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LIITE
asiakirjaan
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS
täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin
sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien,
toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen
kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja
räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen
lykkäämisestä COVID-19-pandemian vuoksi
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LIITE
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liite seuraavasti:
(1)

Lisätään 6.8.1.6–6.8.1.8 kohta seuraavasti:
”6.8.1.6 Asianomainen viranomainen voi 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta
2020 välisenä aikana poiketa 6.8.2 kohdassa vahvistetusta menettelystä ja
nimetä lentoliikenteen harjoittajan ACC3:ksi väliaikaisesti, jos EU:n ilmailun
turvatoimien varmentamista ei ole voitu tehdä objektiivisista syistä, jotka
liittyvät covid-19-taudin aiheuttamaan pandemiakriisiin ja joihin lentoliikenteen
harjoittaja ei voi vaikuttaa. Nimeäminen edellyttää seuraavaa:
(a)

lentoliikenteen harjoittajalla on aktiivinen ACC3-asema asianomaisessa
kolmannen maan toimipaikassa tai sillä on ollut ACC3-asema, joka ei ole
rauennut ennen 1 päivää helmikuuta 2020;

(b)

lentoliikenteen harjoittaja hakee uutta asemaa asianmukaiselta
viranomaiselta, joka on 6.8.1.1 kohdassa yksilöity viranomainen tai vastaa
raukeavasta nimeämisestä, ja vahvistaa sellaisten objektiivisten syiden
olemassaolon, joihin kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei voi vaikuttaa
ja jotka estävät 6.8.2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttymisen tai
viivyttävät sitä;

(c)

lentoliikenteen harjoittaja toimittaa turvaohjelmansa, joka on
asianmukainen ja kattaa kaikki lisäyksen 6-G kohdat, tai vahvistaa, että
nykyinen ohjelma on edelleen ajan tasalla;

(d)

lentoliikenteen harjoittaja toimittaa allekirjoitetun vakuutuksen, jossa se
vahvistaa olevansa sitoutunut jatkamaan niiden turvavaatimusten
täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa, joiden osalta se oli saanut
nykyisen tai rauenneen ACC3-aseman;

(e)

tähän kohtaan perustuva lentoliikenteen harjoittajan nimeäminen
ACC3:ksi myönnetään ajaksi, joka on tapauksen mukaan enintään kuusi
kuukautta nykyisestä tai edellisestä raukeamisesta:

(f)

hakemus, lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma ja sitoumusvakuutus
ilmoitetaan joko kirjallisena tai sähköisessä muodossa.

6.8.1.7 Asianomainen viranomainen voi soveltuvissa tapauksissa sopia asianomaisen
lentoliikenteen harjoittajan kanssa siitä, että 6.8.2.2 kohdan 2 kohdan d
alakohdassa tarkoitettuja vuotuisia EU:n ilmailun turvatoimien varmennuksia
lykätään lisäämällä ne niiden lentoasemien lukumäärään, jotka on määrä
varmentaa lentoliikenteen harjoittajan etenemissuunnitelman seuraavana
vuotena.
6.8.1.8 Asianomaisen viranomaisen on 6.8.1.6 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen
nimeämisen keston aikana toteutettava ACC3:n toimipaikasta tulevien lentojen
määränpäänä olevilla jäsenvaltion lentoasemilla vähintään kolme
vaatimustenmukaisuuden valvontatoimea, jotka koskevat ACC3:n sekä sen
toimitusketjuun
kuuluvien
RA3ja
KC3-osien
soveltamia
turvavalvontatoimenpiteitä. Jos ACC3 ei liikennöi suoria lentoja nimeävään
jäsenvaltioon, vaatimustenmukaisuuden valvontatoimet on koordinoitava
sellaisen toisen jäsenvaltion kanssa, johon ACC3 liikennöi.”
(2)
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Lisätään 6.8.4.10 ja 6.8.4.11 kohta seuraavasti:

1

FI

”6.8.4.10 Asianomainen viranomainen voi 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta
2020 välisenä aikana poiketa 6.8.5 kohdassa vahvistetusta menettelystä ja
nimetä kolmannen maan yksikön RA3:ksi tai KC3:ksi väliaikaisesti, jos EU:n
ilmailun turvaamisen varmentamista ei ole voitu tehdä objektiivisista syistä,
jotka liittyvät covid-19-taudin aiheuttamaan pandemiakriisiin ja joihin kyseinen
yksikkö ei voi vaikuttaa. Nimeäminen edellyttää seuraavaa:
(a)

yksiköllä on aktiivinen RA3- tai KC3-asema tai sillä on ollut RA3- tai
KC3-asema, joka ei ole rauennut ennen 1 päivää helmikuuta 2020;

(b)

yksikkö hakee uutta asemaa asianmukaiselta viranomaiselta, joka tällä
hetkellä vastaa sen raukeavasta tai rauenneesta nimeämisestä, ja vahvistaa
sellaisten objektiivisten syiden olemassaolon, joihin kyseinen yksikkö ei
voi vaikuttaa ja jotka estävät 6.8.5 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten
täyttymisen tai viivyttävät sitä;

(c)

yksikkö toimittaa turvaohjelmansa, joka on asianmukainen ja kattaa kaikki
toteutettavat toimet, tai vahvistaa, että nykyinen ohjelma on edelleen ajan
tasalla;

(d)

yksikkö toimittaa allekirjoitetun vakuutuksen, jossa se vahvistaa olevansa
sitoutunut jatkamaan niiden turvavaatimusten täysimääräistä ja tehokasta
täytäntöönpanoa, joiden osalta se oli saanut nykyisen tai rauenneen RA3tai KC3-aseman;

(e)

tähän kohtaan perustuva yksikön nimeäminen RA3:ksi tai KC3:ksi
myönnetään ajaksi, joka on tapauksen mukaan enintään kuusi kuukautta
nykyisestä tai edellisestä raukeamisesta;

(f)

hakemus, yksikön turvaohjelma ja sitoumusvakuutus ilmoitetaan joko
kirjallisena tai sähköisessä muodossa.

6.8.4.11 Edellä 6.8.4.8 kohdassa tarkoitetut yksiköt, joiden RA3- tai KC3-asema
raukesi 1 päivän helmikuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2020 välisenä aikana
ja joita ei 6.8.4.10 kohdassa tarkoitetuista objektiivisista syistä voitu varmentaa
EU:n ilmailun turvatoimien osalta 6.8.5 kohdan mukaisesti ja joita asianomainen
viranomainen ei sen jälkeen voinut nimetä 6.8.4 kohdan mukaisesti, voivat hakea
komission myöntämää väliaikaista nimeämistä seuraavin edellytyksin:

(3)
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(a)

yksikkö hakee RA3- tai KC3-asemaa komissiolta ja vahvistaa sellaisten
objektiivisten syiden olemassaolon, joihin kyseinen yksikkö ei voi
vaikuttaa ja jotka estävät 6.8.5 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten
täyttymisen tai viivyttävät sitä;

(b)

yksikkö toimittaa allekirjoitetun vakuutuksen, jossa se vahvistaa, että se
on sitoutunut jatkamaan niiden turvavaatimusten täysimääräistä ja
tehokasta täytäntöönpanoa, joiden osalta se oli saanut rauenneen RA3- tai
KC3-aseman, ja että sen turvaohjelma on edelleen ajan tasalla;

(c)

hakemus ja sitoumusvakuutus ilmoitetaan joko kirjallisena tai sähköisessä
muodossa;

(d)

tähän kohtaan perustuva yksikön nimeäminen RA3:ksi tai KC3:ksi
myönnetään ajaksi, joka on enintään kuusi kuukautta edellisestä
raukeamisesta.”

Korvataan 11.1.2 kohta seuraavasti:
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”11.1.2 Henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen toteuttamaan turvatarkastuksia,
kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä tai olemaan vastuussa
niiden toteuttamisesta muualla kuin turvavalvotulla alueella, on läpäistävä
taustan tarkistus.
Työhönottoa edeltävän tarkastuksen läpäisseiden henkilöiden osalta on
saatettava loppuun taustan tarkistus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021.”
(4)

Korvataan 12.4.2.2 kohta seuraavasti:
”12.4.2.2 Standardin 2 voimassaolo päättyy 1 päivänä syyskuuta 2021.”

(5)

Korvataan 12.4.2.4 kohta seuraavasti:
”12.4.2.4 Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle, jos se myöntää
luvan standardin 2 mukaisten EDS-laitteiden käytön jatkamiseen 1 päivän
syyskuuta 2021 jälkeen.”

(6)

Korvataan 12.4.2.6 kohta seuraavasti:
”12.4.2.6 Kaikkien EDS-laitteiden on oltava standardin 3 mukaisia viimeistään 1
päivästä syyskuuta 2021 alkaen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan
12.4.2.3 kohtaa.”

(7)

Korvataan 12.6.3 kohta seuraavasti:
”12.6.3 Asianomainen viranomainen voi sallia sellaisten hiukkasnäytteenottoa
käyttävien ETD-laitteiden, joita ei ole sertifioitu lisäyksen 12-L mukaisiksi ja
jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2014, käytön jatkamisen
enintään 1 päivään heinäkuuta 2021.”
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