltamatta 6.3.2 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä ja sen sijaan
luovuttaa lähetyksen toiselle valvotulle edustajalle, joka varmistaa näiden turvavalvontatoimenpiteiden toteutta
misen.
Valvotun edustajan soveltamiin turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä
säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.4

TUNNETUT LÄHETTÄJÄT

6.4.1

Tunnettujen lähettäjien hyväksyminen

6.4.1.1

Tunnetut lähettäjät hyväksyy toimivaltainen viranomainen.
Tunnetut lähettäjät on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

6.4.1.2

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa
tarkoitetussa kansallisessa siviili-ilmailun turvaohjelmassa vastuut seuraavan tunnettujen lähettäjien hyväksyntää
koskevan menettelyn toteuttamiseksi:
a) Hakijan on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka alueelle se on sijoit
tautunut.
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Hakijalle on toimitettava lisäykseen 6-B sisältyvät ”Ohjeet tunnetuille lähettäjille”.

b) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on tehtävä tarkastuskäynti
hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, täyttääkö hakija asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja
sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.

Arvioidessaan sitä, noudattaako hakija näitä vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toi
mivan riippumattoman arvioijan on käytettävä lisäykseen 6-C sisältyvää ”Tunnetun lähettäjän varmentamisen
tarkistusluetteloa”. Tarkistusluetteloon sisältyy sitoumusvakuutus, joka hakijan laillisen edustajan tai sen
turva-asioista vastaavan henkilön on allekirjoitettava.

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan olisi otettava huomioon,
onko hakijalla asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o
1875/2006 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

Kun varmennuksen tarkistusluettelo on täytetty, luettelon sisältämiä tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina
tietoina.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, tai sen voi säilyttää riip
pumaton arvioija, joka antaa sen pyynnöstä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen saataville.

c) Jos toimivaltainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, sen on
varmistettava, että tarpeelliset tiedot lähettäjästä lisätään valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan
EY:n tietokantaan viimeistään seuraavana työpäivänä. Lisätessään tietoja tietokantaan toimivaltaisen viran
omaisen on annettava kullekin hyväksytylle toimipaikalle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste.

Jos toimivaltainen viranomainen ei pidä a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän
on ilmoitettava viipymättä yksikölle, joka hakee hyväksyntää tunnetuksi lähettäjäksi.

d) Jos tunnettu lähettäjä on hyväksytty ennen 29 päivää huhtikuuta 2010 sen varmistamiseksi, että 6.4.2
kohdan kattamat vaatimukset täyttyvät, sitä voidaan pitää asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöön
panosäädösten mukaisena tunnettuna lähettäjänä korkeintaan kolmen vuoden ajan tämän asetuksen voi
maantulon jälkeen.

e) Tunnettua lähettäjää ei pidetä hyväksyttynä ennen kuin sen tiedot on lisätty valvottuja edustajia ja tunnettuja
lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan.

6.4.1.3

Tunnetun lähettäjän on nimettävä jokaisella toimipaikalla vähintään yksi henkilö, joka vastaa turvavalvontatoi
menpiteiden toteuttamisesta ja valvonnasta kyseisellä paikalla. Tämän henkilön on täytynyt läpäistä taustan
tarkistus.

6.4.1.4

Tunnettu lähettäjä on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyt
tävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako tunnettu lähettäjä edelleen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja
sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta tunnetun lä
hettäjän tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki lisäyksessä 6-C esitetyssä tarkistusluettelossa
määritellyt alueet.

6.4.1.5

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tunnettu lähettäjä enää noudata asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja
sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia, sen on peruttava tunnetun lähettäjän asema kyseisillä toimipaikoilla.
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Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että lähettäjän aseman muutos käy ilmi valvottuja edustajia ja
tunnettuja lähettäjiä koskevasta EY:n tietokannasta välittömästi peruutuksen jälkeen ja joka tapauksessa 24
tunnin kuluessa siitä.

6.4.1.6

Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o
300/2008 6 artiklan mukaisesti, 6.4 kohdan mukaisesti hyväksytty tunnettu lähettäjä on tunnustettava kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tämän luvun 6.4.1.2 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksyttyihin tunnettuihin lähettäjiin sovelletaan myös
erillisen komission päätöksen 6.4 kohdassa säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.4.2

Tunnetun lähettäjän soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

6.4.2.1

Tunnetun lähettäjän on varmistettava, että

a) turvallisuustaso toimipaikalla tai toimitiloissa on riittävän korkea, jotta tunnistettava lentorahti ja tunnistet
tava lentoposti voidaan suojata niin, ettei siihen pääse luvatta käsiksi; ja

b) kaikki henkilöstön jäsenet, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai
tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu palveluk
seen ja koulutettu 11 luvun vaatimusten mukaisesti; ja

c) tunnistettava lentorahti tai tunnistettava lentoposti on tuotannon, pakkauksen, varastoinnin, lähettämisen
ja/tai kuljetuksen aikana, tarpeen mukaan, suojattava siten, ettei siihen pääse luvatta käsiksi tai ettei sen
sisältöön voi puuttua.

Jos lähetykseen ei ole mistä tahansa syystä sovellettu näitä turvavalvontatoimenpiteitä tai jos tunnettu lähettäjä ei
ole luovuttanut lähetystä kuljetettavaksi omaan lukuunsa, tunnetun lähettäjän on ilmoitettava tästä selvästi
valvotulle edustajalle, jotta 6.3.2.3 kohtaa voidaan soveltaa.

6.4.2.2

Tunnetun lähettäjän on hyväksyttävä, että lähetyksille, joihin ei ole sovellettu asianmukaisia turvavalvontatoi
menpiteitä, tehdään turvatarkastus 6.2.1 kohdan mukaisesti.

6.5

TUNNETUT TILIASIAKKAAT

6.5.1

Tunnetut tiliasiakkaat nimeää valvottu edustaja.

6.5.2

Jotta tunnettu tiliasiakas voidaan nimetä, on sovellettava seuraavaa menettelyä:

a) Valvotun edustajan on toimitettava kyseiselle yritykselle lisäykseen 6-D sisältyvät ”Ilmailun turvaamista
koskevat ohjeet tunnetuille tiliasiakkaille” ja ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus”. Nämä ohjeet ja
vakuutuksen toimittaa valvotulle edustajalle sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka alueella sen
toimipaikka sijaitsee.

b) Yrityksen on toimitettava lisäykseen 6-D sisältyvä ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus” allekirjoitettuna
valvotulle edustajalle, paitsi jos yrityksellä on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta annetun komis
sion asetuksen (EY) N:o 1875/2006 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

Yrityksen on lisäksi nimettävä vähintään yksi toimitilojen turvallisuudesta vastaava henkilö ja ilmoitettava
valvotulle edustajalle tämän henkilön nimi ja yhteystiedot.

Valvotun edustajan on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, jos sellainen on annettu, ja annettava se pyynnöstä
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen saataville.
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Kun vaatimuksesta täyttää sitoumusvakuutus on luovuttu AEO-todistuksen perusteella, tunnetun tiliasiakkaan
on ilmoitettava välittömästi valvotulle edustajalle, jos sillä ei enää ole kyseistä todistusta.

c) Valvotun edustajan on tehtävä varmennus vahvistamalla seuraavat tiedot tulevasta tunnetusta tiliasiakkaasta:

— yritystä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna yrityksen liiketoimintapaikan osoite (bona
fide), ja

— liiketoiminnan luonne, ja

— yhteystiedot, mukaan luettuina turvallisuudesta vastaavan henkilön tai henkilöiden yhteystiedot, ja

— yrityksen arvonlisäveronumero tai yritys- ja yhteisötunnus, ja

— jos 6.5.2 kohdan b alakohdan mukaista vapautusta on sovellettu, AEO-todistuksen numero.

b) Jos valvottu edustaja pitää a ja b kohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, valvottu edustaja voi
nimetä yrityksen tunnetuksi tiliasiakkaaksi.

6.5.3

Valvotun edustajan on ylläpidettävä tietokantaa 6.5.2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tiedoista. Toimival
taisella viranomaisella on oltava pääsy tarkastamaan tietokanta.

6.5.4

Jos tunnetun tiliasiakkaan tilillä ei ole rahdin tai postin lentokuljetukseen liittyvää liikennettä kahteen vuoteen,
tunnetun tiliasiakkaan asema raukeaa.

6.5.5

Jos toimivaltainen viranomainen tai valvottu edustaja katsoo, ettei tunnettu tiliasiakas enää noudata lisäykseen 6D sisältyviä ohjeita, valvotun edustajan on välittömästi peruttava tunnetun tiliasiakkaan asema.

6.5.6

Jos lähetykseen ei ole mistä tahansa syystä sovellettu ”Ilmailun turvaamista koskevissa ohjeissa tunnetuille
tiliasiakkaille” määriteltyjä turvavalvontatoimenpiteitä tai jos tunnettu tiliasiakas ei ole luovuttanut lähetystä
kuljetettavaksi omaan lukuunsa, tunnetun tiliasiakkaan on ilmoitettava tästä selvästi valvotulle edustajalle, jotta
6.3.2.3 kohtaa voidaan soveltaa.

6.6

RAHDIN JA POSTIN SUOJAAMINEN

6.6.1

Rahdin ja postin suojaaminen kuljetuksen aikana

6.6.1.1

Sen varmistamiseksi, että lähetykset, joihin on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, suojataan siten,
ettei niihin pääse luvatta käsiksi kuljetuksen aikana,

a) valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan on pakattava tai sinetöitävä lähetykset siten,
että niiden sisältöön puuttuminen paljastuu; ja

b) ajoneuvon, jossa lähetykset kuljetetaan, lastitilan on oltava lukittu tai sinetöity, tai kuomupeitteellä varustetut
ajoneuvot on suojattava TIR-kaapeleilla sen varmistamiseksi, että lastiin puuttuminen paljastuu, tai avolavais
ten ajoneuvojen lastitilaa on valvottava kaiken aikaa; ja

c) joko valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan puolesta lastia kuljettavan rahdinkul
jettajan on hyväksyttävä liitteeseen 6-E sisältyvä rahdinkuljettajan vakuutus, paitsi jos rahdinkuljettaja on itse
hyväksytty valvotuksi edustajaksi.
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Valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan, jonka puolesta rahdinkuljettaja harjoittaa
kuljetusta, on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus. Jäljennös allekirjoitetusta vakuutuksesta on pyynnöstä
annettava myös lähetyksen vastaanottavalle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle taikka asian
omaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle; tai
d) rahdinkuljettajan on esitettävä valvotulle edustajalle, tunnetulle lähettäjälle tai tunnetulle tiliasiakkaalle, jonka
puolesta se harjoittaa kuljetusta, todisteet siitä, että se on toimivaltaisen viranomaisen sertifioima tai hyväk
symä.
Näihin todisteisiin on sisällyttävä lisäykseen 6-E sisältyvät vaatimukset, ja asianomaisen valvotun edustajan,
tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan on säilytettävä niiden jäljennökset. Jäljennös on pyynnöstä
annettava myös lähetyksen vastaanottavalle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle taikka toi
selle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.
6.6.1.2

Edellä olevan 6.6.1.1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta lentokenttäalueella tapahtuviin kuljetuksiin.

6.6.2

Rahdin ja postin suojaaminen lentoasemilla

6.6.2.1

Kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten on katsottava olevan suojattuja siten, ettei niihin voi päästä
luvatta käsiksi.

6.6.2.2

Muussa kuin kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten on katsottava olevan suojattuja siten, ettei niihin
voi päästä luvatta käsiksi, jos
a) ne on suojattu fyysisesti siten, ettei niihin voi sijoittaa esineitä, joita voitaisiin käyttää luvattomaan puuttu
miseen; tai
b) niitä ei jätetä ilman valvontaa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat rahdin ja postin
suojaamiseen ja lastaamiseen ilma-alukseen.
LISÄYS 6-A
VALVOTUN EDUSTAJAN SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti
vakuutan, että
— yrityksen turvaohjelman sisältämät tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeita ja totuudenmukaisia,
— turvaohjelmassa määriteltyjä käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan ja ylläpidetään kaikilla ohjelman kattamilla toimi
paikoilla,
— turvaohjelmaa mukautetaan, jotta se on kaikkien EY-lainsäädäntöön tehtävien tulevien muutosten mukainen, paitsi jos
[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, ettei se tahdo enää toimia valvottuna edustajana,
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kirjallisesti

a) turvaohjelmaansa tehtävistä pienistä muutoksista, jotka koskevat muun muassa yrityksen nimeä, turva-asioista
vastaavaa henkilöä tai yhteystietoja taikka sen henkilön muuttumista, jolla on oltava pääsy valvottuja edustajia
ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan, viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluttua; ja
b) suunnitelluista suurista muutoksista, kuten uusista turvatarkastusmenettelyistä, merkittävistä rakennustöistä, jotka
saattavat vaikuttaa EY-lainsäädännön noudattamiseen, tai toimipaikan/osoitteen muuttumisesta, vähintään 15 työ
päivää ennen töiden aloittamista tai suunniteltua muutosta,
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— asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa
vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,

— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista
epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lentorahdin tai lentopostin turvaamisen kannalta, erityisesti
yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä lähetyksiin,

— [yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia
yrityksen turvaohjelmasta johtuvista turvallisuusvastuistaan, ja

— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, jos

a) se lopettaa toimintansa;

b) se ei enää käsittele lentorahtia tai lentopostia; tai

c) se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 6-B
Tunnetuille lähettäjille annettavia ohjeita koskevat säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 6-C
Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluetteloa koskevat säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

LISÄYS 6-D
ILMAILUN TURVAAMISTA KOSKEVAT OHJEET TUNNETUILLE
TILIASIAKKAILLE
Nämä ohjeet on laadittu yritystänne varten ja tiedoksi henkilöstöllenne, joka työskentelee lentorahti- tai lentopostilähe
tysten valmistelun ja valvonnan parissa. Ohjeet on annettu yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä
11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytän
töönpanosäädösten mukaisesti.

Toimitilat
Pääsyä alueille, joilla tunnistettavia lentorahti- tai lentopostilähetyksiä valmistellaan, pakataan ja/tai varastoidaan, on
valvottava sen varmistamiseksi, ettei asiattomilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä käsiksi lähetyksiin.

Vierailijoilla on aina oltava saattaja niillä alueilla, joilla tunnistettavia lentorahti- tai lentopostilähetyksiä valmistellaan,
pakataan ja/tai varastoidaan, tai heiltä on evättävä pääsy näille alueille.
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Henkilöstö
Kaiken palvelukseen otettavan henkilöstön, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopos
tiin, luotettavuus on varmennettava. Tähän on sisällyttävä ainakin henkilöllisyyden tarkistus (jos mahdollista kuvallisella
henkilökortilla, ajokortilla tai passilla) sekä ansioluettelon ja/tai annettujen suositusten tarkistus.
Kaikelle henkilöstölle, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopostiin, on tehtävä selväksi
heidän näiden ohjeiden mukaiset turvallisuusvastuunsa.
Nimetty vastuuhenkilö
Vähintään yksi henkilö on nimettävä vastaamaan näiden ohjeiden soveltamisesta ja valvonnasta (nimetty vastuuhenkilö).
Lähetysten koskemattomuus
Lentorahti- tai lentopostilähetykset eivät saa sisältää kiellettyjä esineitä, paitsi jos niistä on tehty asianmukainen ilmoitus ja
niiden osalta on noudatettu sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
Lentorahti- ja lentopostilähetykset on suojattava siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi.
Lentorahti- ja lentopostilähetykset on pakattava asianmukaisesti ja jos mahdollista, ne on suljettava siten, että niiden
sisältöön puuttuminen havaitaan.
Lentorahti- ja lentopostilähetysten mukana kulkevissa asiakirjoissa on annettava täydellinen kuvaus lähetyksestä sekä
oikeat osoitetiedot.
Kuljetus
Jos tunnettu tiliasiakas vastaa lentorahti- tai lentopostilähetysten kuljetuksesta, lähetykset on suojattava siten, ettei niihin
voi päästä luvatta käsiksi.
Jos tunnettu tiliasiakas käyttää muuta kuljettajaa;
a) lähetykset on sinetöitävä ennen kuljetusta; ja
b) tunnetun tiliasiakkaan puolesta lastia kuljettavan rahdinkuljettajan on hyväksyttävä lisäyksessä 6-E oleva rahdinkuljet
tajan vakuutus.
Tunnetun tiliasiakkaan on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus tai jäljennös toimivaltaiselle viranomaiselle annetusta vastaa
vasta vakuutuksesta.
Sääntöjenvastaisuudet
Näihin ohjeisiin liittyvistä havaituista tai epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista on ilmoitettava nimetylle vastuuhenkilölle.
Nimetyn vastuuhenkilön on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.
Muista lähteistä tulevat lähetykset
Tunnettu tiliasiakas voi välittää valvotulle edustajalle lähetyksiä, joita se ei ole itse luovuttanut kuljetettaviksi, sillä
edellytyksellä, että
a) ne erotetaan lähetyksistä, jotka se on itse luovuttanut kuljetettaviksi; ja
b) alkuperä mainitaan selvästi lähetyksessä tai sen mukana kulkevissa asiakirjoissa.
Kaikille tällaisille lähetyksille on tehtävä turvatarkastus ennen niiden lastaamista ilma-alukseen.
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Ilman ennakkoilmoitusta tehtävät tarkastukset
Toimivaltaisen viranomaisen ilmailun turvaamisen tarkastajat voivat suorittaa ilman ennakkoilmoitusta tarkastuksia näiden
ohjeiden noudattamisen varmentamiseksi. Tarkastajalla on aina virallinen lupa, joka on esitettävä pyynnöstä, kun tilois
sanne tehdään tarkastus. Luvassa on tarkastajan nimi ja valokuva.
Kielletyt esineet
Valmiiksi koottuja räjähteitä ja sytytyslaitteita saa kuljettaa rahtilähetyksissä ainoastaan, jos kaikkien turvallisuussääntöjen
vaatimuksia on täysin noudatettu. Räjähteitä ja sytytyslaitteita ei saa kuljettaa postilähetyksissä riippumatta siitä, ovatko ne
valmiiksi koottuja.
Sitoumusvakuutus
Asiakirjaa ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus” ei tarvitse allekirjoittaa ja toimittaa valvotulle edustajalle, jos yri
tyksellänne on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1875/2006 14 a
artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.
Teidän on kuitenkin ilmoitettava välittömästi valvotulle edustajalle, jos yrityksellänne ei enää ole AEO-todistusta. Tässä
tapauksessa valvottu edustaja ilmoittaa teille, kuinka voitte varmistaa tunnetun tiliasiakkaan aseman.
TUNNETUN TILIASIAKKAAN SITOUMUSVAKUUTUS
Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti
vakuutan, että
— [yrityksen nimi] noudattaa näitä ilmailun turvaamista koskevia ohjeita tunnetuille tiliasiakkaille,
— [yrityksen nimi] varmistaa, että nämä ohjeet annetaan tiedoksi henkilöstölle, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi
lentorahtiin tai lentopostiin,
— [yrityksen nimi] pitää lentorahdin ja lentopostin suojattuna siihen saakka, kunnes se luovutetaan valvotulle edustajalle,
— [yrityksen nimi] hyväksyy sen, että lähetyksiin voidaan soveltaa turvavalvontatoimenpiteitä, myös turvatarkastuksia, ja
— [yrityksen nimi] hyväksyy sen, että sen jäsenvaltion, johon yritys on sijoittautunut, toimivaltainen viranomainen voi
tehdä ilman ennakkoilmoitusta tarkastuksia sen toimitiloissa arvioidakseen, noudattaako [yrityksen nimi] näitä ohjeita.
Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.
Nimi:
Asema yrityksessä:
Päivämäärä:
Allekirjoitus:
LISÄYS 6-E
RAHDINKULJETTAJAN VAKUUTUS
Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti
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vakuutan, että seuraavia turvamenettelyjä noudatetaan, kun lentorahtia tai lentopostia, johon on sovellettu turvavalvon
tatoimenpiteitä, kerätään, kuljetetaan, varastoidaan ja toimitetaan [valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tili
asiakkaan nimi]:n puolesta:

— Kaikki tällaisen lentorahdin ja lentopostin kuljetukseen osallistuva henkilöstö on osallistunut turvatietoisuuskoulutuk
seen.

— Kaiken palvelukseen otettavan henkilöstön, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi lentorahtiin tai lentopostiin, luotet
tavuus varmennetaan. Tähän sisältyvät ainakin henkilöllisyyden tarkistus (jos mahdollista kuvallisella henkilökortilla,
ajokortilla tai passilla) sekä ansioluettelon ja/tai annettujen suositusten tarkistus.

— Ajoneuvojen lastitilat sinetöidään tai lukitaan. Kuomupeitteellä varustetut ajoneuvot suojataan TIR-kaapeleilla. Avola
vaisten ajoneuvojen lastitiloja valvotaan lentorahdin kuljetuksen aikana.

— Lastitilassa tehdään etsintä välittömästi ennen lastausta, ja tämän etsinnän luotettavuus säilytetään siihen saakka,
kunnes lastaus saatetaan loppuun.

— Jokaisella kuljettajalla on mukanaan kuvallinen henkilökortti, ajokortti tai muu asiakirja, joka on kansallisten viran
omaisten myöntämä tai tunnustama.

— Kuljettajat eivät pysähdy aiheettomasti tavaran keräämisen ja toimittamisen välillä. Jos tätä on mahdotonta välttää,
kuljettaja tarkastaa lastin turvallisuuden ja lukkojen ja/tai sinettien koskemattomuuden palatessaan ajoneuvoon. Jos
kuljettaja havaitsee merkkejä siitä, että lastiin on puututtu, hän ilmoittaa asiasta esimiehelleen, eikä lentorahtia tai
lentopostia toimiteta ilmoittamatta asiasta.

— Kuljetusta ei teetetä alihankintana kolmannella osapuolella, ellei myös kyseinen kolmas osapuoli ole tehnyt kuljetus
sopimusta [sama valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan nimi kuin edellä tai rahdinkuljet
tajan hyväksyneen tai sertifioineen toimivaltaisen viranomaisen nimi]:n kanssa; ja

— Mitään muita palveluja (esim. varastointia) ei teetetä alihankintana minkään muun osapuolen kuin valvotun edustajan
tai sellaisen yrityksen kanssa, jonka toimivaltainen viranomainen on sertifioinut tai hyväksynyt ja luetteloinut näiden
palvelujen tarjoamista varten.

Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 6-F
RAHTI JA POSTI
KOLMANNET MAAT, JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA
TURVAVAATIMUKSIA
Rahdin ja postin osalta seuraavien kolmansien maiden tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia tur
vavaatimuksia:
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7. LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN POSTILÄHETYKSET JA MATERIAALIT
7.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET
Ellei toisin mainita tai ellei viranomainen, lentoaseman pitäjä, yritys tai toinen lentoliikenteen harjoittaja varmista
4, 5 ja 6 luvussa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamista, lentoliikenteen harjoittajan on var
mistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen omien postilähetystensä ja oman materiaalinsa
osalta.

7.1

ILMA-ALUKSEEN LASTATTAVAT LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN POSTILÄHETYKSET JA MATERIAALIT

7.1.1

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetykset ja materiaalit on joko turvatarkastettava ja suojattava 5 luvun mu
kaisesti tai niihin on sovellettava turvatarkastustoimenpiteitä ja ne on suojattava 6 luvun mukaisesti ennen
niiden lastaamista ilma-aluksen ruumaan.

7.1.2

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetykset ja materiaalit on turvatarkastettava ja suojattava 4 luvussa esitettyjen
käsimatkatavaroita koskevien sääntöjen mukaisesti ennen niiden lastaamista mihin tahansa muuhun ilma-aluk
sen osaan kuin ruumaan.

7.1.3

Ilma-alukseen lastattaviin lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiin ja materiaaleihin sovelletaan myös erilli
sessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

7.2

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVAROIDEN KÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT LENTOLIIKENTEEN HARJOITTA
JAN MATERIAALIT

7.2.1

Lentoliikenteen harjoittajan materiaalit, joita käytetään matkustajien ja matkatavaroiden käsittelyssä ja joita
voitaisiin käyttää ilmailun turvallisuuden vaarantamiseen, on suojattava tai niitä on valvottava siten, ettei niihin
pääse luvatta käsiksi.

Matkustajien käyttöön annetut omatoimisen lähtöselvityksen ja vastaavien internetsovellusten käyttöpisteet kat
sotaan luvalliseksi pääsyksi näihin materiaaleihin.

7.2.2

Käytöstä poistetut materiaalit, joita voitaisiin käyttää luvattoman pääsyn helpottamiseen tai matkatavaroiden
siirtämiseen turvavalvotulle alueelle tai ilma-alukseen, on hävitettävä tai tehtävä käyttökelvottomiksi.

7.2.3

Lentoasemien lähtövalvonta- ja lähtöselvitysjärjestelmiä on hallittava tavalla, jolla estetään luvaton pääsy.

Matkustajien käyttöön annetut omatoimisen lähtöselvityksen käyttöpisteet katsotaan luvalliseksi pääsyksi näihin
järjestelmiin.

8. LENNON AIKANA KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET
8.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

8.0.1

Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o
300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön
on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

8.0.2

Tässä luvussa ’lennon aikana käytettävillä tarvikkeilla’ tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka on tarkoitus ottaa
ilma-alukseen matkustajien tai miehistön lennon aikaista käyttöä tai kulutusta taikka myyntiä varten, ja jotka
eivät ole

a) käsimatkatavaroita;

b) muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana kulkevia tavaroita; ja

c) lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaaleja.
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Tässä luvussa ’lennon aikana käytettävien tarvikkeiden valvotulla toimittajalla’ tarkoitetaan toimittajaa, jonka
menettelyt ovat siinä määrin yhteisten turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että voidaan sallia lennon aikana
käytettävien tarvikkeiden toimitus suoraan ilma-alukseen.
Tässä luvussa ’lennon aikana käytettävien tarvikkeiden tunnetulla toimittajalla’ tarkoitetaan toimittajaa, jonka
menettelyt ovat siinä määrin yhteisten turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että voidaan sallia lennon aikana
käytettävien tarvikkeiden toimitus lentoliikenteen harjoittajalle tai valvotulle toimittajalle, muttei suoraan ilmaalukseen.
8.0.3

Tarvikkeita on pidettävä lennon aikana käytettävinä tarvikkeina siitä hetkestä, josta ne voidaan tunnistaa tar
vikkeiksi, jotka on tarkoitus ottaa ilma-alukseen matkustajien tai miehistön lennon aikaista käyttöä tai kulutusta
taikka myyntiä varten.

8.1

TURVAVALVONTATOIMENPITEET

8.1.1

Turvavalvontatoimenpiteet – yleiset säännökset

8.1.1.1

Lennon aikana käytettävät tarvikkeet on turvatarkastettava ennen niiden viemistä turvavalvotulle alueelle, paitsi
jos
a) lentoliikenteen harjoittaja, joka toimittaa tarvikkeet omaan ilma-alukseensa, on soveltanut niihin vaadittuja
turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä niiden ilma-alukseen
toimittamiseen saakka olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi; tai
b) valvottu toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden
toimenpiteiden suorittamishetkestä asti olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi, siihen
saakka, kunnes ne ovat saapuneet turvavalvotulle alueelle tai, tilanteen mukaan, kunnes ne on toimitettu
lentoliikenteen harjoittajalle tai toiselle valvotulle toimittajalle; tai
c) tunnettu toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden
toimenpiteiden suorittamishetkestä asti olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi, siihen
saakka, kunnes ne on toimitettu lentoliikenteen harjoittajalle tai valvotulle toimittajalle.

8.1.1.2

Kaikki valvotulta toimittajalta tai tunnetulta toimittajalta vastaanotetut lennon aikana käytettävät tarvikkeet,
joissa on merkkejä niihin kajoamisesta tai joiden osalta on syytä olettaa, ettei niitä ole suojattu luvattomalta
käsittelyltä valvontatoimenpiteiden suorittamishetken jälkeen, on turvatarkastettava.

8.1.1.3

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös erillisessä komission
päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

8.1.2

Turvatarkastus

8.1.2.1

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvatarkastuksessa sovellettavissa keinoissa ja menetelmissä on otettava
huomioon tarvikkeiden luonne, ja niiden on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa,
ettei tarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä.

8.1.2.2

Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä
säädettyjä lisäsäännöksiä.

8.1.3

Valvottujen toimittajien hyväksyminen

8.1.3.1

Valvotut toimittajat hyväksyy toimivaltainen viranomainen.
Valvotut toimittajat on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.
Kaikki yritykset, jotka huolehtivat 8.1.5 kohdassa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja
toimittavat lennon aikana käytettäviä tarvikkeita suoraan ilma-alukseen, on hyväksyttävä valvotuiksi toimittajiksi.
Tätä vaatimusta ei sovelleta lentoliikenteen harjoittajaan, joka soveltaa näitä turvavalvontatoimenpiteitä itse ja
toimittaa tarvikkeita ainoastaan omiin ilma-aluksiinsa.

8.1.3.2

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa
tarkoitetussa kansallisessa siviili-ilmailun turvaohjelmassa vastuut seuraavan valvottujen toimittajien hyväksyntää
koskevan menettelyn toteuttamiseksi:
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a) Saadakseen valvotun toimittajan aseman yrityksen on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta
viranomaiselta, jonka alueella sen toimipaikka sijaitsee.

Hakijan on toimitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle turvaohjelma. Ohjelmassa on kuvattava
menetelmät ja menettelyt, joita toimittajan on sovellettava 8.1.5 kohdan vaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi
ohjelmassa on kuvattava, miten toimittaja itse seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista.

Hakijan on lisäksi toimitettava lisäyksessä 8-A esitetty ”Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden valvotun
toimittajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa on oltava hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista
vastaavan henkilön allekirjoitus.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus.

b) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman arvioijan on tutkittava turvaohjelma
ja tehtävä tämän jälkeen tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, noudat
taako hakija 8.1.5 kohdan vaatimuksia.

c) Jos toimivaltainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, se voi
hyväksyä toimittajan valvotuksi toimittajaksi määrättyihin toimipaikkoihin. Jos toimivaltainen viranomainen
ei pidä annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän on ilmoitettava viipymättä yritykselle, joka hakee hyväk
syntää valvotuksi toimittajaksi.

8.1.3.3

Valvottu toimittaja on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyt
tävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako valvottu toimittaja edelleen 8.1.5 kohdan vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta valvotun toi
mittajan tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki 8.1.5 kohdan vaatimukset.

8.1.3.4

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei valvottu toimittaja enää noudata 8.1.5 kohdan vaatimuksia, sen on
peruttava valvotun toimittajan asema kyseisillä toimipaikoilla.

8.1.3.5

Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o
300/2008 6 artiklan mukaisesti, 8.1.3 kohdan mukaisesti hyväksytty valvottu toimittaja on tunnustettava
kaikissa jäsenvaltioissa.

8.1.4

Tunnetun toimittajan nimeäminen

8.1.4.1

Yrityksen, jolle tarvikkeita toimitetaan, on nimettävä tunnetuiksi toimittajiksi kaikki yritykset, jotka huolehtivat
8.1.5.1 kohdassa tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja toimittavat lennon aikana käy
tettäviä tarvikkeita, mutta eivät suoraan ilma-alukseen. Tätä vaatimusta ei sovelleta valvottuun toimittajaan.

8.1.4.2

Jotta yritys voidaan nimetä tunnetuksi toimittajaksi, sen on toimitettava lisäyksessä 8-B esitetty ”Lennon aikana
käytettävien tarvikkeiden tunnetun toimittajan sitoumusvakuutus” jokaiselle yritykselle, jolle se toimittaa tarvik
keita. Vakuutuksessa on oltava toimittajan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoi
tus.

Yrityksen, jolle tunnettu toimittaja toimittaa tarvikkeita, on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus varmennuskei
nona.

8.1.4.3

Jos toimituksia ei tehdä kahteen vuoteen, tunnetun toimittajan asema raukeaa.

8.1.4.4

Jos toimivaltainen viranomainen tai yritys, jolle tunnettu toimittaja toimittaa tarvikkeita, katsoo, ettei tunnettu
toimittaja enää noudata 8.1.5.1 kohdan vaatimuksia, kyseisen yrityksen on peruttava tunnetun toimittajan
asema.

L 55/35

FI

L 55/36

Euroopan unionin virallinen lehti

8.1.5

Lentoliikenteen harjoittajan, valvotun toimittajan ja tunnetun toimittajan soveltamat turvavalvontatoi
menpiteet

8.1.5.1

Lentoliikenteen harjoittajan, valvotun toimittajan ja tunnetun toimittajan on
a) nimitettävä yhtiön turva-asioista vastaava henkilö; ja
b) varmistettava, että henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin,
saavat turvatietoisuuskoulutuksen ennen pääsylupaa; ja
c) estettävä luvaton pääsy toimitiloihinsa ja lennon aikana käytettävien tarvikkeiden luo; ja
d) kohtuudella varmistettava, ettei lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä; ja
e) käytettävä puuttumisen paljastavia sinettejä kaikissa ajoneuvoissa ja/tai konteissa, joissa kuljetetaan lennon
aikana käytettäviä tarvikkeita, tai fyysisesti suojattava ajoneuvot ja/tai kontit.
Edellä olevaa e alakohtaa ei sovelleta lentokenttäalueella tapahtuviin kuljetuksiin.

8.1.5.2

Lentoliikenteen harjoittajan ja valvotun toimittajan soveltamiin turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös
erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisäsäännöksiä.

8.2

LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN TARVIKKEIDEN SUOJAAMINEN
Lennon aikana käytettävien tarvikkeiden suojaamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä
komission päätöksessä.
LISÄYS 8-A
LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN TARVIKKEIDEN VALVOTUN TOIMITTAJAN
SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti
vakuutan, että
— yrityksen turvaohjelman sisältämät tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeita ja totuudenmukaisia,
— turvaohjelmassa määriteltyjä käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan ja ylläpidetään kaikilla ohjelman kattamilla toimi
paikoilla,
— turvaohjelmaa mukautetaan, jotta se on kaikkien EY-lainsäädäntöön tehtävien tulevien muutosten mukainen, paitsi jos
[yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, ettei se enää tahdo toimittaa lennon aikana käytet
täviä tarvikkeita suoraan ilma-aluksiin (eikä siten enää tahdo toimia valvottuna toimittajana),
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kirjallisesti
a) turvaohjelmaansa tehtävistä pienistä muutoksista, jotka koskevat muun muassa yrityksen nimeä, turva-asioista
vastaavaa henkilöä tai yhteystietoja, viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluttua; ja
b) suunnitelluista suurista muutoksista, kuten uusista turvatarkastusmenettelyistä, merkittävistä rakennustöistä, jotka
saattavat vaikuttaa EY-lainsäädännön noudattamiseen, tai toimipaikan/osoitteen muuttumisesta, vähintään 15 työ
päivää ennen töiden aloittamista tai suunniteltua muutosta,
— asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa
vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista
epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lennon aikana käytettävien tarvikkeiden kannalta, erityisesti
yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä tarvikkeisiin,
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— [yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia
yrityksen turvaohjelmasta johtuvista turvallisuusvastuistaan, ja
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]:lle, jos
a) se lopettaa toimintansa;
b) se ei enää toimita lennon aikana käytettäviä tarvikkeita ilma-aluksiin; tai
c) se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.
Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.
Nimi:
Asema yrityksessä:
Päivämäärä:
Allekirjoitus:
LISÄYS 8-B
LENNON AIKANA KÄYTETTÄVIEN TARVIKKEIDEN TUNNETUN TOIMITTAJAN
SITOUMUSVAKUUTUS
Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti
vakuutan, että
— [yrityksen nimi] noudattaa EY-lainsäädännön vaatimuksia,
— asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa
vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [lentoliikenteen harjoittaja tai valvottu toimittaja, jolle se toimittaa lennon aikana käytettäviä
tarvikkeita]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä
lennon aikana käytettävien tarvikkeiden kannalta, erityisesti yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä tarvikkeisiin,
— [yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia
turvallisuusvastuistaan, ja
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [lentoliikenteen harjoittaja tai valvottu toimittaja, jolle se toimittaa lennon aikana käytettäviä
tarvikkeita]:lle, jos
a) se lopettaa toimintansa; tai
b) se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.
Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.
Nimi:
Asema yrityksessä:
Päivämäärä:
Allekirjoitus:
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9. LENTOASEMATARVIKKEET
9.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

9.0.1

Ellei toisin mainita tai ellei jokin viranomainen tai yksikkö varmista turvatarkastusten toteuttamista, lentoaseman
pitäjän on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

9.0.2

Tässä luvussa
a) ’lentoasematarvikkeilla’ tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka on tarkoitus myydä, käyttää tai asettaa saataville
mitä tahansa tarkoitusta tai toimintaa varten lentoasemien turvavalvotuilla alueilla;
b) ’lentoasematarvikkeiden tunnetulla toimittajalla’ tarkoitetaan toimittajaa, jonka menettelyt ovat siinä määrin
yhteisten turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että sille voidaan sallia lentoasematarvikkeiden toimitus
turvavalvotuille alueille.

9.0.3

Tarvikkeita on pidettävä lentoasematarvikkeina siitä hetkestä, josta ne voidaan tunnistaa tarvikkeiksi, jotka on
tarkoitus myydä, käyttää tai asettaa saataville lentoasemien turvavalvotuilla alueilla.

9.1

TURVAVALVONTATOIMENPITEET

9.1.1

Turvavalvontatoimenpiteet – yleiset säännökset

9.1.1.1

Lentoasematarvikkeet on turvatarkastettava ennen kuin ne päästetään turvavalvotuille alueille, paitsi jos tunnettu
toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suo
rittamishetkestä asti olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi, siihen saakka, kunnes ne
viedään turvavalvotulle alueelle.

9.1.1.2

Lentoasematarvikkeet, jotka ovat lähtöisin turvavalvotulta alueelta, voidaan vapauttaa näistä turvavalvontatoi
menpiteistä.

9.1.1.3

Kaikki tunnetulta toimittajalta vastaanotetut lentoasematarvikkeet, joissa on merkkejä niihin kajoamisesta tai
joiden osalta on syytä olettaa, ettei niitä ole suojattu luvattomalta käsittelyltä valvontatoimenpiteiden suoritta
mishetken jälkeen, on turvatarkastettava.

9.1.1.4

Kun lentoasematarvikkeet toimitetaan turvavalvotulla alueella olevaan myyntipisteeseen, myyntipisteen henkilö
kunnan on tehtävä niille silmämääräinen tarkastus sen varmistamiseksi, ettei niissä ole merkkejä kajoamisesta.

9.1.2

Turvatarkastus

9.1.2.1

Lentoasematarvikkeiden turvatarkastuksessa sovellettavissa keinoissa ja menetelmissä on otettava huomioon
tarvikkeiden luonne, ja niiden on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei
tarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä.

9.1.2.2

Lentoasematarvikkeiden turvatarkastukseen sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä lisä
säännöksiä.

9.1.3

Tunnetun toimittajan nimeäminen

9.1.3.1

Lentoaseman pitäjän on nimettävä tunnetuiksi toimittajiksi kaikki yritykset, jotka huolehtivat 9.1.4 kohdassa
tarkoitettujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja toimittavat lentoasematarvikkeita.

9.1.3.2

Jotta yritys voidaan nimetä tunnetuksi toimittajaksi, sen on toimitettava lentoaseman pitäjälle lisäyksessä 9-A
esitetty ”Lentoasematarvikkeiden tunnetun toimittajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa on oltava toimittajan
laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.
Lentoaseman pitäjän on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus varmennuskeinona.

9.1.3.3

Jos toimituksia ei tehdä kahteen vuoteen, tunnetun toimittajan asema raukeaa.

9.1.3.4

Jos toimivaltainen viranomainen tai lentoaseman pitäjä katsoo, ettei tunnettu toimittaja enää noudata 9.1.4
kohdan vaatimuksia, lentoaseman pitäjän on peruttava tunnetun toimittajan asema.
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Tunnetun toimittajan soveltamat turvavalvontatoimenpiteet
Lentoasematarvikkeiden tunnetun toimittajan on
a) nimitettävä yhtiön turva-asioista vastaava henkilö; ja
b) varmistettava, että henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi lentoasematarvikkeisiin, saavat turvatietoi
suuskoulutuksen ennen pääsylupaa; ja
c) estettävä luvaton pääsy toimitiloihinsa ja lentoasematarvikkeiden luo; ja
d) kohtuudella varmistettava, ettei lentoasematarvikkeisiin ole kätketty kiellettyjä esineitä; ja
e) käytettävä puuttumisen paljastavia sinettejä kaikissa ajoneuvoissa ja/tai konteissa, joissa kuljetetaan lento
asematarvikkeita, tai fyysisesti suojattava ajoneuvot ja/tai kontit.

9.2

LENTOASEMATARVIKKEIDEN SUOJAAMINEN
Lentoasematarvikkeiden suojaamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission pää
töksessä.
LISÄYS 9-A
LENTOASEMATARVIKKEIDEN TUNNETUN TOIMITTAJAN
SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti
vakuutan, että
— [yrityksen nimi] noudattaa EY-lainsäädännön vaatimuksia,
— asiaa koskevan EY-lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa
vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [toimivaltainen viranomainen ja lentoaseman pitäjä]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista
ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lentoasematarvikkeiden kannalta, erityisesti yrityk
sistä kätkeä kiellettyjä esineitä tarvikkeisiin,
— [yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asianomainen henkilöstö saa asianmukaista koulutusta ja että he ovat tietoisia
turvallisuusvastuistaan, ja
— [yrityksen nimi] ilmoittaa [lentoaseman pitäjä]:lle, jos
a) se lopettaa toimintansa; tai
b) se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan EY-lainsäädännön vaatimuksia.
Kannan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.
Nimi:
Asema yrityksessä:
Päivämäärä:
Allekirjoitus:
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10. LENNONAIKAISET TURVATOIMENPITEET
Ei säännöksiä tässä asetuksessa.
11. HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMINEN JA KOULUTUS
11.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

11.0.1

Viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai yksikön, jolla on palveluksessaan henkilöitä,
jotka toteuttavat sellaisia toimenpiteitä tai ovat vastuussa sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joista se on
vastuussa asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman
mukaisesti, on varmistettava, että nämä henkilöt täyttävät tässä luvussa asetetut vaatimukset.

11.0.2

Tässä luvussa ’sertifioinnilla’ tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää tai sen puolesta tehtyä virallista
arviointia ja varmennusta siitä, että henkilö on läpäissyt asiaa koskevan koulutuksen ja hänellä on tarvittava
pätevyys, jotta hän voi suorittaa annetut tehtävät hyväksyttävällä tavalla.

11.0.3

Tässä luvussa ’asuinvaltiolla’ tarkoitetaan maata, jossa henkilö on asunut keskeytyksettä vähintään kuuden
kuukauden ajan, ja koulutus- tai työhistoriassa olevalla ’aukolla’ tarkoitetaan kaikkia yli 28 päivän pituisia
aukkoja.

11.0.4

Tästä luvusta johtuvia koulutustarpeita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon pätevyys, jonka henkilöt ovat
hankkineet ennen palvelukseen ottamistaan.

11.1

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

11.1.1

Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvon
tatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa niiden toteuttamisesta turvavalvotulla alueella, on läpäistävä taustan
tarkistus.

11.1.2

Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita turvavalvon
tatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa niiden toteuttamisesta muualla kuin turvavalvotulla alueella, on läpäis
tävä taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, toimivaltainen
viranomainen määrittää sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti, onko tehtävä taustan tarkistus vai
työhönottoa edeltävä tarkistus.

11.1.3

Yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisesti taustan tarkistuksen on katettava vähintään seuraavat osat:
a) henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta;
b) rikosrekisterit kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta; ja
c) työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta.

11.1.4

Yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisesti työhönottoa edeltävän tarkistuksen on katettava vähintään seur
aavat osat:
a) henkilöllisyyden varmentaminen asiakirjatodisteiden pohjalta;
b) työpaikat, koulutus ja mahdolliset koulutus- ja työhistorian aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta;
ja
c) henkilöltä vaadittu allekirjoitettu vakuutus, jossa kuvataan mahdollinen rikoshistoria kaikissa asuinvaltioissa
vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta.

11.1.5

Taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus on saatettava loppuun ennen kuin henkilölle annetaan
turvakoulutusta, jonka yhteydessä hänellä on pääsy tietoihin, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.

11.1.6

Kaikkien 11.1.1 ja 11.1.2 kohdan mukaisesti palvelukseen otettavien henkilöiden rekrytointiprosessiin on
sisällyttävä vähintään kirjallinen hakemus ja haastatteluvaihe, jonka pohjalta on tarkoitus saada alustava
kuva taidoista ja valmiuksista.
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Henkilöillä, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvavalvontatoimenpiteitä, on oltava tarvittavat henkiset
ja fyysiset taidot ja valmiudet, jotta he voivat toteuttaa heille määrätyt tehtävät tehokkaasti, ja heille on
kerrottava näiden vaatimusten luonteesta heti rekrytointiprosessin alussa.
Näitä taitoja ja valmiuksia on arvioitava rekrytointiprosessin aikana ja ennen mahdollisen koeajan päättymistä.

11.1.8

Kaikkien 11.1.1 ja 11.1.2 kohdan mukaisesti palvelukseen otettujen henkilöiden rekrytointiasiakirjat, mukaan
luettuina mahdollisten arviointitestien tulokset, on säilytettävä vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.2

KOULUTUS

11.2.1

Yleiset koulutusvaatimukset

11.2.1.1

Henkilöiden on oltava suorittanut asiaa koskeva koulutus hyväksytysti ennen kuin heille annetaan lupa tote
uttaa turvavalvontatoimenpiteitä ilman valvontaa.

11.2.1.2

Tämän luvun 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa ja 11.2.4 kohdassa lueteltuja tehtäviä toteuttavien henkilöiden
koulutukseen on sisällyttävä teoreettista, käytännön ja työpaikkakoulutusta.

11.2.1.3

Toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä tai hyväksyttävä kurssien sisältö ennen kuin
a) kouluttaja antaa mitään asetuksessa (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädöksissä vaadittua kou
lutusta; tai
b) käytetään tietokoneavusteista koulutusta asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten
vaatimusten noudattamiseksi.
Tietokoneavusteista koulutusta voidaan käyttää kouluttajan tai ohjaajan tuella tai ilman sitä.

11.2.1.4

Kaikkien koulutettujen henkilöiden koulutuksesta on pidettävä kirjaa vähintään heidän työsopimuksensa keston
ajan.

11.2.2

Peruskoulutus
Tämän luvun 11.2.3.1, 11.2.3.4 ja 11.2.3.5 kohdassa sekä 11.2.4, 11.2.5 ja 11.5 kohdassa lueteltuja tehtäviä
toteuttavien henkilöiden peruskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) ilmailun turvaamista koskevan lainsäädännön tuntemus;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä
toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) kulunvalvontamenettelyjen tuntemus;
e) lentoasemalla käytettyjen henkilökorttijärjestelmien tuntemus;
f) henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa
henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;
g) ilmoitusmenettelyjen tuntemus;
h) kyky tunnistaa kielletyt esineet;
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i) kyky reagoida asianmukaisesti turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin;
j) tieto siitä, kuinka ihmisten käyttäytyminen ja reaktiot voivat vaikuttaa turvatoimiin; ja
k) kyky kommunikoida selkeästi ja varmasti.
11.2.3

Turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden tehtäväkohtainen koulutus

11.2.3.1

Henkilöiden, käsimatkatavaroiden, mukana kulkevien tavaroiden ja ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden
turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden tehtäväkohtaisen koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) turvatarkastuspisteen rakenteen ja turvatarkastusprosessin ymmärtäminen;
b) tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;
c) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
d) käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus;
e) hätätilannemenettelyjen tuntemus;
ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:
f) vuorovaikutustaidot, erityisesti se, kuinka tulisi käsitellä kulttuurieroja ja mahdollisesti häiriötä aiheuttavia
matkustajia;
g) käsintarkastusmenetelmien tuntemus;
h) kyky tehdä tarkastuksia käsin riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt
esineet havaitaan;
i) turvatarkastuksia koskevien vapautusten ja erityisten turvamenettelyjen tuntemus;
j) kyky käyttää käytössä olevia turvalaitteita;
k) kyky tulkita oikein turvalaitteiden tuottamia kuvia; ja
l) ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden suojaamisvaatimusten tuntemus.

11.2.3.2

Rahdin ja postin turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvaval
vontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) kyky tunnistaa kielletyt esineet;
e) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
f)

käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus;
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g) tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;
h) hätätilannemenettelyjen tuntemus;
i)

rahdin ja postin suojaamisvaatimusten tuntemus;
ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:

j)

rahdin ja postin turvatarkastusvaatimusten tuntemus, mukaan luettuina vapautukset ja erityiset turvame
nettelyt;

k) erityyppiselle rahdille ja postille soveltuvien turvatarkastusmenetelmien tuntemus;
l)

käsintarkastusmenetelmien tuntemus;

m) kyky tehdä tarkastuksia käsin riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt
esineet havaitaan;
n) kyky käyttää käytössä olevia turvalaitteita;
o) kyky tulkita oikein turvalaitteiden tuottamia kuvia; ja
p) kuljetusvaatimusten tuntemus.
11.2.3.3

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetysten ja materiaalien, lennon aikana käytettävien tarvikkeiden ja lento
asematarvikkeiden turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvaval
vontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) kyky tunnistaa kielletyt esineet;
e) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
f)

tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;

g) hätätilannemenettelyjen tuntemus;
h) käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus;
ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:
i)

käsintarkastusmenetelmien tuntemus;

j)

kyky tehdä tarkastuksia käsin riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt kielletyt
esineet havaitaan;
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k) kyky käyttää käytössä olevia turvalaitteita;
l)

kyky tulkita oikein turvalaitteiden tuottamia kuvia; ja

m) kuljetusvaatimusten tuntemus.
11.2.3.4

Ajoneuvojen tarkastuksia suorittavien henkilöiden erityiskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) ajoneuvojen tarkastusta koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus, mukaan luettuina vapautukset ja
erityiset turvamenettelyt;
b) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
c) tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;
d) hätätilannemenettelyjen tuntemus;
e) ajoneuvojen tarkastusmenetelmien tuntemus; ja
f) kyky tehdä ajoneuvojen tarkastuksia riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt
kielletyt esineet havaitaan.

11.2.3.5

Lentoaseman kulunvalvontaa sekä valvontaa ja kiertovartiointia suorittavien henkilöiden erityiskoulutuksen on
annettava seuraavat valmiudet:
a) kulunvalvontaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus, mukaan luettuina vapautukset ja erityiset
turvamenettelyt;
b) lentoasemalla käytettyjen kulunvalvontajärjestelmien tuntemus;
c) lentokenttäalueelle pääsyyn oikeuttavien lupien tuntemus, mukaan luettuina henkilökortit ja ajoneuvoluvat,
ja kyky tunnistaa nämä luvat;
d) kiertovartioinnissa ja henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuh
teiden tuntemus, joissa henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;
e) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
f) hätätilannemenettelyjen tuntemus; ja
g) vuorovaikutustaidot, erityisesti se, kuinka tulisi käsitellä kulttuurieroja ja mahdollisesti häiriötä aiheuttavia
matkustajia.

11.2.3.6

Ilma-alusten turvaetsintöjä suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) ilma-alusten turvaetsintöjä koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus;
b) niiden ilma-alustyyppien rakenteen tuntemus, joissa henkilö suorittaa ilma-alusten turvaetsintöjä;
c) kyky tunnistaa kielletyt esineet;
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d) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
e) tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä; ja
f) kyky tehdä ilma-alusten turvaetsintöjä riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kätketyt
kielletyt esineet havaitaan.
11.2.3.7

Ilma-alusten suojaamista suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) tieto siitä, kuinka ilma-alus suojataan ja estetään luvaton pääsy siihen;
b) ilma-alusten sinetöintimenettelyjen tuntemus, jos sellaisia sovelletaan;
c) lentoasemalla käytettyjen henkilökorttijärjestelmien tuntemus;
d) henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa
henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava; ja
e) hätätilannemenettelyjen tuntemus.

11.2.3.8

Matkatavaroiden tunnistamista suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä
toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
e) hätätilannemenettelyjen tuntemus;
f) matkustajien matkatavaroiden tunnistamista koskevien vaatimusten ja menetelmien tuntemus; ja
g) matkustajien ja matkatavaroiden käsittelyssä käytettävien lentoliikenteen harjoittajan materiaalien suojaa
misvaatimusten tuntemus.

11.2.3.9

Henkilöiden, jotka suorittavat rahdille ja postille muita turvavalvontatoimenpiteitä kuin turvatarkastuksia, tai
joilla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, koulutuksen
on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina toimitusketjussa turvaval
vontatoimenpiteitä toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa
henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;
e) ilmoitusmenettelyjen tuntemus;
f) kyky tunnistaa kielletyt esineet;
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g) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
h) tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;
i) rahdin ja postin suojaamisvaatimusten tuntemus; ja
j) tarvittaessa kuljetusvaatimusten tuntemus.
11.2.3.10 Henkilöiden, jotka suorittavat lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksille ja materiaaleille, lennon aikana käy
tettäville tarvikkeille ja lentoasematarvikkeille muita turvavalvontatoimenpiteitä kuin turvatarkastuksia, koulu
tuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) tietoisuus asiaa koskevista lakisääteisistä vaatimuksista;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä
toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) henkilöiden pysäyttämisessä käytettävien menettelyjen tuntemus sekä niiden olosuhteiden tuntemus, joissa
henkilöt olisi pysäytettävä tai heistä olisi ilmoitettava;
e) ilmoitusmenettelyjen tuntemus;
f) kyky tunnistaa kielletyt esineet;
g) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
h) tieto siitä, kuinka kiellettyjä esineitä voidaan kätkeä;
i) tarvittaessa lentoliikenteen harjoittajan postilähetysten ja materiaalien, lennon aikana käytettävien tarvikkei
den ja lentoasematarvikkeiden suojaamisvaatimusten tuntemus; ja
j) tarvittaessa kuljetusvaatimusten tuntemus.
11.2.4

Turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavia henkilöitä suoraan valvovien henkilöiden (valvojien) erityis
koulutus
Valvojien erityiskoulutuksen on heidän valvonnassaan olevien henkilöiden valmiuksien lisäksi annettava seura
avat valmiudet:
a) asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus sekä tietämys siitä, kuinka niitä noudatetaan;
b) valvontatehtävien tuntemus;
c) sisäisen laadunvalvonnan tuntemus;
d) kyky reagoida asianmukaisesti, kun kiellettyjä esineitä havaitaan;
e) hätätilannemenettelyjen tuntemus;
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f) kyky antaa ohjausta ja työpaikkakoulutusta ja motivoida muita;
ja jos henkilölle annetut tehtävät sitä edellyttävät:
g) konfliktinhallinnan tuntemus; ja
h) käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus.
11.2.5

Erityiskoulutus henkilöille, joilla on kansallisella tai paikallisella tasolla yleinen vastuu sen varmista
misesta, että turvaohjelma ja sen toteutus ovat kaikkien säännösten mukaiset (turvapäälliköt)
Turvapäälliköiden erityiskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus sekä tietämys siitä, kuinka niitä noudatetaan;
b) sisäisen, kansallisen, yhteisön ja kansainvälisen laadunvalvonnan tuntemus;
c) kyky motivoida muita;
d) käytettävien turvalaitteiden tai turvatarkastusmenetelmien suorituskyvyn ja rajoitusten tuntemus.

11.2.6

Koulutus henkilöille, jotka eivät ole matkustajia ja joiden tarvitsee päästä turvavalvotuille alueille ilman
saattajaa

11.2.6.1

Henkilöille, jotka eivät ole matkustajia ja joiden tarvitsee päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa ja jotka
eivät kuulu 11.2.3–11.2.5 ja 11.5 kohdan soveltamisalaan, on annettava turvatietoisuuskoulutusta ennen kuin
heille annetaan lupa päästä turvavalvotuille alueille ilman saattajaa.

11.2.6.2

Turvatietoisuuskoulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:
a) aiempien siviili-ilmailuun kohdistuneiden laittomien tekojen, terroritekojen ja nykyisten uhkien tuntemus;
b) asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tuntemus;
c) ilmailun turvaamisen tavoitteiden ja organisaation tuntemus, mukaan luettuina turvavalvontatoimenpiteitä
toteuttavien henkilöiden velvollisuudet ja vastuut;
d) turvatarkastuspisteen rakenteen ja turvatarkastusprosessin ymmärtäminen;
e) tietoisuus kulunvalvontamenettelyistä ja niihin liittyvistä turvatarkastusmenettelyistä;
f) lentoasemalla käytettyjen henkilökorttien tuntemus;
g) ilmoitusmenettelyjen tuntemus; ja
h) kyky reagoida asianmukaisesti turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin.

11.2.6.3

Kaikkia turvatietoisuuskoulutuksen saaneita henkilöitä on vaadittava osoittamaan kaikkien 11.2.6.2 kohdassa
tarkoitettujen aiheiden ymmärtäminen ennen kuin heille annetaan lupa päästä turvavalvotuille alueille ilman
saattajaa.

11.3

SERTIFIOINTI TAI HYVÄKSYMINEN

11.3.1

Tämän luvun 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa lueteltuja tehtäviä suorittavien henkilöiden on läpäistävä
a) ensimmäinen sertifiointi- tai hyväksymisprosessi; ja
b) läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden osalta uudelleensertifiointi vähintään
kolmen vuoden välein; ja
c) kaikkien muiden henkilöiden osalta uudelleensertifiointi tai uudelleenhyväksyntä vähintään viiden vuoden
välein.
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11.3.2

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden on osana ensimmäistä sertifiointi- tai
hyväksymisprosessia läpäistävä standardoitu kuvantulkintakoe.

11.3.3

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden uudelleensertifiointi- tai uudelleenhyväksy
misprosessiin on sisällyttävä sekä standardoitu kuvantulkintakoe että suoritustason arviointi.

11.3.4

Jos uudelleensertifiointia tai uudelleenhyväksyntää ei pystytä aloittamaan ja saattamaan menestyksellisesti lop
puun kohtuullisessa ajassa, yleensä enintään kolmessa kuukaudessa, kyseessä olevat turvaoikeudet perutaan.

11.3.5

Kaikkien sertifioitujen tai hyväksyttyjen henkilöiden sertifioinneista tai hyväksymisistä on pidettävä kirjaa
vähintään heidän työsopimuksensa keston ajan.

11.4

MÄÄRÄAIKAISKOULUTUS

11.4.1

Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden on osallistuttava määräaikaiskoulutukseen,
joka koostuu kuvantunnistuskoulutuksesta ja -kokeesta. Koulutus voidaan antaa seuraavassa muodossa:

a) luokkaopetus ja/tai tietokoneavusteinen koulutus; tai

b) uhkakuvaprojisointia koskeva työpaikkakoulutus sillä edellytyksellä, että käytetyissä läpivalaisulaitteissa tai
räjähdysaineilmaisimissa käytetään vähintään 6 000 kuvan virtuaalikirjastoa, siten kuin se on määritelty
jäljempänä, ja henkilö työskentelee näillä laitteilla vähintään kolmasosan työajastaan.

Kokeen tulokset on annettava henkilölle ja kirjattava, ja ne voidaan ottaa huomioon uudelleensertifiointi- tai
uudelleenhyväksyntäprosessissa.

Jos koulutus annetaan luokkaopetuksena ja/tai tietokoneavusteisena koulutuksena, henkilöiden on suoritettava
kuvantunnistuskoulutusta ja -kokeita vähintään kuuden tunnin ajan kunkin kuuden kuukauden jakson aikana.
Koulutuksessa on käytettävä kuvakirjastoa, jossa on vähintään 1 000 kuvaa vähintään 250 erilaisesta uhkaa
vasta esineestä, myös uhkaavien esineiden osista, ja kunkin esineen on oltava kuvattu eri suunnista. Koulu
tuksessa ja kokeissa käytettävät kuvat on valittava kirjastosta ennalta arvaamattomalla tavalla.

Jos uhkakuvaprojisointia koskeva koulutus annetaan työpaikkakoulutuksena, kuvakirjastossa on oltava vähin
tään 6 000 kuvaa vähintään 1 500 erilaisesta uhkaavasta esineestä, myös uhkaavien esineiden osista, ja kunkin
esineen on oltava kuvattu eri suunnista.

11.4.2

Henkilöiden, jotka suorittavat muita tämän luvun 11.2 kohdassa lueteltuja tehtäviä kuin 11.4.1 kohdassa
tarkoitetut tehtävät, on osallistuttava määräaikaiskoulutukseen riittävän usein, jotta voidaan varmistaa valmi
uksien ylläpitäminen ja hankkiminen turva-alan kehityksen mukaan.

Määräaikaiskoulutusta on annettava

a) perus- ja erityiskoulutuksessa hankittujen valmiuksien osalta vähintään viiden vuoden välein tai, jos valmi
uksia ei ole käytetty yli kuuteen kuukauteen, ennen paluuta turvatehtäviin; ja

b) uusien tai laajennettujen valmiuksien osalta tarpeen mukaan sen varmistamiseksi, että turvavalvontatoimen
piteitä toteuttavat tai niiden toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt pysyvät ajan tasalla uusista uhista ja
tuntevat lakisääteiset vaatimukset, kun niitä aletaan soveltaa.

Edellä a alakohdassa asetettuja vaatimuksia ei sovelleta erityiskoulutuksessa hankittuihin valmiuksiin, joita ei
enää tarvita henkilölle määrätyissä tehtävissä.
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11.4.3

Kaikkien koulutettujen henkilöiden määräaikaiskoulutuksesta on pidettävä kirjaa vähintään heidän työsopimuk
sensa keston ajan.

11.5

KOULUTTAJIEN JA RIIPPUMATTOMIEN ARVIOIJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

11.5.1

Toimivaltaisen viranomaisen on ylläpidettävä tai sillä on oltava mahdollisuus käyttää luetteloa sertifioiduista
kouluttajista ja tarvittaessa riippumattomista arvioijista, jotka täyttävät 11.5.2, 11.5.3 tai 11.5.4 kohdassa
asetetut vaatimukset.

11.5.2

Kouluttajien ja riippumattomien arvioijien on täytynyt läpäistä 11.1.3 kohdan mukainen taustan tarkistus, ja
heidän on esitettävä todisteet asiaankuuluvasta pätevyydestä tai tietämyksestä. Riippumattomilla arvioijilla ei saa
olla sopimusvelvoitteita tai taloudellisia sidoksia niiden lentoaseman pitäjien, lentoliikenteen harjoittajien tai
yritysten kanssa, joita seuraamaan heidät on palkattu.

11.5.3

Kouluttajien, jotka on otettu palvelukseen tai jotka antoivat tässä asetuksessa määriteltyä koulutusta ennen
tämän asetuksen voimaantuloa, on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään, että
a) heillä on 11.5.5 kohdassa määritelty tietämys ja pätevyys; ja
b) he pitävät ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen 11.2.1.3 kohdan mukaisesti hyväksymiä kursseja.

11.5.4

Riippumattomien arvioijien, jotka on otettu palvelukseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on osoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään, että
a) heillä on 11.5.6 kohdassa määritelty pätevyys; ja
b) heillä ei ole sopimusvelvoitteita tai taloudellisia sidoksia seurannan kohteena olevien lentoaseman pitäjien,
lentoliikenteen harjoittajien tai yritysten kanssa.

11.5.5

Jotta henkilö voidaan sertifioida kouluttajaksi, jolla on pätevyys antaa 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa sekä 11.2.4
ja 11.2.5 kohdassa määriteltyä koulutusta, hänen on tunnettava kyseisen ilmailun turvaamisen alan työympä
ristö ja hänellä on oltava pätevyys ja valmiudet seuraavilla aloilla:
a) opetusmenetelmät; ja
b) opetettavat turvaamisen osatekijät.

11.5.6

Jotta henkilö voidaan sertifioida riippumattomaksi arvioijaksi, hänen on tunnettava kyseisen ilmailun turvaa
misen alan työympäristö ja hänellä on oltava valmiudet seuraavilla aloilla:
a) laadunvalvonta; ja
b) varmennettavat tai seurattavat turvaamisen osa-alueet.

11.5.7

Toimivaltaisen viranomaisen on joko itse annettava koulutusta kouluttajille ja riippumattomille arvioijille tai
hyväksyttävä ja pidettävä ajan tasalla luettelo asianmukaisista turvakoulutuskursseista. Toimivaltaisen viran
omaisen on varmistettava, että kouluttajat ja riippumattomat arvioijat saavat säännöllistä koulutusta tai heille
tiedotetaan kyseessä olevan alan kehityksestä.

11.5.8

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei pätevän kouluttajan antama koulutus enää tarjoa tarvittavia
valmiuksia, toimivaltaisen viranomaisen on joko peruttava kurssin hyväksyntä tai varmistettava, että kouluttaja
poistetaan pätevien kouluttajien luettelosta määräajaksi tai pysyvästi, tilanteen mukaan.

11.6

KOULUTUKSEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN
Kaikki valmiudet, jotka henkilö on hankkinut täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöön
panosäädösten vaatimukset jossain jäsenvaltiossa, on otettava huomioon toisessa jäsenvaltiossa.
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12. TURVALAITTEET
12.0

YLEISET SÄÄNNÖKSET

12.0.1

Viranomaisen, toiminnanharjoittajan tai yksikön, joka käyttää laitteita sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen,
joista se on vastuussa asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turva
ohjelman mukaisesti, on toteutettava kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että laitteet täyttävät tässä
luvussa asetetut vaatimukset.
Toimivaltaisen viranomaisen on annettava komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (1) mukaisesti
turvaluokitellut tiedot valmistajien käyttöön tarpeen mukaan.

12.0.2

Kullekin turvalaitteelle on tehtävä järjestelmällisiä testauksia.

12.1

METALLINILMAISINPORTIT

12.1.1

Yleiset periaatteet

12.1.1.1

Metallinilmaisinportin on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä vähintään määrätyt metalliesineet
sekä yksittäin että yhdessä.

12.1.1.2

Metallinilmaisinportin on havaittava metalliesine sen sijainnista ja suunnasta riippumatta.

12.1.1.3

Metallinilmaisinportti on kiinnitettävä tiukasti kiinteään alustaan.

12.1.1.4

Metallinilmaisinportissa on oltava näkyvä ilmaisin, joka osoittaa laitteen olevan toiminnassa.

12.1.1.5

Metallinilmaisinportin herkkyysasetusten muuttaminen on suojattava niin, että sen voivat tehdä ainoastaan
valtuutetut henkilöt.

12.1.1.6

Metallinilmaisinportin on annettava sekä näkyvä että kuuluva hälytys, kun laite havaitsee 12.1.1.1 kohdassa
tarkoitettuja metalliesineitä. Molemmat hälytykset on voitava havaita kahden metrin säteellä.

12.1.1.7

Näkyvän hälytyksen on osoitettava metallinilmaisinportin havaitseman signaalin voimakkuus.

12.1.1.8

Metallinilmaisinportti on sijoitettava siten, etteivät häiriölähteet vaikuta siihen.

12.1.2

Metallinilmaisinporttien standardit

12.1.2.1. Metallinilmaisinporteille on kaksi standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään
erillisessä komission päätöksessä.
12.1.2.2

Kaikkien metallinilmaisinporttien on oltava standardin 1 mukaisia.
Standardin 1 voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta 2011.

12.1.2.3

Standardia 2 sovelletaan kaikkiin 5 päivän tammikuuta 2007 jälkeen asennettuihin metallinilmaisinportteihin,
paitsi jos standardin 1 mukaisen metallinilmaisinportin asentamisesta oli tehty sopimus ennen kyseistä päivää.
Kaikkien metallinilmaisinporttien on oltava standardin 2 mukaisia 1 päivään tammikuuta 2011 mennessä.

12.1.3

Metallinilmaisinporttien lisävaatimukset
Kaikkien metallinilmaisinporttien, joiden asentamisesta tehdään sopimus 5 päivän tammikuuta 2007 jälkeen,
on
a) annettava kuuluva ja/tai näkyvä merkki tietystä prosenttiosuudesta sellaisia henkilöitä, jotka kulkivat turva
portin läpi ilman 12.1.1.1 kohdassa tarkoitettua hälytystä. Prosenttiosuuden on oltava säädettävissä; ja

(1) EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.
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b) laskettava tarkastettujen henkilöiden lukumäärä, lukuun ottamatta metallinilmaisinportin läpi vastakkaiseen
suuntaan kulkevia henkilöitä; ja
c) laskettava hälytysten lukumäärä; ja
d) laskettava hälytysten lukumäärä prosenttiosuutena tarkastettujen henkilöiden lukumäärästä.
12.2

KÄSIMETALLINILMAISIMET

12.2.1

Käsimetallinilmaisimen on kyettävä havaitsemaan rautametalleista ja ei-rautametalleista valmistettuja esineitä.
Metallin havaitseminen ja paikallistaminen on ilmaistava hälytyksellä.

12.2.2

Käsimetallinilmaisimen herkkyysasetusten muuttaminen on suojattava niin, että sen voivat tehdä ainoastaan
valtuutetut henkilöt.

12.2.3

Käsimetallinilmaisimen on annettava kuuluva hälytys, kun se havaitsee metalliesineitä. Hälytys on voitava
havaita yhden metrin säteellä.

12.2.4

Häiriölähteet eivät saa vaikuttaa käsimetallinilmaisimen suorituskykyyn.

12.2.5

Käsimetallinilmaisimessa on oltava näkyvä ilmaisin, joka osoittaa laitteen olevan toiminnassa.

12.3

LÄPIVALAISULAITTEET
Läpivalaisulaitteiden on täytettävä erillisessä komission päätöksessä esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset.

12.4

RÄJÄHDYSAINEILMAISIMET (EDS)

12.4.1

Yleiset periaatteet

12.4.1.1

Räjähdysaineilmaisimen (EDS) on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä matkatavaroissa tai muissa
lähetyksissä olevat määrättyä määrää suuremmat yksittäiset räjähdysainemäärät.

12.4.1.2

Havaitseminen ei saa riippua räjähdysaineen muodosta, sijainnista tai suunnasta.

12.4.1.3

EDS-laitteen on hälytettävä:
— kun se havaitsee räjähdysainetta, ja
— kun se havaitsee esineen, joka estää räjähdysaineen havaitsemisen, ja
— kun laukun tai lähetyksen sisältö on liian tiheää analysoitavaksi.

12.4.2

EDS-laitteiden standardit

12.4.2.1

EDS-laitteille on kolme standardia. Näitä standardeja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään erillisessä
komission päätöksessä.

12.4.2.2

Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 1 mukaisia.
Standardin 1 voimassaolo päättyy 1 päivänä syyskuuta 2012.
Toimivaltainen viranomainen voi sallia 1 päivän tammikuuta 2003 ja 1 päivän syyskuuta 2006 välisenä aikana
asennettujen standardin 1 mukaisten EDS-laitteiden käytön jatkamisen enintään 1 päivään tammikuuta 2014.
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Standardia 2 sovelletaan kaikkiin 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen asennettuihin EDS-laitteisiin, paitsi jos
standardin 1 mukaisen EDS-laitteen asentamisesta on tehty sopimus ennen 19 päivää lokakuuta 2006.
Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 2 mukaisia 1 päivään syyskuuta 2012 mennessä, lukuun otta
matta tapauksia, joissa sovelletaan 12.4.2.2 kohdan kolmatta alakohtaa.
Standardin 2 voimassaolo päättyy 1 päivänä syyskuuta 2018.

12.4.2.4

Standardia 3 sovelletaan kaikkiin 1 päivän syyskuuta 2012 jälkeen asennettuihin EDS-laitteisiin.
Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 3 mukaisia 1 päivään syyskuuta 2018 mennessä.

12.4.3

EDS-laitteiden kuvan laatua koskevat vaatimukset
EDS-laitteiden kuvan laadun on täytettävä erillisessä komission päätöksessä esitetyt yksityiskohtaiset vaatimuk
set.

12.5

UHKAKUVAPROJISOINTI (TIP)

12.5.1

Yleiset periaatteet

12.5.1.1

Uhkakuvaprojisoinnissa (TIP) turvatarkastettavien laukkujen tai muiden lähetysten läpivalaisukuviin on voitava
liittää virtuaalisia kuvia uhkaavista esineistä.
Virtuaaliset kuvat on liitettävä turvatarkastettavien laukkujen ja lähetysten läpivalaisukuviin siten, että ne
jakautuvat tasaisesti eivätkä ole aina samassa kohdassa.
Liitettävien virtuaalisten kuvien prosenttiosuus on voitava valita.

12.5.1.2

TIP-järjestelmä ei saa heikentää läpivalaisulaitteiden suorituskykyä eikä normaalia toimintaa.
Turvatarkastuksen suorittajalle ei saa antaa mitään varoitusta siitä, että kuvaan ollaan liittämässä tai on liitetty
virtuaalinen kuva uhkaavasta esineestä, ennen 12.5.2.2 kohdan mukaisen viestin esittämistä.

12.5.1.3

TIP-järjestelmän hallintavälineet on suojattava, ja niiden on oltava ainoastaan valtuutettujen henkilöiden käy
tettävissä.

12.5.2

TIP-järjestelmän kokoonpano

12.5.2.1

TIP-järjestelmään on kuuluttava vähintään
a) uhkaavia esineitä esittävien virtuaalikuvien kirjasto;
b) välineet viestien esittämiseen ja kuittaamiseen; ja
c) välineet yksittäisten turvatarkastajien reaktioiden tallentamiseen ja tulosten esittämiseen.

12.5.2.2

TIP-järjestelmän on esitettävä viesti turvatarkastuksen suorittajalle:
a) kun turvatarkastuksen suorittaja reagoi kuvaan liitettyyn uhkaavan esineen virtuaaliseen kuvaan;
b) kun turvatarkastuksen suorittaja ei reagoinut kuvaan liitettyyn uhkaavan esineen virtuaaliseen kuvaan;
c) kun turvatarkastuksen suorittaja reagoi, mutta kuvaan ei ollut liitetty uhkaavan esineen virtuaalista kuvaa; ja
d) kun yritys liittää kuvaan uhkaavan esineen virtuaalinen kuva epäonnistui ja kuva oli turvatarkastuksen
suorittajan nähtävissä.
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Viesti on esitettävä siten, ettei se peitä sen laukun tai lähetyksen kuvaa, jota viesti koskee.

Viestin on pysyttävä näkyvissä siihen saakka, kunnes turvatarkastuksen suorittaja kuittaa sen. Kun on kyse
edellä esitetyistä tapauksista a ja b, viesti on esitettävä yhdessä uhkaavan esineen virtuaalisen kuvan kanssa.

12.5.2.3

Sellaisten laitteiden käytön, joissa on asennettuna ja käytössä TIP-järjestelmä, on edellytettävä, että turvat
arkastuksen suorittaja käyttää henkilökohtaista pääsykoodia.

12.5.2.4

TIP-järjestelmän on voitava tallentaa yksittäisten turvatarkastajien reaktioiden tulokset vähintään 12 kuukauden
ajan raportointikelpoisessa muodossa.

12.5.2.5

TIP-järjestelmän kokoonpanoon sovelletaan myös erillisessä komission päätöksessä säädettyjä yksityiskohtaisia
lisäsäännöksiä.

12.6

RÄJÄHDYSAINEJÄÄMÄILMAISIMET (ETD)
Räjähdysainejäämäilmaisimen (ETD) on kyettävä keräämään ja analysoimaan hiukkasia tai erittyviä höyryjä
matkatavaroiden tai lähetysten kontaminoiduilta pinnoilta tai sisällöstä ja ilmoittamaan hälytyksellä räjähdys
ainejäämien havaitseminen.

12.7

NESTEIDEN, AEROSOLIEN JA GEELIEN TURVATARKASTUSLAITTEET

12.7.1

Yleiset periaatteet

12.7.1.1

Tämän liitteen 4.1.3.1 kohdassa lueteltujen laitteiden, joita käytetään nesteiden, aerosolien ja geelien turvat
arkastukseen, on kyettävä havaitsemaan ja ilmaisemaan hälytyksellä määrättyä määrää suuremmat yksittäiset
määrät nesteissä, aerosoleissa ja geeleissä olevia uhkaavia materiaaleja.

12.7.1.2

Havaitseminen ei saa riippua neste-, aerosoli- tai geelipakkauksen muodosta tai materiaalista.

12.7.1.3

Laitetta on käytettävä tavalla, jolla varmistetaan pakkauksen sijoittaminen ja suuntaaminen siten, että havait
semiskyky on mahdollisimman suuri.

12.7.1.4

Laitteen on hälytettävä:

a) kun se havaitsee uhkaavaa materiaalia;

b) kun se havaitsee esineen, joka estää uhkaavan materiaalin havaitsemisen;

c) kun se ei voi arvioida, onko neste, aerosoli tai geeli vaaratonta vai ei; ja

d) kun tarkastettavan laukun sisältö on liian tiheää analysoitavaksi.

12.7.2

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden standardit

12.7.2.1

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteille on kaksi standardia. Näitä standardeja koskevat yksityis
kohtaiset vaatimukset esitetään erillisessä komission päätöksessä.

12.7.2.2

Kaikkien nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden on oltava standardin 1 mukaisia.

Standardin 1 voimassaolo päättyy 28 päivänä huhtikuuta 2014.
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Standardia 2 sovelletaan kaikkiin 29 päivän huhtikuuta 2014 jälkeen asennettuihin nesteiden, aerosolien ja
geelien turvatarkastuslaitteisiin.

Kaikkien nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden on oltava standardin 2 mukaisia 29 päivään
huhtikuuta 2016 mennessä.

12.7.3

Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden hyväksyminen
Jos laite on hyväksytty jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimesta tai sen puolesta erillisessä komission
päätöksessä vahvistettujen vaatimusten mukaiseksi, muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava laitteen olevan
näiden vaatimusten mukainen. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle laitteiden hyväksyntää varten nimet
tyjen elinten nimet ja pyynnöstä muut asiaankuuluvat tiedot. Komissio tiedottaa näistä elimistä muille jäsen
valtioille.

12.8

UUTTA TEKNOLOGIAA KÄYTTÄVÄT TURVATARKASTUSMENETELMÄT

12.8.1

Jäsenvaltio voi sallia muun kuin tässä asetuksessa säädetyn turvatarkastusmenetelmän, jossa käytetään uutta
teknologiaa, sillä edellytyksellä, että

a) sitä käytetään uuden turvatarkastusmenetelmän arviointiin; ja

b) sillä ei ole kielteistä vaikutusta saavutettavaan yleiseen turvatasoon; ja

c) asianmukaiset tiedot siitä, että käynnissä on kokeilu, annetaan kaikille henkilöille, joita asia koskee, myös
matkustajille.

12.8.2

Jos jäsenvaltio aikoo esittää uuden turvatarkastusmenetelmän sallimista, sen on ilmoitettava kyseisestä mene
telmästä kirjallisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille vähintään neljä kuukautta ennen sen käyttöönottoa ja
esitettävä kyseisessä ilmoituksessaan, miten se aikoo varmistaa, että uuden menetelmän soveltaminen täyttää
12.8.1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen. Ilmoitukseen on myös sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot
paikasta tai paikoista, joissa turvatarkastusmenetelmää aiotaan käyttää, sekä arviointijakson suunnitellusta
kestosta.

12.8.3

Jos komissio vastaa jäsenvaltiolle myöntävästi tai jos vastausta ei saada kolmen kuukauden kuluessa kirjallisen
pyynnön vastaanottamisesta, jäsenvaltio voi sallia uutta teknologiaa käyttävän turvatarkastusmenetelmän käyt
töönoton.

Jos komissio katsoo, ettei ehdotettu turvatarkastusmenetelmä takaa riittävällä tavalla ilmailun turvaamisen
yleisen tason säilymistä yhteisössä, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle kolmen kuukauden kuluessa 12.8.2
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta sekä erittelee syyt epäilyksilleen. Tällaisessa tapauksessa
asianomainen jäsenvaltio ei saa aloittaa turvatarkastusmenetelmän käyttöä ennen kuin komissio on katsonut
sen täyttävän vaatimukset.

12.8.4

Kunkin uutta teknologiaa käyttävän turvatarkastusmenetelmän arviointiin käytettävä enimmäisaika on 18
kuukautta. Komissio voi jatkaa tätä arviointiaikaa enintään 12 kuukaudella, jos jäsenvaltio esittää pidennykselle
asianmukaiset perustelut.

12.8.5

Arviointijakson aikana asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava komissiolle ra
portti arvioinnin edistymisestä vähintään kuuden kuukauden välein. Komissio tiedottaa muille jäsenvaltioille
edistymisraportin sisällöstä. Jos edistymisraporttia ei toimiteta, komissio voi pyytää jäsenvaltiota keskeyttämään
kokeilun.

12.8.6

Jos komissio katsoo raportin perusteella, ettei kokeiltu turvatarkastusmenetelmä takaa riittävällä tavalla ilmailun
turvaamisen yleisen tason säilymistä yhteisössä, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle, että kokeilu on keskeytettävä
siihen saakka, kunnes tällaiset takeet voidaan antaa.

12.8.7

Yhdenkään arviointijakson kesto ei saa olla yli 30 kuukautta.
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LISÄYS 12-A
Metallinilmaisinporttien suorituskykyvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission pää
töksessä.
LISÄYS 12-B
EDS-laitteiden suorituskykyvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään erillisessä komission päätöksessä.
LISÄYS 12-C
Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuslaitteiden suorituskykyvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset
esitetään erillisessä komission päätöksessä.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 186/2010,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:
Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1 )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

121,5
65,0
115,7
143,3
124,3
114,0

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

211,5
143,3
134,1
144,5
158,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

132,9
106,0
119,5

0709 90 80

EG
ZZ

40,8
40,8

0805 10 20

CL
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

52,4
43,5
56,2
42,1
46,2
58,4
49,8

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

76,3
76,3
65,7
66,2
71,1

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

96,5
67,7
24,7
110,7
74,9

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

86,8
188,1
68,1
95,6
101,2
108,0

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 187/2010,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,
voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä
tarjouskilpailussa
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tar
jouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella
on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 2 päivänä
maaliskuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä
22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)
ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan
kanssa,

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomi
tea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asetta
massa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskil
pailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 2 päivänä maalis
kuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen
1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetuille tuotteille eikä
2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän
tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2)
säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista
koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä
10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuk

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3) EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 188/2010,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,
rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008
säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tar
jouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella
on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 2 päivänä
maaliskuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityi
sesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomi
tea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asetta
massa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskil
pailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 2 päivänä maalis
kuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen
1 artiklan c alakohdassa tarkoitetulle tuotteelle eikä sen
2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän
tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2)
säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista
koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä
10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuk

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3) EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 24 päivänä helmikuuta 2010,
komission työjärjestyksen muuttamisesta
(2010/138/EU, Euratom)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

2 artikla

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 249 artiklan,

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamisso
pimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Komission työjärjestyksen
töksen liitteellä.

(1)

1–29 artikla korvataan tämän pää

(1) EYVL L 308, 8.12.2000, s. 26.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
”I LUKU
KOMISSIO
1 artikla
Kollegiaalisuus
Komissio toimii kollegiona tämän työjärjestyksen mukaisesti ja noudattaen painopisteitä, jotka se on vahvistanut puheen
johtajansa määrittelemien poliittisten suuntaviivojen puitteissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6
kohdan mukaisesti.
2 artikla
Poliittiset suuntaviivat, painopisteet, työohjelma ja talousarvio
Komissio vahvistaa puheenjohtajansa määrittelemien poliittisten suuntaviivojen mukaisesti strategiset painopisteensä ja
esittää ne työohjelmassa sekä vuosittaisessa talousarvioesityksessä.
3 artikla
Puheenjohtaja
1.
Puheenjohtaja määrittelee poliittiset suuntaviivat, joiden mukaisesti komissio hoitaa tehtäväänsä (1). Hän johtaa
komission tehtäviä niiden toteuttamisen varmistamiseksi.
2.
Puheenjohtaja päättää komission sisäisestä organisaatiosta varmistaakseen komission toiminnan johdonmukaisuu
den, tehokkuuden ja kollegiaalisuuden (2).
Puheenjohtaja osoittaa komission jäsenille erityisiä tehtäväalueita, joiden osalta he ovat nimenomaisesti vastuussa komis
sion toimien valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 18 artiklan 4 kohdan soveltamista (3).
Puheenjohtaja voi pyytää komission jäseniä hoitamaan erityistehtäviä varmistaakseen määrittelemiensä poliittisten suun
taviivojen ja komission vahvistamien painopisteiden täytäntöönpanon.
Puheenjohtaja voi milloin tahansa muuttaa päätettyä tehtävien jakoa (4).
Komission jäsenet hoitavat puheenjohtajan heille osoittamia tehtäviä tämän valvonnassa (5).
3.
Puheenjohtaja nimittää varapuheenjohtajat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lukuun
ottamatta komission jäsenten keskuudesta (6) ja päättää komission arvojärjestyksestä.
4.
Puheenjohtaja voi muodostaa komission jäsenistä työryhmiä, joiden puheenjohtajan hän nimeää, joiden toimeksi
annot ja toimintamuodot hän vahvistaa ja joiden kokoonpanon ja keston hän määrää.
5.

Puheenjohtaja edustaa komissiota. Hän nimeää ne komission jäsenet, jotka auttavat häntä tässä tehtävässä.

6.
Komission jäsen esittää eronpyyntönsä, jos puheenjohtaja häneltä sitä pyytää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan 1 kohdan soveltamista (7).
4 artikla
Päätöksentekomenettelyt
Komissio tekee päätöksensä:
a) komission kokouksessa suullisessa käsittelyssä tämän työjärjestyksen 8 artiklan säännösten mukaisesti; tai
b) kirjallisella menettelyllä tämän työjärjestyksen 12 artiklan säännösten mukaisesti; tai
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan a alakohta.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan b alakohta.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 248 artikla.
Katso alaviite 3.
Katso alaviite 3.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan c alakohta.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan toinen alakohta.
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c) valtuutusmenettelyllä tämän työjärjestyksen 13 artiklan säännösten mukaisesti; tai
d) toimivallansiirtomenettelyllä tämän työjärjestyksen 14 artiklan säännösten mukaisesti.
1 JAKSO
Komission kokoukset
5 artikla
Koollekutsuminen
1.

Komission kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja.

2.

Komissio kokoontuu yleensä vähintään kerran viikossa. Ylimääräisiä kokouksia järjestetään aina tarvittaessa.

3.
Komission jäsenten on osallistuttava komission kokouksiin. Esteen sattuessa he ilmoittavat hyvissä ajoin puheen
johtajalle poissaolonsa syyt. Puheenjohtaja arvioi tapauskohtaisesti tilanteet, joissa näistä velvollisuuksista voidaan poiketa.
6 artikla
Komission kokousten esityslista
1.

Puheenjohtaja vahvistaa kunkin komission kokouksen esityslistan.

2.
Rajoittamatta puheenjohtajan oikeutta vahvistaa esityslista, ehdotukset, joista aiheutuu huomattavia menoja, on
esitettävä yhteisymmärryksessä talousarviosta vastaavan komission jäsenen kanssa.
3.
Komission jäsenten ehdotukset esityslistalle merkittävistä asioista on toimitettava puheenjohtajalle komission vah
vistamalla tavalla tämän työjärjestyksen 28 artiklassa säädettyjen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen,
jäljempänä ’soveltamissääntöjen’, mukaisesti.
4.

Esityslista ja tarvittavat asiakirjat toimitetaan komission jäsenille soveltamissääntöjen mukaisesti vahvistetulla tavalla.

5.
Komissio voi puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole esityslistalla tai jonka käsittelyssä
tarvittavia valmisteluasiakirjoja ei ole toimitettu määräajassa.
7 artikla
Päätösvaltaisuus
Komissio on päätösvaltainen, kun enemmistö perustamissopimuksessa määrätystä jäsenmäärästä on läsnä.
8 artikla
Päätöksenteko
1.

Komissio tekee päätöksensä yhden tai useamman jäsenensä ehdotuksesta.

2.
Komissio järjestää äänestyksen jäsenensä pyynnöstä. Äänestys voi koskea alkuperäistä ehdotusta tai ehdotusta, johon
yksi tai useampi asiasta vastaava jäsen tai puheenjohtaja on tehnyt muutoksia.
3.

Komissio tekee päätöksensä perustamissopimuksessa määrätyn jäsenmääränsä enemmistöllä.

4.
Puheenjohtaja toteaa käsittelyn tuloksen, joka merkitään kokouksen pöytäkirjaan tämän työjärjestyksen 11 artiklassa
säädetyllä tavalla.
9 artikla
Luottamuksellisuus
Komission kokoukset eivät ole julkisia. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
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10 artikla
Virkamiesten ja muiden henkilöiden läsnäolo
1.
Jollei komissio toisin päätä, pääsihteeri ja puheenjohtajan kabinettipäällikkö osallistuvat kokouksiin. Soveltamis
säännöissä vahvistetaan muiden henkilöiden kokouksiin osallistumisen edellytykset.
2.
Komission jäsenen poissa ollessa hänen kabinettipäällikkönsä voi osallistua kokoukseen ja puheenjohtajan pyynnöstä
esittää poissa olevan jäsenen kannan.
3.

Komissio voi päättää kuulla myös muita henkilöitä.
11 artikla
Pöytäkirja

1.

Jokaisesta komission kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

2.
Pöytäkirjaluonnos esitetään myöhemmässä kokouksessa komission hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja ja pääsihteeri
vahvistavat hyväksytyn pöytäkirjan allekirjoituksillaan.
2 JAKSO
Muut päätöksentekomenettelyt
12 artikla
Päätökset kirjallisella menettelyllä
1.
Komission jäsenet voivat hyväksyä yhden tai useamman jäsenen tekemän ehdotuksen kirjallisella menettelyllä
edellyttäen, että ehdotukselle on saatu sekä puoltava lausunto oikeudelliselta yksiköltä että hyväksyntä komission yksi
köiltä, joita on asianmukaisesti kuultu tämän työjärjestyksen 23 artiklan mukaisesti.
Kyseinen puoltava lausunto ja/tai kyseiset hyväksynnät voidaan korvata komission jäsenten välisellä sopimuksella silloin,
kun kollegio on puheenjohtajan ehdotuksesta päättänyt soveltamissäännöissä määritellyn kirjallisen viimeistelymenettelyn
käynnistämisestä.
2.
Tätä varten ehdotus on annettava kirjallisesti tiedoksi kaikille komission jäsenille edellytyksin, jotka komissio on
vahvistanut soveltamissääntöjen mukaisesti, ja on ilmoitettava määräaika, jonka kuluessa jäsenten on saatettava tiedoksi
ehdotusta mahdollisesti koskevat varaukset ja muutosesitykset.
3.
Komission jäsen voi kirjallisen menettelyn kuluessa pyytää, että ehdotuksesta järjestetään keskustelu. Hänen on
tehtävä asiasta perusteltu pyyntö puheenjohtajalle.
4.
Jos yksikään komission jäsenistä ei ole esittänyt tai pitänyt voimassa pyyntöä käsittelyn keskeyttämisestä kirjallista
menettelyä varten asetetun määräajan päättymiseen mennessä, ehdotus katsotaan komission hyväksymäksi.
13 artikla
Päätökset valtuutusmenettelyllä
1.
Edellyttäen, että kollegisen vastuun periaatetta täysin noudatetaan, komissio voi valtuuttaa yhden tai useamman
jäsenistään toteuttamaan puolestaan hallinnointi- ja hallintotoimenpiteitä komission asettamin rajoituksin ja edellytyksin.
2.
Komissio voi myös puheenjohtajan suostumuksella antaa yhden tai useamman jäsenensä tehtäväksi vahvistaa sää
döksen tai muille toimielimille esitettävän ehdotuksen lopullisen tekstin, jonka asiasisällön se on hyväksynyt käsittelyssään.
3.
Näin luovutetut toimivaltuudet voidaan siirtää edelleen pääjohtajalle tai toimialajohtajalle, jollei sitä kielletä erikseen
valtuutuspäätöksessä.
4.
Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännökset eivät rajoita sellaisten sääntöjen soveltamista, jotka koskevat toimivallan
siirtoa rahoitusasioissa tai nimittävän viranomaisen ja palvelussopimusten tekemiseen oikeutetun viranomaisen valtuuksia.
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14 artikla
Päätökset toimivallansiirtomenettelyllä
Komissio voi siirtää pääjohtajille ja toimialajohtajille toimivallan hyväksyä johtamis- ja hallintotoimenpiteitä komission
puolesta komission asettamin rajoituksin ja edellytyksin, kunhan kollegisen vastuun periaatetta noudatetaan täysin.

15 artikla
Toimivallan siirtäminen edelleen yksittäisten avustus- ja hankintapäätösten osalta
Jos pääjohtajalle tai toimialajohtajalle on siirretty rahoituspäätösten tekemistä koskeva toimivalta 13 tai 14 artiklan
mukaisesti, hän voi päättää soveltamissäännöissä vahvistetuin rajoituksin ja edellytyksin siirtää edelleen toimivallan tehdä
tiettyjä hankkeiden valintaa koskevia päätöksiä tai yksittäisiä päätöksiä avustusten myöntämisestä tai julkisia hankintoja
koskevien sopimusten tekemisestä toimivaltaiselle johtajalle tai, asiasta vastaavan komission jäsenen suostumuksella,
toimivaltaiselle yksikönpäällikölle.

16 artikla
Päätösten kirjaaminen
Kirjallisella menettelyllä, valtuutusmenettelyllä ja toimivallansiirtomenettelyllä tehdyt päätökset kirjataan päivittäiseen tai
viikoittaiseen asialuetteloon, josta tehdään merkintä komission seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

3 JAKSO
Kaikkia päätöksentekomenettelyjä koskevat säännökset
17 artikla
Komission hyväksymien säädösten varmentaminen
1.
Komission kokouksessa hyväksytyt säädökset liitetään todistusvoimaisella kielellä tai todistusvoimaisilla kielillä
kirjoitettuina erottamattomasti tiivistelmään, joka laaditaan siinä kokouksessa, jossa säädökset on hyväksytty. Nämä
säädökset varmennetaan puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoituksilla tiivistelmän viimeisellä sivulla.

2.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ja kirjallisella menettelyllä
hyväksytyt muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset varmennetaan puheenjohtajan ja pääsihteerin
allekirjoituksilla edellisessä kohdassa tarkoitetun tiivistelmän viimeisellä sivulla paitsi, jos kyseiset säädökset on julkaistava
ja niiden on tultava voimaan ennen komission seuraavaa kokousta. Varmentaminen edellyttää tämän työjärjestyksen
16 artiklassa mainittujen asialuetteloiden jäljennösten liittämistä erottamattomasti edellisessä kohdassa tarkoitettuun tii
vistelmään.

Kirjallisella menettelyllä hyväksytyt muut säädökset ja valtuutusmenettelyllä tämän työjärjestyksen 12 artiklan ja
13 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti hyväksytyt säädökset liitetään todistusvoimaisella kielellä tai todistusvoimaisilla
kielillä erottamattomasti tämän työjärjestyksen 16 artiklassa mainittuun päivittäiseen asialuetteloon. Nämä säädökset
varmennetaan pääsihteerin allekirjoituksella päivittäisen asialuettelon viimeisellä sivulla.

3.
Toimivallansiirtomenettelyllä tai toimivaltaa edelleen siirtäen hyväksytyt säädökset liitetään sähköisessä muodossa
todistusvoimaisella kielellä tai todistusvoimaisilla kielillä erottamattomasti tämän työjärjestyksen 16 artiklassa mainittuun
päivittäiseen asialuetteloon. Nämä säädökset varmennetaan sen virkamiehen allekirjoittamalla omavarmenteisella todistuk
sella, jolle toimivalta on siirretty tämän työjärjestyksen 13 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan tai 15 artiklan nojalla.

4.
Tässä työjärjestyksessä ’säädöksillä’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa
tarkoitettuja säädöksiä.

5.
Tässä työjärjestyksessä ’todistusvoimaisilla kielillä’ tarkoitetaan Euroopan unionin kaikkia virallisia kieliä, kun ky
seessä on yleisesti sovellettava säädös, ja muun säädöksen osalta niiden kieliä, joille säädös on osoitettu, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 (8) soveltamista.
(8) EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3.
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4 JAKSO
Komission päätösten valmistelu ja täytäntöönpano
18 artikla
Komission jäsenten ryhmät
Komission jäsenistä koostuvat ryhmät osallistuvat komission työskentelyn koordinointiin ja valmisteluun puheenjohtajan
vahvistamien poliittisten suuntaviivojen ja hänen antamansa toimeksiannon mukaisesti.

19 artikla
Kabinetit ja suhteet komission yksiköihin
1.
Kullakin komission jäsenellä on käytettävissään kabinetti, joka avustaa häntä hänen tehtäviensä hoitamisessa ja
komission päätösten valmistelussa. Puheenjohtaja vahvistaa kabinetin kokoonpanoa ja toimintaa koskevat säännöt.

2.
Komission jäsen hyväksyy työskentelytavat yhdessä hänen vastuullaan olevien yksiköiden kanssa puheenjohtajan
vahvistamia periaatteita noudattaen. Erityisesti täsmennetään, millä tavoin komission jäsen antaa ohjeensa kyseisille
yksiköille, joilta hän saa säännöllisesti kaiken toimialaansa liittyvän ja velvollisuuksiensa täyttämiseksi tarvitsemansa
tiedon.

20 artikla
Pääsihteeri
1.
Pääsihteeri avustaa puheenjohtajaa, jotta komissio voi panna täytäntöön asettamiaan painopisteitä puheenjohtajan
vahvistamien poliittisten suuntaviivojen puitteissa.

2.
Pääsihteeri huolehtii osaltaan politiikan johdonmukaisuudesta koordinoimalla yksiköitä tarvittaessa jo valmisteluvaiheen alussa muun muassa tämän työjärjestyksen 23 artiklan säännösten mukaisesti.

Pääsihteeri valvoo komission käsiteltäväksi toimitettavien asiakirjojen sisällön laatua ja niiden muotoa koskevien sääntöjen
noudattamista ja huolehtii siitä, että ne ovat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden ja ulkoisten vaatimusten mukaisia,
niissä otetaan huomioon toimielinten väliset seikat ja noudatetaan komission tiedotusstrategiaa.

3.

Pääsihteeri avustaa puheenjohtajaa komission työskentelyn valmistelemisessa ja sen kokousten järjestämisessä.

Pääsihteeri avustaa myös tämän työjärjestyksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustettujen työryhmien puheenjohtajia
työryhmien kokousten valmistelemisessa ja järjestämisessä. Pääsihteeri vastaa kyseisten ryhmien sihteeristön tehtävistä.

4.
Pääsihteeri huolehtii päätöksentekomenettelyjen noudattamisesta ja valvoo tämän työjärjestyksen 4 artiklassa tarkoi
tettujen päätösten täytäntöönpanoa.

Erityistapauksia lukuun ottamatta pääsihteeri varmistaa tarvittavin toimenpitein, että komission säädökset annetaan tie
doksi ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja että komission ja sen yksiköiden asiakirjat toimitetaan Euroopan
unionin muille toimielimille ja kansallisille parlamenteille.

Pääsihteeri vastaa sellaisen kirjallisen tiedon jakelusta, jonka komission jäsenet haluavat jaettavaksi keskuudessaan.

5.
Pääsihteeri huolehtii virallisista yhteyksistä Euroopan unionin muihin toimielimiin, lukuun ottamatta toimivaltaa,
jota komissio päättää käyttää itse tai luovuttaa komission jäsenille tai yksiköille.

Tässä yhteydessä hän huolehtii yleisen johdonmukaisuuden varmistamisesta koordinoimalla yksiköiden toimia silloin, kun
kyseessä ovat muita toimielimiä koskevat menettelyt.

6.
Pääsihteeri varmistaa, että komissiolle annetaan asianmukaiset tiedot sisäisten ja toimielinten välisten menettelyjen
edistymisestä.

L 55/65

FI

L 55/66

Euroopan unionin virallinen lehti

II LUKU
KOMISSION HALLINTO
21 artikla
Yksiköiden rakenne
Komissiolla on toimintansa valmistelua ja toteuttamista sekä painopisteidensä ja puheenjohtajan vahvistamien poliittisten
suuntaviivojen täytäntöönpanoa varten pääosastoja ja niihin verrattavia rakenteita, jotka muodostavat komission hallin
tokokonaisuuden.
Pääosastot ja niihin verrattavat rakenteet on yleensä jaettu linjoiksi ja linjat edelleen yksiköiksi.
22 artikla
Erityistoimintojen ja erityisrakenteiden perustaminen
Puheenjohtaja voi perustaa tiettyjä tehtäviä hoitamaan erityiselimiä, joiden toimivaltuudet ja toimintasäännöt hän määrää.
23 artikla
Yksiköiden yhteistyö ja koordinointi
1.
Jotta komission toiminta olisi tehokasta, sen yksiköt työskentelevät kiinteässä yhteistyössä ja koordinoidusti pää
tösten valmistelusta ja täytäntöönpanotoimien aloittamisesta lähtien.
2.
Aloitteen valmistelusta vastaava yksikkö huolehtii alusta alkaen siitä, että kaikki yksiköt, joita aloite perustellusti
koskee niiden toimivallan tai tehtävien jaon taikka asian luonteen perusteella, todella toimivat koordinoidusti keskenään.
3.
Ennen kuin asiakirja toimitetaan komission käsittelyyn, asiasta vastaava yksikkö kuulee hyvissä ajoin soveltamis
sääntöjen mukaisesti kaikkia yksiköitä, joita asia perustellusti koskee.
4.
Oikeudellista yksikköä on kuultava kaikista säädösluonnoksista tai säädösehdotuksista sekä kaikista sellaisista asia
kirjoista, joilla voi olla oikeudellista merkitystä.
Kuuleminen on aina pakollista tämän työjärjestyksen 12, 13 ja 14 artiklassa vahvistettujen päätöksentekomenettelyjen
käynnistämiseksi lukuun ottamatta vakiosäädöksiä koskevia päätöksiä, joita oikeudellinen yksikkö on puoltanut aiemmin
(toistuvat säädökset). Kuuleminen ei ole pakollista, kun on kyse tämän työjärjestyksen 15 artiklassa tarkoitetuista pää
töksistä.
5.

Pääsihteeriä on kuultava kaikista sellaisista aloitteista,

— jotka hyväksytään suullisella menettelyllä, lukuun ottamatta yksittäisiä henkilöstön jäseniä koskevia henkilöstökysy
myksiä, tai
— jotka ovat poliittisesti merkittäviä, tai
— jotka mainitaan komission vuotuisessa työohjelmassa sekä voimassa olevassa ohjelmasuunnittelun välineessä, tai
— joihin liittyy toimielimiä koskevia näkökohtia, tai
— joille tehdään vaikutusarviointi tai joista järjestetään julkinen kuuleminen,
sekä kaikista sellaisista yhteisistä kannoista tai aloitteista, jotka voivat sitoa komission suhteessa muihin toimielimiin tai
elimiin.
6.
Talousarviosta vastaavaa pääosastoa ja henkilöstöhallinnosta ja turvallisuustoiminnasta vastaavaa pääosastoa on
kuultava kaikista sellaisista asiakirjoista, joilla voi olla vaikutusta talousarvioon, varainhoitoon, henkilöstöön tai hallintoon,
tämän työjärjestyksen 15 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta. Myös petostentorjunnasta vastaavaa yksikköä
on tarvittaessa kuultava.
7.
Asiasta vastaava yksikkö pyrkii laatimaan ehdotuksen, josta kuultavina olevat yksiköt voivat päästä yksimielisyyteen.
Jos yksimielisyyteen ei päästä, asiasta vastaavan yksikön on liitettävä ehdotukseen erimielisten yksiköiden eriävät lausun
not, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän työjärjestyksen 12 artiklan soveltamista.
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III LUKU
SIJAISUUDET
24 artikla
Viranhoidon jatkuvuus
Komission jäsenet ja yksiköt huolehtivat, että kaikki asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan viranhoidon jatkuvuuden
varmistamiseksi noudattaen komission tai puheenjohtajan tätä varten antamia säännöksiä.
25 artikla
Puheenjohtajan sijainen
Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen sijaisenaan toimii varapuheenjohtaja tai muu komission jäsen
puheenjohtajan määräämän arvojärjestyksen mukaisesti.
26 artikla
Pääsihteerin sijainen
Jos pääsihteeri on estynyt hoitamasta tehtäviään tai jos hänen virkansa on avoinna, hänen sijaisenaan toimii palkka
luokaltaan korkeimmassa asemassa oleva apulaispääsihteeri tai, jos palkkaluokassa yhtä korkealla olevia on useita, näistä
palkkaluokassaan pisimpään palvellut tai, jos palkkaluokassaan yhtä pitkään palvelleita on useita, näistä iältään vanhin, tai
muu komission nimeämä virkamies.
Jos paikalla ei ole apulaispääsihteeriä eikä komissio ole nimennyt sijaiseksi muuta virkamiestä, sijaisena toimii uraalueeltaan ja palkkaluokaltaan korkeimmassa asemassa oleva paikalla oleva virkamies tai, jos palkkaluokassa yhtä korke
assa asemassa olevia on useita, näistä palkkaluokassaan pisimpään palvellut tai, jos palkkaluokassaan yhtä pitkään
palvelleita on useita, näistä iältään vanhin.
27 artikla
Esimiesten sijaiset
1.
Jos pääjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään tai jos hänen virkansa on avoinna, hänen sijaisenaan toimii palkka
luokaltaan korkeimmassa asemassa oleva varapääjohtaja tai, jos palkkaluokassa yhtä korkealla olevia on useita, näistä
palkkaluokassaan pisimpään palvellut tai, jos palkkaluokassaan yhtä pitkään palvelleita on useita, näistä iältään vanhin, tai
muu komission nimeämä virkamies.
Jos paikalla ei ole varapuheenjohtajaa eikä komissio ole nimennyt sijaiseksi muuta virkamiestä, sijaisena toimii uraalueeltaan ja palkkaluokaltaan korkeimmassa asemassa oleva paikalla oleva virkamies tai, jos palkkaluokassa yhtä korke
assa asemassa olevia on useita, näistä palkkaluokassaan pisimpään palvellut tai, jos palkkaluokassaan yhtä pitkään
palvelleita on useita, näistä iältään vanhin.
2.
Jos yksikönpäällikkö on estynyt hoitamasta tehtäviään tai jos hänen virkansa on avoinna, hänen sijaisenaan toimii
apulaisyksikönpäällikkö tai muu pääjohtajan nimeämä virkamies.
Jos paikalla ei ole apulaisyksikönpäällikköä eikä pääjohtaja ole nimennyt sijaiseksi muuta virkamiestä, sijaisena toimii uraalueeltaan ja palkkaluokaltaan korkeimmassa asemassa oleva paikalla oleva virkamies tai, jos palkkaluokassa yhtä korke
assa asemassa olevia on useita, näistä palkkaluokassaan pisimpään palvellut tai, jos palkkaluokassaan yhtä pitkään
palvelleita on useita, näistä iältään vanhin.
3.
Jos muu esimies on estynyt hoitamasta tehtäviään tai jos hänen virkansa on avoinna, hänen sijaisenaan toimii
pääjohtajan nimeämä virkamies, joka on valittu kyseisestä pääosastosta vastaavan komission jäsenen suostumuksella. Jos
sijaiseksi ei ole nimetty virkamiestä, sijaisena toimii ura-alueeltaan ja palkkaluokaltaan korkeimmassa asemassa oleva
paikalla oleva virkamies tai, jos palkkaluokassa yhtä korkeassa asemassa olevia on useita, näistä palkkaluokassaan pisim
pään palvellut tai, jos palkkaluokassaan yhtä pitkään palvelleita on useita, näistä iältään vanhin.
IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET
28 artikla
Komissio antaa tarvittaessa tämän työjärjestyksen soveltamissäännöt.
Komissio voi hyväksyä toimintatapojaan ja yksiköidensä toimintatapoja koskevia täydentäviä toimenpiteitä ottaen huo
mioon tekniikan ja tietotekniikan kehityksen.
29 artikla
Tämä työjärjestys tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kaikki kielitoisinnot on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.”
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010,
muuntogeenistä maissia MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen
sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1197)
(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/139/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

18 artiklan mukaisesti ja esitti päätelmänään (3),
ettei
hakemuksessa
kuvattua
maissia
MON863xMON810xNK603 sisältävien, siitä koostuvien
tai siitä valmistettujen tuotteiden, jäljempänä ’tuotteet’,
saattamisella markkinoille ei todennäköisesti ole haitalli
sia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympä
ristöön. Lausunnossaan EFSA katsoi, että oli hyväksyttä
vää käyttää yksittäisiä tapahtumia koskevia tietoja tuot
teiden turvallisuuden tukena, ja tarkasteli kaikkia niitä
erityisiä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita jäsenvaltiot
olivat tuoneet esiin kansallisten toimivaltaisten viran
omaisten esittämissä lausunnoissa, joita niiltä pyydettiin
kyseisen asetuksen 6 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan 4
kohdan mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen
7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Monsanto Europe SA toimitti 2 päivänä marraskuuta
2004 Belgian toimivaltaisille viranomaisille asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hake
muksen maissia MON863xMON810xNK603 sisältävien,
siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden,
elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi mark
kinoille, jäljempänä ’hakemus’.

(2)

Hakemus kattaa myös sellaisten muiden maissia
MON863xMON810xNK603 sisältävien tai siitä koostu
vien tuotteiden saattamisen markkinoille, joita viljelyä lu
kuun ottamatta käytetään samoihin käyttötarkoituksiin
kuin mitä tahansa muuta maissia. Näin ollen hakemus
sisältää asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 koh
dan ja 17 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti ge
neettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta
levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk
tiivin 2001/18/EY (2) liitteissä III ja IV vaaditut tiedot sekä
direktiivin 2001/18/EY liitteessä II säädettyjen periaattei
den mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja pää
telmät.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’EFSA’, antoi 31 päivänä maaliskuuta 2006 myönteisen
lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja

(1) EUVL L 268, 18.10.2003. s. 1.
(2) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(4)

EFSA julkaisi lokakuussa 2006 komission pyynnöstä yk
sityiskohtaiset selvitykset siitä, miten se oli ottanut jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kommentit huo
mioon lausunnossaan, sekä lisätietoja EFSA:han kuuluvan
geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevän tiede
lautakunnan tarkastelemista eri osatekijöistä.

(5)

Lausunnossaan EFSA totesi myös, että hakijan toimittama
ympäristönseurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen
seurantasuunnitelman, on tuotteiden käyttötarkoituksen
mukainen.

(6)

Maailman terveysjärjestön julkaistua raportin, jonka mu
kaan kanamysiini ja neomysiini ovat ratkaisevan tärkeitä
bakteerilääkkeitä ihmislääketieteessä ja muihin kuin ihmi
siin kohdistuvissa riskinhallintastrategioissa, Euroopan
lääkevirasto antoi 26 päivänä helmikuuta 2007 lausun
non, jossa korostetaan kyseisten antibioottien terapeut
tista merkitystä sekä ihmis- että eläinlääketieteessä. Tä
män lausunnon perusteella EFSA ilmoitti 13 päivänä
huhtikuuta 2007, että nptII-geenin esiintyminen muunto
geenisissä kasveissa ei vaaranna kyseessä olevien antibi
oottien terapeuttista vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että
geenin siirtyminen kasveista bakteereihin ja sen myö
hempi ilmeneminen on erittäin epätodennäköistä, sekä
siitä, että kyseisen antibioottiresistenssigeenin esiintymi
nen bakteereissa on jo yleistä ympäristössä. Näin ollen
EFSA vahvisti aikaisemman arvionsa, jonka mukaan an
tibioottiresistenssin merkkigeenin nptII käyttö muunto
geenisissä organismeissa ja niistä valmistetuissa elintarvik
keina ja rehuina käytettävissä tuotteissa on turvallista.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/
questionLoader?question=EFSA-Q-2004–159
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Komissio lähetti 14 päivänä toukokuuta 2008 EFSA:lle
toimeksiannon, jossa sitä pyydettiin i) laatimaan yhdis
tetty tieteellinen lausunto, jossa otetaan huomioon edel
linen lausunto ja selonteko antibioottiresistenssin merk
kigeenien käyttämisestä muuntogeenisissä kasveissa, joi
den markkinoille saattaminen aiotaan sallia tai on jo sal
littu, ja niiden mahdollisista käyttötarkoituksista tuon
nissa, prosessoinnissa ja viljelyssä; ii) ilmoittamaan tämän
yhdistetyn lausunnon mahdolliset seuraukset antibiootti
resistenssin merkkigeenejä sisältäviä muuntogeenisiä or
ganismeja koskevien EFSA:n edellisten arviointien kan
nalta. Toimeksiannon myötä komission toimitti EFSA:lle
muun muassa Tanskan ja Greenpeacen lähettämät kirjeet.

(8)

EFSA julkisti 11 päivänä kesäkuuta 2009 antibioottiresis
tenssin merkkigeenien käyttämistä muuntogeenisissä kas
veissa koskevan selonteon, jossa päädytään siihen, että
maissia MON863xMON810xNK603 koskeva EFSA:n
edellinen arviointi noudattaa selonteossa kuvattua
riskinarviointistrategiaa ja ettei ole ilmennyt uusia todis
teita, jotka saisivat EFSA:n muuttamaan edellistä lausun
toaan.

(9)

Sen jälkeen, kun oli ilmestynyt tieteellinen julkaisu, joka
koski maissin MON 863 rotilla tehdyn 90 päivän tutki
muksen uutta analyysiä ja jossa asetettiin maissin MON
863 turvallisuus kyseenalaiseksi, komissio kuuli EFSA:ta
15 päivänä maaliskuuta 2007 kyseisen tutkimusta kos
kevan analyysin mahdollisesta vaikutuksesta EFSA:n aikai
sempaan maissia MON 863 koskevaan lausuntoon. EFSA
ilmoitti 28 päivänä kesäkuuta 2007, että julkaisussa ei
esitetä toksikologisesti merkittäviä uusia seikkoja, ja vah
visti aikaisemman maissia MON 863 koskevan myöntei
sen turvallisuusarviointinsa.

(10)

Tuotteille olisi näiden seikkojen perusteella myönnettävä
lupa.

(11)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava
yksilöllinen tunniste järjestelmän perustamisesta yksilöl
listen tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muun
togeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004
annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (1) mu
kaisesti.

(12)

EFSA:n antaman lausunnon perusteella maissia
MON863xMON810xNK603 sisältävien, siitä koostuvien
tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden
ainesosien ja rehun osalta ei näytä olevan tarpeen esittää

(1) EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.
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muita erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista
säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1
kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin var
mistetaan tuotteiden käyttö tässä päätöksessä säädetyn
luvan rajoissa, muuntogeenistä organismia sisältävien tai
siitä koostuvien rehujen sekä elintarvikkeisiin ja rehuihin
kuulumattomien tuotteiden, joille haetaan lupaa, merkin
töjä olisi täydennettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä
tuotteita ei saa käyttää viljelyyn.

(13)

EFSA:n lausunnon perusteella ei ole tarpeen asettaa mark
kinoille saattamista ja/tai käyttöä ja käsittelyä koskevia
erityisiä ehtoja tai rajoituksia, markkinoille saattamisen
jälkeen toteutettavaa seurantaa koskevat vaatimukset mu
kaan luettuina, eikä asettaa tiettyjen ekosysteemien tai
ympäristöjen ja/tai maantieteellisten alueiden suojelua
koskevia erityisiä ehtoja asetuksen (EY) N:o 1829/2003
6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan
e alakohdan mukaisesti. Kaikki tuotteiden lupaa koskevat
oleelliset tiedot olisi kirjattava yhteisön muuntogeenisten
elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuksen (EY) N:o
1829/2003 mukaisesti.

(14)

Muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkit
semisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettu
jen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä di
rektiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syys
kuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (2) 4 artiklan 6 kohdassa
vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien
tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset.

(15)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tie
donvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoi
suutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvalli
suuspöytäkirjan sopimuspuolille muuntogeenisten orga
nismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista 15 päivänä
heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (3) 9 artiklan 1
kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(16)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä
komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa aset
tamassa määräajassa.

(17)

Neuvosto ei kokouksessaan 18 päivänä helmikuuta 2008
kyennyt tekemään määräenemmistöpäätöstä ehdotuksen
puolesta eikä sitä vastaan. Näin ollen toimenpiteiden vah
vistaminen kuuluu komissiolle,

(2) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.
(3) EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

5.3.2010

4 artikla

1 artikla

Ympäristövaikutusten seuranta

Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste

1.
Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h
kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on
käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

Muuntogeeniselle
maissille
(Zea
mays
L.)
MON863xMON810xNK603, joka on aikaansaatu risteyttämällä
tapahtumia MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 ja MONØØ6Ø3-6 sisältävät maissit, kuten tämän päätöksen liitteessä
olevassa b kohdassa määritellään, osoitetaan yksilöllinen tun
niste MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 ase
tuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti.
2 artikla
Lupa ja markkinoille saattaminen
Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 koh
taa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään
lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:
a) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät
maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6,
koostuvat siitä tai on valmistettu siitä;
b) rehu, joka sisältää maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø6xMON-ØØ6Ø3-6, koostuu siitä tai on valmistettu siitä;
c) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät
maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6
tai koostuvat siitä, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä
tahansa muu maissi viljelyä lukuun ottamatta.
3 artikla
Merkitseminen
1.
Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja
25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovel
lettaessa ’organismin nimi’ on ’maissi’.
2.
Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c ala
kohdassa tarkoitettujen maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø6xMON-ØØ6Ø3-6 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden
merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.

2.
Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain rapor
tit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta
ja tuloksista.
5 artikla
Yhteisön rekisteri
Tämän päätöksen liitteessä olevat tiedot on kirjattava yhteisön
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuk
sen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklan mukaisesti.
6 artikla
Luvanhaltija
Luvanhaltija on Monsanto Europe SA, Belgia, joka edustaa seu
raavaa yritystä: Monsanto Company, Yhdysvallat.
7 artikla
Voimassaolo
Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksi
antamispäivästä.
8 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: Monsanto Eu
rope SA, Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgia.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen
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LIITE
a) Hakija ja luvanhaltija:
Nimi:

Monsanto Europe SA.

Osoite: Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgia
Seuraavan yrityksen puolesta: Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Yhdys
vallat
b) Tuotteiden nimet ja määritelmät:
1) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät maissia MON-ØØ863–5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3–6, koostuvat siitä tai on valmistettu siitä;
2) rehu, joka sisältää maissia MON-ØØ863–5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3–6, koostuu siitä tai on valmistettu
siitä;
3) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät maissia MON-ØØ863–5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3–6 tai koostuvat siitä, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu maissi viljelyä lukuun otta
matta.
Hakemuksessa kuvattu muuntogeeninen maissi MON-ØØ863–5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3–6 on aikaansaatu
risteyttämällä muunnostapahtumia MON-ØØ863–5, MON-ØØ81Ø-6 ja MON-ØØ6Ø3–6 sisältävät maissit, ja se
ilmentää CryBb1-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuhohyönteisiä (Diabrotica spp.) vastaan,
Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhosiin kuuluvia tuhohyönteisiä (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.) vastaan,
sekä CP4 EPSPS-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia. Kanamysii
niresistenssin tuottavaa nptII-geeniä käytettiin valinnassa merkkigeeninä.
c) Merkitseminen:
1) Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ’organismin nimi’ on ’maissi’.
2) Sanat ’ei viljelyyn’ on mainittava 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen maissia MON-ØØ863–5xMONØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3–6 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.
d) Havaitsemismenetelmä:
— Tapahtumakohtaiset reaaliaikaiset kvantitatiiviset PCR-tekniikkaan perustuvat menetelmät muuntogeenisiä maissi
linjoja MON-ØØ863–5, MON-ØØ81Ø-6 ja MON-ØØ6Ø3–6 varten, validoitu maissilla MON-ØØ863–5xMONØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3–6.
— Validoija: asetuksella (EY) N:o 1829/2003 perustettu yhteisön vertailulaboratorio, julkaistu osoitteessa
http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm
— Viiteaineisto: ERM®-BF416 (MON-ØØ863–5:n osalta), ERM®-BF413 (MON-ØØ81Ø-6:n osalta) ja ERM®-BF415
(MON-ØØ6Ø3–6:n osalta), saatavilla Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK), Vertailumateriaalien
ja mittausten tutkimuslaitoksen (IRMM) kautta osoitteessa: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_
catalogue/index.htm
e) Yksilöllinen tunniste:
MON-ØØ863–5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3–6
f) Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mu
kaisesti vaadittavat tiedot:
Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjausnumero: ks. (täydennetään ilmoitettaessa).
g) Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset:
Ei tarpeen.
h) Seurantasuunnitelma:
Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma.
(Linkki: Internetissä julkaistu suunnitelma)

L 55/71

L 55/72

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

i) Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvik
keiden käytön osalta:
Ei tarpeen.
Huom. Linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon
päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.

5.3.2010
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010,
muuntogeenistä maissia MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä
koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1198)
(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/140/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

jäljempänä ’tuotteet’, saattamisella markkinoille ei toden
näköisesti ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten
terveyteen tai ympäristöön (3). Lausunnossaan EFSA kat
soi, että oli hyväksyttävää käyttää yksittäisiä tapahtumia
koskevia tietoja tuotteiden turvallisuuden tukena, ja tar
kasteli kaikkia niitä erityisiä kysymyksiä ja huolenaiheita,
joita jäsenvaltiot olivat tuoneet esiin kansallisten toimi
valtaisten viranomaisten esittämissä lausunnoissa, joita
niiltä pyydettiin kyseisen asetuksen 6 artiklan 4 kohdan
ja 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen
7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,
(4)

EFSA julkaisi lokakuussa 2006 komission pyynnöstä yk
sityiskohtaiset selvitykset siitä, miten se on ottanut jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kommentit huo
mioon lausunnossaan, sekä lisätietoja EFSA:an kuuluvan
geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevän tiede
lautakunnan tarkastelemista eri osatekijöistä.

(5)

Lausunnossaan EFSA totesi myös, että hakijan toimittama
ympäristönseurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen
seurantasuunnitelman, on tuotteiden esitetyn käyttötar
koituksen mukainen.

(6)

Maailman terveysjärjestön julkaistua raportin, jonka mu
kaan kanamysiini ja neomysiini ovat ratkaisevan tärkeitä
bakteerilääkkeitä ihmislääketieteessä ja muihin kuin ihmi
siin kohdistuvissa riskinhallintastrategioissa, Euroopan
lääkevirasto antoi 26 päivänä helmikuuta 2007 lausun
non, jossa korostetaan kyseisten antibioottien terapeut
tista merkitystä sekä ihmis- että eläinlääketieteessä. Tä
män lausunnon perusteella EFSA ilmoitti 13 päivänä
huhtikuuta 2007, että nptII-geenin esiintyminen muunto
geenisissä kasveissa ei vaaranna kyseessä olevien antibi
oottien terapeuttista vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että
geenin siirtyminen kasveista bakteereihin ja sen myö
hempi ilmeneminen on erittäin epätodennäköistä, sekä
siitä, että kyseisen antibioottiresistenssigeenin esiintymi
nen bakteereissa on jo yleistä ympäristössä. Näin ollen
EFSA vahvisti aikaisemman arvionsa, jonka mukaan an
tibioottiresistenssin merkkigeenin nptII käyttö muunto
geenisissä organismeissa ja niistä valmistetuissa elintarvik
keina ja rehuina käytettävissä tuotteissa on turvallista.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Monsanto Europe SA toimitti 24 päivänä kesäkuuta
2004 Saksan toimivaltaisille viranomaisille asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hake
muksen maissia MON863xMON810 sisältävien, siitä
koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elin
tarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markki
noille, jäljempänä ’hakemus’.

Hakemus kattaa myös sellaisten muiden maissia
MON863xMON810 sisältävien tai siitä koostuvien tuot
teiden saattamisen markkinoille, joita viljelyä lukuun otta
matta käytetään samoihin käyttötarkoituksiin kuin mitä
tahansa muuta maissia. Näin ollen hakemus sisältää ase
tuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdan ja
17 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti geneettisesti
muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämi
sestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/18/EY (2) liitteissä III ja IV vaaditut tiedot sekä di
rektiivin 2001/18/EY liitteessä II säädettyjen periaatteiden
mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja päätelmät.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’EFSA’, antoi 31 päivänä maaliskuuta 2006 myönteisen
lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja
18 artiklan mukaisesti ja esitti päätelmänään, että hake
muksessa kuvattua maissia MON863xMON810 sisältä
vien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden,

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/
questionLoader?question = EFSA-Q-2004-112
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Komissio lähetti 14 päivänä toukokuuta 2008 EFSA:lle
toimeksiannon, jossa sitä pyydettiin i) laatimaan yhdis
tetty tieteellinen lausunto, jossa otetaan huomioon edel
linen lausunto ja selonteko antibioottiresistenssin merk
kigeenien käyttämisestä muuntogeenisissä kasveissa, joi
den markkinoille saattaminen aiotaan sallia tai on jo sal
littu, ja niiden mahdollisista käyttötarkoituksista tuon
nissa, prosessoinnissa ja viljelyssä; ii) ilmoittamaan tämän
yhdistetyn lausunnon mahdolliset seuraukset antibiootti
resistenssin merkkigeenejä sisältäviä muuntogeenisiä or
ganismeja koskevien EFSA:n edellisten arviointien kan
nalta. Toimeksiannon myötä komissio toimitti EFSA:lle
muun muassa Tanskan ja Greenpeacen lähettämät kirjeet.

(8)

EFSA julkisti 11 päivänä kesäkuuta 2009 antibioottiresis
tenssin merkkigeenien käyttämistä muuntogeenisissä kas
veissa koskevan selonteon, jossa päädytään siihen, että
maissia MON863xMON810 koskeva EFSA:n edellinen
arviointi noudattaa selonteossa kuvattua riskinarviointist
rategiaa ja ettei ole ilmennyt uusia todisteita, jotka saisi
vat EFSA:n muuttamaan edellistä lausuntoaan.

(9)

Sen jälkeen, kun oli ilmestynyt tieteellinen julkaisu, joka
koski maissin MON 863 rotilla tehdyn 90 päivän tutki
muksen uutta analyysiä ja jossa asetettiin maissin MON
863 turvallisuus kyseenalaiseksi, komissio kuuli EFSA:a
15 päivänä maaliskuuta 2007 kyseisen analyysin mah
dollisesta vaikutuksesta EFSA:n aikaisempaan maissia
MON 863 koskevaan lausuntoon. EFSA ilmoitti
28 päivänä kesäkuuta 2007, että julkaisussa ei esitetä
toksikologisesti merkittäviä uusia seikkoja, ja vahvisti ai
kaisemman maissia MON 863 koskevan myönteisen tur
vallisuusarviointinsa.

(10)

Tuotteille olisi näiden seikkojen perusteella myönnettävä
lupa.

(11)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava
yksilöllinen tunniste järjestelmän perustamisesta yksilöl
listen tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muun
togeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004
annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (1) mu
kaisesti.

(12)

(13)

EFSA:n antaman lausunnon perusteella maissia
MON863xMON810 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä
valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden aineso
sien ja rehun osalta ei näytä olevan tarpeen esittää muita
erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista säädetään
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja
25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin varmistetaan tuot
teiden käyttö tässä päätöksessä säädetyn luvan rajoissa,
niiden muuntogeenistä organismia sisältävien tai siitä
koostuvien rehujen sekä elintarvikkeisiin ja rehuihin kuu
lumattomien tuotteiden, joille haetaan lupaa, merkintöjä
olisi täydennettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä
tuotteita ei saa käyttää viljelyyn.
EFSA:n lausunnon perusteella ei ole tarpeen asettaa mark
kinoille saattamista koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia

(1) EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.
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ja/tai käyttöä ja käsittelyä koskevia erityisiä ehtoja tai
rajoituksia, markkinoille saattamisen jälkeen toteutettavaa
seurantaa koskevat vaatimukset mukaan luettuina, eikä
asettaa tiettyjen ekosysteemien tai ympäristöjen ja/tai
maantieteellisten alueiden suojelua koskevia erityisiä eh
toja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 5 kohdan
e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e alakohdan mu
kaisesti. Kaikki tuotteiden lupaa koskevat oleelliset tiedot
olisi kirjattava yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden
ja rehujen rekisteriin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mu
kaisesti.
(14)

Muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkit
semisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettu
jen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä di
rektiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syys
kuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (2) 4 artiklan 6 kohdassa
vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien
tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset.

(15)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tie
donvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoi
suutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvalli
suuspöytäkirjan sopimuspuolille muuntogeenisten orga
nismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista 15 päivänä
heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (3) 9 artiklan 1
kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(16)

Muut käyttötarkoitukset kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka
on sallittu samalle muuntogeeniselle organismille komis
sion päätöksellä 2006/47/EY (4), sekä markkinoille saat
tamista ja seurantaa koskevat vastaavat ehdot sisältyvät
tähän päätökseen, ja niitä säännellään tämän vuoksi ai
noastaan tällä päätöksellä.

(17)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä
komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa aset
tamassa määräajassa.

(18)

Neuvosto ei kokouksessaan 18 päivänä helmikuuta 2008
kyennyt tekemään määräenemmistöpäätöstä ehdotuksen
puolesta eikä sitä vastaan. Näin ollen toimenpiteiden vah
vistaminen kuuluu komissiolle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste
Muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MON863xMON810,
joka on aikaansaatu risteyttämällä tapahtumia MON-ØØ863-5
ja MON-ØØ81Ø-6 sisältävät maissit, kuten tämän päätöksen
liitteessä olevassa b kohdassa määritellään, osoitetaan yksilölli
nen tunniste MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 asetuksen (EY)
N:o 65/2004 mukaisesti.
(2) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.
(3) EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.
(4) EUVL L 26, 31.1.2006, s. 17.
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2 artikla
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Lupa ja markkinoille saattaminen

2.
Luvanhaltijoiden on toimitettava komissiolle vuosittain ra
portit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpa
nosta ja tuloksista.

Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 koh
taa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään
lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:

5 artikla
Yhteisön rekisteri

a) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät
maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, koostuvat siitä
tai on valmistettu siitä;

Tämän päätöksen liitteessä olevat tiedot on kirjattava yhteisön
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuk
sen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklan mukaisesti.

b) rehu, joka sisältää maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6,
koostuu siitä tai on valmistettu siitä;

6 artikla
Luvanhaltija

c) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät
maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 tai koostuvat siitä,
samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu maissi
viljelyä lukuun ottamatta.

Luvanhaltija on Monsanto Europe SA, Belgia, joka edustaa seu
raavaa yritystä: Monsanto Company, Amerikan yhdysvallat.
7 artikla

3 artikla

Voimassaolo

Merkitseminen

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksi
antamispäivästä.

1.
Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja
25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovel
lettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.

8 artikla
Osoitus

2.
Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c ala
kohdassa tarkoitettujen maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø6 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saa
teasiakirjoissa.
4 artikla
Ympäristövaikutusten seuranta
1.
Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h
kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on
käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: Monsanto Eu
rope SA, Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgia.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen
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LIITE
a) Hakija ja luvanhaltija:
Nimi:

Monsanto Europe SA.

Osoite: Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgia
Seuraavan yrityksen puolesta: Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Yhdys
vallat
b) Tuotteiden nimet ja ominaispiirteet:
1) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, koostuvat siitä
tai on valmistettu siitä;
2) rehu, joka sisältää maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, koostuu siitä tai on valmistettu siitä;
3) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 tai koostuvat
siitä, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu maissi viljelyä lukuun ottamatta.
Hakemuksessa kuvattu muuntogeeninen maissi MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 on aikaansaatu risteyttämällä muun
nostapahtumia MON-ØØ863-5 ja MON-ØØ81Ø-6 sisältävät maissit, ja se ilmentää CryBb1-proteiinia, joka antaa
suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia (Diabrotica spp.) vastaan, sekä Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan
tiettyjä perhosiin kuuluvia tuholaisia (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.) vastaan. Kanamysiiniresistenssin tuottavaa nptIIgeeniä käytettiin geneettisessä muuntamisessa merkkigeeninä.
c) Pakkausmerkinnät:
1) Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.
2) Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen maissia MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.
d) Havaitsemismenetelmä
— Tapahtumakohtaiset reaaliaikaiset kvantitatiiviset PCR-tekniikkaan perustuvat menetelmät muuntogeenisiä maissi
linjoja MON-ØØ863-5 ja MON-ØØ81Ø-6 varten, validoitu maissilla MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6.
— Validoija: asetuksella (EY) N:o 1829/2003 perustettu yhteisön vertailulaboratorio, julkaistu osoitteessa http://
gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm
— Vertailumateriaali: ERM®-BF416 (MON-ØØ863-5:n osalta) ja ERM®-BF413 (MON-ØØ81Ø-6:n osalta), saatavilla
Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) kautta, Vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitos
(IRMM): http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm
e) Yksilöllinen tunniste:
MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6
f) Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mu
kaisesti vaadittavat tiedot:
Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjaustunnus: ks. [täydennetään ilmoitettaessa]
g) Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset:
Ei tarpeen.
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h) Seurantasuunnitelma:
Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma.
[Linkki: internetissä julkaistu suunnitelma]
i) Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvik
keiden käytön osalta:
Ei tarpeen.
Huom. Linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon
päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010,
muuntogeenistä maissia MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä
koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1203)
(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/141/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

18 artiklan mukaisesti ja esitti päätelmänään (3), että ha
kemuksessa kuvattua maissia MON863xNK603 sisältä
vien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden,
jäljempänä ’tuotteet’, saattamisella markkinoille ei toden
näköisesti ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten
terveyteen tai ympäristöön. Lausunnossaan EFSA katsoi,
että oli hyväksyttävää käyttää yksittäisiä tapahtumia kos
kevia tietoja tuotteiden turvallisuuden tukena, ja tarkasteli
kaikkia niitä erityisiä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita
jäsenvaltiot olivat tuoneet esiin kansallisten toimivaltais
ten viranomaisten esittämissä lausunnoissa, joita niiltä
pyydettiin kyseisen asetuksen 6 artiklan 4 kohdan ja
18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen
7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Monsanto Europe SA toimitti 22 päivänä lokakuuta
2004 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viran
omaisille asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan
mukaisesti hakemuksen maissia MON863xNK603 sisältä
vien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkei
den, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi
markkinoille, jäljempänä ’hakemus’.

(2)

Hakemus kattaa myös sellaisten muiden maissia
MON863xNK603 sisältävien tai siitä koostuvien tuottei
den saattamisen markkinoille, joita viljelyä lukuun otta
matta käytetään samoihin käyttötarkoituksiin kuin mitä
tahansa muuta maissia. Näin ollen hakemus sisältää ase
tuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdan ja
17 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti geneettisesti
muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämi
sestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/18/EY (2) liitteissä III ja IV vaaditut tiedot sekä di
rektiivin 2001/18/EY liitteessä II säädettyjen periaatteiden
mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja päätelmät.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’EFSA’, antoi 31 päivänä maaliskuuta 2006 myönteisen
lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(4)

EFSA julkaisi lokakuussa 2006 komission pyynnöstä yk
sityiskohtaiset selvitykset siitä, miten se on ottanut jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kommentit huo
mioon lausunnossaan, sekä lisätietoja EFSA:an kuuluvan
geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevän tiede
lautakunnan tarkastelemista eri osatekijöistä.

(5)

Lausunnossaan EFSA totesi, että hakijan toimittama ym
päristönseurantasuunnitelma, joka koostuu yleisestä seu
rantasuunnitelmasta, on tuotteiden käyttötarkoituksen
mukainen.

(6)

Maailman terveysjärjestön julkaistua raportin, jonka mu
kaan kanamysiini ja neomysiini ovat ratkaisevan tärkeitä
bakteerilääkkeitä ihmislääketieteessä ja muihin kuin ihmi
siin kohdistuvissa riskinhallintastrategioissa, Euroopan
lääkevirasto antoi 26 päivänä helmikuuta 2007 lausun
non, jossa korostetaan kyseisten antibioottien terapeut
tista merkitystä sekä ihmis- että eläinlääketieteessä. Tä
män lausunnon perusteella EFSA ilmoitti 13 päivänä
huhtikuuta 2007, että nptII-geenin esiintyminen muunto
geenisissä kasveissa ei vaaranna kyseessä olevien antibi
oottien terapeuttista vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että
geenin siirtyminen kasveista bakteereihin ja sen myö
hempi ilmeneminen on erittäin epätodennäköistä, sekä
siitä, että kyseisen antibioottiresistenssigeenin esiintymi
nen bakteereissa on jo yleistä ympäristössä. Näin ollen
EFSA vahvisti aikaisemman arvionsa, jonka mukaan an
tibioottiresistenssin merkkigeenin nptII käyttö muunto
geenisissä organismeissa ja niistä valmistetuissa elintarvik
keina ja rehuina käytettävissä tuotteissa on turvallista.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/
questionLoader?question = EFSA-Q-2004-154
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(8)

(9)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Komissio lähetti 14 päivänä toukokuuta 2008 EFSA:lle
toimeksiannon, jossa sitä pyydettiin i) laatimaan yhdis
tetty tieteellinen lausunto, jossa otetaan huomioon edel
linen lausunto ja selonteko antibioottiresistenssin merk
kigeenien käyttämisestä muuntogeenisissä kasveissa, joi
den markkinoille saattaminen aiotaan sallia tai on jo sal
littu, ja niiden mahdollisista käyttötarkoituksista tuon
nissa, prosessoinnissa ja viljelyssä; ii) ilmoittamaan tämän
yhdistetyn lausunnon mahdolliset seuraukset antibiootti
resistenssin merkkigeenejä sisältäviä muuntogeenisiä or
ganismeja koskevien EFSA:n edellisten arviointien kan
nalta. Toimeksiannon myötä komissio toimitti EFSA:lle
muun muassa Tanskan ja Greenpeacen lähettämät kirjeet.

EFSA julkisti 11 päivänä kesäkuuta 2009 antibioottiresis
tenssin merkkigeenien käyttämistä muuntogeenisissä kas
veissa koskevan selonteon, jossa päädytään siihen, että
maissia MON863xNK603 koskeva EFSA:n edellinen arvi
ointi noudattaa selonteossa kuvattua riskinarviointistrate
giaa ja ettei ole ilmennyt uusia todisteita, jotka saisivat
EFSA:n muuttamaan edellistä lausuntoaan.

Sen jälkeen, kun oli ilmestynyt tieteellinen julkaisu, joka
koski maissin MON 863 rotilla tehdyn 90 päivän tutki
muksen uutta analyysiä ja jossa asetettiin maissin MON
863 turvallisuus kyseenalaiseksi, komissio kuuli EFSA:a
15 päivänä maaliskuuta 2007 kyseisen tutkimusta kos
kevan analyysin mahdollisesta vaikutuksesta EFSA:n aikai
sempaan maissia MON 863 koskevaan lausuntoon. EFSA
ilmoitti 28 päivänä kesäkuuta 2007, että julkaisussa ei
esitetä toksikologisesti merkittäviä uusia seikkoja, ja vah
visti aikaisemman maissia MON 863 koskevan myöntei
sen turvallisuusarviointinsa.
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nettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä tuotteita ei saa
käyttää viljelyyn.

(13)

EFSA:n lausunnon perusteella ei ole tarpeen asettaa mark
kinoille saattamista ja/tai käyttöä ja käsittelyä koskevia
erityisiä ehtoja tai rajoituksia, markkinoille saattamisen
jälkeen toteutettavaa seurantaa koskevat vaatimukset mu
kaan luettuina, eikä asettaa tiettyjen ekosysteemien tai
ympäristöjen ja/tai maantieteellisten alueiden suojelua
koskevia erityisiä ehtoja asetuksen (EY) N:o 1829/2003
6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan
e alakohdan mukaisesti. Kaikki tuotteiden lupaa koskevat
oleelliset tiedot olisi kirjattava yhteisön muuntogeenisten
elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuksen (EY) N:o
1829/2003 mukaisesti.

(14)

Muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkit
semisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettu
jen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä di
rektiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syys
kuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (2) 4 artiklan 6 kohdassa
vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien
tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset.

(15)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tie
donvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoi
suutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvalli
suuspöytäkirjan sopimuspuolille muuntogeenisten orga
nismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista 15 päivänä
heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (3) 9 artiklan 1
kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(10)

Tuotteille olisi näiden seikkojen perusteella myönnettävä
lupa.

(16)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä
komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa aset
tamassa määräajassa.

(11)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava
yksilöllinen tunniste järjestelmän perustamisesta yksilöl
listen tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muun
togeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004
annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (1) mu
kaisesti.

(17)

Neuvosto ei kokouksessaan 18 päivänä helmikuuta 2008
kyennyt tekemään määräenemmistöpäätöstä ehdotuksen
puolesta eikä sitä vastaan. Näin ollen toimenpiteiden vah
vistaminen kuuluu komissiolle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(12)

EFSA:n antaman lausunnon perusteella maissia
MON863xNK603 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä
valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden aineso
sien ja rehun osalta ei näytä olevan tarpeen esittää muita
erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista säädetään
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja
25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin varmistetaan tuot
teiden käyttö tässä päätöksessä säädetyn luvan rajoissa,
muuntogeenistä organismia sisältävien tai siitä koostuvien
rehujen sekä elintarvikkeisiin ja rehuihin kuulumattomien
tuotteiden, joille haetaan lupaa, merkintöjä olisi täyden

(1) EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.

1 artikla
Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste
Muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MON863xNK603, joka
on aikaansaatu risteyttämällä tapahtumia MON-ØØ863-5 ja
MON-ØØ6Ø3-6 sisältävät maissit, kuten tämän päätöksen liit
teessä olevassa b kohdassa määritellään, osoitetaan yksilöllinen
tunniste MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 asetuksen (EY) N:o
65/2004 mukaisesti.
(2) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.
(3) EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.
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2 artikla
Lupa ja markkinoille saattaminen
Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 koh
taa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään
lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:

5.3.2010

2.
Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain rapor
tit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta
ja tuloksista.
5 artikla
Yhteisön rekisteri

a) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät
maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, koostuvat siitä
tai on valmistettu siitä;

Tämän päätöksen liitteessä olevat tiedot on kirjattava yhteisön
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin asetuk
sen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklan mukaisesti.

b) rehu, joka sisältää maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6,
koostuu siitä tai on valmistettu siitä;

6 artikla

c) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät
maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 tai koostuvat siitä,
samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu maissi
viljelyä lukuun ottamatta.

Luvanhaltija
Luvanhaltija on Monsanto Europe SA, Belgia, joka edustaa seu
raavaa yritystä: Monsanto Company, Yhdysvallat.
7 artikla

3 artikla

Voimassaolo

Merkitseminen

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksi
antamispäivästä.

1.
Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja
25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovel
lettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.
2.
Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c ala
kohdassa tarkoitettujen maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø36 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saa
teasiakirjoissa.
4 artikla
Ympäristövaikutusten seuranta
1.
Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h
kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on
käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

8 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: Monsanto Eu
rope SA, Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgia.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen
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LIITE
a) Hakija ja luvanhaltija:
Nimi:

Monsanto Europe SA.

Osoite:

Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerpen, Belgia

Seuraavan yrityksen puolesta: Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Yhdys
vallat
b) Tuotteiden nimet ja määritelmät:
1) Elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, koostuvat
siitä tai on valmistettu siitä;
2) Rehu, joka sisältää maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, koostuu siitä tai on valmistettu siitä;
3) Muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät maissia MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 tai koostuvat
siitä, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu maissi viljelyä lukuun ottamatta.
Hakemuksessa kuvattu muuntogeeninen maissi MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 on aikaansaatu risteyttämällä muun
nostapahtumia MON-ØØ863-5 ja MON-ØØ6Ø3-6 sisältävät maissit ja ilmentää CryBb1-proteiinia, joka antaa suojan
tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia (Diabrotica spp.) vastaan, ja CP4 EPSPS -proteiinia, jonka ansiosta se kestää
rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia. Kanamysiiniresistenssin tuottavaa nptII-geeniä käytettiin valin
nassa merkkigeeninä.
c) Merkitseminen:
1) Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.
2) Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen maissia MON-ØØ863-5xMONØØ6Ø3-6 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.
d) Havaitsemismenetelmä:
— Tapahtumakohtaiset reaaliaikaiset kvantitatiiviset PCR-tekniikkaan perustuvat menetelmät muuntogeenisiä maissi
linjoja MON-ØØ863-5 ja MON-ØØ6Ø3-6 varten, validoitu maissilla MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6.
— Validoija: asetuksella (EY) N:o 1829/2003 perustettu yhteisön vertailulaboratorio, julkaistu osoitteessa http://
gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm
— Viiteaineisto: ERM®-BF416 (MON-ØØ863-5:n osalta) ja ERM®-BF415 (MON-ØØ6Ø3-6:n osalta), saatavilla Euroo
pan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK), Vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitoksen (IRMM)
kautta osoitteessa: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm
e) Yksilöllinen tunniste:
MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6
f) Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mu
kaisesti vaadittavat tiedot:
Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjausnumero: ks. [täydennetään ilmoitettaessa]
g) Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset:
Ei tarpeen.
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h) Seurantasuunnitelma:
Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma
[Linkki: internetissä julkaistu suunnitelma]
i) Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvik
keiden käytön osalta:
Ei tarpeen.
Huom. Linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon
päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.
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Oikaistaan neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivästä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen
hyväksymisestä
(Euroopan unionin virallinen lehti L 325, 11. joulukuuta 2009)
Kansilehti, ”Sisältö”, ja sivu 35, päätöksen nimi:
korvataan:

”…, tehty 1 päivästä joulukuuta 2009, …”

seuraavasti: ”…, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, …”.
Sivu 36, liite, ”Neuvoston työjärjestys”, 1 artiklan 5 kohdan toinen alakohta:
korvataan:

”… jonkin sen valmistelevan elimen puheenjohtajuutta …”

seuraavasti: ”… jonkin sen valmisteluelimen puheenjohtajuutta …”.
Sivu 46, liite, ”Neuvoston työjärjestys”, 19 artiklan 3 kohdan toinen alakohta:
korvataan:

”Pääsihteeristö pitää valmistelevien elinten luettelon ajan tasalla ja …”

seuraavasti: ”Pääsihteeristö pitää valmisteluelinten luettelon ajan tasalla ja …”.
Sivu 54, liite II, ”Erityissäännökset yleisön oikeudesta tutustua neuvoston asiakirjoihin”, 11 artiklan 4 kohdan b alakohta:
korvataan:

”… tai jossakin sen valmistelevista elimistä kuvaavat …”

seuraavasti: ”… tai jossakin sen valmisteluelimistä kuvaavat …”.
Sivu 54, liite II, ”Erityissäännökset yleisön oikeudesta tutustua neuvoston asiakirjoihin”, 11 artiklan 6 kohdan ensimmäi
nen alakohta:
korvataan:

”… tai jossakin sen valmistelevista elimistä kuvaavat …”

seuraavasti: ”… tai jossakin sen valmisteluelimistä kuvaavat …”.
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TILAUSHINNAT 2010 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.
CD-ROM-levyt korvataan DVD-levyillä vuoden 2010 aikana.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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