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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/413
av den 14 mars 2019
om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 vad gäller tredjeländer som erkänns som
länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande
standarderna för skydd av civil luftfart
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma
skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (2) kompletteras de gemensamma grundläggande
standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 300/2008.

(2)

Genom samma förordning (EG) nr 272/2009 åläggs kommissionen att erkänna likvärdigheten av säkerhets
standarder i tredjeländer, i enlighet med de kriterier som anges i del E i bilagan till den förordningen.

(3)

I bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 (3) förtecknas de tredjeländer som erkänns
som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande
standarderna.

(4)

Kommissionen har fått bekräftelse från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att landet
kommer att behålla sina bestämmelser och standarder för luftfartsskydd likvärdiga med unionslagstiftningen efter
landets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019.

(5)

Kommissionen har kontrollerat att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland uppfyller kriterierna
i del E i bilagan till förordning (EG) nr 272/2009.

(6)

Kommissionen har fastställt ett lämpligt förfarande för att till de övriga medlemsstaterna omfördela ansvaret för
att godkänna lufttrafikföretag, säkerhetsgodkända speditörer från tredjeland och kända avsändare från tredjeland,
som för närvarande godkänns av Förenade kungariket som ACC3, RA3 respektive KC3, och den har fastställt att
detta förfarande bör regleras av tillfälliga genomförandebestämmelser.

(7)

Kommissionen och medlemsstaterna bekräftar det värdefulla bidrag till EU:s säkra leveranskedja för ACC3, RA3
och KC3 som tillhandahålls av de validerare för luftfartsskydd i EU som godkänts av Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland samt möjligheten att föreskriva att medlemsstaterna ska ta över ansvaret för deras
godkännande från och med den 30 mars 2019.

(8)

Genomförandeförordning (EU) 2015/1998 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 19 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
(1) EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för
skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av
de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1).
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 3
Denna förordning ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och
i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen,
om inte annat följer av ett eventuellt avtal om utträde som ingåtts i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska
unionen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska ändras på följande sätt:
1. I kapitel 3 ska tillägg 3-B ersättas med följande:
”TILLÄGG 3-B
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355
I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETS
STANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR
SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad beträffar säkerhetsåtgärder för luftfartyg erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka,
i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det
fördraget inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma
grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart:
Kanada
Färöarna, när det gäller Vágar flygplats
Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montenegro
Republiken Singapore, när det gäller Singapore Changi flygplats
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Amerikas förenta stater
Kommissionen ska omedelbart informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen får information om åtgärder,
inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets
eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.”
2. I kapitel 4 ska tillägg 4-B ersättas med följande:
”TILLÄGG 4-B
PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355
I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETS
STANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR
SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad beträffar passagerare och kabinbagage erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka,
i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det
fördraget inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma
grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart:
Kanada
Färöarna, när det gäller Vágar flygplats
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Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montenegro
Republiken Singapore, när det gäller Singapore Changi flygplats
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Amerikas förenta stater
Kommissionen ska omedelbart informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder,
inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets
eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.”
3. I kapitel 5 ska tillägg 5-A ersättas med följande:
”TILLÄGG 5-A
LASTRUMSBAGAGE
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355
I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETS
STANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR
SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad beträffar lastrumsbagage erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i enlighet med
artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget inte är
tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande
standarderna för skydd av civil luftfart:
Kanada
Färöarna, när det gäller Vágar flygplats
Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montenegro
Republiken Singapore, när det gäller Singapore Changi flygplats
Staten Israel, när det gäller den internationella flygplatsen Ben Gurion
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Amerikas förenta stater
Kommissionen ska omedelbart informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder,
inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets
eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.”
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4. I kapitel 6 ska följande punkt läggas till som punkt 6.8.1.6:
”6.8.1.6 Efter anmälan från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om landets avsikt att utträda ur
Europeiska unionen, i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, ska de ACC3-godkännanden som har utfärdats
av denna medlemsstat omfattas av följande bestämmelser:
a) Ansvaret för de gällande godkännandena överförs till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som
anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 748/2009, ändrad med anledning av Förenade
kungarikets utträde ur unionen.
b) Ansvaret för ACC3-godkännanden för lufttrafikföretag som inte anges i bilagan till kommissionens
förordning (EG) nr 748/2009, i dess ändrade lydelse, överförs till den behöriga myndigheten i enlighet
med vad som anges i punkt 6.8.1.1 c.
c) Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som avses i leden a och b får med den behöriga
myndigheten i en annan medlemsstat avtala att sistnämnda ska ta på sig ansvaret för ACC3godkännandet för ett visst lufttrafikföretag. De berörda medlemsstaterna ska då omedelbart underrätta
kommissionen om detta.
d) Kommissionen kommer att underrätta den behöriga myndigheten i Förenade kungariket om vilka
medlemsstater som övertar ansvaret för ACC3-godkännanden.
e) Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket ska ge den behöriga myndigheten i den övertagande
medlemsstaten tillgång till en kopia av den nödvändiga dokumentation på grundval av vilken den
godkänt de lufttrafikföretag som anges i led a som ACC3. Detta ska omfatta åtminstone den fullständiga
valideringsrapporten, säkerhetsprogrammet och i tillämpliga fall den plan som överenskommits med det
berörda lufttrafikföretaget.
f) Förutsatt att skyldigheterna enligt led e är fullgjorda ska ansvaret för ACC3-godkännanden överföras den
dag då Förenade kungariket utträder ur Europeiska unionen.
g) ACC3-godkännanden för lufttrafikföretag som endast bedriver trafik till Förenade kungariket ska
upphöra att gälla.
h) ACC3-godkännanden som överförts ska fortsätta att gälla till dess att de löper ut och den övertagande
medlemsstaten ska ta över det ansvar och de skyldigheter som beskrivs i denna förordning.
i) Kommissionen kommer att underlätta den administrativa övergången, inbegripet införandet av uppgifter
om ACC3 i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.”
5. I kapitel 6 ska följande punkt läggas till som punkt 6.8.4.10:
”6.8.4.10 Efter anmälan från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om landets avsikt att utträda ur
Europeiska unionen, i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, ska de RA3- och KC3-godkännanden som
har utfärdats av denna medlemsstat omfattas av följande bestämmelser:
a) Ansvaret för RA3- eller KC3-godkännanden för en verksamhetsutövare som består av en filial eller ett
dotterbolag till ett lufttrafikföretag eller ett lufttrafikföretag i sig överförs till den behöriga myndigheten
i den medlemsstat som avses i punkt 6.8.1.1 i denna förordning.
b) Ansvaret för RA3- eller KC3-godkännanden för en verksamhetsutövare som inte är direkt knuten till ett
lufttrafikföretag överförs till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som i punkt 6.8.1.1 anges
som ansvarig för det nationella eller största lufttrafikföretaget i det tredjeland där RA3 eller KC3 verkar.
c) Ansvaret för RA3- eller KC3-godkännanden för en verksamhetsutövare som inte omfattas av led a eller
b överförs till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som i punkt 6.8.1.1 anges som ansvarig
för något av de EU-lufttrafikföretag som är verksamma vid den flygplats där RA3 och KC3 verkar eller
den flygplats som ligger närmast denna verksamhetsutövares anläggning.
d) Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som avses i leden a–c får med den behöriga myndigheten
i en annan medlemsstat avtala att sistnämnda ska ta på sig ansvaret för RA3- eller KC3-godkännandet
för en viss verksamhetsutövare eller ett visst lufttrafikföretag. De berörda medlemsstaterna ska då
omedelbart underrätta kommissionen om detta.
e) Kommissionen kommer att underrätta den behöriga myndigheten i Förenade kungariket om vilka
medlemsstater som övertar ansvaret för landets RA3- och KC3-godkännanden.
f) Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket ska ge den behöriga myndigheten i den övertagande
medlemsstaten tillgång till en kopia av den nödvändiga dokumentation på grundval av vilken den
godkänt en verksamhetsutövare eller ett lufttrafikföretag som RA3 eller KC3. Detta ska åtminstone
omfatta den fullständiga valideringsrapporten och säkerhetsprogrammet för den berörda verksamhets
utövaren eller det berörda lufttrafikföretaget.
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g) Förutsatt att skyldigheterna enligt led f är fullgjorda ska ansvaret för RA3- och KC3-godkännanden
överföras den dag då Förenade kungariket utträder ur Europeiska unionen.
h) RA3- och KC3-godkännanden som överförts ska fortsätta att gälla till dess att de löper ut och den
övertagande medlemsstaten ska ta över det ansvar och de skyldigheter som beskrivs i denna förordning.
i) Kommissionen kommer att underlätta den administrativa övergången, inbegripet införandet av
uppgifter om RA3 och KC3 i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.”
6. I kapitel 6 ska tillägg 6-F ersättas med följande:
”TILLÄGG 6-F
FRAKT OCH POST

6-Fi
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER, PÅ VILKA I ENLIGHET MED ARTIKEL 355
I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETS
STANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR
SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad gäller frakt och post erkänns följande tredjeländer som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är
likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart:
Montenegro
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska utan dröjsmål informeras om kommissionen har information om
åtgärder, inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller
andra landets eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.
6-Fii
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355
I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, FÖR VILKA DET INTE KRÄVS GODKÄNNANDE SOM EN ACC3, ANGES
I KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT C(2015) 8005

6-Fiii
VALIDERINGSÅTGÄRDER I TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA,
I ENLIGHET MED ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI
I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LIKVÄRDIGA MED
VALIDERING AV LUFTFARTSSKYDD I EU

Inga bestämmelser har antagits ännu.”
7. I kapitel 11 ska följande punkter läggas till som punkterna 11.6.3.9 och 11.6.3.10:
”11.6.3.9

Från och med den dag då Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland utträder ur Europeiska
unionen, i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, ska följande bestämmelser gälla för de validerare för
luftfartsskydd i EU som godkänts av denna medlemsstat för att utföra valideringar av lufttrafikföretag,
operatörer och verksamhetsutövare som ansöker om godkännande som ACC3, RA3 respektive KC3:
a) De är inte längre erkända i unionen.
b) De valideringar av luftfartsskydd i EU som utförts före dagen för Förenade kungarikets utträde ur
unionen, inklusive de EU-valideringsrapporter som utfärdats före den dagen, fortsätter att gälla för
godkännandet av de lufttrafikföretag, operatörer och verksamhetsutövare som de har validerat.
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11.6.3.10 Personer och verksamhetsutövare som anges i föregående punkt kan ansöka om godkännande som
validerare för luftfartsskydd i EU av den behöriga myndigheten i en medlemsstat. Den godkännande
medlemsstaten ska
a) från den behöriga myndigheten i Förenade kungariket erhålla nödvändig dokumentation på grundval
av vilken den fysiska eller juridiska personen godkänts som validerare för luftfartsskydd i EU,
b) kontrollera att sökanden uppfyller unionens krav i detta kapitel; om den behöriga myndigheten
förvissats om att så är fallet, får den godkänna personen eller verksamhetsutövaren som validerare för
luftfartsskydd i EU för en period som inte överstiger det godkännande som beviljats av den behöriga
myndigheten i Förenade kungariket,
c) omedelbart underrätta kommissionen, som kommer att säkerställa att valideraren för luftfartsskydd
i EU förs in i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.”

