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Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1082/2012

frá 9. nóvember 2012

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar ESB-fullgildingu 
flugverndar (*)

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 
frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd (2) er ekki að 
finna ítarlegar reglur um ESB-fullgildingu flugverndar. 
Nauðsynlegt er að innleiða slíkar reglur til að samræma 
skilyrðin sem miðað er við þegar ákvarðað er hvort kröfur 
um flugvernd séu uppfylltar.

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

3)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi sem komið var á fót með 1. mgr. 19. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 324, 22.11.2012, bls. 25. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2014 frá  
14. febrúar 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, bíður birtingar. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

2. gr.

Aðildarríki skulu, eigi síðar en 31. janúar 2013, sýna 
framkvæmdastjórninni hvernig þau leggja sitt af mörkum við 
framkvæmd liðar 11.6 að því er varðar lið 6.8 í viðaukanum við 
reglugerð (ESB) nr. 185/2010.

Óháðir matsmenn, sem hafa fengið vottun áður en þessi 
reglugerð öðlaðist gildi, viðhalda viðkomandi menntun og 
hæfi til að veita þekktum sendendum í aðildarríkjunum ESB-
fullgildingu flugverndar þar til vottun þeirra rennur út eða í 
fimm ár, hvort tímabilið sem er skemmra.

3. gr.

Framkvæmdastjórnin mun skoða og meta beitingu þeirra 
ráðstafana sem kveðið er á um í þessari reglugerð og, ef við á, 
leggja fram tillögu eigi síðar en 30. júní 2015.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún er birt.

2014/EES/12/28

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

Gjört í Brussel 9. nóvember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

___________
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VIÐAUKI

A.  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010:

1)  Ákvæðum b-liðar í lið 6.3.1.2 er breytt sem hér segir:

a)  í fyrstu undirgrein komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“,

b)  í annarri undirgrein komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“.

2)  Ákvæðum b-liðar í lið 6.4.1.2 er breytt sem hér segir:

a)  í fyrstu undirgrein komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“,

b)  í annarri undirgrein komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“,

c)  í þriðju undirgrein komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“,

d)  í fimmtu undirgrein komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“.

B.  Eftirfarandi komi í stað liðar 6.8:

„6.8.   VÖRN FARMS OG PÓSTS SEM FLUTT ER INN Í EVRÓPUSAMBANDIÐ FRÁ ÞRIÐJU LÖNDUM

6.8.1.  Tilnefning flugrekenda

6.8.1.1.  Flugrekandi, sem flytur farm eða póst frá flugvelli í þriðja landi og er ekki skráður í fylgiskjal 6-F 
vegna flugskipta, gegnumferðar eða affermingar á einhverjum þeim flugvelli sem fellur undir gildissvið 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008, skal tilnefndur sem „flugrekandi sem flytur flugfarm eða flugpóst inn í 
Evrópusambandið frá flugvelli í þriðja landi“ (ACC3-flugrekandi):

a)  af hlutaðeigandi yfirvaldi aðildarríkis sem gaf út flugrekendaskírteinið,

b)  af hlutaðeigandi yfirvaldi aðildarríkis sem skráð er í viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 748/2009(3), eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) nr. 394/2011(4) um skrána yfir 
umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi í skilningi I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2003/87/EB(5) 1. janúar 2006 eða eftir þann dag, að því er varðar flugrekendur sem ekki 
hafa flugrekandaskírteini sem aðildarríki hefur gefið út,

c)  af hlutaðeigandi yfirvaldi þess aðildarríkis, þar sem flugrekandinn hefur höfuðstöðvar sínar innan 
Evrópusambandsins, eða af öðru viðeigandi yfirvaldi í Sambandinu, eftir samkomulagi við það 
yfirvald, að því er varðar flugrekendur sem ekki hafa flugrekandaskírteini sem er útgefið af 
aðildarríki og eru ekki skráðir í viðaukann við reglugerð (EB) nr. 748/2009.

6.8.1.2.  Tilnefning flugrekanda sem ACC3-flugrekanda, að því er varðar farm- og póstflutninga hans frá 
flugvelli þar sem farið er fram á ACC3-tilnefningu (hér á eftir nefndir, „viðkomandi farmflutningar“), 
skal byggjast á:

a)  tilnefningu einstaklings sem ber heildarábyrgð fyrir hönd flugrekanda á framkvæmd verndarákvæða 
um farm eða póst að því er varðar viðkomandi farmflutninga og

b)  til 30. júní 2014, „yfirlýsingu á skuldbindingum — ACC3“ eins og tilgreint er í fylgiskjali 6-H 
þar sem staðfest er framkvæmd flugverndaráætlunar sem tekur til þáttanna sem tilgreindir eru 
í fylgiskjali 6-G; yfirlýsingin skal undirrituð af lagalegum fyrirsvarsmanni umsækjanda eða 
einstaklingi sem ber ábyrgð á flugverndinni; hlutaðeigandi yfirvald skal annaðhvort halda eftir afriti 
eða frumriti þar til ACC3-tilnefningin fellur úr gildi,

c)  frá 1. júlí 2014, ESB-fullgildingarskýrslu flugverndar þar sem staðfest er framkvæmd 
verndarráðstafana.

(3) Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 107, 27.4.2011, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.“
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6.8.1.3.  Hlutaðeigandi yfirvald skal úthluta tilnefndum ACC3-flugrekanda sérauðkenni í alstöfum á stöðluðu 
formi sem auðkennir flugrekandann og flugvöll í þriðja landi þar sem flugrekandinn hefur verið 
tilnefndur til að flytja farm eða póst til Sambandsins.

6.8.1.4.  Tilnefningin skal gilda frá þeim degi sem hlutaðeigandi yfirvald færði upplýsingar um ACC3-
flugrekandann í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur og í fimm 
ár hið lengsta.

6.8.1.5.  ACC3-flugrekandi, sem er skráður í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta 
sendendur, skal viðurkenndur í öllum aðildarríkjum, að því er varðar allt flug frá viðkomandi flugvelli í 
þriðja landi til Evrópusambandsins.

6.8.2. ESB-fullgilding flugverndar að því er varðar ACC3-flugrekanda

6.8.2.1.  ESB-fullgilding flugverndar að því er varðar viðkomandi farmflutninga flugrekanda skal fela í sér:

a)  athugun á flugverndaráætlun flugrekanda til að tryggja að hún sé viðeigandi og heildstæð að því er 
varðar alla liðina, sem settir eru fram í fylgiskjali 6-G, og

b)  sannprófun á framkvæmd flugverndarráðstafana, að því er varðar viðkomandi farmflutninga, með 
því að nota gátlistann sem settur er fram í fylgiskjali 6-C3.

6.8.2.2.  Sannprófun framkvæmda vegna ESB-fullgildingar flugverndar skal eiga sér stað á staðnum, þannig að 
það svari til eins af eftirfarandi:

1.  Á flugvelli þar sem flugrekandi stundar viðkomandi farmflutninga áður en hægt er að veita 
flugvellinum ACC3-tilnefningu.

 Ef í ljós kemur við ESB-fullgildingu flugverndar að a.m.k. eitt markmiðanna, sem talin eru upp í 
gátlistanum í fylgiskjali 6-C3, hafi ekki náðst skal hlutaðeigandi yfirvald ekki tilnefna flugrekanda 
sem ACC3-flugrekanda að því er varðar viðkomandi farmflutninga nema flugrekandinn færi 
sönnur á að hann hafi gert ráðstafanir til að ráða bót á þeim annmörkum sem komu í ljós.

2.  Á dæmigerðum fjölda flugvalla þar sem flugrekandi stundar viðkomandi farmflutninga áður en 
ACC3-tilnefning er veitt öllum flugvöllum þar sem flugrekandi stundar viðkomandi farmflutninga. 
Eftirfarandi skilyrði gilda:

a)  flugrekandi, sem annast röð viðkomandi farmflutninga, fer fram á þennan möguleika,

b)  hlutaðeigandi yfirvald hefur gengið úr skugga um að flugrekandi noti innri gæðatryggingaráætlun 
vegna verndar sem jafngildir ESB-fullgildingu flugverndar,

c)  dæmigerður fjöldi skal vera a.m.k. þrír flugvellir eða 5%, hvort sem er hærra, og allir flugvellir 
sem eru á miklu áhættusvæði,

d)  hlutaðeigandi yfirvöld hafa samþykkt áætlun sem tryggir ESB-fullgildingu flugverndar, að 
því er varðar hvert ár sem tilnefningin gildir einnig fyrir aðra viðbótarflugvelli sem munu fá  
ACC3-tilnefningu, eða þar til allir flugvellir hafa fengið fullgildingu; á hverju ári skulu þessar 
fullgildingar jafngilda þeim fjölda sem farið er fram á í c-lið; í áætluninni skal gera grein fyrir 
vali á viðbótarflugvöllum,

e)  allar ACC3-tilnefningar skulu falla úr gildi á sama degi,

f)  ef ein af ESB-fullgildingunum flugverndar, sem samþykktar eru samkvæmt áætluninni, sýnir 
fram á að a.m.k. eitt eða fleiri markmiðanna, sem talin eru upp í gátlistanum í fylgiskjali 6-C3, 
hafi ekki náðst skal hlutaðeigandi yfirvald sem veitir tilnefninguna fara fram á að færðar verði 
sönnur á að gerðar hafi verið ráðstafanir til að ráða bót á þeim annmörkum sem komu í ljós á 
þeim flugvelli og, með hliðsjón af alvarleika annmarkanna, krefjast:

— ESB-fullgildingar flugverndar á öllum þeim flugvöllum þar sem farið er fram á ACC3-
tilnefningu, í samræmi við lið 6.8.2.2.1, innan frests sem hlutaðeigandi yfirvald setur eða

— tvöfalt fleiri ESB-fullgildingar flugverndar en fastsett er samkvæmt d-lið, að því er varðar 
hvert ár sem eftir er af ACC3-tilnefningum.
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6.8.2.3.  Hlutaðeigandi yfirvald getur tilnefnt flugrekanda sem ACC3-flugrekanda í takmarkaðan tíma, sem 
lýkur eigi síðar en 30. júní 2016, ef ESB-fullgilding flugverndar gat ekki farið fram af hlutlægum 
ástæðum sem flugrekandi ber ekki ábyrgð á. Ef slík tilnefning er veitt til lengri tíma en þriggja mánaða 
skal hlutaðeigandi yfirvald ganga úr skugga um að flugrekandi noti innri gæðatryggingaráætlun vegna 
verndar sem jafngildir ESB-fullgildingu flugverndar.

6.8.2.4.  Ef ESB-fullgilding flugverndar, að því er varðar ACC3-flugrekanda, átti sér stað fyrir 1. júlí 2014 
og sýndi ekki fram á að kröfurnar í öðrum málslið í lið 6.8.3.2 hefðu verið framkvæmdar skal 
ACC3-flugrekandinn, eigi síðar en 1. júlí 2014, færa sönnur á það fyrir hlutaðeigandi yfirvöldum 
að þessar kröfur hafi verið framkvæmdar. Sönnunin skal fela í sér uppfærslu á viðkomandi þáttum 
flugverndaráætlunarinnar og getur falið sér í sér sannprófun á staðnum til eftirfylgni.

6.8.2.5.  Skrá skal ESB-fullgildingu flugverndar í fullgildingarskýrslu sem samanstendur a.m.k. af yfirlýsingu um 
skuldbindingar, eins og hún er sett fram í fylgiskjali 6-H1, gátlista, sem settur er fram í fylgiskjali 6-C3, 
og yfirlýsingu ESB-matsmanns fyrir flugvernd sem sett er fram í fylgiskjali 11-A.  ESB-matsmaður fyrir 
flugvernd skal leggja fullgildingarskýrslu fyrir hlutaðeigandi yfirvöld og afhenda flugrekandanum sem 
hefur fengið fullgildingu afrit af henni.

6.8.3. Flugverndareftirlit með farmi og pósti sem kemur frá þriðja landi

6.8.3.1.  ACC3-flugrekandi skal tryggja að allur farmur og póstur, sem fluttur er og fer í flugskipti, gegnumferð 
eða affermingu á flugvelli í Sambandinu, sé skimaður, nema:

a)  viðurkenndur umboðsaðili með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd hafi haft tilskilið flugverndareftirlit 
með sendingunni og sendingin hafi verið varin gegn óheimilum aðgangi frá því þetta flugverndareftirlit 
fór fram og þar til hún var sett um borð eða

b)  þekktur sendandi með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd hafi haft tilskilið flugverndareftirlit með 
sendingunni og sendingin hafi verið varin gegn óheimilum aðgangi frá því þetta flugverndareftirlit 
fór fram og þar til hún var sett um borð eða

c)  skráður sendandi, á ábyrgð viðurkennds umboðsaðila með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd, hafi 
haft tilskilið flugverndareftirlit með sendingunni og sendingin hafi verið varin gegn óheimilum 
aðgangi frá því þetta flugverndareftirlit fór fram og þar til hún var sett um borð og hún sé ekki sett 
um borð í farþegaloftfar eða

d)  sendingin sé undanþegin skimun í samræmi við d-lið liðar 6.1.1 í reglugerð (ESB) nr. 185/2010 
og hafi verið varin gegn óheimilum aðgangi frá því að hún varð auðgreinanlegur flugfarmur eða 
flugpóstur og þar til hún var sett um borð.

6.8.3.2.   Þar til 30. júní 2014 skulu skimunarkröfurnar, sem settar eru fram í lið 6.8.3.1, að lágmarki uppfylla 
kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO).  Eftir það skal farmur og póstur, sem fluttur er til 
Sambandsins, skimaður með einu af þeim úrræðum eða aðferðum sem um getur í lið 6.2.1 í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2010/774/ESB og eru fullnægjandi til að tryggja, með nokkurri vissu, að hann 
innihaldi enga bannaða hluti.

6.8.3.3.  ACC3-flugrekandi skal tryggja, að því er varðar:

a)  farm og póst í flutningi og gegnumferð, að skimun, í samræmi við lið 6.8.3.2, eða flugverndareftirliti 
hafi verið beitt á upphafsstað eða annars staðar í birgðakeðjunni og að slíkar vörusendingar hafi 
verið varðar gegn óheimilum aðgangi frá því að flugverndareftirliti var beitt og þar til sendingarnar 
voru settar um borð,

b)  farm og póst sem mikil áhætta fylgir, að flugrekandi sjálfur eða eining með ESB-fullgildingu fyrir 
flugvernd hafi beitt skimun í samræmi við lið 6.7 á upphafsstað eða annars staðar í birgðakeðjunni, 
að slíkar vörusendingar hafi fengið SHR-merkingu og verið varðar gegn óheimilum aðgangi frá því 
að flugverndareftirliti var beitt og þar til sendingarnar voru settar um borð.

6.8.3.4.   Sérauðkenni í alstöfum ACC3-flugrekandans og staða flugverndar fyrir sendinguna, eins og um getur 
í d-lið liðar 6.3.2.6 og viðurkenndur umboðsaðili með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd gefur út, skal 
koma fram á meðfylgjandi gögnum, annaðhvort á flugfarmbréfi, í sambærilegum póstskjölum eða í 
sérstakri yfirlýsingu og annaðhvort á rafrænu formi eða skriflega.

6.8.3.5.  Ef viðurkenndi umboðsaðilinn, sem um getur í lið 6.8.4, er ekki til staðar hefur ACC3-flugrekandi eða 
flugrekandi sem kemur frá þriðja landi, sem skráð er í fylgiskjali 6-Fii, heimild til að gefa út yfirlýsingu 
um stöðu flugverndar.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 12/168 27.2.2014

6.8.4. Fullgilding viðurkenndra umboðsaðila og þekktra sendenda

6.8.4.1.  Til þess að verða viðurkenndur umboðsaðili  eða þekktur sendandi með ESB-fullgildingu flugverndar 
skulu einingar í þriðja landi hljóta fullgildingu samkvæmt einum af eftirfarandi tveimur möguleikum og 
færðar í gagnagrunn ACC3-flugrekanda, sem umboðsaðilinn eða sendandinn sendir farm eða póst beint 
til með hliðsjón af flutningi til Sambandsins:

a)  í flugverndaráætlun ACC3-flugrekanda skal setja fram upplýsingar um flugverndareftirlit sem 
einingar í þriðju löndum hafa framkvæmt fyrir hans hönd og sem flugrekandinn tekur við farmi eða 
pósti frá með hliðsjón af beinum flutningi til Sambandsins; ESB-fullgilding flugverndar til handa 
ACC3-flugrekanda skal fullgilda flugverndareftirlitið sem þessar einingar beita eða

b)  einingar í þriðja landi leggja viðkomandi starfsemi í tengslum við afgreiðslu farms fyrir ESB-
fullgildingu flugverndar á fimm ára fresti hið lengsta og afhenda ACC3-flugrekendum afrit af 
fullgildingarskýrslu.

6.8.4.2.  Ef sú niðurstaða kemur í ljós við ESB-fullgildingu flugverndar, samkvæmt b-lið liðar 6.8.4.1, að 
einingunni

a)  hafi tekist að ná markmiðunum, sem um getur í viðkomandi gátlista, skal í fullgildingarskýrslunni 
koma fram að einingin sé tilnefnd sem viðurkenndur umboðsaðili eða þekktur sendandi með ESB-
fullgildingu flugverndar; matsmaðurinn skal afhenda einingunni sem hefur fengið fullgildingu 
frumrit af fullgildingarskýrslunni,

b)  hafi ekki tekist að ná markmiðunum, sem um getur í viðkomandi gátlista, hefur einingin ekki 
heimild til að vinna við farm til flutnings inn í Evrópusambandið; einingin skal fá eintak að 
fullgerðum gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.

6.8.4.3.  ACC3-flugrekandi skal viðhalda gagnagrunni þar sem finna má a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir 
hvern viðurkenndan umboðsaðila eða þekktan sendanda sem hlotið hefur ESB-fullgildingu flugverndar 
í samræmi við lið 6.8.4.1 og sem hann tekur beint við farmi eða pósti frá með hliðsjón af flutningi til 
Sambandsins:

a)  upplýsingar um fyrirtækið, þ.m.t. áreiðanlegt heimilisfang fyrirtækisins,

b)  hvers eðlis fyrirtækið er, að undanskildum viðkvæmum viðskiptaupplýsingum,

c)  samskiptaupplýsingar, þ.m.t. samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð 
á flugvernd og

d)  skráningarnúmer fyrirtækisins, ef við á,

e)  fullgildingarskýrslu, þar sem hún er til staðar og eigi síðar en 1. júlí 2014.

Gagnagrunnurinn skal vera aðgengilegur til skoðunar fyrir ACC3-flugrekanda.

Aðrar einingar með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd mega viðhalda slíkum gagnagrunni.

6.8.5. Ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum og afturköllun tilnefningar ACC3-flugrekanda

6.8.5.1.  Ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum

1.   Ef framkvæmdastjórnin eða hlutaðeigandi yfirvald kemst að raun um alvarlegan annmarka sem 
varðar starfsemi ACC3-flugrekanda og sem talinn er hafa veruleg áhrif á almenna flugvernd í 
Evrópusambandinu skal:

a)  þegar í stað upplýsa viðkomandi ACC3-flugrekanda um það, fara fram á athugasemdir frá 
honum og að hann geri viðeigandi ráðstafanir til að ráða bót á alvarlegu annmörkunum,

b)  þegar í stað upplýsa framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin um það.

2.  Ef hlutaðeigandi yfirvaldi hefur ekki tekist að gera tilskildar úrbætur hefur framkvæmdastjórnin, 
að höfðu samráði við stjórnsýslunefnd um flugvernd í almenningsflugi, heimild til að ákvarða að 
flugrekandinn verði ekki lengur viðurkenndur sem ACC3-flugrekandi, annaðhvort að því er varðar 
ákveðna flugleið eða allar flugleiðir frá þriðju löndum til Evrópusambandsins. Í slíkum tilvikum 
skal fella upplýsingar um ACC3-flugrekandann brott úr gagnagrunni Sambandsins yfir viðurkennda 
umboðsaðila og þekkta sendendur.

3.  Ef viðurkenning á ACC3-flugrekanda hefur verið afturkölluð, í samræmi við lið 6.8.5.1, skal 
flugrekandi ekki öðlast hana aftur eða vera skráður í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda 
umboðsaðila eða þekkta sendendur, fyrr en staðfest hefur verið með ESB-fullgildingu flugverndar 
að bót hafi verið ráðin á alvarlegu annmörkunum og hlutaðeigandi yfirvaldi hafi tilkynnt það 
nefndinni um flugvernd í almenningsflugi.
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6.8.5.2.   Afturköllun

 Hlutaðeigandi yfirvald, sem tilnefndi ACC3-flugrekandann, ber ábyrgð á því að fella  ACC3-flugrekanda 
brott úr „gagnagrunni Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur“:

a)  að beiðni eða í samráði við flugrekanda, eða

b)  ef ACC3-flugrekandi sinnir ekki viðkomandi vinnu við farm og bregst ekki við beiðni um 
athugasemdir eða kemur með öðrum hætti í veg fyrir mat á áhættu fyrir flug.

C.  Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-C:

„FYLGISKJAL 6-C3

GÁTLISTI FYRIR FULLGILDINGU FYRIR ACC3-FLUGREKENDUR

Tilnefning ACC3-flugrekanda (flugrekandi sem flytur flugfarm eða flugpóst til Evrópusambandsins frá flugvelli 
í þriðja landi) er forsenda þess að geta flutt flugfarm eða flugpóst til Evrópusambandsins(1) (ESB) eða Íslands, 
Noregs og Sviss og gerð er krafa um hana í reglugerð (ESB) nr. 185/2010, eins og henni var breytt með 
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 859/2011 (2).

Að jafnaði er farið fram á ACC3-tilnefningu fyrir öll flug sem flytja farm eða póst sem fer í flugskipti, gegnumferð 
eða affermingu á flugvöllum ESB/EES. Viðeigandi yfirvöld aðildarríkja Evrópusambandsins, Íslands, Noregs og 
Sviss bera hvert fyrir sig ábyrgð á tilnefningu sérstakra flugrekenda sem ACC3-flugrekenda. Tilnefningin er byggð 
á flugverndaráætlun flugrekanda og sannprófun framkvæmda á staðnum, í samræmi við markmiðin sem um getur 
í þessum gátlista fyrir fullgildingu.

Gátlistinn er tæki sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd getur notað til að meta verndarstigið fyrir flugfarm eða 
flugpóst til ESB/EES(4) sem ACC3-flugrekandi flytur eða er ábyrgur fyrir eða flugrekandi sem sækir um ACC3-
tilnefningu.

Fullgildingarskýrsluna skal afhenda hlutaðeigandi yfirvaldi sem veitir tilnefningu og einingunni, sem hefur fengið 
fullgildingu innan eins mánaðar hið lengsta, eftir að sannprófun á staðnum hefur átt sér stað.  Óaðskiljanlegir hlutar 
fullgildingarskýrslu skulu a.m.k. vera:

— fullgerður gátlisti, undirritaður af ESB-matsmanni fyrir flugvernd og, eftir atvikum, með athugasemdum frá 
einingunni sem hefur fengið fullgildingu,

— yfirlýsing um skuldbindingar (fylgiskjal 6-H1 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) 185/2010), 
undirrituð af einingunni sem hefur fengið fullgildingu og

— yfirlýsing um óhæði (fylgiskjal 11-A sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) 185/2010), að því er 
varðar eininguna sem hefur fengið fullgildingu, sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd hefur undirritað.

Númeraröð blaðsíðna, dagsetning ESB-fullgildingar flugverndar og merking hverrar blaðsíðu með upphafsstöfum 
matsmanns og einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, skulu sanna heildstæði fullgildingarskýrslunnar. 
Skýrslan skal vera á ensku.

Meta skal 3. hluta —  Flugverndaráætlun flugrekanda, 6. hluta — Gagnagrunnur, 7. hluta — Skimun og 8. hluta 
— Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir (HRCM), miðað við kröfurnar í liðum 6.7 og 6.8 í reglugerð (ESB) 
nr. 185/2010.  Að því er varðar aðra hluta fela grunnkröfur í sér kröfur og ráðlagðar starfsvenjur í 17. viðauka 
við samþykkt um alþjóðaflugmál og leiðbeiningar sem finna má í handbók Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um 
flugvernd (skjal 8973-takmarkað).

Athugasemdir til útskýringar:

— Fylla skal út alla hluta gátlistans. Ef engar upplýsingar eru fáanlegar verður að gera grein fyrir því.

— Að loknum hverjum hluta skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um það hvort og að hve 
miklu leyti markmið þessa hluta hafa náðst.
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1. HLUTI

Auðkenning einingarinnar sem hefur fengið fullgildingu og matsmannsins

1.1.  Dagsetning eða dagsetningar fullgildingar

Nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar, s.s. 01.10.2012 til 02.10.2012.

dd/mm/áááá

1.2.   Dagsetning fyrri fullgildingar og sérauðkenni í alstöfum ACC3-flugrekandans, ef það er til staðar.

dd/mm/áááá

Sérauðkenni í alstöfum

1.3.  Upplýsingar um matsmann fyrir flugvernd

Nafn

Fyrirtæki/stofnun/yfirvald

Sérauðkenni í alstöfum

Tölvupóstfang

Símanúmer (þ.m.t. alþjóðakóði)

1.4.  Nafn flugrekanda sem á að fullgilda.

Heiti

Flugrekandaskírteini gefið út í (nafn ríkis):

Kóði Alþjóðasambands flugfélaga eða kóði Alþjóða flug-
málastofnunarinnar ef kóði Alþjóðasambands flugfélaga 
er ekki til fyrir flugrekandann. Tilgreina skal um hvorn 
kóðann er að ræða.

Ríkið sem ber ábyrgð á tilnefningu flugrekanda sem 
ACC3-flugrekanda.

1.5.  Upplýsingar um staðsetningu flugvalla í þriðja landi sem á að fullgilda eða farm- eða póststöðvar sem tengjast 
þeim.

Nafn

Kóði Alþjóðasambands flugfélaga (eða Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar) fyrir flugvöllinn

Land

1.6.  Eðli viðskipta flugrekandans — Það getur verið um að ræða fleiri en eina tegund viðskipta.

a)  Flugrekandi sem flytur farþega og farm/póst.
b)  Flugrekandi sem flytur aðeins farm og póst.
c)  Flugrekandi sem flytur aðeins farm.
d)  Flugrekandi sem flytur aðeins póst.
e)  Samræmingaraðili (e. integrator).
f)  Leigusali (e. charter).

1.7.  Nafn og titill einstaklings sem ber ábyrgð á öryggi flugfarms/flugpósts frá þriðja landi.

Nafn

Starfsheiti

Tölvupóstfang

Símanúmer (þ.m.t. alþjóðakóði).

1.8.  Heimilisfang aðalskrifstofu flugrekanda á flugvellinum sem heimsóttur er.

Númer/Deild/Bygging/Flugvöllur

Gata
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Bæjarfélag

Póstnúmer

Ríki (ef við á)

Land

1.9.  Heimilisfang aðalskrifstofu flugrekanda, t.d. höfuðstöðvar fyrirtækisins.

Númer/Deild/Bygging/Flugvöllur

Gata

Bæjarfélag

Póstnúmer

Ríki (ef við á)

Land

2. HLUTI

Skipulag og ábyrgð ACC3-flugrekanda á flugvellinum

Markmið: Hvorki skal flytja farm né póst til ESB/EES nema hann sæti flugverndareftirliti. Nánari upplýsingar um slíkt 
eftirlit er að finna í eftirfarandi hlutum þessa gátlista. ACC3-flugrekandi skal ekki taka við farmi eða pósti til flutnings 
með loftfari til ESB nema viðurkenndur umboðsaðili með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd, þekktur sendandi með 
ESB-fullgildingu fyrir flugvernd eða skráður sendandi viðurkennds umboðsaðila með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd 
geti staðfest og gert grein fyrir notkun skimunar eða annars flugverndareftirlits eða slíkar sendingar verði skimaðar í 
samræmi við ESB-reglugerðir.

ACC3-flugrekandi skal koma á tilteknu ferli til að tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum flugfarmi 
og flugpósti sem fluttur er til ESB/EES nema hann sé undanþeginn skimun, í samræmi við löggjöf Sambandsins, og að 
þessi farmur eða póstur sé varinn þar til hann er settur um borð í loftfar. Flugverndareftirlit samanstendur af:

— handleit sem skal vera fullnægjandi svo hægt sé að tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir 
í sendingunni eða 

— öðru flugverndareftirliti sem er hluti af verndarferli birgðakeðju, þannig að hægt sé að tryggja, með nokkurri vissu, 
að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni, sem viðurkenndir umboðsaðilar með ESB-fullgildingu fyrir 
flugvernd eða þekktir sendendur eða skráðir sendendur með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd nota.

Tilvísun: liður 6.8.3

2.1.  Hefur flugrekandi komið á ferli til að tryggja að flugfarmur eða flugpóstur sæti viðeigandi flugverndareftirliti 
áður en hann er settur um borð í loftfar sem flýgur til ESB/EES?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu:

2.2.   Framkvæmir flugrekandi eða eining fyrir hans hönd, sem fellur undir flugverndaráætlun hans, flugverndareftirlit?

Ef svarið er JÁ skal veita nánari upplýsingar:

Ef svarið er NEI, hvaða einingar, sem ekki falla undir 
flugverndaráætlun flugrekanda, hafa flugverndareftirlit 
með flugfarmi eða flugpósti sem flugrekandinn flytur til 
ESB/EES?

Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita upplýsingar 
um þær.
— Einkarekið afgreiðslufyrirtæki.
— Ríkisrekið fyrirtæki.
— Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins sem 

annast skimun.
— Annað.
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2.3.  Hvaða tæki og fyrirmæli notar flugrekandi til að tryggja að flugverndareftirlit sé framkvæmt með tilskildum 
hætti?

2.4.  Er flugrekandinn fær um að fara fram á viðeigandi flugverndareftirlit ef einingar, sem falla ekki undir 
flugverndaráætlun hans, s.s. ríkisreknar stöðvar, framkvæma skimunina?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal veita nánari upplýsingar.

2.5.  Hefur verið komið á fót áætlun fyrir flugfarm eða flugpóst að því er varðar viðurkennda umboðsaðila eða þekkta 
sendendur, í samræmi við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, í því ríki þar sem flugvöllurinn er staðsettur og 
þar sem fullgildingarheimsóknin fer fram?

Ef svarið er JÁ, skal lýsa þáttum áætlunarinnar og hvernig 
henni hefur verið komið á.

2.6.  Niðurstöður og almennar athugasemdir um það hvort ferlið sé áreiðanlegt, afdráttarlaust og traust.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

3. HLUTI

Flugverndaráætlun flugrekanda

Markmið:  ACC3-flugrekandi skal tryggja að flugverndaráætlun hans taki til allra ráðstafana fyrir flugvernd sem eru 
viðeigandi og fullnægjandi fyrir flugfarm og -póst sem fluttur er til ESB.

Flugverndaráætlun og tengd gögn flugrekanda skulu liggja til grundvallar flugverndareftirliti sem framkvæmt er í 
samræmi við markmið þessa gátlista. Flugrekandinn gæti mögulega óskað eftir því að koma gögnum sínum til ESB-
matsmanns fyrir flugvernd áður en heimsókn hans hefst svo það hjálpi honum að kynnast staðnum sem hann á að 
heimsækja.

Tilvísun: Liður 6.8.2.1 og fylgiskjal 6-G

Athugasemd: Eftirfarandi liðir, sem taldir eru upp í fylgiskjali 6-G í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010, 
skulu fá viðeigandi yfirferð:

a)  lýsing á ráðstöfunum varðandi flugfarm og flugpóst,

b)  verklagsreglur um móttöku,

c)  kerfi og viðmiðanir varðandi viðurkennda umboðsaðila,

d)  kerfi og viðmiðanir varðandi þekkta sendendur,

e)  kerfi og viðmiðanir varðandi skráða sendendur,

f)  kröfur varðandi skimun og líkamsleit,

g)  upplýsingar um hvar skimun og líkamsleit fer fram,

h)   upplýsingar um skimunarbúnað,

i)  upplýsingar um viðkomandi flugrekanda eða þjónustuveitanda,

j)  skrá yfir undanþágur frá öryggisleit eða líkamlegri leit,

k)  upplýsingar um meðhöndlun flugfarms og flugpósts sem mikil áhætta fylgir.
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3.1.  Flugverndaráætlun flugrekanda

Dagsetning – nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar 
dd/mm/áááá

Útgáfa

Hefur áætlunin verið lögð fyrir hlutaðeigandi yfirvald 
ESB/EES áður? Ef svarið er JÁ, skal til greina hvenær með 
hliðsjón af ACC3-tilnefningu. Af öðrum ástæðum?

3.2.  Tekur flugverndaráætlunin nægilega vel til allra þátta skárinnar hér að framan?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal útskýra það og tilgreina ástæðurnar.

3.3.  Eru flugverndarráðstafanir, sem lýst er í flugverndaráætluninni, viðeigandi og fullnægjandi til að vernda flugfarm 
eða -póst sem fluttur er til ESB/EES samkvæmt tilskildum kröfum?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal útskýra það og tilgreina ástæðurnar.

3.4.  Niðurstaða: Er flugverndaráætlunin áreiðanleg, traust og fullgerð?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

4. HLUTI

Ráðning og þjálfun starfsfólks

Markmið:  ACC3-flugrekandi skal fela ábyrgu og hæfu starfsfólki að tryggja vernd flugfarms eða flugpósts.  Starfsfólk 
sem hefur aðgang að vernduðum flugfarmi skal hafa tilskilda hæfni til að gegna skyldustörfum sínum sem og viðeigandi 
þjálfun. 

Til að ná því markmiði skal ACC3-flugrekandi fara að tiltekinni verklagsreglu til að tryggja að allt starfsfólk (fastráðið, 
í tímabundnu starfi, afleysingafólk, ökumenn o.s.frv.) sem hefur beinan aðgang án fylgdar að flugfarmi eða flugpósti 
sem er eða hefur verið undir flugverndareftirliti:

— hafi verið látið sæta grunn- og reglubundnu eftirliti áður en það var ráðið og/eða bakgrunnsskoðun, sem er a.m.k. 
í samræmi við kröfur staðaryfirvalda á flugvellinum sem hefur hlotið fullgildingu, og

— hafi lokið grunn- og reglubundinni verndarþjálfun til að vera meðvitað um verndarábyrgð sína í samræmi við kröfur 
staðaryfirvalda á þeim flugvelli sem hefur hlotið fullgildingu.

Tilvísun: Liður 6.8.3.1

Athugasemd:

— Bakgrunnsskoðun felur í sér athugun á deili einstaklings og fyrri reynslu hans, þ.m.t., ef lög heimila það, á 
mögulegum afbrotaferli hans sem er hluti af mati á hæfi einstaklingsins til að framkvæma flugverndareftirlit og/
eða varðandi aðgang án fylgdar að haftasvæðum flugverndar (Skilgreining Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, 17. 
viðauki).

— Við athugun áður en ráðning fer fram skal staðfesta deili á einstaklingnum á grundvelli skjalfestra sönnunargagna, 
fara yfir ráðningarsögu, menntun og hvers konar rof þar á næstliðin fimm ár ásamt því að fara fram á að 
einstaklingurinn undirriti yfirlýsingu um mögulegan afbrotaferil í öllum búseturíkjum a.m.k. næstliðin fimm ár 
(skilgreining Sambandsins).
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4.1.  Er til staðar verklagsregla sem tryggir að allt starfsfólk sem hefur beinan aðgang án fylgdar að vernduðum 
flugfarmi eða -pósti sæti athugun  áður en það er ráðið þar sem lagt er mat á bakgrunn þess og hæfni?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna ára 
sem tekið er tillit til við athugunina áður en ráðning fer 
fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir skoðunina.

4.2.  Felur þessi verklagsregla í sér?

bakgrunnsathugun,
athugun áður en ráðning fer fram,
athugun á sakaskrá,
viðtöl,
annað (nánari upplýsingar).
Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum, tilgreina skal 
hvaða eining framkvæmir þessa þætti og, eftir atvikum, 
skal tilgreina næstliðið tímabil sem tekið er til athugunar.

4.3.  Er til staðar verklagsregla sem tryggir að einstaklingur, sem ber ábyrgð á beitingu og eftirliti með framkvæmd 
flugverndareftirlits á staðnum, sæti athugun áður en hann er ráðinn þar sem lagt er mat á bakgrunn hans og hæfni?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna ára 
sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning fer fram 
og tilgreina hvaða eining framkvæmir skoðunina.

4.4.  Felur þessi verklagsregla í sér?

— bakgrunnsathugun,
— athugun áður en ráðning fer fram,
— athugun á sakaskrá,
— viðtöl,
— annað (nánari upplýsingar).

Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum, tilgreina skal 
hvaða eining framkvæmir þessa þætti og, eftir atvikum, 
skal tilgreina næstliðið tímabil sem tekið er til athugunar.

4.5.  Hlýtur starfsfólk, sem hefur beinan aðgang án fylgdar að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, verndarþjálfun áður 
en það fær þennan aðgang?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi og lengd þjálfunarinnar.

4.6.  Hlýtur starfsfólk, sem tekur á móti, skimar og/eða ver flugfarm eða flugpóst, sérstaka starfstengda þjálfun?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi og lengd 
þjálfunarnámskeiðanna.

4.7.  Hlýtur starfsfólk, sem um getur í liðum 4.5 og 4.6, reglubundna þjálfun?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal tilgreina innihald og tíðni reglubundnu 
þjálfunarinnar.

4.8.  Niðurstaða: tryggja ráðstafanir, sem gerðar eru vegna ráðningar og þjálfunar starfsfólks, að öllu starfsfólki, sem 
hefur aðgang að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, hafi verið úthlutað verkefnum með tilhlýðilegum hætti og 
að það hafi hlotið fullnægjandi þjálfun til að það geri sér grein fyrir verndarábyrgð sinni?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
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5. HLUTI

Verklagsreglur um móttöku

Markmið:  ACC3-flugrekandi skal fara að tiltekinni verklagsreglu, að því er varðar fyrra eftirlit, til að leggja mat á og 
sannprófa verndarstig sendingar við móttöku.

Í verklagsreglunni skulu koma fram eftirfarandi þættir:

— sannprófun á því hvort sendingin hafi borist frá einstaklingi, sem viðurkenndur umboðsaðili eða þekktur sendandi 
með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd, eins og skráð er í gagnagrunni hans (6. hluti), hefur tilnefnt eða frá skráðum 
sendanda þessa viðurkennda umboðsaðila,

— sannprófun á því hvort sendingunni fylgi allar tilskildar verndarupplýsingar (flugfarmbréf og upplýsingar um 
verndarstöðu á pappír eða með rafrænum hætti) sem samsvara þeim flugfarmi og póstsendingum sem tekið er á 
móti,

sannprófun á því hvort sendingin beri nokkur merki þess að hróflað hafi verið við henni og

sannprófun á því hvort meðhöndla beri sendinguna sem farm og póst sem mikil áhætta fylgir.

Tilvísun: Liður 6.8.3.1

Athugasemd:

— Með viðurkenndum umboðsaðila eða þekktum sendanda er átt við einingu sem meðhöndlar farm og hlotið 
hefur fullgildingu af hálfu ESB-matsmanns fyrir flugvernd eða þar sem verndarráðstafanir hafa verið felldar 
inn í flugverndaráætlun ACC3-flugrekanda sem hefur fengið ESB-fullgildingu (í slíkum tilvikum ber ACC3-
flugrekandinn einnig ábyrgð á verndarráðstöfunum).

— Með skráðum sendanda er átt við einingu sem meðhöndlar farm fyrir eigin reikning á ábyrgð viðurkennds umboðsaðila 
með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd. Viðurkenndi umboðsaðilinn ber fulla ábyrgð á flugverndareftirlitinu sem 
skráði sendandinn beitir.

— Tilnefndur einstaklingur skal vera sá sem falið er að afhenda flugrekandanum flugfarm eða flugpóst. Sá sem 
afhendir flugrekandanum sendinguna skal framvísa kennivottorði, vegabréfi, ökuskírteini eða öðru skjali með 
ljósmynd sem landsyfirvald hefur gefið út eða sem það viðurkennir.

5.1.  Þegar flugrekandi tekur á móti sendingu með beinum hætti, gengur hann þá úr skugga um hvort hún komi 
frá viðurkenndum umboðsaðila, þekktum sendanda eða skráðum sendanda sem hefur fengið fullgildingu eða 
viðurkenningu samkvæmt löggjöf um flugfarm í Sambandinu og er skráður í gagnagrunn flugrekandans?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal lýsa verklagsreglunni.

5.2.  Þegar flugrekandi tekur á móti sendingu með beinum hætti, gengur hann þá úr skugga um hvort ákvörðunarstaður 
hennar sé flugvöllur í ESB/EES?

JÁ eða NEI — nánari útskýring.

5.3.  Ef svarið er JÁ — lætur flugrekandinn þá allan farm eða póst sæta sama flugverndareftirliti þegar 
ákvörðunarstaðurinn er á flugvelli í ESB/EES?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal lýsa verklagsreglunni.

5.4.  Þegar flugrekandi tekur á móti sendingu með beinum hætti, gengur hann þá úr skugga um hvort meðhöndla beri 
sendinguna sem farm eða póst sem mikil áhætta fylgir, þ.m.t. sendingar sem flytja á með öðrum hætti en með 
flugi?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, hvernig?

Lýsa skal verklagsreglunni.
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5.5.  Þegar flugrekandi tekur á móti verndaðri sendingu, gengur hann þá úr skugga um hvort hún hafi verið varin gegn 
óheimilum aðgangi og/eða hvort hróflað hafi verið við henni?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal lýsa því nánar (innsigli, lásar o.s.frv.).

5.6.  Þegar flugrekandi tekur á móti flugfarmi/flugpósti vegna gegnumferðar á þessum stað (farmur/póstur sem fer með 
sama loftfari og hann kom með), gengur hann þá úr skugga um, á grundvelli uppgefinna gagna, hvort beita þurfi 
frekara flugverndareftirliti?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, hvernig gengur hann úr skugga um það?

Ef svarið er Nei, hvaða eftirliti er beitt til að tryggja vernd 
farms eða pósts sem fluttur er til ESB/EES?

5.7.  Þegar flugrekandi tekur á móti flugfarmi/flugpósti vegna flugskipta á þessum stað (farmur/póstur sem fer með 
öðru loftfari en hann kom með), gengur hann þá úr skugga, á grundvelli uppgefinna gagna, hvort beita þurfi 
frekara flugverndareftirliti?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, hvernig gengur hann úr skugga um það?

Ef svarið er NEI, hvaða flugvarnareftirliti er beitt til að 
vernda farm og póst sem er fluttur til ESB/EES?

5.8.  Er þess krafist að einstaklingurinn, sem afhendir flugrekandanum verndaðan, þekktan flugfarm, leggi fram 
opinbert auðkennisskírteini með mynd?

JÁ eða NEI

5.9.  Niðurstaða: Eru verklagsreglur um móttöku fullnægjandi til að ganga úr skugga um hvort flugfarmur eða 
flugpóstur komi frá verndaðri birgðakeðju eða hvort þörf sé á að skima hann?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI skal tilgreina ástæður.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

6. HLUTI

Gagnagrunnur

Markmið:  Ef ACC3-flugrekanda er ekki gert skylt að skima 100% flugfarm eða flugpóst, sem fluttur er til ESB/
EES, skal hann tryggja að farmurinn eða pósturinn komi frá viðurkenndum umboðsaðila með ESB-fullgildingu fyrir 
flugvernd eða þekktum sendanda eða skráðum sendanda viðurkennds umboðsaðila.

Að því er varðar vöktun skoðunarskrár (e. audit trail) er varðar viðkomandi vernd skal ACC3-flugrekandi viðhalda 
gagnagrunni, þar sem veittar eru eftirfarandi upplýsingar um hverja einingu eða einstakling sem flugrekandinn tekur 
við farmi eða pósti frá með beinum hætti: 

— staða einingarinnar sem um er að ræða (viðurkenndur umboðsaðili eða þekktur sendandi),

— upplýsingar um fyrirtækið, þ.m.t. áreiðanlegt heimilisfang fyrirtækisins,

— hvers eðlis fyrirtækið er, að undanskildum viðkvæmum viðskiptaupplýsingum,

— samskiptaupplýsingar, þ.m.t. samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á flugvernd, og

— skráningarnúmer fyrirtækisins, ef við á.
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Ef ACC3-flugrekandi tekur á móti flugfarmi eða flugpósti skal hann athuga hvort einingin sé skráð í gagnagrunninn. 
Ef eininguna er ekki að finna í gagnagrunninum skal skima flugfarminn eða flugpóstinn sem einingin afhenti áður en 
hann er settur um borð í loftfar.

Tilvísun: Liðir 6.8.4.1 og 6.8.4.3

6.1.  Viðheldur flugrekandinn gagnagrunni þar sem er að finna, eins og við á, upplýsingarnar sem um getur að 
framan, um:

— viðurkennda umboðsaðila með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd,
— þekkta sendendur með ESB-fullgildingu fyrir flugvernd,
— skráða sendendur viðurkennds umboðsaðila (valfrjálst)?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal lýsa gagnagrunninum.

Ef svarið er NEI skal útskýra af hverju svo er ekki.

6.2.  Hefur starfsfólk sem tekur á móti flugfarmi og 
flugpósti greiðan aðgang að gagnagrunninum?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal lýsa ferlinu.

6.3.  Er gagnagrunnurinn uppfærður reglulega til að 
veita starfsfólki sem tekur á móti flugfarmi og 
flugpósti áreiðanleg gögn?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI skal útskýra af hverju svo er ekki.

6.4.  Niðurstaða: Viðheldur flugrekandi gagnagrunni 
sem tryggir fullt gagnsæi um tengsl hans við 
einingar sem hann tekur beint við farmi eða pósti 
frá (sem búið er að skima eða sem hefur farið 
í gegnum flugverndareftirlit) til flutnings inn í 
Sambandið/EES?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

7. HLUTI

Skimun

Markmið: Ef ACC3-flugrekandi tekur við farmi og pósti frá einingu sem ekki hefur ESB-fullgildingu fyrir flugvernd eða 
farmurinn sem tekið er við hefur ekki verið varinn gegn óheimilum aðgangi frá því að flugvarnareftirliti var beitt skal 
ACC3-flugrekandi tryggja að þessi farmur verði skimaður áður en hann er settur um borð í loftfar. ACC3-flugrekandi 
skal fara að verklagsreglunni til að tryggja að flugfarmur og flugpóstur sem fluttur er til ESB/EES, til flugskipta, 
gegnumferðar eða affermingar á flugvelli Sambandsins, sé skimaður með því að nota úrræðin eða aðferðirnar sem um 
getur í löggjöf ESB, þannig að tryggt sé, með nokkurri vissu, að hann innihaldi enga bannaða hluti.

Ef ACC3-flugrekandi skimar ekki sjálfur flugfarm eða flugpóst skal hann tryggja að viðeigandi skimun eigi sér stað 
samkvæmt kröfum ESB. Verklagsreglur um skimun skulu, eftir því sem við á, taka til meðhöndlunar á farmi og pósti 
í flugskiptum og gegnumferð.

Ef hlutaðeigandi yfirvald í þriðja landi eða einhver fyrir þess hönd framkvæmir skimun á flugfarmi eða flugpósti 
skal ACC3-flugrekandi, sem tekur á móti slíkum flugfarmi eða flugpósti frá einingu, greina frá þeirri staðreynd í 
flugverndaráætlun sinni og tilgreina hvernig tryggja skuli fullnægjandi skimun.

Athugasemd: Þrátt fyrir að ákvæði liðar 6.8.3.2 heimili ACC3-flugrekendum að beita a.m.k. stöðlum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar til að framkvæma ákvæði liðar 6.8.3.1 fram til 30. júní 2014, er við ESB-fullgildingu 
flugverndar tekið tillit til skimunarkrafna ESB, jafnvel þótt fullgildingin eigi sér stað fyrir 1. júlí 2014.

Tilvísun: Liðir 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3
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7.1.  Framkvæmir flugrekandi skimun eða eining fyrir hans hönd sem fellur undir  flugverndaráætlun hans?

Ef svarið er JÁ skal veita nánari upplýsingar:
Ef við á, skal veita nánari upplýsingar um einingu eða 
einingar sem falla undir flugverndaráætlun flugrekandans:
— Heiti
— Heimilisfang tiltekins athafnasvæðis. 
— Hvort hann sé viðurkenndur rekstraraðili, ef við á.

Ef svarið er NEI, hvaða einingar, sem falla ekki undir 
flugverndaráætlun flugrekanda, skima flugfarm eða 
flugpóst sem flugrekandinn flytur til ESB/EES?
Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita nánari 
upplýsingar um þær.

— Einkarekið afgreiðslufyrirtæki.
— Ríkisrekið fyrirtæki.
— Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins sem 

annast skimun.
—  Annað.

7.2.  Hvaða aðferðir eru notaðar við að skima flugfarm og flugpóst?

Tilgreina skal, þ.m.t. upplýsingar um búnað sem notaður 
er til að skima flugfarm og flugpóst (framleiðanda, tegund, 
útgáfu hugbúnaðar, staðla, raðnúmer o.s.frv.) fyrir allar 
aðferðir sem notaðar eru.

7.3.  Er búnaðurinn eða aðferðin, (t.d. sprengjuleitarhundar) sem notuð er, að finna í nýjustu skrá yfir búnað og aðferðir 
sem uppfylla kröfur ESB, Sambands flugmálastjórna Evrópuríkja (ECAC) eða Öryggisstjórnar samgöngumála 
(TSA)?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal veita nánari upplýsingar.

Ef svarið er NEI, skal veita nánari upplýsingar, tilgreina 
samþykki fyrir búnaði og dagsetningu þess sem og allt 
sem bendir til þess að búnaðurinn uppfylli kröfur ESB 
um búnað.

7.4.  Er búnaðurinn notaður í samræmi við notkunarleiðbeiningar (e. concept of operation – CONOPS) framleiðanda 
og er hann prófaður reglulega og haldið við?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal lýsa ferlinu.

7.5.  Er tekið tillit til eðlis sendingar við skimun?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig tryggt sé að aðferðin, 
sem valin er til skimunar, sé fullnægjandi til að tryggja, 
með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í 
sendingunni.

7.6.  Er til staðar ferli sem fylgja á ef skimunarbúnaður gefur frá sér viðvörun?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu sem fylgja á  þegar 
viðvörun er gefin til að tryggja, með nokkurri vissu, að um 
enga bannaði hluti sé að ræða.

Ef svarið er NEI, skal útskýra hvað verður um sendinguna.
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7.7.  Eru einhverjar sendingar undanþegnar verndarskimun?

JÁ eða NEI

7.8.  Eru einhverjar undanþágur sem samrýmast ekki skrá Sambandsins?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ skal gefa nánari upplýsingar.

7.9.  Er aðgangi að skimunarsvæði stýrt til að tryggja að einungis heimilað starfsfólk og starfsfólk sem hlotið hefur 
þjálfun hafi aðgang að því?

JÁ eða NEI 

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.

7.10.  Er til staðar gæðaeftirlit og/eða prófunarfyrirkomulag?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.

7.11.  Niðurstaða: Er allur flugfarmur/flugpóstur, sem fluttur er til Sambandsins, skimaður með einu af þeim úrræðum 
eða aðferðum, sem taldar eru upp í lið 6.2.1 í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/774/ESB, þannig að 
tryggt sé, með nokkurri vissu, að ekki sé um að ræða neina bannaða hluti?

JÁ eða NEI 

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

8. HLUTI

Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir

Markmið: Ef sendingar koma upphaflega frá tilteknum stöðum eða hafa flugskipti á tilteknum stöðum, sem eru 
skilgreindir þannig að mikil áhætta fylgi þeim samkvæmt ESB, eða svo virðist sem verulega hafi verið hróflað við 
sendingunum ber að meðhöndla þær sem farm eða póst sem mikil áhætta fylgir. Slíkar sendingar þarf að skima í 
samræmi við sérstök fyrirmæli. Viðeigandi yfirvald ESB/EES, sem hefur tilnefnt ACC3-flugrekanda, skal ákvarða 
hvaða upprunastöðum fylgir mikil áhætta og fyrirmæli um skimun. ACC3-flugrekandi skal fara að verklagsreglu til 
að tryggja að borið sé kennsl á farm eða póst sem fluttur er til ESB/EES og mikil áhætta fylgir sem og að hann sæti 
viðeigandi flugverndareftirliti eins og skilgreint er í löggjöf Sambandsins.

ACC3-flugrekandi skal vera í sambandi við hlutaðeigandi yfirvald, sem er ábyrgt fyrir flugvöllum í ESB/EES sem 
flugrekandinn flytur farm til, þannig að hann hafi nýjustu upplýsingar um upprunastaði sem mikil áhætta fylgir.

ACC3-flugrekandinn skal gera sömu ráðstafanir, hvort sem hann tekur við farmi og pósti sem fylgir mikil áhætta frá 
öðrum flugrekanda eða fyrir tilstuðlan annars flutningsmáta.

Tilvísun: Liðir 6.7 og 6.8.3.4

Athugasemd: Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir og búið er að heimila að verði fluttur til ESB/EES skal fá 
útgefna stöðu flugverndar „SHR“, sem þýðir að farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki hætta af viðkomandi sendingu 
í samræmi við kröfur um sendingar sem mikil áhætta fylgir. 

8.1.  Veit starfsfólk flugrekanda sem ber ábyrgð á flugverndareftirliti hvaða flugfarm og flugpóst ber að meðhöndla 
sem farm og póst sem mikil áhætta fylgir?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.

8.2.  Eru til staðar verklagsreglur hjá flugrekanda varðandi það hvernig bera skuli kennsl á farm og póst sem mikil 
áhætta fylgir?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 12/180 27.2.2014

8.3.  Fellur farmur og póstur sem mikil áhætta fylgir undir verklagsreglur um skimun samkvæmt löggjöf ESB?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina hvaða verklagsreglum 
skuli beitt.

8.4.  Gefur flugrekandi, að skimun lokinni, út yfirlýsingu um stöðu flugverndar „SHR“ í skjölum sem fylgja send-
ingunni?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvernig staða flugverndar er 
gefin út og í hvaða skjali.

8.5.  Niðurstaða:  Er ferlið, sem flugrekandi hefur komið á, viðeigandi og fullnægjandi til að tryggja að allur farmur 
og póstur sem mikil áhætta fylgir hafi hlotið viðeigandi meðhöndlun áður en hann er settur um borð í loftfar?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

9. HLUTI

Vörn

Markmið:  ACC3-flugrekandi skal koma á ferli til að tryggja að flugfarmur eða flugpóstur sem fluttur er til ESB/EES 
sé varinn gegn óheimilum aðgangi frá því að flugverndarskimun eða annað flugverndareftirlit á sér stað eða frá því að 
tekið er við honum eftir að hann hefur farið í gegnum skimun eða sætt flugverndareftirliti og þar til hann er settur um 
borð í loftfar.

Veita má vörnina með því að nota mismunandi úrræði, s.s. efnisleg úrræði (fyrirstöður, læst herbergi o.s.frv.), mannleg 
úrræði (eftirlitsaðilar, þjálfað starfsfólk o.s.frv.) eða tæknileg úrræði (sjónvarpsmyndavélar, innbrotaviðvörunarkerfi 
o.s.frv.).

Varinn flugfarmur eða flugpóstur, sem fluttur er til ESB/EES, skal vera aðskilinn frá öðrum flugfarmi eða flugpósti 
sem ekki er varinn.

Tilvísun: Liður 6.8.3

9.1.  Gerir flugrekandi, eða eining fyrir hans hönd sem fellur undir flugverndaráætlun hans, ráðstafanir til að verja 
flugfarm og flugpóst?

Ef svarið er JÁ, skal veita nánari upplýsingar.

Ef svarið er NEI, hvaða einingar, sem ekki falla undir 
flug verndar áætlun flugrekanda, gera ráðstafanir til að 
verja flugfarm og flugpóst sem flugrekandinn flytur til 
ESB/EES?
Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita nánari 
upplýsingar um þær.
— Einkarekið afgreiðslufyrirtæki.
— Ríkisrekið fyrirtæki.
— Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins sem 

annast skimun.
— Annað.

9.2.  Eru til staðar flugverndareftirlit og vörn til að koma í veg fyrir að hróflað verði við flugfarminum eða flugpóstinum 
meðan á skimun stendur?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.

9.3.  Er til staðar ferli sem tryggir að flugfarmur/flugpóstur, sem fluttur er til ESB/EES og fellur undir flugverndareftirlit, 
sé varinn gegn óheimilum aðgangi frá því að hann hefur verið varinn og þar til hann er settur um borð í loftfar?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvernig hann er varinn.

Ef svarið er NEI skal tilgreina ástæður.
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9.4.  Niðurstöður: Eru ráðstafanir, sem gerðar eru til að verja sendingar með fullnægjandi hætti, til að koma í veg fyrir 
ólöglegt athæfi?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

10. HLUTI

Meðfylgjandi skjöl

Markmið: ACC3-flugrekandi skal tryggja:

1)  að staða flugverndar fyrir sendinguna komi fram í meðfylgjandi skjölum, í flugfarmbréfi, í sambærilegum 
póstskjölum eða í sérstakri yfirlýsingu og annaðhvort á rafrænu eða skriflegu formi og

2)  að einstaka alstafakennimerkið komi fram í skjölum sem fylgja sendingum, annaðhvort á rafrænu eða skriflegu 
formi,

Tilvísun: d-liður liðar 6.3.2.6, 6.8.3.4 og 6.8.3.5

Athugasemd: heimilt er að tilgreina eftirfarandi stöðu flugverndar: 

„SPX“: farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki hætta af viðkomandi sendingu eða

„SCO“: einungis farm- og póstloftfari stafar ekki hætta af viðkomandi sendingu eða

„SHR“: farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki hætta af viðkomandi sendingu í samræmi við kröfur um mikla áhættu.

Ef viðurkenndi umboðsaðilinn er ekki til staðar hefur ACC3-flugrekandi eða flugrekandi sem kemur frá þriðja landi og 
er undanþeginn ACC3-fyrirkomulaginu, heimild til að gefa út yfirlýsingu um stöðu flugverndar.

10.1.  Fylgja sendingum skjöl sem staðfesta fyrra og núverandi flugverndareftirlit?

JÁ eða NEI

Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi skjalanna.

Ef svarið er NEI, skal útskýra af hverju og hvernig 
flugrekandi meðhöndlar farm eða póst sem „verndaðan“ 
þegar hann er settur um borð í loftfar.

10.2.  Er einstaka alstafakennimerki ACC3-flugrekandans að finna í gögnunum?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal útskýra af hverju svo er ekki.

10.3.  Er verndarstaða farmsins tilgreind í skjölunum og hvernig þeirri stöðu var náð?

JÁ eða NEI

10.4.   Niðurstaða: Er skjalaferlið fullnægjandi til að tryggja að farmi eða pósti fylgi viðeigandi skjöl þar sem 
tilgreind er rétt verndarstaða?

JÁ eða NEI

Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
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11. HLUTI

Það að farið sé að tilskildum ákvæðum

Markmið: Eftir að hafa lagt mat á framangreinda tíu hluta þessa gátlista skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast 
að niðurstöðu um það hvort sannprófun á staðnum samsvari innihaldi þess hluta flugverndaráætlunar flugrekanda þar 
sem lýst er ráðstöfunum sem gripið er til í tengslum við flugfarm/flugpóst sem fluttur er til ESB/EES og hvort við 
flugverndareftirlit séu uppfyllt markmið þessa gátlista með fullnægjandi hætti.

Í niðurstöðum skal greina á milli fjögurra mögulegra megintilvika:

1)  flugverndaráætlun flugrekanda samrýmist fylgiskjali 6-G, sem sett er fram í viðauka við reglugerð (ESB)  
nr. 185/2010, og með sannprófun á staðnum er staðfest að farið sé að markmiðum þessa gátlista eða

2)  flugverndaráætlun flugrekanda samrýmist fylgiskjali 6-G, sem sett er fram í viðauka við reglugerð (ESB)  
nr. 185/2010, en ekki er unnt að staðfesta, með sannprófun á staðnum, að farið sé að markmiðum þessa gátlista, eða

3)  flugverndaráætlun flugrekanda samrýmist ekki fylgiskjali 6-G, sem sett er fram í viðauka við reglugerð (ESB)  
nr. 185/2010, en með sannprófun á staðnum er staðfest að farið sé að markmiðum þessa gátlista eða

4)  flugverndaráætlun flugrekanda samrýmist ekki fylgiskjali 6-G, sem sett er fram í viðauka við reglugerð (ESB)  
nr. 185/2010, og ekki er unnt að staðfesta, með sannprófun á staðnum, að farið sé að markmiðum þessa gátlista.

11.1.  Almennar niðurstöður: Tilgreina skal tilvikið sem best samsvarar  aðstæðunum sem hafa fengið fullgildingu.

1, 2, 3 eða 4

Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

Athugasemdir frá flugrekanda.

Heiti matsmanns:

Dagsetning:

Undirskrift:

VIÐAUKI

Skrá yfir einstaklinga og einingar sem heimsóttar hafa verið og þar sem tekin hafa verið viðtöl

Tilgreina skal heiti eininganna, nöfn tengiliða og hvenær heimsókn eða viðtal fór fram.

____________
(1) Aðildarríki Evrópusambandsins: Austurríki, Belgía, Búlgaría, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, 

Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, Rúmenía, 
Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Breska konungsríkið.

(2) Stjtíð. ESB L 220, 26.8.2011, bls. 9. Liður 6.8.1.1 í reglugerð (ESB) nr. 185/2010: Flugrekandi, sem flytur farm eða póst frá 
flugvelli í þriðja landi og er ekki skráður í fylgiskjal 6-F vegna flugskipta, gegnumferðar eða affermingar á einhverjum þeim 
flugvelli sem fellur undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 300/2008, skal tilnefndur sem „flugrekandi sem flytur flugfarm eða 
flugpóst inn í Evrópusambandið frá flugvelli í þriðja landi“ (ACC3-flugrekandi).

(3) Þetta gildir ekki um flugfarm eða flugpóst sem fluttur er frá fáeinum löndum sem undanþegin eru ACC3-fyrirkomulaginu.
(4) Þegar þessi gátlisti um fullgildingu varðar meðhöndlun flugfarms/flugpósts/loftfars, sem flutt er til ESB/EES, á hann jafnt við 

flugfarm/flugpóst/loftfar þar sem ESB og Ísland, Noregur og Sviss er ákvörðunarstaður.“
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D.  Í stað fylgiskjals 6-F komi eftirfarandi:

„FYLGISKJAL 6-F

FARMUR OG PÓSTUR

6-Fi

ÞRIÐJU LÖND SEM OG LÖND OG YFIRRÁÐASVÆÐI HANDAN HAFSINS SEM HAFA SÉRSTÖK TENGSL 
VIÐ SAMBANDIÐ, SAMKVÆMT SÁTTMÁLANUM UM STARFSHÆTTI EVRÓPUSAMBANDSINS OG ÞAR 
SEM BÁLKURINN UM FLUTNINGA Í ÞEIM SÁTTMÁLA GILDIR EKKI, SEM BEITA VERNDARKRÖFUM SEM 
VIÐURKENNT ER AÐ JAFNGILDI SAMEIGINLEGUM GRUNNKRÖFUM

6-Fii

ÞRIÐJU LÖND SEM OG LÖND OG YFIRRÁÐASVÆÐI HANDAN HAFSINS SEM HAFA SÉRSTÖK TENGSL 
VIÐ SAMBANDIÐ, SAMKVÆMT SÁTTMÁLANUM UM STARFSHÆTTI EVRÓPUSAMBANDSINS OG ÞAR SEM 
BÁLKURINN UM FLUTNINGA Í ÞEIM SÁTTMÁLA GILDIR EKKI, ÞAR SEM EKKI ER GERÐ KRAFA UM 
ACC3-TILNEFNINGU 

Þriðju lönd sem og lönd og yfirráðasvæði sem hafa sérstök tengsl við Sambandið, samkvæmt sáttmálanum um 
starfshætti Evrópusambandsins eða sáttmálanum um Evrópusambandið þar sem ekki er gerð krafa um ACC3-
tilnefningu, eru skráð í sérstaka ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar.

6-Fiii

FULLGILDINGARSTARFSEMI ÞRIÐJU LANDA SEM OG LANDA OG YFIRRÁÐASVÆÐA HANDAN HAFSINS 
SEM HAFA SÉRSTÖK TENGSL VIÐ SAMBANDIÐ, SAMKVÆMT SÁTTMÁLANUM UM STARFSHÆTTI 
EVRÓPUSAMBANDSINS OG ÞAR SEM BÁLKURINN UM FLUTNINGA GILDIR EKKI, SEM VIÐURKENNT 
ER AÐ JAFNGILDI ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR.“

E.  Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-H

„FYLGISKJAL 6-H1

YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR — ACC3-FLUGREKANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU FYRIR 
FLUGVERND

Fyrir	hönd	[nafn	flugrekanda]	tek	ég	mið	af	eftirfarandi:

Í þessari skýrslu er ákvarðað flugverndarstig fyrir vinnu við farm sem er fluttur með flugi til ESB/EES(1) að því er 
varðar verndarkröfurnar sem taldar eru upp í gátlistanum eða sem um getur í honum (2).

Einungis	er	unnt	að	tilnefna	[nafn	flugrekanda]	sem	„flugrekanda	sem	flytur	flugfarm	eða	flugpóst	inn	í	Sambandið	frá	
flugvelli í þriðja landi“ (ACC3-flugrekandi) þegar hlutaðeigandi yfirvald aðildarríkis Evrópusambandsins eða Íslands, 
Noregs eða Sviss hefur, í þeim tilgangi, tekið við og samþykkt skýrslu um ESB-fullgildingu og upplýsingar um ACC3-
flugrekandann hafa verið færðar í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur.

Ef skýrslan sýnir fram á að ekki sé farið að verndarráðstöfunum, sem hún vísar til, gæti það leitt til afturköllunar á 
tilnefningu	[nafn	flugrekanda]	sem	ACC3-flugrekanda	sem	þegar	hefur	fengist	fyrir	þennan	flugvöll	og	sem	mun	koma	
í	veg	fyrir	að	[nafn	flugrekanda]	geti	flutt	flugfarm/flugpóst	til	ESB/EES	frá	þessum	flugvelli.

Skýrslan gildir í fimm ár og fellur því úr gildi eigi síðar en _______________ .

Fyrir	hönd	[nafn	flugrekanda]	lýsi	ég	því	yfir	að:

—	 [nafn	flugrekanda]	mun	samþykkja	viðeigandi	framhaldsaðgerðir	í	þeim	tilgangi	að	vakta	kröfurnar	sem	staðfestar	
eru í skýrslunni.

—	 Allar	breytingar	á	starfrækslu	[nafn	flugrekanda]	þar	sem	ekki	er	gerð	krafa	um	fulla	endurfullgildingu	munu	verða	
færðar í upphaflegu skýrsluna, þannig að nýjum upplýsingum verður bætt við en þær eldri verða áfram sýnilegar. 
Þetta getur varðað eftirfarandi breytingar:

1)  heildafrábyrgð á vernd er úthlutað einhverjum öðrum en einstaklingnum sem tilgreindur er í lið 1.7 í fylgiskjali 
6-C3 við reglugerð (ESB) nr. 185/2010,

2)  allar aðrar breytingar á húsnæði eða verklagsreglum sem líklegt er að hafi veruleg áhrif á vernd,
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—	 [nafn	 flugrekanda]	 skal	 tilkynna	 yfirvöldum	 sem	 tilnefndu	 hann	 sem	 ACC3-flugrekanda	 um	 það	 ef	 [nafn	
flugrekanda] hættir viðskiptum, hættir að meðhöndla flugfarm/flugpóst eða getur ekki lengur uppfyllt kröfurnar 
sem hafa fengið fullgildingu í þessari skýrslu.

—	 [Nafn	flugrekanda]	skal	viðhalda	verndarstiginu,	sem	staðfest	er	í	þessari	skýrslu	í	samræmi	við	markmiðin,	sem	
sett eru fram í þessum gátlista og, eftir því sem við á, framkvæma og beita viðbótarverndarráðstöfunum, sem 
gerð er krafa um, til á öðlast tilnefningu sem ACC3-flugrekandi, ef staðfest hefur verið að verndarkröfurnar séu 
ófullnægjandi,	þar	til	starfsemi	[nafn	flugrekanda]	fær	fullgildingu	síðar.

Fyrir	hönd	[nafn	flugrekanda]	tek	ég	fulla	ábyrgð	á	þessari	yfirlýsingu.

Nafn:

Staða innan fyrirtækis:

Dagsetning:

Undirskrift:

____________
(1) Flugvellir sem eru staðsettir í Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, Kýpur, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, 

Þýskalandi, Grikklandi, Ungverjalandi, Írlandi, Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Hollandi, Póllandi, Portúgal, 
Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, Breska konungsríkinu sem og á Íslandi, Noregi og Sviss.

(2)  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 var breytt með reglugerð (ESB) nr. 859/2011.“

F.  Í b-lið liðar 8.1.3.2 komi „ESB-matsmaður fyrir flugvernd“ í stað orðanna „óháður matsmaður“.

G.  Í 11. kafla. falli brott liður 11.0.5.

H.  Í 11. kafla komi eftirfarandi í stað liðar 11.5 og 11.6:

„11.5.   MENNTUN OG HÆFI LEIÐBEINENDA

11.5.1.  Hlutaðeigandi  yfirvald skal halda skrá yfir viðurkennda leiðbeinendur eða hafa aðgang að skrá yfir 
viðurkennda leiðbeinendur sem hafa uppfyllt kröfurnar sem settar eru fram í lið 11.5.2 eða 11.5.3.

11.5.2.  Leiðbeinendur skulu hafa gengist undir fullnægjandi athugun á bakgrunni, í samræmi við lið 11.1.3, og 
skulu geta framvísað vitnisburði um viðeigandi menntun og hæfi eða viðeigandi þekkingu.

11.5.3.  Leiðbeinendur, sem voru ráðnir eða sem sáu um þjálfunina, sem tiltekin er í þessari reglugerð, áður en 
reglugerðin tók gildi, skulu a.m.k. fullvissa viðeigandi yfirvald:

a)  um að þeir hafi þekkingu og hæfni eins og tilgreint er í lið 11.5.5 og

b)  um að þeir haldi aðeins námskeið, sem hlutaðeigandi yfirvald hefur samþykkt í samræmi við lið 
11.2.1.3.

11.5.4.  Til að leiðbeinandi geti fengið vottun um að hann hafi menntun og hæfi til að sjá um þjálfun, 
sem skilgreind er í lið 11.2.3.1 til 11.2.3.5 og í liðum 11.2.4 og 11.2.5, skal einstaklingur þekkja 
starfsumhverfi viðkomandi flugverndarsvæðis og hafa menntun og hæfi og hæfni á eftirfarandi sviðum:

a)  kennslutækni og

b)  verndarþátta sem á að kenna.

11.5.5.  Hlutaðeigandi yfirvald skal annaðhvort sjálft útvega þjálfun fyrir leiðbeinendur eða samþykkja og halda 
skrá yfir viðeigandi þjálfunarnámskeið í flugvernd. Hlutaðeigandi yfirvald skal tryggja að leiðbeinendur 
fái reglulega þjálfun eða upplýsingar um þróun á viðeigandi sviðum.



27.2.2014 Nr. 12/185EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

11.5.6.   Ef hlutaðeigandi yfirvald telur að þjálfun hjá viðurkenndum leiðbeinanda hafi ekki lengur í för með sér 
viðeigandi hæfni skal það annaðhvort draga samþykki sitt fyrir námskeiðinu til baka eða sjá til þess að 
þjálfaranum sé vikið tímabundið úr starfi eða hann tekinn af skrá yfir viðurkennda leiðbeinendur, eins 
og við á.

11.6.    ESB-FULLGILDING FLUGVERNDAR

11.6.1.   ESB-fullgilding flugverndar er staðlað, skjalfest, óhlutdrægt og hlutlægt ferli við að útvega og meta 
gögn til að ákvarða að hve miklu leyti fullgild eining uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í reglugerð 
(EB) nr. 300/2008 og framkvæmdargerðum hennar.

11.6.2.   ESB-fullgilding flugverndar

a)  getur verið krafa til að öðlast eða viðhalda réttarstöðu samkvæmt reglugerð (EB) nr. 300/2008 og 
framkvæmdargerðum hennar,

b)  getur verið framkvæmd af hlutaðeigandi yfirvaldi eða matsmanni, sem hefur verið samþykktur sem 
ESB-matsmaður fyrir flugvernd, eða matsmanni sem viðurkennt er að jafngildi honum, í samræmi 
við þennan kafla,

c)  skal leggja mat á verndarráðstafanir sem gerðar eru á ábyrgð einingar sem fengið hefur fullgildingu 
eða hluta hennar sem einingin sækist eftir fullgildingu fyrir. Hún skal a.m.k. fela í sér:

1)  mat á skjölum sem varða flugvernd, þ.m.t. flugverndaráætlun einingarinnar sem fengið hefur 
fullgildingu eða jafngildi hennar og

2)  sannprófun á framkvæmd ráðstafana varðandi flugvernd sem felur í sér sannprófun á staðnum 
á viðkomandi starfsemi einingarinnar sem fengið hefur fullgildingu,

d)  viðurkenningu allra hinna aðildarríkjanna.

11.6.3.  Kröfur um samþykki á ESB-matsmanni fyrir flugvernd

11.6.3.1.  Aðildarríki skulu samþykkja ESB-matsmenn fyrir flugvernd á grundvelli getu þeirra til að framkvæma 
samræmismat sem skal taka til:

a)   óhæðis frá greininni sem hefur fengið fullgildingu, nema annað sé tilgreint,

b)  viðeigandi hæfni starfsfólks á því verndarsviði sem á að fullgilda sem og aðferðirnar til að 
viðhalda slíkri hæfni á því stigi sem um getur í lið 11.6.3.5 og

c)  virkni og það hvort fullgildingarferlið sé viðeigandi.

11.6.3.2.  Ef við á, skal við samþykkið taka tillit til faggildingarvottorða í tengslum við viðkomandi samhæfðra 
staðla, þ.e. til EN-ISO/IEC 17020 í stað þess að endurmeta getu til samræmismats.

11.6.3.3.  Hvaða einstaklingur eða lögaðili sem er getur orðið ESB-matsmaður fyrir flugvernd.

11.6.3.4.  Veita má landsbundinni faggildingarstofu, sem komið er á fót samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 765/2008(1), heimild til að faggilda getu lögaðila við samræmismat til að framkvæma 
ESB-fullgildingu flugverndar, samþykkja stjórnsýsluráðstafanir hvað það varðar og hafa eftirlit með 
starfsemi í tengslum við ESB-fullgildingu flugverndar.

11.6.3.5.  Sérhver einstaklingur sem framkvæmir ESB-fullgildingu flugverndar skal hafa viðeigandi hæfni og 
bakgrunn og skal:

a)  falla undir bakgrunnsskoðun í samræmi við lið 11.1.3 sem skal endurtekin a.m.k. fimmta hvert ár,

b)  framkvæma ESB-fullgildingu flugverndar af óhlutdrægni og á hlutlægan hátt, hann skal skilja 
merkingu óhæðis og beita aðferðum til að forðast hagsmunaárekstra að því er varðar einingar sem 
hafa fengið fullgildingu,
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c)  búa yfir fullnægjandi fræðilegri þekkingu og fenginni reynslu á sviði gæðastýringar sem og að búa 
yfir hæfni og persónulegum  eiginleikum til að safna, skrá og meta niðurstöður sem byggjast á 
þessum gátlista. Einkum að því er varðar:

1)   meginreglur, verklagsreglur og tækni varðandi samræmisvöktun,

2)   þætti sem snerta mannlega getu og eftirlit,

3)  hlutverk og valdsvið matsmanns, þ.m.t. varðandi hagsmunaárekstra,

d)  veitingu sannana fyrir viðeigandi hæfni sem byggist á þjálfun og/eða lágmarksstarfsreynslu að því 
er varðar eftirfarandi svið:

1)  almennar meginreglur Sambandsins á sviði flugverndar og staðall Alþjóðaflugmálastofnun-
arinnar á sviði flugverndar,

2)  sérstakar kröfur um aðgerðirnar sem hafa fengið fullgildingu og hvernig þær eru notaðir við 
starfsemina,

3)  tækni og starfsaðferðir í tengslum við flugvernd sem eru viðeigandi við fullgildingarferlið,

e)  gangast undir reglubundna þjálfun nægilega oft til að tryggja að núverandi hæfni sé viðhaldið og að 
þeir tileinki sér nýja hæfni með tilliti til þróunar á sviði flugverndar.

11.6.3.6.  Hlutaðeigandi yfirvald skal annaðhvort sjálft útvega þjálfun fyrir ESB-matsmann fyrir flugvernd eða 
samþykkja og halda skrá yfir viðeigandi þjálfunarnámskeið á sviði flugverndar.

11.6.3.7.   Aðildarríki geta takmarkað samþykki á ESB-matsmanni fyrir flugvernd við fullgildingaraðgerðir sem 
eingöngu eru framkvæmdar innan yfirráðasvæðis þess aðildarríkis fyrir hönd hlutaðeigandi yfirvalda 
þess. Í slíkum tilvikum gilda ekki kröfurnar í lið 11.6.4.2.

11.6.3.8.  Samþykki á ESB-matsmanni fyrir flugvernd rennur út að fimm árum liðnum hið mesta.

11.6.4.  Viðurkenning á ESB-matsmanni fyrir flugvernd og afturköllun hennar

11.6.4.1.  ESB-matsmaður fyrir flugvernd telst ekki samþykktur fyrr en upplýsingarnar um hann hafa verið 
færðar í „gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur“. Hlutaðeigandi  
yfirvald eða einhver fyrir þess hönd skal láta ESB-matsmanni fyrir flugvernd í té sönnun um hver 
staða hans er.   Á því tímabili sem ekki er unnt að setja færslur um ESB-matsmann fyrir flugvernd 
í gagnagrunn Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur skal hlutaðeigandi 
yfirvald tilkynna framkvæmdastjórninni um allar nauðsynlegar upplýsingar varðandi ESB-matsmanninn 
og skal framkvæmdastjórnin gera upplýsingarnar aðgengilegar fyrir hin aðildarríkin.

11.6.4.2.  Öll aðildarríkin skulu viðurkenna samþykkta ESB-matsmenn fyrir flugvernd.

11.6.4.3.  Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd sýnir fram á að hann uppfylli ekki lengur kröfurnar, sem um getur í 
lið 11.6.3.1 eða 11.6.3.5, skal hlutaðeigandi yfirvald eða yfirvöld sem samþykktu hann draga samþykki 
sitt til baka og fella matsaðilann brott úr „gagnagrunni Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og 
þekkta sendendur“.

11.6.4.4.  Heimilt er að samþykkja atvinnugreinasamtök og einingar á þeirra ábyrgð sem starfa samkvæmt 
gæðatryggingaráætlunum, sem ESB-matsmenn fyrir flugvernd, að því tilskildu að jafngildar ráðstafanir 
þessara áætlana tryggi óhlutdrægt og hlutlægt mat. Samþykkið skal veitt í samstarfi við viðeigandi 
yfirvöld a.m.k. tveggja aðildarríkja.

11.6.4.5.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að viðurkenna fullgildingarstarfsemi yfirvalda eða matsmanna fyrir 
flugvernd sem fellur undir valdsvið þriðja lands eða alþjóðastofnunar eða sem þau viðurkenna, ef unnt 
er að staðfesta að starfsemin jafngildi ESB-fullgildingu flugverndar. Skrá yfir slíkt skal vera að finna í 
fylgiskjali 6Fiii.
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11.6.5.  Skýrsla um ESB-fullgildingu flugverndar („fullgildingarskýrslan“)

11.6.5.1.  Í fullgildingarskýrslu skal skrá ESB-fullgildingu flugverndar og skal hún a.m.k. innihalda:

a)   fullgerðan gátlista, sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd hefur undirritað, og, ef farið er fram á það, 
athugasemdir frá einingunni sem fengið hefur fullgildingu, í nauðsynlegum smáatriðum,

b)  yfirlýsingu um athugasemdir sem einingin sem hefur fengið fullgildingu hefur undirritað og

c)  yfirlýsingu um óhæði, að því er varðar eininguna sem hefur fengið fullgildingu og sem einstaklingur 
sem framkvæmir ESB-fullgildingu flugverndar hefur undirritað.

11.6.5.2.  ESB-matsmaður fyrir flugvernd skal ákvarða að hve miklu leyti samræmis hafi verið gætt við markmið 
þessa gátlista og skrá niðurstöðurnar í viðeigandi hluta hans.

11.6.5.3.  Í yfirlýsingu um skuldbindingu skal einingin sem hefur fengið fullgildingu skýra frá þeirri skuldbindingu 
sinni að vilja stunda starfsemi samkvæmt starfrækslukröfum sem hafa fengið fullnægjandi fullgildingu.

11.6.5.4.  Einingu, sem hefur fengið fullgildingu, er heimilt að lýsa yfir að hún sé samþykk eða ósamþykk 
samræmisstiginu sem ákvarðað er í fullgildingarskýrslunni. Slík yfirlýsing skal vera órjúfanlegur þáttur 
fullgildingarskýrslunnar.

11.6.5.5.  Númeraröð blaðsíðna, dagsetning ESB-fullgildingar flugverndar og merking hverrar blaðsíðu með 
upphafsstöfum matsmanns og fulltrúa einingarinnar sem fengið hefur fullgildingu skulu sanna heilleika 
fullgildingarskýrslunnar.

11.6.5.6.  Fullgildingarskýrslan skal vera á ensku, hún skal afhent hlutaðeigandi  yfirvaldi og, eftir atvikum, 
einingunni sem fengið hefur fullgildingu, innan eins mánaðar hið mesta, eftir að sannprófun á staðnum 
hefur átt sér stað.

11.7.  GAGNKVÆM VIÐURKENNING Á ÞJÁLFUN

11.7.1.  Hæfni, sem einstaklingur öðlast, með hliðsjón af því að uppfylla kröfur samkvæmt reglugerð (EB) nr. 
300/2008 og framkvæmdargerðum hennar, í einu aðildarríki skal viðurkennd í öðru aðildarríki.

FYLGISKJAL 11-A

YFIRLÝSING UM ÓHÆÐI — ESB-MATSMAÐUR FYRIR FLUGVERND

a)  Ég staðfesti að ég hef ákvarðað samræmisstig einingarinnar sem fengið hefur fullgildingu á óhlutdrægan og 
hlutlægan hátt.

b)  Ég staðfesti að ég starfa ekki, og hef ekki, á næstliðnum tveimur árum, starfað hjá einingunni sem fengið hefur 
fullgildingu.

c)  Ég staðfesti að ég hef hvorki fjárhagslega né aðra beina hagsmuni af niðurstöðu fullgildingar á starfseminni 
einingarinnar sem fengið hefur fullgildingu eða hlutdeildarfélögum hennar.

d)  Ég staðfesti að ég hef ekki og hef ekki haft, á næstliðnum 12 mánuðum, nein viðskiptatengsl, s.s. þjálfun og ráðgjöf 
umfram fullgildingarferlið, við eininguna sem fengið hefur fullgildingu, á sviðum sem varða flugvernd.

e)  Ég staðfesti að ESB-fullgildingarskýrsla flugverndar er byggð á ítarlegu staðreyndamati á viðeigandi gögnum 
um vernd, þ.m.t. á flugverndaráætlun einingarinnar sem fengið hefur fullgildingu, eða jafngildi hennar, og á 
sannprófunaraðgerðum á staðnum.

f)  Ég staðfesti að ESB-fullgildingarskýrsla flugverndar er byggð á mati á öllum sviðum er varða vernd þar sem 
matsmanni ber að gefa álit sitt, byggt á viðeigandi ESB-gátlista.

g)  Ég staðfesti að ég hef notað aðferð sem gerir mögulegt að leggja fram aðskildar ESB-fullgildingarskýrslur 
flugverndar, að því er varðar hverja einingu sem fengið hefur fullgildingu, sem tryggir hlutlægni og óhlutdrægni 
við öflun og mat staðreynda, þegar unnið er að því að fullgilda nokkrar einingar í sameiginlegri aðgerð.
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h)  Ég staðfesti að ég hef ekki tekið á móti fjárhagslegum ávinningi eða annars konar ávinningi, að undanskildu 
hóflegu gjaldi fyrir fullgildingu og endurgreiðslu á ferða- og gistikostnaði.

Ég tek fulla ábyrgð á ESB-fullgildingarskýrslu flugverndar.

Nafn einstaklingsins sem framkvæmir fullgildinguna:

Nafn ESB-matsmanns fyrir flugvernd:

Dagsetning:

Undirskrift:

___________
(1) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.“

________________________


