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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Erfaringene med gjennomføringen av kommisjons-
forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 
fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(2) 
har vist at det er behov for å foreta mindre endringer 
av gjennomføringsbestemmelsene for visse felles 
grunnleggende standarder.

2) Det dreier seg om avklaring eller forenkling av visse 
særlige tiltak for luftfartssikkerhet for å gi større juridisk 
klarhet, standardisere den felles fortolkningen av 
lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for best mulig 
gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 
for luftfartssikkerhet.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 1.3.2012, s. 1, er omhan-
dlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2013 av 1. februar 2013 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den eu-
ropeiske unions tidende nr. 31 av 30.5.2013, s. 33.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.

3) Endringene gjelder gjennomføringen av et begrenset antall 
tiltak i forbindelse med adgangskontroll, overvåking og 
patruljering, gjennomsøking av passasjerer og innsjekket 
bagasje, sikkerhetskontroll av frakt, post, forsyninger til 
flyginger og til lufthavner samt opplæring av personer og 
sikkerhetsutstyr.

4) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 173/2012

av 29. februar 2012

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring og forenkling av visse 
særlige tiltak for luftfartssikkerhet(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. februar 2012.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________

2017/EØS/6/47
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer:

1) Nr. 1.1.3.4 skal lyde:

«1.1.3.4 Når ikke-gjennomsøkte personer eller passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra andre 
tredjestater enn dem som er oppført i tillegg 4-B, kan ha hatt adgang til kritiske deler, skal det så snart 
som mulig gjennomføres en sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at 
det med rimelighet kan sikres at den kritiske delen ikke inneholder forbudte gjenstander.

Nr. 1 skal anses oppfylt for luftfartøyer som det er utført en sikkerhetsgjennomsøking av.

Nr. 1 får ikke anvendelse når personer som omfattes av nr. 1.3.2 og 4.1.1.7, har hatt adgang til kritiske 
deler.

Hva angår passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra andre tredjestater enn dem som 
er oppført i tillegg 4-B, får nr. 1 anvendelse bare for de kritiske delene som benyttes av gjennomsøkt 
innsjekket bagasje og/eller gjennomsøkte avreisende passasjerer som ikke reiser med samme luftfartøy 
som disse passasjerene og besetningsmedlemmene.»

2) I nr. 1.2.2.2 skal nytt ledd lyde:

«Alternativt kan det også gis adgang etter sikker identifisering ved kontroll av biometriske data.»

3) I nr. 1.2.2.4 skal nytt ledd lyde:

«Når det benyttes biometrisk identifisering, skal kontrollen sikre at den som ønsker adgang til sikkerhetsbegrensede 
områder, har en av tillatelsene oppført i nr. 1.2.2.2, og at denne tillatelsen er gyldig og ikke er trukket tilbake.»

4) Nytt nr. 1.2.6.9 skal lyde:

«1.2.6.9 Kjøretøyer som bare benyttes på flyside og ikke har tillatelse til å kjøre på offentlig vei, kan unntas 
fra anvendelsen av nr. 1.2.6.2–1.2.6.8, forutsatt at de er tydelig merket på utsiden som kjøretøyer som 
benyttes i driften i vedkommende lufthavn.»

5) Til slutt i nr. 1.2.7.1 bokstav c) tilføyes følgende:

«, og

d) strekninger mellom terminalen eller adgangspunktet og det luftfartøyet besetningsmedlemmer har ankommet 
eller skal reise med.»

6) Nr. 1.5.2 skal lyde:

«1.5.2 Hyppigheten av og metodene for overvåking og patruljering skal fastsettes på grunnlag av en 
risikovurdering, og skal godkjennes av vedkommende myndighet. De skal ta hensyn til

a) lufthavnens størrelse, herunder antallet og arten av flyginger, 

b) lufthavnens utforming, særlig det innbyrdes forholdet mellom områdene som er opprettet i 
lufthavnen, og

c) mulighetene og begrensningene ved metodene for overvåking og patruljering.

De deler av risikovurderingen som gjelder hyppigheten av og metodene for overvåking og patruljering, 
skal på anmodning stilles til rådighet skriftlig med henblikk på samsvarskontroll.»

7) I nr. 4.1.3.4 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav c) skal lyde:

«c) er kjøpt på flyside etter det punktet der ombordstigningskortene kontrolleres, på utsalgssteder som er 
omfattet av godkjente sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram, forutsatt 
at væskene, aerosolene og gelene er pakket i en forseglet pose som inneholder tilfredsstillende og synlig 
bevis for at de er kjøpt på flyside i vedkommende lufthavn i løpet av de siste 24 timene,»

b) Bokstav e) og f) skal lyde:

«e) er kjøpt i en annen lufthavn innenfor Unionen, forutsatt at væskene, aerosolene og gelene er pakket i en 
forseglet pose som inneholder tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt på flyside i vedkommende 
lufthavn i løpet av de siste 24 timene, eller



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 6/394 26.1.2017

f) er kjøpt om bord i et luftfartøy tilhørende et luftfartsselskap i Unionen, forutsatt at væskene, 
aerosolene og gelene er pakket i en forseglet pose som inneholder tilfredsstillende og synlig bevis 
for at de er kjøpt om bord i vedkommende luftfartøy i løpet av de siste 24 timene.»

8) Nr. 5.3.3.2 skal lyde:

«5.3.3.2 Innsjekket bagasje som blir uledsaget på grunn av andre omstendigheter enn dem som er nevnt i nr. 5.3.2, 
skal fjernes fra luftfartøyet og gjennomsøkes på nytt før den lastes om bord igjen.»

9) Nr. 6.0.2 skal lyde:

«6.0.2 Følgende skal betraktes som forbudte gjenstander i frakt- og postforsendelser:

— monterte eksplosive og brennbare innretninger som ikke transporteres i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsregler.»

10) Nr. 6.0.3 utgår.

11) Nr. 6.3.2.6 skal lyde:

«6.3.2.6 Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for vedkommende myndighets inspeksjon til enhver tid 
fram til forsendelsen lastes om bord i et luftfartøy, og deretter under hele flygingen, men under alle 
omstendigheter i minst 24 timer, og den skal inneholde følgende opplysninger:

a) den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens entydige alfanumeriske identifikasjonskode, mottatt fra 
vedkommende myndighet,

b) en entydig identifikasjonkode for forsendelsen, f.eks. luftfraktbrevnummeret (HAWB-nummer eller 
MAWB-nummer),

c) forsendelsens innhold, unntatt for forsendelser oppført i nr. 6.2.3 bokstav d) og e) i 
kommisjonsbeslutning K(2010) 774 endelig av 13. april 2010(*),

d) forsendelsens sikkerhetsstatus i form av en av følgende angivelser:

— «SPX», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly, 

— «SCO», som betyr at forsendelsen er sikret bare for transport med fraktfly og postfly, eller

— «SHR», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i 
samsvar med de krav som stilles ved høy risiko,

e) grunnen til at sikkerhetsstatus er utstedt, med angivelse av:

— «KC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en kjent avsender, 

— «AC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en registrert avsender, 

— hvilke gjennomsøkingsmetoder som er benyttet, eller

— begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking,

f) navnet på personen som utstedte sikkerhetsstatusen, eller tilsvarende identifikasjonskode, samt dato 
og klokkeslett for utstedelsen,

g) den entydige identifikasjonskoden, mottatt fra vedkommende myndighet, til en sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør som har akseptert den sikkerhetsstatus som en annen sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør har gitt en forsendelse.

_____________
(*) Ikke offentliggjort.»

12) Nr. 6.3.2.7 skal lyde:

«6.3.2.7 For samleforsendelser anses kravene i nr. 6.3.2.5 og 6.3.2.6 oppfylt dersom

a) den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som foretar samleforsendelsen, oppbevarer de 
opplysninger som kreves etter nr. 6.3.2.6 bokstav a)–g) for hver enkelt forsendelse så lenge 
flygingen(e) varer, men under alle omstendigheter i minst 24 timer, og

b)  dokumentasjonen som følger samleforsendelsen, inneholder den alfanumeriske identifikasjonskoden 
for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som foretok samleforsendelsen, en entydig 
identifikasjonskode for samleforsendelsen og dens sikkerhetsstatus.

Bokstav a) kreves ikke for samleforsendelser som alltid gjennomsøkes, eller som unntas fra 
gjennomsøking i samsvar med nr. 6.2.3 bokstav d) og e) i beslutning K(2010) 774, dersom den 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren gir samleforsendelsen en entydig identifikasjonskode og 
angir dens sikkerhetsstatus og en enkelt grunn til at denne sikkerhetsstatus ble utstedt.»
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13) Nr. 6.6.1.1 bokstav a) skal lyde:

«a) skal forsendelsene emballeres eller forsegles av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 
avsenderen eller den registrerte avsenderen på en slik måte at eventuelle ulovlige inngrep vises tydelig; dersom 
dette ikke er mulig, skal det treffes alternative beskyttelsestiltak som sikrer forsendelsens integritet, og»

14) Til slutt i nr. 6.8.2.3 tilføyes følgende:

«Fram til juli 2014 kan ACC3 eller et luftfartsselskap som ankommer fra en tredjestat oppført i tillegg 6Fii utstede 
erklæringer om sikkerhetsstatus i samsvar med nr. 6.3.2.6 bokstav d) for frakt eller post til EU; fra juli 2014 kan 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandører nevnt i nr. 6.8.3 også utstede erklæringer om slik sikkerhetsstatus.»

15) Tillegg 6-A sjuende strekpunkt skal lyde:

«— [foretakets navn] vil sikre at alt relevant personale får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 
forordning (EU) nr. 185/2010, og er klar over sitt sikkerhetsansvar i henhold til foretakets sikkerhetsprogram, 
og»

16) I tillegg 6-D utgår annet punktum under overskriften «Forbudte gjenstander».

17) Tillegg 6-E skal lyde:

«TILLEGG 6-E

TRANSPORTØRERKLÆRING

I samsvar med forordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og dens 
gjennomføringsrettsakter

bekrefter jeg at følgende sikkerhetsprosedyrer vil bli fulgt i forbindelse med henting, transport, lagring og levering 
av sikkerhetskontrollert luftfrakt/luftpost [på vegne av navn på sikkerhetsgodkjent fraktleverandør/luftfartsselskap 
som foretar sikkerhetskontroll av frakt eller post/kjent avsender/registrert avsender]:

— Alt personale som transporterer slik luftfrakt/luftpost, får generell sikkerhetsopplæring i samsvar med nr. 11.2.7 
i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010.

— Det kontrolleres at alt ansatt personale med adgang til slik luftfrakt/luftpost har god vandel. Denne kontrollen 
skal minst omfatte en identitetskontroll (om mulig på grunnlag av identitetskort med foto, førerkort eller pass) 
og en kontroll av vedkommendes curriculum vitae og/eller oppgitte referanser.

— Lasterom i kjøretøyer forsegles eller låses. Kjøretøyer med presenning sikres med TIR-snorer. Lasteplanet på 
kjøretøyer med plan holdes under oppsikt under transport av luftfrakt.

— Lasterommet gjennomsøkes umiddelbart før lasting, og integriteten opprettholdes til lastingen er fullført.

— Alle førere bærer identitetskort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt eller anerkjent 
av nasjonale myndigheter.

— Førerne stanser utelukkende på de planlagte stoppestedene mellom hentested og leveringssted. Dersom 
stans på andre steder enn planlagte stoppesteder ikke kan unngås, kontrollerer føreren ved tilbakekomst at 
lasten er sikret, og at låser og/eller forseglinger er intakte. Dersom føreren oppdager tegn på inngrep, varsler 
vedkommende sin overordnede om dette, og luftfrakten/luftposten leveres ikke uten at det er meldt fra til 
leveringsstedet.

— Transporten settes ikke bort til tredjemann med mindre denne også har en transportøravtale med [samme 
navn som ovenfor på sikkerhetsgodkjent fraktleverandør/kjent avsender/registrert avsender, eller navn på 
vedkommende myndighet som har godkjent eller sertifisert transportøren].

— Ingen andre tjenester (f.eks. lagring) settes bort til tredjemann med mindre denne er en sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør eller et foretak som vedkommende myndighet har sertifisert eller godkjent og registrert som 
leverandør av disse tjenestene.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Foretakets navn og adresse:

Dato:

Underskrift:»
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18) Nytt nr. 8.0.4 skal lyde:

«8.0.4 Listen over forbudte gjenstander i forsyninger til flyginger er den samme som listen i tillegg 4-C.»

19) Nr. 8.1.4.2 skal lyde:

«8.1.4.2 For å bli utpekt som kjent leverandør skal foretaket framlegge for alle selskaper det leverer til, den 
forpliktelseserklæring for kjente leverandører av forsyninger til flyginger som er angitt i tillegg 8-B. 
Denne erklæringen skal være undertegnet av den lovlige stedfortrederen.

Den undertegnede erklæringen skal for valideringsformål oppbevares av selskapet som den kjente 
leverandøren leverer til.»

20) Nr. 8.1.5 skal lyde:

«8.1.5 Sikkerhetskontroll som skal gjennomføres av luftfartsselskaper, sikkerhetsgodkjente leverandører 
og kjente leverandører

8.1.5.1 Luftfartsselskaper, sikkerhetsgodkjente leverandører og kjente leverandører av forsyninger til flyginger 
skal

a) utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b) sikre at personer med adgang til forsyninger til flyginger får generell sikkerhetsopplæring i samsvar 
med nr. 11.2.7 før de gis adgang til forsyningene, 

c) hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til flyginger, 

d) med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til flyginger, og

e) forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere 
forsyninger til flyginger.

Bokstav e) får ikke anvendelse på transport på flyside.

8.1.5.2 Dersom en kjent leverandør benytter et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos luftfartsselskapet 
eller den sikkerhetsgodkjent leverandøren, til transport av forsyninger, skal den kjente leverandøren 
sørge for at alle sikkerhetskontroller oppført i nr. 8.1.5.1 blir gjennomført.

8.1.5.3 Den sikkerhetskontroll som skal utføres av luftfartsselskaper og sikkerhetsgodkjente leverandører, skal 
også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særlig kommisjonsbeslutning.»

21) I tillegg 8-A skal sjuende strekpunkt lyde:

«— at [foretakets navn] vil sikre at alt relevant personale får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 
forordning (EU) nr. 185/2010, og er klar over sitt sikkerhetsansvar i henhold til foretakets sikkerhetsprogram, 
og»

22) TILLEGG 8-B skal lyde:

«TILLEGG 8-B

FORPLIKTELSESERKLÆRING

KJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL FLYGINGER

I samsvar med forordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og dens 
gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg at:

— [foretakets navn] vil

a) utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket,

b) sikre at personer med adgang til forsyninger til flyginger får generell sikkerhetsopplæring i samsvar med 
nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 før de gis adgang til forsyningene, 

c) hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til flyginger, 

d) med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til flyginger, og

e) forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere forsyninger 
til flyginger (dette nummer skal ikke gjelde ved transport på flyside).
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Når det benyttes et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos luftfartsselskapet eller en 
sikkerhetsgodkjent leverandør til transport av forsyninger, skal [foretakets navn] sørge for at alle 
sikkerhetskontroller oppført ovenfor blir gjennomført:

— [Foretakets navn] vil, for å sikre overholdelse, samarbeide fullt ut i forbindelse med alle nødvendige 
inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de ber om,

— [foretakets navn] vil underrette [navn på luftfartsselskap eller sikkerhetsgodkjent leverandør som foretaket 
leverer forsyninger til flyginger til] om eventuelle alvorlige sikkerhetsbrudd, og om eventuelle mistenkelige 
forhold som kan ha betydning for forsyninger til flyginger, særlig eventuelle forsøk på å skjule forbudte 
gjenstander i forsyninger,

— [foretakets navn] vil sørge for at alt relevant personale får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 
forordning (EU) nr. 185/2010, og er klar over sitt sikkerhetsansvar, og

— [foretakets navn] vil underrette [navn på luftfartsselskap eller sikkerhetsgodkjent leverandør som foretaket 
leverer forsyninger til flyginger til] dersom

a) det nedlegger sin virksomhet, eller

b) det ikke lenger er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende unionsregelverk.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Lovlig stedfortreder

Navn:

Dato:

Underskrift:»

23) Nytt nr. 9.0.4 skal lyde:

«9.0.4 Listen over forbudte gjenstander i forsyninger til lufthavner er den samme som listen i tillegg 4-C.»

24) Nr. 9.1.1.1 skal lyde:

«9.1.1.1 Forsyninger til lufthavner skal gjennomsøkes før de kan bringes inn i et sikkerhetsbegrenset område, med 
mindre

a) en lufthavnoperatør som leverer forsyningene til sin egen lufthavn, har gjennomført nødvendig 
sikkerhetskontroll av forsyningene, og de har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det 
tidspunkt sikkerhetskontrollen fant sted og fram til levering til det sikkerhetsbegrensede området, 
eller

b) en kjent leverandør har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll av forsyningene, og de har vært 
beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det tidspunkt sikkerhetskontrollen fant sted og fram til 
levering til det sikkerhetsbegrensede området.»

25) Nr. 9.1.3.2 skal lyde:

«9.1.3.2 For å bli utpekt som kjent leverandør skal foretaket framlegge for lufthavnoperatøren den 
forpliktelseserklæring for kjente leverandører av forsyninger til lufthavner som er angitt i tillegg 9-A. 
Denne erklæringen skal være undertegnet av den lovlige stedfortrederen.

Lufthavnoperatøren skal oppbevare den undertegnede erklæringen for valideringsformål.»

26) Nr. 9.1.4 skal lyde:

«9.1.4 Sikkerhetskontroll som skal gjennomføres av kjente leverandører eller lufthavnoperatører

En kjent leverandør av forsyninger til lufthavner eller en lufthavnoperatør som leverer forsyninger til et 
sikkerhetsbegrenset område, skal

a) utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b) sikre at personer med adgang til forsyninger til lufthavnen får generell sikkerhetsopplæring i samsvar 
med nr. 11.2.7 før de gis adgang til forsyningene, 
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c) hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til lufthavnen, 

d) med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til lufthavnen, og

e) forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere 
forsyninger til lufthavnen.

Bokstav e) får ikke anvendelse ved transport på flyside.

Dersom en kjent leverandør benytter et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos 
lufthavnoperatøren, til transport av forsyninger til lufthavnen, skal den kjente leverandøren sørge 
for at alle sikkerhetskontroller oppført i dette nummer blir gjennomført.»

27) Tillegg 9-A skal lyde:

«TILLEGG 9-A

FORPLIKTELSESERKLÆRING

KJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL LUFTHAVNER

I samsvar med forordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og dens 
gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg at:

— [foretakets navn] vil

a) utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b) sikre at personer med adgang til forsyninger til lufthavnen får generell sikkerhetsopplæring i samsvar med 
nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 før de gis adgang til forsyningene, 

c) hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til lufthavnen, 

d) med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til lufthavnen, og

e) forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere forsyninger 
til lufthavnen (dette nummer skal ikke gjelde ved transport på flyside).

Når det benyttes et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos lufthavnoperatøren, til transport av 
forsyninger, skal [foretakets navn] sørge for at alle sikkerhetskontroller oppført ovenfor blir gjennomført:

— [Foretakets navn] vil, for å sikre overholdelse, samarbeide fullt ut i forbindelse med alle nødvendige 
inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de ber om,

— [foretakets navn] vil underrette [lufthavnoperatørens navn] om eventuelle alvorlige sikkerhetsbrudd og om 
eventuelle mistenkelige forhold som kan ha betydning for forsyninger til lufthavnen, særlig eventuelle forsøk 
på å skjule forbudte gjenstander i forsyninger,

— [foretakets navn] vil sørge for at alt relevant personale får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 
forordning (EU) nr. 185/2010, og er klar over sitt sikkerhetsansvar, og

— [foretakets navn] vil underrette [lufthavnoperatørens navn] dersom

a) det nedlegger sin virksomhet, eller

b) det ikke lenger er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende unionsregelverk.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Lovlig stedfortreder

Navn:

Dato:

Underskrift:»

28) Nytt nr. 11.2.7 skal lyde:

«11.2.7 Opplæring av personer med behov for generell sikkerhetsopplæring 

Den generelle sikkerhetsopplæringen skal gi følgende kompetanse:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,
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b) kjennskap til relevante krav i regelverket,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerhet i arbeidsmiljøet, herunder de 
forpliktelser og det ansvar som påhviler personer som gjennomfører sikkerhetskontroller,

d) kunnskap om rapporteringsprosedyrer, og

e) evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser.

Alle som gjennomgår generell sikkerhetsopplæring, skal kunne vise at de har tilegnet seg alle emner som 
er nevnt i dette nummer, før de tiltrer tjenesten.»

29) Nr. 11.4.2 bokstav a) skal lyde:

«a) for kompetanse som opparbeides i den innledende grunnopplæringen, spesialopplæringen og sikkerhetsopplæringen, 
minst hvert femte år eller, dersom kompetansen ikke har vært utøvet i mer enn seks måneder, før vedkommende går 
tilbake til å utføre sikkerhetsoppgaver, og»

30) Nr. 12.7.2.2 skal lyde:

«12.7.2.2 Alt utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler skal oppfylle standard 1.

Standard 1 utløper 29. april 2016.»

_____________


