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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um 

ugvernd í almennings ugi og um niðurfellingu reglugerðar 
(EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reynslan af framkvæmd reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2012 um 
ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum 
grunnkröfum um ugvernd (2), hefur sýnt að gera þarf 
smávægilegar breytingar á fyrirkomulagi á framkvæmd 
tiltekinna sameiginlegra grunnkrafna.

2) Þetta varðar nánari útlistun og einföldun á tilteknum 
sértækum ugverndarráðstöfunum í því skyni að auka 
skýrleika laga, staðla sameiginlega túlkun á löggjö nni og 
til að tryggja enn frekar bestu framkvæmd sameiginlegra 
grunnkrafna um ugvernd.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 59, 1.3.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2013 frá 1. febrúar 2013 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(2) Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1.

3) Breytingarnar varða framkvæmd takmarkaðs fjölda 
ráðstafana í tengslum við aðgangsstýringu, eftirlit 
og eftirlitsferðir, skimun farþega og farangurs, 

ugverndareftirlit með farmi, pósti, birgðum til notkunar 
um borð og ugvallarbirgðum, þjálfun einstaklinga og 
öryggisbúnað.

4) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til 
samræmis við það.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um ugvernd í 
almennings ugi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 173/2012

frá 29. febrúar 2012

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar nánari útlistun og einföldun  
á tilteknum sértækum ugverndarráðstöfunum (*)

2013/EES/16/54

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. febrúar 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

____________
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VIÐAUKI

Viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað liðar 1.1.3.4 komi eftirfarandi:

„1.1.3.4  Þegar einstaklingar eða farþegar og ugverjar, sem hafa ekki verið skimaðir og koma frá þriðju löndum, 
öðrum en þeim sem skráð eru í fylgiskjali 4-B, kunna að hafa haft aðgang að viðkvæmustu hlutunum 
skal fara fram ugverndarleit, eins jótt og unnt er, á þeim svæðum þar sem ugvernd kann að hafa verið 
stofnað í hættu til þess að tryggja, með nokkurri vissu, að á svæðinu séu ekki neinir bannaðir hlutir.

 Ákvæði 1. mgr. telst uppfyllt fyrir loftför þar sem ugverndarleit hefur verið framkvæmd.

 Ákvæði 1. mgr. gildir ekki þegar einstaklingar, sem falla undir lið 1.3.2 og 4.1.1.7, hafa haft aðgang að 
viðkvæmustu hlutunum.

 Að því er varðar farþega og ugverja sem koma frá þriðju löndum, öðrum en þeim sem skráð eru í fylgiskjali 
4-B, gildir 1. mgr. aðeins um þá viðkvæmustu hluta sem notaðir eru fyrir skimaðan lestarfarangur eða 
skimaða brottfararfarþega sem fara ekki með sama loftfari og þessir farþegar og ugverjar frá þriðju 
löndum.“

2)  Eftirfarandi liður bætist við lið 1.2.2.2:

 „Að öðrum kosti má einnig veita aðgang eftir að örugg kennsl hafa verið borin á einstaklinginn með sannprófun 
lífkenniupplýsinga.“

3)  Eftirfarandi liður bætist við lið 1.2.2.4:

 „Ef notast er við lífkenniupplýsingar skal sannprófunin tryggja að einstaklingurinn, sem sækist eftir aðgangi að 
haftasvæði ugverndar, sé handha  einnar af þeim heimildum, sem skráðar er í lið 1.2.2.2, að sú heimild sé gild og 
ha  ekki verið gerð óvirk.“

4)  Eftirfarandi liður 1.2.6.9 bætist við:

„1.2.6.9  Ökutæki, sem aðeins eru notað á ugsvæði og hafa ekki ley  til aksturs á opinberum vegum, má 
undanþiggja beitingu liða 1.2.6.2– 1.2.6.8, að því tilskildu að þau séu greinilega merkt að utanverðu sem 
ökutæki sem notuð eru við starfsemina á þeim ugvelli.“

5)  Eftirfarandi bætist við í lok c-liðar í lið 1.2.7.1:

 „ og

d)  þeim leiðum frá ugstöð eða frá aðgönguleið og að loftfarinu sem ugverjarnir komu með eða munu fara með.“

6)  Í stað liðar 1.5.2 komi eftirfarandi:

„1.5.2  Tíðni og aðferðirnar, sem notaðar eru við eftirlit og eftirlitsferðir, skulu byggjast á áhættumati og skal 
viðeigandi y rvald samþykkja þær. Þær skulu taka tillit:

a)  til stærðar ugvallarins, þ.m.t. umfangs og eðlis ugrekstursins,

b)  til skipulags ugvallarins, einkum innbyrðis tengsla milli mismunandi svæða á ugvellinum og

c)  til möguleika og takmarkana varðandi eftirlit og eftirlitsferðir.

 Ef farið er fram á það, skulu þeir hlutar áhættumatsins, sem varða tíðni og aðferðir sem notaðar eru við eftirlit og 
eftirlitsferðir, vera aðgengilegir með skri egum hætti til að auðvelda samræmiseftirlit.“

7)  Lið 4.1.3.4 er breytt sem hér segir:

a)  í stað c-liðar komi eftirfarandi:

„c)  er keypt á ugsvæði, sem er fyrir innan þann stað þar sem eftirlit með brottfararspjöldum fer fram, á 
afgreiðslu stöðum, sem starfa samkvæmt samþykktum verklagsreglum um ugvernd sem hluti af 

ugverndar áætlun viðkomandi ugvallar, að því tilskildu að vökvanum, úðaefninu eða gelinu sé pakkað 
í poka með innsigli, sem sýnir hvort átt ha  verið við þá, sem veitir fullnægjandi sönnun þess efnis 
að vökvinn, úðaefnið eða gelið ha  verið keypt á ugsvæði viðkomandi ugvallar innan síðustu 24 
klukkustunda eða“,

b)  í stað e- og f-liðar komi eftirfarandi:

„e)  er keypt á öðrum ugvelli í Sambandinu, að því tilskildu að vökvanum, úðaefninu eða gelinu sé pakkað 
í poka með innsigli, sem sýnir hvort átt ha  verið við þá, sem veitir fullnægjandi sönnun þess efnis 
að vökvinn, úðaefnið eða gelið ha  verið keypt á ugsvæði viðkomandi ugvallar innan síðustu 24 
klukkustunda eða
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f)  er keypt um borð í loftfari ugrekanda í ESB, að því tilskildu að vökvanum, úðaefninu eða gelinu sé 
pakkað í poka með innsigli, sem sýnir hvort átt ha  verið við þá, sem veitir fullnægjandi sönnun þess 
efnis að vökvinn, úðaefnið eða gelið ha  verið keypt um borð í viðkomandi loftfari innan síðustu 24 
klukkustunda eða“.

8)  Í stað liðar 5.3.3.2 komi eftirfarandi:

„5.3.3.2  Lestarfarangur, sem er ekki í fylgd farþega sökum þátta annarra en þeirra sem um getur í lið 5.3.2, skal 
fjarlægður úr loftfarinu og hann endurskimaður áður en hann er settur um borð í loftfarið aftur.“

9)  Í stað liðar 6.0.2 komi eftirfarandi:

„6.0.2  Eftirfarandi hlutir teljast vera bannaðir í farm- og póstsendingum:

— samsett sprengju- og íkveikjutæki sem eru ekki utt í samræmi við gildandi öryggisreglur.“

10)  Liður 6.0.3 falli brott.

11)  Í stað liðar 6.3.2.6 komi eftirfarandi:

„6.3.2.6  Viðeigandi y rvald skal geta skoðað þessi gögn, hvenær sem er, áður en sendingin fer um borð í loftfar 
og, eftir það, á meðan uginu stendur eða í 24 klukkustundir, hvort sem varir lengur, og skulu eftirfarandi 
upplýsingar koma fram:

a)  sérauðkenni viðurkennda umboðsaðilans í alstöfum, eins og það kemur frá viðeigandi y rvaldi,

b)  sérauðkenni sendingarinnar, t.d. númer á ugfarmbré  (aðal ugfarmbré  (e. master air waybill) eða 
grunn ugfarmbré  (e. house air waybill)),

c)  innihald sendingarinnar, nema þeirra sendinga sem skráðar eru í d- og e-lið liðar 6.2.3 í lokagerð 
ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar C(2010) 774 frá 13. apríl 2010 (1),

d)  staða ugverndar fyrir sendinguna, þar sem:

— „SPX“ þýðir að sendingin telst örugg fyrir utning með farþega ugi, vöru ugi og póst ugi eða

— „SCO“ þýðir að sendingin er aðeins örugg fyrir utning með vöru ugi og póst ugi eða

— „SHR“ þýðir að sendingin telst örugg fyrir utning með farþega ugi, vöru ugi eða póst ugi 
samkvæmt kröfum um farm sem fylgir mikil hætta,

e)  ástæða þess að staða ugverndar var ge n út, þar sem:

— „KC“ þýðir að sendingin er móttekin frá þekktum sendanda eða 

— „AC“ þýðir að sendingin er móttekin frá skráðum sendanda eða 

— ge ð er upp hvaða úrræði eða aðferð var notuð við skimun eða

— ge n er upp ástæða þess að sendingunni sé veitt undanþága frá skimun,

f)  nafn þess sem gaf út stöðu ugverndar, eða sambærileg skilríki, svo og dagsetning og tímasetning 
útgáfu,

g)  sérauðkenni, sem viðeigandi y rvald úthlutar, allra viðurkenndra umboðsaðila sem hafa samþykkt 
stöðu ugverndar sem annar viðurkenndur umboðsaðili hefur ge ð tiltekinni sendingu.“

_____________
(1) Óbirt.

12)  Eftirfarandi komi í stað liðar 6.3.2.7:

„6.3.2.7  Þegar um er að ræða safnsendingar teljast kröfurnar í liðum 6.3.2.5 og 6.3.2.6 uppfylltar:

a)  ef viðurkenndi umboðsaðilinn, sem annast safnsendinguna, geymir upplýsingarnar, sem gerð er krafa 
um samkvæmt liðum a til g í lið 6.3.2.6, um hverja sendingu fyrir sig á meðan ugi stendur eða í 24 
klukkustundir, hvort sem varir lengur og

b)  ef gögnin, sem fylgja safnsendingunni, hafa að geyma sérauðkenni viðurkennda umboðsaðilans, sem 
annaðist safnsendinguna, í alstöfum, sérauðkenni safnsendingarinnar og ugverndarstöðu hennar.

Ekki skal gera kröfu um að ákvæði a-liðar séu uppfyllt að því er varðar safnsendingar, sem ávallt skulu 
skimaðar eða eru undanþegnar skimum í samræmi við d- og e-lið liðar 6.2.3 í ákvörðun C(2010) 774, ef 
viðurkenndi umboðsaðilinn gefur safnsendingunni sérauðkenni og tilgreinir ugverndarstöðu hennar sem 
og eina ástæðu þess að sú ugverndarstaða var ge n út.“
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13)  Í stað a-liðar í lið 6.6.1.1 komi eftirfarandi:

„a)  skulu viðurkenndur umboðsaðili, þekktur sendandi eða skráður sendandi sjá um að pakka sendingum eða loka 
þeim með innsigli þannig að greinilega sjáist ef átt hefur verið við þær; verði þessu ekki við komið skal grípa 
til annarra verndarráðstafana til að tryggja heilleika sendingarinnar og“

14)  Eftirfarandi bætist aftan við lið 6.8.2.3:

 „Fram til júlímánaðar 2014 mega ACC3- ugrekendur eða ugrekendur, sem koma frá þriðja landi sem skráð er 
í fylgiskjali 6Fii, gefa út y rlýsingu um stöðu ugverndar, í samræmi við d-lið liðar 6.3.2.6, fyrir farm og póst 
til ESB. Frá og með júlímánuði 2014 mega viðurkenndir umboðsaðilar, sem um getur í lið 6.8.3, einnig gefa út 
y rlýsingar um stöðu ugverndar.“

15)  Í stað sjöunda undirliðar í fylgiskjali 6-A komi eftirfarandi:

„—  að [heiti fyrirtækis] mun sjá til þess að viðkomandi starfsfólk fái viðeigandi þjálfun, í samræmi við 11. ka a 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, og geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem það ber á ugvernd innan 
ramma ugverndaráætlunar fyrirtækisins og“.

16)  Annar málsliður undir fyrirsögninni „Bannaðir hlutir“ í fylgiskjali 6-D falli niður.

17)  Í stað fylgiskjals 6-E komi eftirfarandi:

FYLGISKJAL 6-E

YFIRLÝSING FLUTNINGAFYRIRTÆKIS

 Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 300/2008 um sameiginlegar reglur um ugvernd í almennings ugi og 
framkvæmdargerðir hennar,

 staðfesti ég hér með að eftirfarandi verklagsreglum um ugvernd verði fylgt þegar ugfarmur eða ugpóstur, 
sem ugverndareftirlit hefur verið haft með, er sóttur, uttur, geymdur og afhentur [fyrir hönd nafn viðurkennds 
umboðsaðila/ ugrekanda sem hefur ugverndareftirlit með farmi eða pósti/þekkts sendanda/skráðs sendanda]:

— allt starfsfólk, sem ytur þennan ugfarm eða ugpóst, mun hafa fengið almenna þjálfun í ugverndarvitund í 
samræmi við lið 11.2.7 í viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010,

— ráðvendni alls starfsfólks, sem á að ráða og mun hafa aðgang að þessum ugfarmi eða ugpósti, skal sannreynd; 
með þessari sannprófun skal a.m.k. staðfesta deili á einstaklingnum (ef mögulegt er með kennivottorði með 
ljósmynd, ökuskírteini eða vegabré ) og ferilskráin og/eða veitt meðmæli skulu athuguð,

— farmrými í ökutækjum skulu innsigluð eða þau læst; segldúk, sem er í hliðum ökutækja, skal festa tryggilega 
með TIR-vírum; hleðslurými vörubifreiða með ötum palli skulu vera undir eftirliti á meðan ugfarmur er 

uttur,

— rétt fyrir lestun skal leitað í farmrýminu og áreiðanleika leitarinnar viðhaldið þar til lestun er lokið,

— hver ökumaður skal hafa meðferðis kennivottorð, vegabréf, ökuskírteini eða annað skjal, með ljósmynd af 
einstaklingnum, sem hefur verið ge ð út eða viðurkennt af hálfu landsy rvalda,

— ökumenn stansa ekki utan áætlunar milli þess sem þeir sækja og afhenda; þegar ekki verður hjá því komist skal 
ökumaður kanna hvort vernd farmsins sé tryggð sem og heilleika lása og/eða innsigla er hann snýr aftur; ef 
ökumaður verður var við að átt ha  verið við farminn tilkynnir hann y rmanni sínum það og ekki er heimilt að 
afhenda ugfarminn eða ugpóstinn án þess að tilkynna við afhendingu að átt ha  verið við farminn,

— utningar verða ekki boðnir út til þriðja aðila nema þriðji aðilinn ha  einnig utningssamning við [sama 
nafn og hér að framan á viðurkenndum umboðsaðila/þekktum sendanda/skráðum sendanda eða á viðeigandi 
y rvaldi sem hefur samþykkt eða vottað utningafyrirtækið] og

— önnur þjónusta (t.d. geymsla) verður ekki boðin út til annars aðila en viðurkennds umboðsaðila eða aðila, sem 
viðeigandi y rvald hefur vottað eða samþykkt og skráð á lista sem þjónustuaðila fyrir þessa þjónustu.

 g tek fulla ábyrgð á þessari y rlýsingu.

 Nafn:

 Staða innan fyrirtækis:

 Nafn og póstfang félags:

 Dagsetning:

 Undirskrift: “.
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18)  Eftirfarandi liður 8.0.4 bætist við:

„8.0.4  Skráin y r bannaða hluti í birgðum til notkunar um borð er sú sama og sett er fram í fylgiskjali 4-C.“

19)  Í stað liðar 8.1.4.2 komi eftirfarandi:

„8.1.4.2  Til að vera tilnefndur sem þekktur birgir skal aðilinn senda inn „y rlýsingu um skuldbindingar – þekktur 
birgir birgða til notkunar um borð“, sem er að nna í fylgiskjali 8-B, til allra fyrirtækja sem hann afhendir 
birgðir. Y rlýsingin skal undirrituð af lagalegum fyrirsvarsmanni.

 Fyrirtækið, sem þekkti birgirinn afhendir birgðir, skal geyma undirrituðu y rlýsinguna sem sönnun um 
fullgildingu.“

20)  Í stað liðar 8.1.5 komi eftirfarandi:

„8.1.5 Flugverndareftirlit sem ugrekandi, viðurkenndur birgir og þekktur birgir eiga að viðhafa

8.1.5.1  Flugrekandi, viðurkenndur birgir og þekktur birgir birgða til notkunar um borð skulu:

a)  tilnefna einstakling ábyrgan fyrir ugvernd í fyrirtækinu,

b)  sjá til þess að einstaklingar með aðgang að birgðum til notkunar um borð fái almenna þjálfun í 
ugverndarvitund, í samræmi við lið 11.2.7, áður en þeim er veittur aðgangur að birgðunum,

c)  koma í veg fyrir óheimilan aðgang að húsnæði sínu og birgðum til notkunar um borð,

d)  tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í birgðum til notkunar um borð og

e)  nota innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við ökutækin og/eða gámana, sem ytja birgðir til 
notkunar um borð, eða verja ökutækin og/eða gámana.

 Ákvæði e-liðar gilda ekki um utning á ugsvæði.

8.1.5.2  Ef þekktur birgir felur utning birgða öðru fyrirtæki, sem ekki er þekktur birgir ugrekandans eða 
viðurkennda birgisins, skal þekkti birgirinn tryggja að farið séð að öllum ugverndarráðstöfunum sem 
tilgreindar eru í lið 8.1.5.1.

8.1.5.3  Flugverndareftirlit, sem ugrekandi og viðurkenndur birgir eiga að viðhafa, fellur einnig undir 
viðbótarákvæðin sem mælt er fyrir um í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar.“

21)  Í stað sjöunda undirliðar í fylgiskjali 8-A komi eftirfarandi:

„—  að [heiti fyrirtækis] muni sjá til þess að viðkomandi starfsfólk fái viðeigandi þjálfun, í samræmi við 11. ka a 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, og geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem það ber á ugvernd innan 
ramma ugverndaráætlunar fyrirtækisins og“.

22)  Í stað fylgiskjals 8-B komi eftirfarandi:

„FYLGISKJAL 8-B

YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR

ÞEKKTUR BIRGIR BIRGÐA TIL NOTKUNAR UM BORÐ

 Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 300/2008 um sameiginlegar reglur um ugvernd í almennings ugi og 
framkvæmdargerðir hennar,

 lýsi ég því y r

— að [heiti fyrirtækis]

a)  muni tilnefna einstakling ábyrgan fyrir ugvernd í fyrirtækinu,

b)  muni sjá til þess að einstaklingar með aðgang að birgðum til notkunar um borð fái almenna þjálfun í 
ugverndarvitund, í samræmi við lið 11.2.7 í viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, áður en þeim er 

veittur aðgangur að birgðunum,

c)  muni koma í veg fyrir óheimilan aðgang að húsnæði sínu og birgðum til notkunar um borð,

d)  muni tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í birgðum til notkunar um borð og

e)  muni nota innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við ökutækin og/eða gámana, sem ytja birgðir til 
notkunar um borð, eða verja ökutækin og/eða gámana (þessi liður gildir ekki um utning á ugsvæði).
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 Þegar utningur birgða er falinn öðru fyrirtæki, sem ekki er þekktur birgir ugrekandans eða viðurkennda 
birgisins, mun [heiti fyrirtækis] tryggja að farið séð að öllum framangreindum ugverndarráðstöfunum.

— að til að tryggja að farið sé að ákvæðum muni [heiti fyrirtækis] sýna fulla samvinnu við allar skoðanir, eftir því 
sem þörf krefur, og veita aðgang að öllum þeim gögnum sem skoðunarmenn biðja um,

— að [heiti fyrirtækis] muni upplýsa [heiti ugrekanda eða viðurkennds birgis, sem það afhendir birgðir] um öll 
alvarleg ugverndarbrot og allar grunsamlegar aðstæður, sem gætu skipt máli fyrir birgðir til notkunar um borð, 
einkum allar tilraunir til að fela bannaða hluti í birgðum,

— að [heiti fyrirtækis] muni sjá til þess að viðkomandi starfsfólk fái viðeigandi þjálfun, í samræmi við 11. ka a 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, og geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem það ber á ugvernd og

— að [heiti fyrirtækis] muni tilkynna [ ugrekanda eða viðurkenndum birgi, sem það afhendir birgðir til notkunar 
um borð]:

a)  ef það hættir starfsemi eða

b)  ef það getur ekki lengur farið að kröfum viðeigandi löggjafar ESB.

 g tek fulla ábyrgð á þessari y rlýsingu.

 Lagalegur fyrirsvarsmaður

 Nafn:

 Dagsetning:

 Undirskrift: “.

23)  Eftirfarandi liður 9.0.4 bætist við:

„9.0.4  Skráin y r bannaða hluti í ugvallarbirgðum er sú sama og sett er fram í fylgiskjali 4-C.“

24)  Í stað liðar 9.1.1.1 komi eftirfarandi:

„9.1.1.1  Flugvallarbirgðir skulu skimaðar áður en heimilt er að ytja þær inn á haftasvæði ugverndar:

a)  nema viðhaft ha  verið tilskilið ugverndareftirlit með birgðunum af hálfu rekstraraðila ugvallar, 
sem ytur þær til eigin ugvallar, og birgðirnar ha  verið varðar gegn óheimilum aðgangi frá því þetta 
eftirlit fór fram og þar til þær voru uttar inn á haftasvæði ugverndar eða 

b)  nema viðhaft ha  verið tilskilið ugverndareftirlit með birgðunum af hálfu þekkts birgis og þær 
ha  verið varðar gegn óheimilum aðgangi frá því þetta eftirlit fór fram þar til þær voru uttar inn á 
haftasvæði ugverndar.“

25)  Í stað liðar 9.1.3.2 komi eftirfarandi:

„9.1.3.2 Til að vera tilnefndur þekktur birgir skal aðilinn senda inn „y rlýsingu um skuldbindingar — þekktur 
birgir ugvallarbirgða“, sem er að nna í fylgiskjali 9-A, til rekstraraðila ugvallarins. Y rlýsingin skal 
undirrituð af lagalegum fyrirsvarsmanni.

 Rekstraraðili ugvallar skal geyma undirrituðu y rlýsinguna sem sönnun um fullgildingu.“

26)  Í stað liðar 9.1.4 komi eftirfarandi:

„9.1.4 Flugverndareftirlit sem þekktur birgir eða rekstraraðili ugvallar á að viðhafa

 Þekktur birgir ugvallarbirgða eða rekstraraðili ugvallar sem afhendir ugvallarbirgðir á haftasvæði 
ugverndar skal:

a)  tilnefna einstakling ábyrgan fyrir ugvernd í fyrirtækinu,

b)  sjá til þess að einstaklingar með aðgang að ugvallarbirgðum fái almenna þjálfun í ugverndarvitund, 
í samræmi við lið 11.2.7, áður en þeim er veittur aðgangur að birgðunum,
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c)  koma í veg fyrir óheimilan aðgang að húsnæði sínu og ugvallarbirgðum,

d)  tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í ugvallarbirgðum og

e)  nota innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við ökutækin og/eða gámana sem ytja ugvallarbirgðir, 
eða verja ökutækin og/eða gámana.

 Ákvæði e-liðar gildir ekki um utning á ugsvæði.

 Ef þekktur birgir felur utning birgða til ugvallarins öðru fyrirtæki, sem ekki er þekktur birgir rekstraraðila 
ugvallarins, skal þekkti birgirinn tryggja að farið séð að öllum ugverndarráðstöfunum sem tilgreindar eru í 

þessum lið.“

27)  Í stað fylgiskjals 9-A komi eftirfarandi:

FYLGISKJAL 9-A

YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR

ÞEKKTUR BIRGIR FLUGVALLARBIRGÐA

 Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 300/2008 um sameiginlegar reglur um ugvernd í almennings ugi og 
framkvæmdargerðir hennar,

 lýsi ég því y r

— að [heiti fyrirtækis]

a)  muni tilnefna einstakling ábyrgan fyrir ugvernd í fyrirtækinu,

b)  muni sjá til þess að einstaklingar með aðgang að ugvallarbirgðum fái almenna þjálfun í ugverndarvitund, 
í samræmi við lið 11.2.7 í viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, áður en þeim er veittur aðgangur að 
birgðunum,

c)  muni koma í veg fyrir óheimilan aðgang að húsnæði sínu og ugvallarbirgðum,

d)  muni tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í ugvallarbirgðum og

e)  muni nota innsigli, sem sýnir hvort átt hefur verið við ökutækin og/eða gámana, sem ytja ugvallarbirgðir, 
eða verja ökutækin og/eða gámana (þessi liður gildir ekki um utning á ugsvæði).

[Heiti fyrirtækis] mun tryggja að farið séð að öllum framangreindum ugverndarráðstöfunum, þegar utningur 
birgða er falinn öðru fyrirtæki, sem ekki er þekktur birgir rekstraraðila ugvallarins.

— að til að tryggja að farið sé að ákvæðum muni [heiti fyrirtækis] sýna fulla samvinnu við allar skoðanir, eftir því 
sem þörf krefur, og veita aðgang að öllum þeim gögnum sem skoðunarmenn biðja um,

— að [heiti fyrirtækis] muni upplýsa [rekstraraðila ugvallar] um öll alvarleg ugverndarbrot og allar grunsamlegar 
aðstæður, sem gætu skipt máli fyrir ugvallarbirgðir, einkum allar tilraunir til að fela bannaða hluti í birgðum,

— að [heiti fyrirtækis] muni sjá til þess að viðkomandi starfsfólk fái viðeigandi þjálfun, í samræmi við 11. ka a 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, og geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem það ber á ugvernd og

— að [heiti fyrirtækis] muni upplýsa [rekstraraðila ugvallar]:

a)  ef það hættir starfsemi eða

b)  ef það getur ekki lengur farið að kröfum viðeigandi löggjafar ESB.

 g tek fulla ábyrgð á þessari y rlýsingu.

 Lagalegur fyrirsvarsmaður

 Nafn:

 Dagsetning:

 Undirskrift: “.

28)  Eftirfarandi liður 11.2.7 bætist við:

„11.2.7 Almenn þjálfun einstaklinga sem þurfa að búa y r ugverndarvitund

 Að lokinni almennri þjálfun í ugverndarvitund skal viðkomandi búa y r eftirfarandi hæfni:

a)  þekkingu á undangengnu ólögmætu athæ  í almennings ugi, hryðjuverkastarfsemi og núverandi 
hættum,
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b)  þekkingu á viðeigandi lagaskilyrðum,

c)  þekkingu á markmiðum ugverndar og skipulagningu hennar í vinnuumhver  sínu, þ.m.t. skyldum og 
ábyrgð einstaklinga sem framkvæma ugverndareftirlit,

d)  þekkingu á verklagsreglum við skýrslugjöf og

e)  getu til að bregðast á réttan hátt við atvikum er tengjast ugvernd.

 Allir einstaklingar, sem fá almenna þjálfun í ugverndarvitund, þurfa að sýna fram á skilning á öllum þeim sviðum, 
sem um getur í þessum lið, áður en þeir hefja störf.“ 

29)  Í stað a-liðar í lið 11.4.2 komi eftirfarandi:

„a)  að því er varðar hæfni sem fæst við grunnþjálfun, við sértæka þjálfun og þjálfun í ugverndarvitund, á a.m.k. 
mm ára fresti eða, í tilvikum þegar hæfni hefur ekki verið nýtt í sex mánuði eða meira, áður en ugverndarstörf 

hefjast á ný og“.

30)  Í stað liðar 12.7.2.2 komi eftirfarandi:

„12.7.2.2  Allur búnaður, sem notaður er við skimun vökva, úðaefna og gels, skal uppfylla staðal 1.

 Staðall 1 fellur úr gildi 29. apríl 2016.“

___________


