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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/815 

av 12. mai 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til avklaring, harmonisering og  

forenkling av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet(*) 

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) Erfaring fra gjennomføringen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(2) har vist at det er behov 

for å endre gjennomføringsbestemmelsene om visse felles grunnleggende standarder. De foreslåtte endringene i de 

vedlagte tekstene medfører ingen vesentlige nye krav, men letter den praktiske gjennomføringen av luftfartssikkerhets-

tiltak i EU og bygger på tilbakemeldinger fra medlemsstatene og berørte parter på området luftfartssikkerhet. 

2) Visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet bør avklares, harmoniseres eller forenkles 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. 

3) Endringene gjelder gjennomføringen av et begrenset antall tiltak i forbindelse med lufthavnsikkerhet, luftfartøy-

sikkerhet, gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler, innsjekket bagasje, frakt og post, forsyninger til flygingen, 

rekruttering og opplæring av personell samt sikkerhetsutstyr. 

4) Etter denne forordnings ikrafttredelse bør sikkerhetsgodkjente fraktleverandører forbys å utpeke ytterligere registrerte 

avsendere som anbefalt i State Letter 16/85 fra Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). Før de mister 

sin status senest 30. juni 2021, bør registrerte avsendere utpekt før denne forordnings ikrafttredelse ha mulighet til å bli 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandører eller kjente avsendere. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres. 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 13.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 200/2017 av 27. oktober 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 22.8.2019, s. 14. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2019/EØS/78/10 



Nr. 78/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 12. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/141 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 1.0.3 skal lyde: 

«1.0.3 Uten at det berører kriteriene for unntak fastsatt i del K i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009(*), kan 

vedkommende myndighet tillate særlige sikkerhetsprosedyrer eller unntak knyttet til beskyttelse av og sikkerhet 

i flysideområder på dager da det skal foretas lasting, lossing, ombordstigning eller avstigning for bare ett 

luftfartøy om gangen enten i den kritiske delen av det sikkerhetsbegrensede området eller i en lufthavn som ikke 

omfattes av virkeområdet for nr. 1.1.3. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for 

sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 

3.4.2009, s. 7).» 

 2) Nr. 1.1.3.1 skal lyde: 

«1.1.3.1 Kritiske deler skal opprettes i lufthavner der mer enn 60 personer har identitetskort som gir adgang til 

sikkerhetsbegrensede områder.» 

 3) I nr. 1.2.6.2 utgår annet punktum. 

 4) Nr. 1.2.6.3 skal lyde: 

«1.2.6.3 En elektronisk passerseddel skal enten 

a) være festet til kjøretøyet på en slik måte at den ikke kan overføres til et annet kjøretøy, eller 

b) være knyttet til den registrerte kjøretøybrukeren gjennom en sikker database med registreringsnumre for 

kjøretøyer. 

Elektroniske passersedler for kjøretøyer behøver ikke være påført de områder kjøretøyet har adgangstillatelse 

til, og heller ikke utløpsdatoen, forutsatt at disse opplysningene kan avleses elektronisk og kontrolleres før det 

gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder. Elektroniske passersedler skal også være elektronisk lesbare i 

sikkerhetsbegrensede områder.» 

 5) Nr. 1.3.1.8 skal lyde: 

«1.3.1.8 Dyr som brukes til driftsmessige formål og behandles av en person som innehar et gyldig identitetskort for 

lufthavnen, skal besiktes visuelt før det gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder.» 

 6) Nytt nr. 1.3.1.9 skal lyde: 

«1.3.1.9 Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av medbrakte gjenstander er også underlagt tilleggs-

bestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.» 

 7) Nr. 1.6.4 skal lyde: 

«1.6.4  Dette skal fastslås før personen får tillatelse til å medbringe den eller de berørte gjenstandene inn i sikkerhets-

begrensede områder, og når personen kontrolleres av personer som overvåker eller patruljerer i henhold til 

nr. 1.5.1 bokstav c).» 

 8) Nr. 3.0.6 skal lyde: 

«3.0.6 Listen over forbudte gjenstander ved sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy innvendig er den samme som er 

fastsatt i tillegg 1-A. Monterte eksplosive og brennbare innretninger skal anses som forbudte gjenstander ved 

sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy utvendig.» 

 9) Nye nr. 3.0.7 og 3.0.8 skal lyde: 

«3.0.7 Med henblikk på dette kapittel betyr «luftfartøyets betjeningspaneler og -luker» et luftfartøys utvendige 

adgangspunkter og rom som har utvendige håndtak eller utvendige lukkemekanismer, og som regelmessig 

brukes til lufthavnrelaterte tjenester. 

3.0.8 Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 

omfatter andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI.»  
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10) Nr. 4.1.3.1 skal lyde: 

«4.1.3.1 Væsker, aerosoler og geler som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking med LEDS-utstyr 

ved inngangen til et sikkerhetsbegrenset område i følgende tilfeller: 

a) Væskene, aerosolene og gelene er i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller 

tilsvarende, i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst 1 liter, idet innholdet lett 

skal få plass i posen, som skal være helt lukket. 

b) Væskene, aerosolene og gelene forsegles i en forseglingspose ved kjøp på flyside i lufthavnen.» 

11) Nr. 4.1.3.2 skal lyde: 

«4.1.3.2 Forseglingsposene nevnt i nr. 4.1.3.1 bokstav b) skal 

a) tydelig kunne identifiseres som forseglingsposer fra den aktuelle lufthavnen, 

b) inneholde dokumentasjon på kjøp i den aktuelle lufthavnen i løpet av de foregående tre timer og 

c) være underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.» 

12) Nr. 4.1.3.3 skal lyde: 

«4.1.3.3 Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av væsker, aerosoler og geler som av objektive grunner skal 

underkastes særlige gjennomsøkingsprosedyrer eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen skal 

underrettes om de fastsatte kategoriene.» 

13) Nytt nr. 4.1.3.4 skal lyde: 

«4.1.3.4 Gjennomsøkingen av væsker, aerosoler og geler er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.» 

14) Nr. 5.4.3 skal lyde: 

«5.4.3 Luftfartsselskapet skal sørge for at passasjerene underrettes om de forbudte gjenstandene oppført i tillegg 5-B 

før innsjekkingen avsluttes.» 

15) I nr. 6.2.1.5 utgår annet punktum. 

16) Nr. 6.3.2.2 skal lyde: 

«6.3.2.2 Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfartsselskapet skal be personen som leverer forsendelsene, 

framvise identitetskort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt av eller anerkjent av den 

nasjonale myndigheten. Legitimasjonen skal brukes til å fastslå identiteten til personen som leverer 

forsendelsene.» 

17) Nr. 6.3.2.4 skal lyde: 

«6.3.2.4 Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2.1–6.3.2.3 i dette vedlegg og i nr. 6.3 i vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 er utført, skal den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren 

sikre at last og post beskyttes i samsvar med nr. 6.6.» 

18) I nr. 6.3.2.6 skal bokstav e) lyde: 

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

i) «KC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en kjent avsender, eller 

ii) «AC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en registrert avsender, eller 

iii) «RA», som betyr at forsendelsen er utvalgt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, eller 

iv) hvilke av følgende gjennomsøkingsmetoder som er benyttet: 

— Manuell gjennomsøking (PHS). 

— Røntgenutstyr (XRY). 

— EDS-utstyr (EDS). 

— Bombehunder (EDD). 

— ETD-utstyr (ETD).  
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— Visuell kontroll (VCK). 

— Metalldetektorutstyr (CMD). 

— En hvilken som helst annen metode (AOM) i samsvar med nr. 6.2.1.6, der metoden angis, eller 

v) begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking.» 

19) I nr. 6.4.1.2 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Søkeren skal søke om godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der søkerens anlegg ligger. 

Søkeren skal framlegge et sikkerhetsprogram for vedkommende myndighet. Programmet skal inneholde en 

beskrivelse av de metoder og framgangsmåter som avsenderen må følge for å oppfylle kravene i forordning (EF) 

nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. Programmet skal dessuten inneholde en beskrivelse av hvordan 

avsenderen selv skal føre kontroll med at disse metodene og framgangsmåtene følges. 

Søkeren skal få veiledningen for kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-B, og sjekklisten for validering av kjente 

avsendere som er angitt i tillegg 6-C. 

b) Vedkommende myndighet eller en validerer av luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, skal undersøke 

sikkerhetsprogrammet og deretter foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om søkeren 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

For å vurdere om søkeren oppfyller disse kravene, skal vedkommende myndighet eller validereren av luftfarts-

sikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, benytte den sjekklisten for validering av kjente avsendere som er angitt 

i tillegg 6-C. Denne sjekklisten omfatter en forpliktelseserklæring som skal undertegnes av søkerens lovlige sted-

fortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget. 

Når sjekklisten for validering er utfylt, skal opplysningene i listen behandles som graderte opplysninger. 

Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet eller av validereren av luftfarts-

sikkerhet i EU og stilles til rådighet for vedkommende myndighet.» 

20) I nr. 6.4.1.6 utgår annet ledd. 

21) Nr. 6.5.1–6.5.4 skal lyde: 

«6.5.1 Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal vedlikeholde en database som inneholder følgende opplysninger 

om enhver registrert avsender som er utpekt før 1. juni 2017: 

— Opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse. 

— Virksomhetens art. 

— Kontaktopplysninger, også for den eller de personene som har ansvar for sikkerheten. 

— Registreringsnummer for merverdiavgift eller foretaksnummer. 

— Undertegnet forpliktelseserklæring for registrerte avsendere som angitt tillegg 6-D. 

Dersom den registrerte avsenderen er innehaver av et AEO-sertifikat nevnt i bokstav b) eller c) i artikkel 14a  

nr. 1 i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93, skal AEO-sertifikatnummeret opprettholdes i databasen nevnt i 

første ledd. 

Databasen skal kunne inspiseres av vedkommende myndighet. 

6.5.2 Dersom det ikke er noen aktivitet på den registrerte avsenderens konto med hensyn til forsendelser av luftfrakt 

eller luftpost i et tidsrom på to år, skal avsenderens status som registrert avsender opphøre. 

6.5.3 Dersom vedkommende myndighet eller den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren ikke lenger anser at den 

registrerte avsenderen følger instruksen som er angitt i tillegg 6-D, skal den sikkerhetsgodkjente fraktleveran-

døren umiddelbart tilbakekalle dens status som registrert avsender. Status for en registrert avsender utpekt av en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør vil utløpe 30. juni 2021. 

6.5.4 Dersom en forsendelse, uansett årsak, ikke har vært underkastet sikkerhetskontrollen angitt i luftfartssikkerhets-

instruksen for registrerte avsendere, eller dersom forsendelsen ikke har sin opprinnelse hos den registrerte 

avsenderen og ikke er sendt for dennes egen regning, skal den registrerte avsenderen tydelig opplyse den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette, slik at nr. 6.3.2.3 kan få anvendelse.»  
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22) Nr. 6.5.5 og 6.5.6 utgår. 

23) I nr. 6.6.2 skal tittelen lyde: 

«Beskyttelse av frakt og post ved håndtering, lagring og lasting om bord i et luftfartøy» 

24) Nr. 6.6.2.2 skal lyde: 

«6.6.2.2 Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en annen del enn en kritisk del av et sikkerhetsbegrenset 

område, skal beskyttes mot inngrep fra uvedkommende til de er overlevert til en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør eller et luftfartsselskap. Forsendelser skal plasseres i de deler av en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandørs lokaler som har innpasseringskontroll, eller de skal, når de er plassert utenfor slike deler, 

anses for å være beskyttet mot inngrep fra uvedkommende dersom 

a) de er fysisk beskyttet på en måte som hindrer at det innføres forbudte gjenstander, eller 

b) de ikke etterlates uten tilsyn, og dersom adgangen er begrenset til personer som deltar i arbeidet med å 

beskytte frakt og post og med å laste frakt og post om bord i et luftfartøy.» 

25) Nr. 6.8.2.3 og 6.8.2.4 skal lyde: 

«6.8.2.3 Vedkommende myndighet kan godta rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU fra et foretak i en 

tredjestat eller et annet ACC3 i forbindelse med ACC3-utpeking i tilfeller der dette foretaket eller ACC3-et 

utfører hele fraktvirksomheten, herunder lasting om bord i luftfartøyets lasterom, på vegne av søkende ACC3, 

og rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU omfatter hele denne virksomheten. 

6.8.2.4 Valideringen av luftfartssikkerheten i EU skal dokumenteres i en valideringsrapport som minst består av 

forpliktelseserklæringen nevnt i tillegg 6-H1, sjekklisten nevnt i tillegg 6-C3 og en erklæring fra validereren av 

luftfartssikkerheten i EU som angitt i vedlegg 11-A. Validereren av luftfartssikkerheten i EU skal sende 

valideringsrapporten til vedkommende myndighet med kopi til det validerte luftfartsselskapet.» 

26) Nr. 6.8.2.5 utgår. 

27) Nr. 6.8.3.1 skal lyde: 

«6.8.3.1 ACC3-et skal sikre at all frakt og post som transporteres med sikte på omlasting, transitt eller lossing i en 

lufthavn i Unionen, blir gjennomsøkt, med mindre 

a) en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3), har foretatt den 

nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, eller 

b) en kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3), har foretatt den nødvendige sikkerhets-

kontrollen av forsendelsen, og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet 

for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, eller 

c) en registrert avsender (AC3) som er underlagt ansvaret til et ACC3, eller en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3), har foretatt den nødvendige sikkerhets-

kontrollen av forsendelsen, forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, og den ikke transporteres på et passasjerfly, eller 

d) forsendelsen er unntatt fra gjennomsøking i samsvar med nr. 6.1.1 bokstav d) og har vært beskyttet mot 

inngrep fra uvedkommende fra det tidspunktet den ble identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, 

og fram til lasting. 

Bokstav c) får anvendelse til 30. juni 2021.» 

28) Nr. 6.8.3.4 og 6.8.3.5 skal lyde: 

«6.8.3.4 Et ACC3, en RA3 eller en KC3 skal ved overlevering av forsendelser som det har utført den nødvendige 

sikkerhetskontroll for, til et annet ACC3 eller en annen RA3 angi i følgedokumentasjonen den entydige 

alfanumeriske identifikasjonskoden som er mottatt fra utpekende vedkommende myndighet.  
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6.8.3.5 Ved mottak av forsendelser skal et ACC3 eller en RA3 fastslå hvorvidt luftfartsselskapet eller det foretaket 

forsendelsene mottas fra, er et annet ACC3, RA3 eller KC3, ved å 

a) kontrollere hvorvidt den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden for foretaket som leverer forsen-

delsene, er angitt i følgedokumentasjonen, og 

b) bekrefte at luftfartsselskapet eller foretaket som leverer forsendelsen, er oppført som aktivt i Unionens 

database over sikkerhet i forsyningskjeden for angitt lufthavn eller sted. 

Dersom ingen identifikasjonskode er angitt i følgedokumentasjon, eller dersom luftfartsselskapet eller foretaket 

som leverer forsendelsene, ikke er oppført som aktivt i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, 

skal det anses at sikkerhetskontrollen ikke er gjennomført, og forsendelsene skal gjennomsøkes av ACC3-et 

eller en annen RA3 validert for luftfartssikkerhet før de lastes om bord i luftfartøyet.» 

29) Nye nr. 6.8.3.6 og 6.8.3.7 skal lyde: 

«6.8.3.6 Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.8.3.1–6.8.3.5 er gjennomført, skal ACC3-et eller den sikkerhets-

godkjente fraktleverandøren som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3), og som opptrer på dettes vegne, 

sikre at følgedokumentasjonen, i form av et luftfraktbrev, et tilsvarende postdokument eller en særskilt erklæring, i 

elektronisk format eller på papir, minst angir 

a) ACC3-ets entydige alfanumeriske identifikasjonskode, 

b) forsendelsens sikkerhetsstatus nevnt i nr. 6.3.2.6 bokstav d) og utstedt av en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3), 

c) den entydige identifikasjonskoden for forsendelsen, f.eks. luftfraktbrevnummeret, dersom dette foreligger, 

d) forsendelsens innhold, 

e) årsakene til at sikkerhetsstatus er utstedt, herunder hvilke gjennomsøkingsmetoder som er benyttet, eller 

begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking, med bruk av standardene vedtatt i ordningen for 

forsendelsens sikkerhetserklæring. 

6.8.3.7 I fravær av en tredjestats sikkerhetsgodkjente fraktleverandør som nevnt i nr. 6.8.3.6 bokstav b) kan  

erklæringen om sikkerhetsstatus gis av ACC3-et eller luftfartsselskapet som ankommer fra en tredjestat oppført 

i tillegg 6-Fi eller 6-Fii.» 

30) Nr. 6.8.4 og 6.8.5 skal lyde: 

«6.8.4 Utpeking av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere 

6.8.4.1. Foretak i tredjestater som er eller har til hensikt å bli del av forsyningskjeden til et luftfartsselskap som har 

status som ACC3, kan utpekes som enten «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra tredjestat» (RA3) eller «kjent 

avsender fra tredjestat» (KC3). 

6.8.4.2. For å oppnå utpeking skal foretaket rette sin søknad til 

a) vedkommende myndighet i medlemsstaten med ansvar for ACC3-utpeking av et luftfartsselskap ved 

tredjestatslufthavnen dersom søkeren håndterer frakt til EU, eller, 

b) dersom det ikke finnes noe luftfartsselskap utpekt som ACC3 i denne staten, vedkommende myndighet i 

medlemsstaten med ansvar for godkjenning av validereren av luftfartssikkerhet i EU som utfører eller har 

utført valideringen. 

Vedkommende myndighet som mottar søknaden, skal innlede utpekingsprosessen eller inngå avtale med 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om delegering av den, idet det tas hensyn politisk samarbeid 

eller luftfartssamarbeid eller begge deler. 

6.8.4.3. Før utpeking skal retten til å oppnå RA3- eller KC3-status i samsvar med nr. 6.8.4.1 bekreftes.  
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6.8.4.4. Utpeking av et foretak som RA3 eller KC3 med hensyn til dets frakt- og postvirksomhet (kalt «relevant 

fraktvirksomhet») skal bygge på følgende: 

a) Utnevnelse av en person som på foretakets vegne skal ha overordnet ansvar for gjennomføringen av 

sikkerhetsbestemmelser for frakt og post med hensyn til den relevante fraktvirksomheten, 

b) En rapport om validering av luftfartssikkerheten i EU som bekrefter gjennomføringen av sikkerhets-

tiltakene. 

6.8.4.5. Vedkommende myndighet skal tildele utpekt RA3 eller KC3 en entydig alfanumerisk identifikasjonskode i 

standardformat som identifiserer foretaket og tredjestaten den er utpekt til å gjennomføre sikkerhets-

bestemmelser for med hensyn til frakt og post med bestemmelsessted i Unionen. 

6.8.4.6. Utpekingen gjelder fra den datoen da vedkommende myndighet har ført opplysningene om foretaket inn i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, og i høyst tre år. 

6.8.4.7. Et foretak som er oppført i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, skal anerkjennes i alle 

medlemsstater for flyginger der frakt eller post transporteres fra tredjestatslufthavnen til Unionen av et ACC3. 

6.8.4.8. Utpekinger av RA3 og KC3 som er foretatt før 1. juni 2017, utløper fem år etter utpekingen eller 31. mars 

2020, alt etter hvilken dato som inntreffer først. 

6.8.4.9. Validerere av luftfartssikkerheten i EU skal på anmodning fra vedkommende myndighet som har gitt god-

kjenningen, framlegge opplysningene i del 1 av sjekklisten i tillegg 6-C2 eller tillegg 6-C4, alt etter hva som er 

relevant for hvert foretak de har utpekt, for å utarbeide en konsolidert liste over foretak som er utpekt av 

validerere av luftfartssikkerheten i EU. 

6.8.5. Validering av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere 

6.8.5.1. For å bli utpekt som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender som er validert for luftfarts-

sikkerhet i EU, skal foretak i tredjestater valideres i samsvar med et av følgende to alternativer: 

a) ACC3-ets sikkerhetsprogram skal inneholde nærmere opplysninger om sikkerhetskontroller som er 

gjennomført på dets vegne av foretak i tredjestater som det mottar frakt eller post direkte fra, for transport 

til Unionen. Valideringen av luftfartsikkerheten i EU for et ACC3 skal omfatte en validering av den 

sikkerhetskontrollen som anvendes av disse foretakene, eller 

b) Foretakene i tredjestater skal med høyst tre års mellomrom foreta en validering av luftfartssikkerheten i  

EU for de relevante typene lasthåndteringsvirksomhet. EU-valideringen av luftfartssikkerhet omfatter 

følgende: 

i) En undersøkelse av foretakets sikkerhetsprogram for å sikre at det er relevant og fullstendig med 

hensyn til virksomheten som utføres. 

ii) Kontroll på stedet av gjennomføringen av luftfartssikkerhetstiltak for relevant fraktvirksomhet. 

Valideringsrapporten skal for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører i tredjestater bestå av forpliktelseserklæringen 

i tillegg 6-H2 og sjekklisten i tillegg 6-C2, og for kjente avsendere i tredjestater forpliktelseserklæringen i 

tillegg 6-H3 og sjekklisten i tillegg 6-C4. Valideringsrapporten skal også omfatte en erklæring fra validereren av 

luftfartssikkerheten i EU, som angitt i tillegg 11-A. 

6.8.5.2. Når en validering av luftfartssikkerhet i EU i henhold til i nr. 6.8.5.1 bokstav b) er fullført, skal validereren av 

luftfartssikkerhet i EU framlegge valideringsrapporten for vedkommende myndighet og gi det validerte 

foretaket en kopi. 

6.8.5.3. Samsvarskontroll som utføres av vedkommende myndighet i en medlemsstat eller av Kommisjonen, kan anses 

som en validering av luftfartssikkerhet i EU, forutsatt at den omfatter alle områder som er angitt i sjekklisten i 

tillegg 6-C2 og 6-C4.  
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6.8.5.4. ACC3-et skal vedlikeholde en database som minst inneholder følgende opplysninger om hver sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandør eller kjente avsender som har gjennomgått validering av luftfartssikkerhet i EU i samsvar med  

nr. 6.8.5.1, og som ACC3-et mottar frakt eller post direkte fra for transport til Unionen: 

a) Opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse. 

b) Virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger. 

c) Kontaktopplysninger, også for den eller de personene som har ansvar for sikkerheten. 

d) Eventuelt foretaksnummer. 

e) Valideringsrapporten, dersom denne foreligger. 

f) Den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden som er tildelt i Unionens database over sikkerhet i 

forsyningskjeden. 

Databasen skal eventuelt inneholde ovennevnte opplysninger for hver registrerte avsender som ACC3 er 

ansvarlig for i samsvar med nr. 6.8.3.1 bokstav c), og som ACC3 direkte tar imot frakt eller post fra for 

transport til Unionen. 

Databasen skal kunne inspiseres av ACC3-et. 

Andre foretak som er validert for luftfartssikkerhet i EU, kan også vedlikeholde en slik database. 

6.8.5.5. Et foretak som leverer luftfrakt eller luftpost, og som har et nettverk av ulike anlegg i tredjestater, kan få én 

utpeking som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, som omfatter alle 

anleggene i nettverket, forutsatt at 

a) den relevante luftfartssikkerhetsvirksomheten i nettverket, herunder transporttjenester mellom anlegg, 

omfattes av ett enkelt sikkerhetsprogram eller av standardiserte sikkerhetsprogrammer, og 

b) gjennomføringen av sikkerhetsprogram(mer) omfattes av ett enkelt internt kvalitetssikringsprogram som 

tilsvarer valideringen av luftfartssikkerheten i EU, og 

c) før nettverket utpekes til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, skal 

følgende av foretakets anlegg underkastes en validering for luftfartssikkerhet i EU: 

i) Anlegg der frakt eller post leveres direkte til et ACC3. 

ii) Minst to eller 20 % av anleggene i nettverket, idet det høyeste velges, der frakt eller post videresendes 

til anlegg omhandlet i punkt i). 

iii) Alle anlegg i tredjestater oppført i tillegg 6-I til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 

8005. 

For at en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, skal kunne beholde 

utpekingen for alle anlegg i nettverket som ennå ikke er validert, fram til senest 30. juni 2018, skal ytterligere 

minst to eller 20 %, idet det høyeste velges, av de anleggene der frakt eller post videresendes til anlegg 

omhandlet i punkt i), hvert år fra utpekingsåret underkastes en validering for luftfartssikkerhet i EU fram til 

alle anlegg er validert. 

En validerer av luftfartssikkerheten i EU skal utarbeide en plan over rekkefølgen av stedene som skal valideres 

hvert år, som velges ved bruk av stikkprøver. Planen skal utarbeides uavhengig av foretaket som driver 

nettverket, og kan ikke endres av dette foretaket. Planen skal utgjøre en integrert del av valideringsrapporten 

som ligger til grunn for at nettverket er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU. 

Når et anlegg i nettverket har gjennomgått en validering for luftfartssikkerhet i EU, skal anlegget anses som en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat i samsvar med nr. 6.8.4.2.  
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6.8.5.6. Dersom valideringen av luftfartssikkerhet i EU for et anlegg i nettverket nevnt i nr. 6.8.5.5 bokstav c) punkt ii) 

viser at anlegget ikke oppfyller målene nevnt i sjekklisten i tillegg 6-C2, skal frakt og post fra dette anlegget 

gjennomsøkes ved et anlegg som er utpekt som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat i samsvar 

med nr. 6.8.4.2, inntil en validering av luftfartssikkerheten i EU bekrefter at målene i sjekklisten er oppnådd. 

6.8.5.7. Nr. 6.8.5.5 og 6.8.5.6 utløper 30. juni 2018.» 

31) Nytt nr. 6.8.6 skal lyde: 

«6.8.6 Manglende overholdelse av og inndragelse av utpeking som ACC3, RA3 og KC3 

6.8.6.1. Manglende overholdelse 

1. Dersom Kommisjonen eller en vedkommende myndighet finner en alvorlig mangel ved en virksomhet som 

utøves av et ACC3, en RA3 eller en KC3, som anses å ha vesentlig betydning for den generelle 

flysikkerheten i Unionen, skal den 

a) omgående underrette det berørte luftfartsselskapet eller foretaket og anmode om kommentarer og om 

at det iverksettes egnede tiltak for å utbedre den alvorlige mangelen, og 

b) omgående underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen. 

2. Dersom et ACC3, en RA3 eller en KC3 ikke har utbedret den alvorlige mangelen innen en bestemt frist, 

eller dersom et ACC3, en RA3 eller en KC3 ikke reagerer på anmodningen omhandlet i nr. 6.8.6.1 bokstav 

a), skal myndigheten eller Kommisjonen 

a) deaktivere statusen som ACC3, RA3 eller KC3 for operatøren eller foretaket i Unionens database over 

sikkerhet i forsyningskjeden, eller 

b) anmode vedkommende myndighet med ansvar for utpeking om å deaktivere status som ACC3, RA3 

eller KC3 for operatøren eller foretaket i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

I tilfellet nevnt i første ledd skal myndigheten eller Kommisjonen omgående underrette de andre medlems-

statene og Kommisjonen. 

3. Et luftfartsselskap eller foretak hvis status som ACC3, RA3 eller KC3 er deaktivert i samsvar med 

nr. 6.8.6.1.2, skal ikke få denne tilbake eller innføres i Unionens database over sikkerhet i forsynings-

kjeden før det har funnet sted en ny utpeking for luftfartssikkerhet i EU i samsvar med nr. 6.8.1 eller 6.8.4. 

4. Dersom et luftfartsselskap eller foretak ikke lenger har status som ACC3, RA3 eller KC3, skal ved-

kommende myndigheter treffe egnede tiltak for å forsikre seg om at andre ACC3-er, RA3-er og KC3-er 

som de har ansvar for, og som opptrer i forsyningskjeden til luftfartsselskapet eller foretaket som har 

mistet sin status, fortsatt oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008. 

6.8.6.2. Inndragelse 

1. Den vedkommende myndigheten som har utpekt ACC3-et, RA3-en eller KC3-en, har ansvar for å fjerne 

opplysninger om dette eller denne fra Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden 

a) på anmodning fra eller i samråd med luftfartsselskapet eller foretaket, eller 

b) dersom ACC3-et, RA3-en eller KC3-en ikke utfører relevant fraktvirksomhet og ikke etterkommer en 

anmodning om kommentarer eller på annen måte legger hindringer i veien for en vurdering av risikoen 

for flysikkerheten. 

2. Dersom et luftfartsselskap eller foretak ikke lenger har status som ACC3, RA3 eller KC3, skal ved-

kommende myndigheter treffe egnede tiltak for å forsikre seg om at andre ACC3-er, RA3-er og KC3-er 

som de har ansvar for, og som opptrer i forsyningskjeden til luftfartsselskapet eller foretaket som har fått 

inndratt sin status, fortsatt oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008.»  
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32) Tillegg 6-C2, 6-C3 og 6-C4 skal lyde: 

«TILLEGG 6-C2 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV SIKKERHETSGODKJENTE FRAKTLEVERANDØRER FRA TREDJESTATER SOM ER 

VALIDERT FOR LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

Foretak i tredjestater har mulighet til å bli en del av den sikre forsyningskjeden til et ACC3 (luftfartsselskap som 

transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) ved å søke om å bli utpekt til 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). En RA3 er et foretak 

som håndterer frakt og ligger i en tredjestat, og som er validert og godkjent som dette på grunnlag av en validering av 

luftfartssikkerheten i EU. 

En RA3 skal sikre at det er foretatt sikkerhetskontroll, herunder eventuell gjennomsøking, av forsendelser med bestemmelses-

sted i Unionen, og at forsendelsene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen 

og fram til forsendelsene blir lastet om bord i et luftfartøy eller overlevert på annen måte til et ACC3 eller en annen RA3. 

Forutsetningene for å transportere luftfrakt til Unionen(1) eller Island, Norge og Sveits er fastsatt i gjennomførings-

forordning (EU) 2015/1998. 

Sjekklisten er det virkemiddelet som skal brukes av validereren av luftfartssikkerhet i EU til å vurdere sikkerhetsnivået 

som gjelder for luftfrakt eller luftpost(2) med bestemmelsessted i EU/EØS som transporteres av foretaket som søker om å 

bli utpekt til RA3, eller på dettes ansvar. Sjekklisten skal bare brukes i tilfellene angitt i nr. 6.8.5.1 bokstav b) i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. I tilfellene angitt i nr. 6.8.5.1 bokstav a) i nevnte vedlegg skal validereren 

av luftfartssikkerhet i EU bruke sjekklisten for ACC3-er. 

En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet som utsteder godkjenningen, og til det validerte foretaket 

senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. Valideringsrapporten skal minst inneholde 

— Utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med kommentarer fra det validerte 

foretaket, 

— forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H2 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av det validerte 

foretaket, 

— en erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) med hensyn til det 

validerte foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets initialer på 

hver side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. 

RA3-en skal kunne bruke rapporten i sine forretningsforbindelser med ACC3-er og eventuelt med RA3-er. 

Valideringsrapporten skal være på engelsk. 

Del 5 – Gjennomsøking og del 6 – Høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM) skal vurderes mot kravene i kapittel 6.7 og 

6.8 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. Grunnleggende standarder for de delene som ikke kan 

vurderes mot kravene i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, er standarder og anbefalt praksis (SARP) i vedlegg 17 

til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-

Restricted). 

Merknader til utfyllingen: 

— Alle gjeldende og relevante deler av sjekklisten skal fylles ut i samsvar med forretningsmodellen og virksomheten 

som valideres. I de tilfeller opplysninger ikke er tilgjengelige, skal dette forklares. 

  

(1) Unionens medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(2) Luftfrakt eller luftpost eller luftfartøyer med bestemmelsessted i EU eller EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som luftfrakt 

eller luftpost eller luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits. 
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— Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt. 

DEL 1 

Identifikasjon av det validerte foretaket og validereren 

1.1. Valideringsdato(er) 

 Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. fra 01.10.2012 til 02.10.2012 

 dd/mm/åååå  

1.2. Dato for forrige validering dersom det er relevant 

 dd/mm/åååå  

 Tidligere RA3-registreringsnummer, dersom dette 

foreligger 

 

 AEO-sertifikat eller C-TPAT-status eller annen 

sertifisering dersom dette foreligger 

 

1.3. Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

 Navn  

 Selskap/organisasjon/myndighet  

 Entydig alfanumerisk identifikasjonskode (UAI)  

 E-postadresse  

 Telefonnummer — inkludert landskode  

1.4. Foretakets navn 

 Navn  

 Foretaksnummer (f.eks. registreringsnummer  

i et handelsregister) 

 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 Poststed  

 Postnummer  

 Delstat (dersom det er relevant)  
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 Stat  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.5. Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres) 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 Poststed  

 Postnummer  

 Delstat (dersom det er relevant)  

 Stat  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.6. Virksomhetens art – mer enn én type virksomhet kan være aktuell 

 

(a) Bare luftfrakt 

(b) Lufttransport og andre transportmåter 

(c) Speditør med fraktlokaler 

(d) Speditør uten fraktlokaler 

(e) Bakketjenesteleverandør 

(f) Annet 

 

1.7. Hender det at søkeren ...? 

 a) mottar frakt fra en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør i en tredjestat 

 

 b)  mottar frakt fra kjente avsendere i en tredjestat  

 c) mottar frakt fra registrerte avsendere i en tredjestat  

 d)  mottar frakt som er unntatt fra gjennomsøking  

 e)  gjennomsøker frakt  

 f)  lagrer frakt  

 g)  annet, angi nærmere  
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1.8. Anslått antall ansatte på anlegget 

 Antall  

1.9. Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt eller luftpost i tredjestaten 

 Navn  

 Stillingsbetegnelse  

 E-postadresse  

 Telefonnummer — inkludert landskode  

DEL 2 

Organisasjon og ansvar for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren fra en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU eller EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Frakt og post 

som leveres av en RA3 til et ACC3 eller en annen RA3, kan mottas som sikret frakt eller post bare dersom RA3-en 

gjennomfører denne sikkerhetskontrollen. Opplysninger om denne kontrollen finnes i de følgende delene av denne 

sjekklisten. 

RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det foretas egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU eller EØS, og at den sikrede frakten eller posten beskyttes til den overleveres til et ACC3 eller en 

annen RA3. Sikkerhetskontrollen skal bestå av en av følgende: 

a) Fysisk gjennomsøking som skal være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen. 

b) Annen sikkerhetskontroll, som er ledd i en forsyningskjedes sikkerhetssystem, som i rimelig grad sikrer at ingen 

forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen, og som er gjennomført av en annen RA3, KC3 eller AC3 utpekt av  

RA3-en. 

Referanse: Nr. 6.8.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

2.1. Har foretaket utarbeidet et sikkerhetsprogram? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gå direkte til nr. 2.5.  

2.2. Foretakets sikkerhetsprogram 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er sikkerhetsprogrammet framlagt for og/eller godkjent av 

vedkommende myndighet i foretakets hjemstat? Dersom JA, 

beskriv framgangsmåten. 
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2.3. Omfatter sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad elementene nevnt i del 3 til 9 i sjekklisten? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

2.4. Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

2.5. Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt eller luftpost gjennomgår en egnet sikkerhetskontroll før 

den overleveres til et ACC3 eller en annen RA3? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

2.6. Har foretaket innført et styringssystem (f.eks. virkemidler, instrukser) for å sikre at den nødvendige sikkerhets-

kontrollen gjennomføres? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv styringssystemet og angi om det er 

godkjent, kontrollert eller stilt til rådighet av vedkommende 

myndighet eller et annet foretak. 

 

Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at sikker-

hetskontrollen gjennomføres i henhold til kravene. 

 

2.7. Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet. 

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: For å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen gjennomføres, skal RA3-en utpeke ansvarlig og kvalifisert 

personell til å arbeide innenfor sikring av luftfrakt og luftpost. Personell med adgang til sikret luftfrakt skal inneha alle de 

kvalifikasjoner som kreves for å utføre sine plikter og skal ha fått hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal RA3-en ha innført prosedyrer for å sikre at alt personell (f.eks. fast og midlertidig ansatte, 

vikarer, sjåfører) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for sikkerhetskontroll, 

a) har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse eller vandelskontroller som minst oppfyller 

kravene som stilles av de lokale myndighetene for de RA3-lokalene som valideres, og 

b) har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring, slik at de er klar over sitt sikkerhetsansvar i samsvar 

med de kravene som stilles av de lokale myndighetene for de RA3-lokalene som valideres.  
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Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid der 

dette er tillatt i henhold til loven, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre sikkerhetskontroller 

og/eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at personen undertegner en 

erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene (iht. Unionens definisjon). 

Referanse: Nr. 6.8.3,1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

3.1. Er det innført en prosedyre som sikrer at alt personell som har direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost, 

gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen  

før ansettelse omfatter og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

3.2. Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

 Vandelskontroll  

 Kontroll før ansettelse  

 Kontroll av strafferegisteret  

 Intervjuer  

 Annet (spesifiser)  

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er 

ansvarlig for at oppgavene utføres og eventuelt det tids-

rommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

3.3. Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med gjennomføringen 

av sikkerhetskontroll på stedet gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen  

før ansettelse omfatter og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

3.4. Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

 Vandelskontroll 

 Kontroll før ansettelse 

 Kontroll av strafferegisteret 

 Intervjuer 

 Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig for at oppgavene utføres og eventuelt det tidsrommet 

tilbake i tid som tas i betraktning. 
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3.5. Får personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt eller luftpost sikkerhetsopplæring før de gis adgang 

til sikret luftfrakt eller luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

3.6. Får personell som tar imot, gjennomsøker eller beskytter luftfrakt eller luftpost særskilt arbeidsrelatert opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

3.7. Får personell som nevnt i nr. 3.5 og 3.6 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og hvor ofte 

den gjentas 

 

3.8. Konklusjon: Sikrer tiltakene for rekruttering og opplæring av personell at alt personell med adgang til sikret 

luftfrakt eller luftpost er blitt rekruttert og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig til at de er klar 

over sitt sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 4 

Mottaksprosedyrer 

Mål: RA3-en kan motta frakt eller post fra en annen RA3, en KC3, en AC3 eller fra en ukjent avsender. RA3-en skal ha 

innført egnede mottaksprosedyrer for frakt og post for å kunne fastslå om en forsendelse kommer fra en sikker 

forsyningskjede eller ikke, og dermed hvilke sikkerhetstiltak den skal omfattes av. 

Ved mottak av forsendelser skal RA3-en fastslå status for det foretaket den mottar forsendelsene fra, idet det kontrolleres 

hvorvidt den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden (UAI) til foretaket som leverer forsendelsene, er i følgedokumen-

tasjonen, og bekrefte at luftfartsselskapet eller foretaket som leverer forsendelsen, er oppført som aktivt i Unionens database 

over sikkerhet i forsyningskjeden for angitt lufthavn eller sted. 

Dersom det ikke foreligger noen angivelse av UAI i dokumentasjonen, eller dersom statusen til luftfartsselskapet eller 

foretaket i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden ikke er aktiv, skal RA3-en behandle forsendelser som om 

de kommer fra en ukjent kilde. 

En RA3 kan dessuten vedlikeholde en database som minst inneholder følgende opplysninger om hver sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandør eller kjente avsender som har gjennomgått validering av luftfartssikkerhet i EU i samsvar med nr. 6.8.5.1, 

og som den mottar frakt eller post direkte fra for levering til et ACC3 og transport til Unionen: 

a) Nærmere opplysninger om foretaket, herunder reell forretningsadresse. 

b) Virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger. 

c) Kontaktopplysninger, også om den eller de personer som har ansvar for sikkerheten.  
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d) Eventuelt foretaksnummer. 

e) Valideringsrapporten, dersom denne foreligger. 

f) Den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden som er tildelt i Unionens database over sikkerhet i  

forsyningskjeden. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1, 6.8.3.5 og 6.8.5.4 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Merk: En RA3 kan motta frakt fra en AC3 som sikret frakt bare dersom vedkommende RA3 selv har utpekt denne 

avsenderen som AC3, i samsvar med nr. 6.8.3.1 bokstav c) i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og 

innestår for frakten som denne avsenderen leverer. 

4.1. Fastslår foretaket ved mottak av en forsendelse om den kommer fra en annen RA3, en KC3, en AC3 eller fra en 

ukjent avsender? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

4.2. Kontrollerer foretaket angivelsen av UAI i dokumentasjonen som følger med forsendelsene som mottas fra et annet 

ACC3 eller en annen RA3 eller KC3, og bekrefter aktiv status for ACC3, RA3 eller KC3 i Unionens database over 

sikkerhet i forsyningskjeden? 

JA eller NEI  

4.3. Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at sendingen behandles som en forsendelse fra en ukjent kilde dersom 

dokumentasjonen ikke inneholder UAI, eller dersom foretaket som frakten mottas fra, ikke har aktiv status i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden? 

JA eller NEI  

4.4. Utpeker foretaket avsendere som AC3-er? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren og beskyttelsestiltakene 

som foretaket krever av avsenderen. 

 

4.5. Når foretaket mottar en forsendelse, kontrollerer det om bestemmelsesstedet for forsendelsen er en lufthavn i EU 

eller EØS? 

JA eller NEI — Forklar  

4.6. Dersom JA — Iverksetter foretaket den samme sikkerhetskontrollen for all luftfrakt eller luftpost når 

bestemmelsesstedet er en lufthavn i EU eller EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

4.7. Når foretaket mottar en forsendelse, fastslår det om den er å anse som høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost 

(HRCM) (se definisjon i del 6), også for forsendelser som leveres med andre transportmåter enn lufttransport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan? 

Beskriv prosedyren 
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4.8. Når det validerte foretaket mottar en sikret forsendelse, fastslår det om den har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom ja, beskriv hvordan (for eksempel ved hjelp av 

forseglinger, låser, inspeksjon) 

 

4.9. Er personen som foretar leveringen, pålagt å vise et offisielt identifikasjonsdokument med foto? 

JA eller NEI  

4.10. Er det innført en prosedyre for å identifisere forsendelser som må gjennomsøkes? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

4.11. Konklusjon: Er mottaksprosedyrene tilstrekkelige til at det kan fastslås at luftfrakt/luftpost med en lufthavn i EU 

eller EØS som bestemmelsessted kommer fra en sikker forsyningskjede eller må gjennomsøkes? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 5 

Gjennomsøking 

Mål: Dersom RA3-en mottar frakt og post som ikke kommer fra en sikker forsyningskjede, skal RA3-en gjennomsøke 

disse forsendelsene på en egnet måte før de kan leveres til et ACC3 som sikret frakt. RA3-en skal ha innført prosedyrer 

for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS, beregnet på omlasting, transitt eller lossing i en 

lufthavn i Unionen, gjennomsøkes ved bruk av de tiltakene eller metodene som beskrives i Unionens regelverk og i 

samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder forbudte gjenstander. 

Dersom gjennomsøking av luftfrakt eller luftpost gjennomføres av eller på vegne av vedkommende myndighet i 

tredjestaten, skal RA3-en opplyse om dette og angi hvordan tilstrekkelig gjennomsøking er sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

5.1. Utføres gjennomsøking av et annet foretak på vegne av foretaket? 

JA eller NEI  

Dersom JA,  

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger:  

― Privat selskap som utfører gjennomsøking  

― Statlig selskap  

―  Statlig kontrollanlegg eller -organ  

―  Annet  

Angi arten av avtalen eller kontrakten mellom det validerte 

foretaket og foretaket som gjennomfører gjennomsøkingen 

på foretakets vegne. 

 



Nr. 78/158 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

5.2. Er foretaket i stand til å anmode om egnet sikkerhetskontroll i tilfeller der gjennomsøking foretas av et av de 

ovennevnte foretakene? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger  

5.3. Hvilke virkemidler og instrukser (for eksempel tilsyn, overvåking og kvalitetskontroll) bruker foretaket for å sikre 

at slike tjenesteytere gjennomfører sikkerhetskontrollen i samsvar med kravene? 

 

5.4. Hvilke metoder benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og luftpost? 

Spesifiser, med opplysninger om utstyr som benyttes ved 

gjennomsøking av luftfrakt og luftpost (f.eks. produsent, 

type, programvareversjon, standard, serienummer) for alle 

anvendte metoder. 

 

5.5. Er utstyret eller metoden (f.eks. bombehunder) som benyttes, oppført på EUs, ECACs (Den europeiske konferanse 

for sivil luftfart) eller TSAs (De forente staters Transportation Security Administration) nyeste samsvarsliste? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger om godkjenning av 

utstyret og dato for godkjenning samt om det er i samsvar 

med EUs utstyrsstandarder. 

 

5.6. Brukes utstyret i samsvar med produsentens driftsmodell (CONOPS), og blir utstyret regelmessig kontrollert og 

vedlikeholdt? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

5.7. Dersom bombehunder benyttes, gjennomgår de grunnopplæring og periodisk opplæring, og er de underlagt 

godkjenning og kvalitetskontroll etter en standard tilsvarende EU- eller TSA-kravene? 

JA eller NEI  

Dersom ja, beskriv hele prosessen og tilhørende 

dokumentasjon som støtter vurderingen 

 

5.8. Dersom bombehunder benyttes, følger gjennomsøkingsprosessen en metode som tilsvarer EU- eller  

TSA-standarder? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hele prosessen og tilhørende 

dokumentasjon som støtter vurderingen 
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5.9. Blir forsendelsens art tatt i betraktning under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det sikres at den valgte 

gjennomsøkingsmetoden brukes i samsvar med en standard 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er 

skjult i forsendelsen. 

 

5.10. Er det innført en prosedyre for håndtering av alarmer som gjennomsøkingsutstyret avgir? På noe utstyr (f.eks. 

røntgenutstyr) utløses alarmen av operatøren selv. 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren for håndtering av alarmer 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er til 

stede. 

 

Dersom NEI, beskriv hva som skjer med forsendelsen.  

5.11. Er noen forsendelser unntatt fra sikkerhetsgjennomsøking? 

JA eller NEI  

5.12. Finnes det unntak som ikke er i samsvar med unionslisten? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

5.13. Føres det kontroll med adgangen til gjennomsøkingsområdet for å sikre at bare autorisert og kvalifisert personell gis 

adgang? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

5.14. Er det innført en ordning for kvalitetskontroll og/eller testing? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

5.15. Konklusjon: Gjennomsøkes luftfrakt eller luftpost ved hjelp av en av metodene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder 

forbudte gjenstander? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 6 

Høyrisikofrakt eller høyrisikopost 

Mål: Forsendelser som har opprinnelse i eller blir omlastet på steder som Unionen har identifisert som høyrisikoområder, 

eller som ser ut til å ha blitt utsatt for vesentlige ulovlige inngrep, skal anses som høyrisikofrakt eller høyrisikopost 

(HRCM). Slike forsendelser skal gjennomsøkes i tråd med særskilte instrukser. RA3-en skal ha innført prosedyrer for å 

sikre at HRCM med bestemmelsessted i EU eller EØS identifiseres og gjennomgår hensiktsmessige kontroller i samsvar 

med Unionens regelverk. 

ACC3-et som mottar luftfrakt eller luftpost for transport fra RA3-en, har fullmakt til å underrette RA3-en om den nyeste 

informasjonen om høyrisikoområder. 

RA3-en skal iverksette de samme tiltakene uten hensyn til om det mottar høyrisikofrakt eller høyrisikopost fra et annet 

luftfartsselskap eller via andre transportmåter. 

Referanse: Nr. 6.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Merk: HRCM som er klarert for transport til EU/EØS, skal gis sikkerhetsstatus «SHR», som betyr at forsendelsen er sikret 

for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de kravene som stilles i forbindelse med høy risiko. 

6.1. Vet personale som har ansvar for å utføre sikkerhetskontroller, hvilken luftfrakt og luftpost som skal behandles som 

høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

6.2. Har foretaket innført prosedyrer for å identifisere HRCM? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

6.3. Omfattes HRCM av gjennomsøkingsprosedyrer for HRCM i samsvar med Unionens regelverk? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi hvilke prosedyrer som benyttes  

6.4. Utsteder foretaket etter gjennomsøking en erklæring om sikkerhetsstatus «SHR» i dokumentasjonen som følger 

forsendelsen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan sikkerhetsstatus utstedes og i 

hvilket dokument 

 

6.5. Konklusjon: Har foretaket innført en prosedyre som er relevant og tilstrekkelig til å sikre at all HRCM er blitt 

korrekt håndtert før lasting? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 7 

Beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost 

Mål: RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep, fra det punktet sikkerhetsgjennomsøking eller annen 

sikkerhetskontroll er gjennomført, eller fra det punktet forsendelsene mottas etter at det er gjennomført gjennomsøking 

eller sikkerhetskontroll, og fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en annen RA3. Dersom tidligere sikret 

luftfrakt og luftpost ikke beskyttes senere, kan den ikke lastes eller overleveres til et ACC3 eller en annen RA3 som sikret 

frakt eller post. 

Beskyttelsen kan oppnås med forskjellige midler, som fysiske (f.eks. barrierer, avlåste rom), menneskelige (f.eks. 

patruljering, kvalifisert personale) og teknologiske (f.eks. videoovervåking, innbruddsalarmer). 

Sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS skal være atskilt fra luftfrakt og luftpost som ikke er 

sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3,1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

7.1. Er det et annet foretak som sørger for beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost på vegne av det validerte foretaket? 

JA eller NEI  

Dersom JA, 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger: 

— Privat selskap som utfører gjennomsøking 

— Statlig selskap 

— Statlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

7.2. Er det innført sikkerhetskontroll og beskyttelse for å hindre ulovlige inngrep under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv 

Angi hvilken eller hvilke former for beskyttelse som er 

innført: 

— Fysisk (f.eks. gjerde, avsperring, bygning med solid 

konstruksjon) 

— Menneskelig (f.eks. patruljering) 

— Teknologisk (f.eks. videoovervåking, alarmanlegg) 

Forklar hvordan dette er gjennomført. 

 

7.3. Er den sikrede luftfrakten/luftposten tilgjengelig bare for autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv 

Angi hvordan alle adgangspunkter (herunder dører og 

vinduer) til identifiserbar og sikret luftfrakt eller luftpost 

kontrolleres. 
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7.4. Er det innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS som har gjennomgått 

sikkerhetskontroller, er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende i tidsrommet fra forsendelsene ble sikret og fram 

til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en annen RA3? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan den beskyttes (f.eks. fysisk, 

menneskelig, teknologisk). 

Angi også om bygningen har solid konstruksjon, og hvilke 

typer materialer som er brukt, om mulig. 

 

Dersom NEI, angi årsakene.  

7.5. Konklusjon: Er beskyttelsen av forsendelser tilstrekkelig robust til å forhindre ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 8 

Dokumentasjon 

Mål: RA3 skal sikre at dokumentasjonen som følger med forsendelser som RA3 har sikkerhetskontrollert (f.eks. 

gjennomsøking), inneholder minst følgende opplysninger: 

a) Den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden mottatt fra utpekende vedkommende myndighet. 

b) Den entydige identifikasjonskoden for forsendelsen, f.eks. luftfraktbrevnummeret (HAWB-nummer eller MAWB-

nummer), dersom dette foreligger. 

c) Forsendelsens innhold. 

d) Sikkerhetsstatus angitt på følgende måte: 

— «SPX», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly og postfly, eller 

— «SCO», som betyr at forsendelsen kan transporteres bare med fraktfly eller postfly, eller 

— «SHR», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly eller postfly i samsvar med kravene 

som stilles i forbindelse med høy risiko. 

Dersom sikkerhetsstatus utstedes av RA3, skal foretaket også angi årsakene til utstedelse, for eksempel hvilke gjennom-

søkingsmetoder som er benyttet, eller begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking, idet standardene som er 

vedtatt i ordningen for forsendelsens sikkerhetserklæring, benyttes. 

Dokumentasjonen som følger forsendelsen, kan være i form av et luftfraktbrev, et tilsvarende postdokument eller en 

særskilt erklæring, og enten i elektronisk format eller på papir. 

Referanse: Nr. 6.3.2.6 bokstav d), nr. 6.8.3.4, nr. 6.8.3.5 og nr. 6.8.3.6 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998 

8.1. Sikrer foretaket at egnet følgedokumentasjon blir utarbeidet og inneholder de opplysningene som kreves i  

nr. 6.3.2.6 bokstav d), nr. 6.8.3.4, nr. 6.8.3.5 og nr. 6.8.3.6 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar  
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8.2. Angir foretaket status for frakten og hvordan denne statusen er oppnådd? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar  

8.3. Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post leveres med nødvendig 

følgedokumentasjon som angir korrekt sikkerhetsstatus og alle nødvendige opplysninger? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 9 

Transport 

Mål: Luftfrakt og luftpost skal beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i tidsrommet fra den ble 

sikret og fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en RA3. Dette omfatter beskyttelse under transport til 

luftfartøyet, til ACC3-et eller til en annen RA3. Dersom tidligere sikret luftfrakt og luftpost ikke beskyttes under transport, 

kan den ikke lastes eller overleveres til et ACC3 eller en annen RA3 som sikret frakt eller post. 

Under transport til et luftfartøy, et ACC3 eller en annen RA3 er RA3-en ansvarlig for å beskytte de sikrede forsendelsene. 

Dette omfatter tilfeller der transporten foretas av et annet foretak, for eksempel en speditør, på dens vegne. Dette omfatter 

ikke tilfeller der ansvaret for transport av forsendelsene ligger hos et ACC3 eller en annen RA3. 

Referanse: Nr. 6.8.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

9.1. Hvordan overleveres luftfrakten eller luftposten til et ACC3 eller en annen RA3? 

a)  Det validerte foretakets egen transport? 

JA eller NEI  

b)  Transport utført av en annen RA3 eller et ACC3? 

JA eller NEI  

c)  Underleverandør som det validerte foretaket bruker? 

JA eller NEI  

9.2. Er luftfrakten eller luftposten pakket i forseglet emballasje? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  
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9.3. Blir kjøretøyet forseglet eller låst før transport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

9.4. Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene, og registreres numrene? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvordan  

9.5. Dersom det er relevant, undertegner vedkommende transportør transportørerklæringen? 

JA eller NEI  

9.6. Har personen som transporterer frakten gjennomgått særskilt sikkerhetskontroll og sikkerhetsopplæring før 

vedkommende fikk fullmakt til å transportere sikret luftfrakt eller luftpost eller begge deler? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvilken form for sikkerhetskontroll 

(f.eks. kontroll før ansettelse, vandelskontroll) og hvilken type 

opplæring (f.eks. sikkerhetsopplæring). 

 

9.7. Konklusjon: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt eller luftpost mot inngrep fra uvedkommende under 

transport? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 10 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert del 1–9 på denne sjekklisten skal validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslå om kontrollen på 

stedet bekrefter at sikkerhetskontrollen gjennomføres i samsvar med målene i denne sjekklisten for luftfrakt eller luftpost 

med bestemmelsessted i EU eller EØS. 

To ulike scenarioer er mulige. Validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslår at foretaket 

1. har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet 

som utsteder godkjenningen, og til det validerte foretaket senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet, 

2. ikke har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. I så fall har foretaket ikke fullmakt til å levere sikret 

luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS til et ACC3 eller en annen RA3. Foretaket skal motta en 

kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er angitt.  
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10.1. Generell konklusjon: Angi hvilket av de fire tilfellene som nærmest beskriver situasjonen som valideres 

1 eller 2  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra foretaket  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket og navnet på og stillingsbetegnelsen for kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Kontaktpersonens stilling Dato for besøk eller intervju 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TILLEGG 6-C3 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV ACC3 

Utpeking som ACC3 (luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) 

er en forutsetning for å transportere luftfrakt eller luftpost til Den europeiske union(1) (EU) eller til Island, Norge og 

Sveits, og er påkrevd i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Utpeking til ACC3 kreves i prinsippet for alle flyginger som transporterer frakt eller post for omlasting, transitt eller lossing i 

lufthavner i EU eller EØS(2). Vedkommende myndigheter i medlemsstatene i Den europeiske union, Island, Norge og Sveits 

har hver for seg ansvar for å utpeke bestemte luftfartsselskaper til ACC3. Utpekingen skjer på grunnlag av luftfartsselskapets 

sikkerhetsprogram og kontroll på stedet av gjennomføringen i samsvar med målene nevnt i denne sjekklisten for validering. 

Sjekklisten er det virkemiddelet som skal brukes av validerere av luftfartssikkerhet i EU til å vurdere sikkerhetsnivået som 

gjelder for luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS av et ACC3 eller på dettes ansvar eller av et 

luftfartsselskap som søker om utpeking som ACC3. 

En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet som utsteder godkjenningen, og til det validerte foretaket 

senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. Valideringsrapporten skal minst inneholde 

— Utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med kommentarer fra det validerte 

foretaket.  

  

(1) Unionens medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(2) Luftfrakt eller luftpost eller luftfartøyer med bestemmelsessted i EU eller EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som luftfrakt 

eller luftpost eller luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits. 
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— Forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H1 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av det validerte 

foretaket. 

— En erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) med hensyn til det 

validerte foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets initialer på 

hver side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. Valideringsrapporten skal som standard være 

på engelsk. 

Del 3 — Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, del 6 — Database, del 7 — Gjennomsøking og del 8 — Høyrisikofrakt eller 

høyrisikopost (HRCM) skal vurderes mot kravene i kapittel 6.7 og 6.8 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998. Grunnleggende standarder for de andre delene er standarder og anbefalt praksis (SARP) i vedlegg 17 til 

Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-

Restricted). 

Merknader til utfyllingen: 

— Alle gjeldende og relevante deler av sjekklisten skal fylles ut i samsvar med forretningsmodellen og virksomheten 

som valideres. I de tilfeller opplysninger ikke er tilgjengelige, skal dette forklares. 

— Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt. 

DEL 1 

Identifikasjon av det validerte foretaket og validereren 

1.1. Valideringsdato(er) 

Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012 

dd/mm/åååå  

1.2. Dato for forrige validering og ACC3-ets entydige alfanumeriske identifikasjonskode (UAI) dersom dette foreligger 

dd/mm/åååå  

UAI   

1.3. Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

Navn  

Selskap/organisasjon/myndighet  

UAI   

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landskode  

1.4. Navn på luftfartsselskap som skal valideres 

Navn  
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AOC (godkjenningssertifikat for luftfartsselskap) utstedt i 

(navn på stat): 

 

Luftfartsselskapets IATA-kode (International Air Transport 

Association), eventuelt ICAO-kode (International Civil 

Aviation Organisation) dersom IATA-kode ikke finnes. 

Angi hvilken kode det dreier seg om. 

 

Stat med ansvar for godkjenning av luftfartsselskapet som 

ACC3 

 

1.5. Opplysninger om beliggenheten til lufthavnen i tredjestat som skal valideres eller frakt- eller postanlegg knyttet  

til den 

Navn  

Lufthavnens IATA-kode eller ICAO-kode  

Stat  

1.6. Luftfartsselskapets virksomhet — Mer enn én type virksomhet kan være aktuell 

(a) Transport av passasjerer og frakt/post 

(b) Transport av bare frakt og post 

(c) Transport av bare frakt 

(d) Transport av bare post 

(e) Integrert transport 

(f) Charter 

 

1.7. Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt eller luftpost i tredjestaten 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landskode  

1.8. Adresse til luftfartsselskapets hovedkontor i den lufthavnen som besøkes 

Nummer/enhet/bygning/lufthavn  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Stat  
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1.9. Adresse til luftfartsselskapets hovedkontor, f.eks. forretningskontor 

Nummer/enhet/bygning/lufthavn  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Stat  

DEL 2 

ACC3-ets organisasjon og ansvar i lufthavnen 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU eller EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Opplysninger 

om denne kontrollen finnes i de følgende delene av denne sjekklisten. ACC3-et skal ikke ta imot frakt eller post for 

transport på et luftfartøy med bestemmelsessted i EU med mindre gjennomsøking eller annen sikkerhetskontroll er 

gjennomført og attestert av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartsikkerhet i EU, en kjent 

avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller en registrert avsender som det selv har utpekt, eller som er utpekt 

av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller slike forsendelser er 

gjennomsøkt i samsvar med Unionens regelverk. 

ACC3-et skal ha innført en prosess for å sikre at egnet sikkerhetskontroll gjennomføres for all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU eller EØS med mindre forsendelsene er unntatt fra gjennomsøking i samsvar med Unionens 

regelverk, og forutsatt at frakten eller posten deretter beskyttes fram til den lastes om bord på luftfartøyet. Sikkerhets-

kontrollen skal bestå av 

— fysisk gjennomsøking som skal være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen, eller 

— andre sikkerhetskontroller som er ledd i en forsyningskjedes sikkerhetssystem, som i rimelig grad sikrer at ingen 

forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen, og som gjennomføres av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU, kjente avsendere eller en registrert avsender som er utpekt av ACC3 selv eller av 

en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU. 

Referanse: Nr. 6.8.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

2.1. Har luftfartsselskapet innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost gjennomgår en egnet sikkerhetskontroll 

før den lastes om bord i et luftfartøy med bestemmelsessted i EU eller EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

2.2. Gjennomføres sikkerhetskontrollene av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, hvilket foretak som ikke er omfattet av luft-

fartsselskapets sikkerhetsprogram gjennomfører sikkerhets-

kontroll av luftfrakt og luftpost som transporteres av dette 

luftfartsselskapet til EU eller EØS? 
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Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger: 

— Privat håndteringsselskap 

— Statlig selskap 

— Statlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

2.3. Hvilke virkemidler og instrukser (for eksempel tilsyn, overvåking og kvalitetskontroll) bruker luftfartsselskapet for 

å sikre at ovennevnte tjenesteytere gjennomfører sikkerhetskontrollen i samsvar med kravene? 

  

2.4. Har luftfartsselskapet anledning til å anmode om at egnede sikkerhetskontroller gjennomføres i de tilfeller 

gjennomsøking foretas av foretak som ikke er omfattet av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, f.eks. statlige 

anlegg? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger  

2.5. Hvilke virkemidler og instrukser (for eksempel tilsyn, overvåking og kvalitetskontroll) bruker luftfartsselskapet for 

å sikre at slike tjenesteytere gjennomfører sikkerhetskontrollen i samsvar med kravene? 

  

2.6. Har et program for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører eller kjente avsendere for luftfrakt og luftpost blitt innført 

i samsvar med ICAO-standarder i den staten der lufthavnen der valideringsbesøket finner sted ligger? 

Dersom JA, beskriv hvilke elementer programmet består av, 

og hvordan det er gjennomført 

 

2.7. Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet. 

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram 

Mål: ACC3-et skal sikre at dets sikkerhetsprogram omfatter alle luftfartssikkerhetstiltak som er relevante og tilstrekkelige 

for luftfrakt og luftpost som skal transporteres til Unionen. 

Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram og tilhørende dokumentasjon skal danne grunnlaget for sikkerhetskontroller som 

gjennomføres i samsvar med målet med denne sjekklisten. Luftfartsselskapet kan om det ønsker, oversende sin 

dokumentasjon til validereren av luftfartssikkerhet i EU før et besøk på stedet slik at vedkommende kan gjøre seg kjent med 

de stedene som skal besøkes. 

Referanse: Nr. 6.8.2.1 i vedlegget og tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

Merk: Følgende punkter oppført i tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 skal dekkes: 

a) Beskrivelse av tiltak for luftfrakt og luftpost 

b) Mottaksprosedyrer 

c) Ordning og kriterier for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører  
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d) Ordning og kriterier for kjente avsendere 

e) Ordning og kriterier for registrerte avsendere 

f) Gjennomsøkingsstandard 

g) Sted der gjennomsøking utføres 

h) Opplysninger om gjennomsøkingsutstyret 

i) Opplysninger om operatøren eller tjenesteyteren 

j) Liste over unntak fra gjennomsøking 

k) Behandling av luftfrakt og luftpost med høy risiko 

3.1. Sikkerhetsprogram for luftfartsselskaper 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er programmet tidligere framlagt for en vedkommende 

myndighet i EU eller EØS? Dersom JA, var det med 

henblikk på utpeking til ACC3? Andre formål? 

 

3.2. Dekker sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad elementene på listen over? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

3.3. Er luftfartssikkerhetstiltakene beskrevet i sikkerhetsprogrammet relevante og tilstrekkelige til at luftfrakt eller 

luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS er sikret i samsvar med de standardene som kreves? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

3.4. Konklusjon: Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 4 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: ACC3-et skal utpeke ansvarlig og kvalifisert personell til å arbeide innenfor sikring av luftfrakt og luftpost. Personell 

med adgang til sikret luftfrakt innehar alle de kvalifikasjonene som kreves for å utføre sine plikter og har fått 

hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal ACC3-et ha innført en prosedyre for å sikre at alt personell (f.eks. fast og midlertidig ansatte, 

vikarer, sjåfører) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt eller luftpost som er eller har vært gjenstand for 

sikkerhetskontroll, 

— har gjennomgått innledende og regelmessig gjentatte kontroller før ansettelse eller vandelskontroller som minst 

oppfyller kravene som stilles av de lokale myndighetene for den lufthavnen som valideres, og 

— har gjennomført grunnleggende og periodisk sikkerhetsopplæring, slik at de kjenner sitt sikkerhetsansvar i samsvar 

med de kravene som stilles av de lokale myndighetene for den lufthavnen som valideres.  



Nr. 78/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Referanse: Nr. 6.8.3.1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid der 

dette er tillatt i henhold til loven, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre sikkerhetskontroller 

eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at personen undertegner en 

erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene (iht. Unionens definisjon). 

4.1. Er det innført en prosedyre for å sikre at alt personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt eller luftpost 

gjennomgår kontroller før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

4.2. Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

— Vandelskontroll 

— Kontroll før ansettelse 

— Kontroll av strafferegisteret 

— Intervjuer 

— Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 

 

4.3. Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med gjennomføringen av 

sikkerhetskontroll på stedet gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

4.4. Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

— Vandelskontroll 

— Kontroll før ansettelse 

— Kontroll av strafferegisteret 

— Intervjuer 

— Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 
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4.5. Får personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt eller luftpost sikkerhetsopplæring før de gis adgang 

til sikret luftfrakt eller luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

4.6. Får personell som tar imot, gjennomsøker eller beskytter luftfrakt eller luftpost særskilt arbeidsrelatert opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

4.7. Får personell som nevnt i nr. 4.5 og 4.6 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og hvor ofte 

den gjentas 

 

4.8. Konklusjon: Sikrer tiltakene for rekruttering og opplæring av personell at alt personell med adgang til sikret 

luftfrakt eller luftpost er blitt rekruttert og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig til at de er klar 

over sitt sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 5 

Mottaksprosedyrer 

Mål: ACC3-et skal ha innført en prosedyre som ved mottak av en forsendelse gjør det mulig å vurdere og kontrollere dens 

sikkerhetsstatus med hensyn til tidligere kontroller. Prosedyren skal omfatte følgende: 

a) En bekreftelse på at foretaket som leverer forsendelsen, er oppført som aktivt i Unionens database over sikkerhet i 

forsyningskjeden for angitt lufthavn eller sted. 

b) Kontroll av at den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden i Unionens database for foretaket som leverer 

forsendelsen, er angitt i føledokumentasjonen. 

c) For forsendelser som mottas fra en registrert avsender, bekreftelse på at foretaket er oppført i luftfartsselskapets 

database. 

Dersom ingen identifikasjonskode er angitt i følgedokumentasjon eller dersom luftfartsselskapet eller foretaket som 

leverer forsendelsene ikke er oppført som aktivt i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, eller, for 

registrerte avsendere, dersom selskapet ikke er i luftfartsselskapets database, skal det anses at sikkerhetskontrollen 

ikke er gjennomført, og forsendelsene skal gjennomsøkes av ACC3-et eller en annen RA3 validert for luftfarts-

sikkerhet i EU før de lastes om bord i luftfartøyet.  
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d) Kontroll av om forsendelsen er levert av en person som er utpekt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en 

kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU og er registrert i dennes database, eller av en registrert 

avsender hos en slik sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller utpekt av luftfartsselskapet selv. 

e) Den utpekte personen er den samme personen som er gitt i oppgave å levere luftfrakten eller luftposten til luftfarts-

selskapet. Den personen som leverer forsendelsen til luftfartsselskapet, skal framvise identitetskort, pass, førerkort eller 

annen legitimasjon med foto som er utstedt av eller anerkjent av den nasjonale myndigheten. 

f) Dersom det er relevant, kontroll av om forsendelsen presenteres med alle nødvendige sikkerhetsopplysninger (luft-

fraktbrev og informasjon om sikkerhetsstatus på papir eller elektronisk, beskrivelse av forsendelsen og entydig 

identifikator, årsaker til utstedelse sikkerhetsstatus, midler eller metoder for gjennomsøking eller årsak til unntak fra 

gjennomsøking) som gjelder den luftfrakten eller luftposten som leveres. 

g) Kontroll av at forsendelsen ikke viser tegn til ulovlig inngrep. 

h) Kontroll av om forsendelsen må behandles som høyrisikoluftfrakt eller høyrisikoluftpost (HRCM). 

Referanse: Nr. 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 og 6.8.5.4 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

5.1. Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den kommer fra en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør, en kjent avsender eller en registrert avsender som er anerkjent i henhold til Unionens regelverk for 

luftfrakt og oppført i Unionens database for forsyningskjeden og i luftfartsselskapets database? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

5.2. Kontrollerer luftfartsselskapet angivelsen av UAI i dokumentasjonen som følger med forsendelsene som mottas fra 

et annet ACC3 eller en annen RA3 eller KC3, og bekrefter aktiv status for ACC3, RA3 eller KC3 i databasen over 

sikkerhet i forsyningskjeden? 

JA eller NEI  

5.3. Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at sendingen behandles som en forsendelse fra en ukjent kilde dersom 

dokumentasjonen ikke inneholder UAI, eller dersom foretaket som frakten mottas fra, ikke har aktiv status i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden? 

JA eller NEI  

5.4. Utpeker luftfartsselskapet avsendere som AC3-er? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren og beskyttelsestiltakene 

som luftfartsselskapet krever av avsenderen. 

 

5.5. Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, kontrollerer det om bestemmelsesstedet for forsendelsen er en 

lufthavn i EU eller EØS? 

JA eller NEI — Forklar  

5.6. Dersom JA — iverksetter luftfartsselskapet den samme sikkerhetskontrollen for all luftfrakt eller luftpost når 

bestemmelsesstedet er en lufthavn i EU eller EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  
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5.7. Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den er å anse som høyrisikoluftfrakt og 

høyrisikoluftpost (HRCM), også for forsendelser som leveres med andre transportmåter enn lufttransport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan? 

Beskriv prosedyren 
 

5.8. Når luftfartsselskapet tar imot en sikret forsendelse, fastslår det om den har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv (f.eks. forseglinger, låser).  

5.9. Dersom luftfartsselskapet tar imot luftfrakt eller luftpost i transitt i denne lufthavnen (frakt eller post som fraktes ut 

på samme luftfartøy som den ankom med), fastslår luftfartsselskapet på grunnlag av de opplysninger som er gitt, 

om ytterligere sikkerhetskontroll må gjennomføres eller ikke? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir dette fastslått?  

Dersom NEI, hvilke kontroller gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten for frakt og post med bestemmelsessted i EU 

eller EØS? 

 

5.10. Dersom luftfartsselskapet tar imot luftfrakt eller luftpost for omlasting i denne lufthavnen (frakt eller post som 

fraktes ut på et annet luftfartøy enn det den ankom med), fastslår luftfartsselskapet på grunnlag av de opplysninger 

som er gitt, om ytterligere sikkerhetskontroll må gjennomføres eller ikke? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir dette fastslått?  

Dersom NEI, hvilke kontroller gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten for frakt og post med bestemmelsessted i EU 

eller EØS? 

 

5.11. Er den personen som leverer sikret kjent luftfrakt til luftfartsselskapet, pålagt å vise et offisielt identifikasjons-

dokument med foto? 

JA eller NEI  

5.12. Konklusjon: Er mottaksprosedyrene tilstrekkelige til at det kan fastslås om luftfrakt eller luftpost kommer fra en 

sikker forsyningskjede, eller at det må foretas gjennomsøking av den? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 6 

Database 

Mål: Dersom ACC3-et ikke er pålagt å gjennomsøke all luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, skal 

ACC3-et sikre at frakten eller posten kommer fra et foretak som er validert for luftfartssikkerhet i EU, og som er utpekt av 

vedkommende myndighet i en EU-medlemsstat som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra tredjestat (RA3) eller som 

kjent avsender fra tredjestat (KC3), eller fra en registrert avsender (AC3) utpekt av ACC3-et selv eller av en sikkerhets-

godkjent fraktleverandør fra en tredjestat. 

For overvåking av revisjonsspor som er relevante for sikkerheten, skal ACC3-et verifisere aktiv status for RA3 og KC3 i 

Unionens database for sikkerhet i forsyningskjeden, og skal vedlikeholde en database som inneholder følgende opplys-

ninger om alle foretak eller personer som ACC3-et direkte tar imot frakt eller post fra: 

— Det berørte foretakets status (sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender). 

— Nærmere opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse. 

— Virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger. 

— Kontaktopplysninger, også om den eller de personer som har ansvar for sikkerheten. 

— Den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden som er tildelt i Unionens database over sikkerhet i forsynings-

kjeden, eller, dersom foretaket er en AC3, selskapets registreringsnummer. 

Når de mottar luftfrakt eller luftpost fra en RA3 eller KC3, skal ACC3-et kontrollere i Unionens database om foretaket er 

oppført som aktivt, og for AC3 i luftfartsselskapets database. Dersom RA3-ens eller KC3-ens status ikke er aktiv, eller 

dersom AC3-et ikke er oppført i databasen, skal luftfrakten eller luftposten som leveres av et slikt foretak, gjennomsøkes 

før lasting. 

Referanse: Nr. 6.8.3.5 bokstav a) og nr. 6.8.5.4 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

6.1. Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den kommer fra en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør, en kjent avsender eller en registrert avsender som er anerkjent i henhold til Unionens regelverk for 

luftfrakt og oppført i Unionens database for forsyningskjeden og i luftfartsselskapets database? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

6.2. Vedlikeholder luftfartsselskapet en database som alt etter hva som er relevant, inneholder ovennevnte opplysninger 

om 

— foretak utpekt som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat (RA3), 

— foretak utpekt som kjent avsender fra tredjestat (KC3), 

— foretak utpekt som registrerte avsendere av en RA3 eller et luftfartsselskap (AC3)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv databasen  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

6.3. Har personell som mottar luftfrakt eller luftpost, lett tilgang til Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden 

og til luftfartsselskapets database? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  
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6.4. Ajourføres databasen regelmessig slik at personell som mottar luftfrakt og luftpost får pålitelige opplysninger? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar  

6.5. Konklusjon: Vedlikeholder luftfartsselskapet en database som sikrer fullt innsyn i dets forhold til foretak som det 

tar direkte imot (gjennomsøkt eller sikkerhetskontrollert) frakt eller post fra for transport til EU eller EØS? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 7 

Gjennomsøking 

Mål: Dersom ACC3-et tar imot frakt eller post fra et foretak som ikke er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller dersom 

frakten som mottas, ikke har vært beskyttet mot ulovlige inngrep etter det tidspunktet sikkerhetskontrollen ble gjennomført, 

skal ACC3-et påse at denne luftfrakten eller luftposten gjennomsøkes før den lastes ombord i et luftfartøy. ACC3-et skal ha 

innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS, beregnet på omlasting, transitt 

eller lossing i en lufthavn i Unionen, gjennomsøkes ved bruk av de tiltak eller metoder som beskrives i Unionens regelverk og 

i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder forbudte gjenstander. 

Dersom et ACC3 ikke selv gjennomsøker luftfrakt eller luftpost, skal det påse at hensiktsmessig gjennomsøking gjennom-

føres i samsvar med EU-kravene. Gjennomsøkingsprosedyrene skal, når det er relevant, omfatte håndtering av frakt og post 

for omlasting og transitt. 

Dersom gjennomsøking av luftfrakt eller luftpost utføres av eller på vegne av vedkommende myndighet i tredjestaten, skal 

det ACC3-et som tar imot slik luftfrakt eller luftpost fra foretaket, opplyse om dette i sitt sikkerhetsprogram og angi 

hvordan tilstrekkelig gjennomsøking sikres. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1, 6.8.3.2 og 6.8.3.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

7.1. Gjennomføres gjennomsøkingen av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Gi eventuelt opplysninger om det eller de foretak som 

omfattes av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram: 

— Navn 

— Adresse på stedet 

— Eventuell status som godkjent markedsdeltaker (AEO) 
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Dersom NEI, hvilke foretak som ikke er omfattet av luft-

fartsselskapets sikkerhetsprogram, utfører gjennomsøking av 

luftfrakt og luftpost som transporteres av dette luftfarts-

selskapet til EU eller EØS? 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger: 

— Privat håndteringsselskap 

— Statlig selskap 

— Statlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

7.2. Er foretaket i stand til å anmode om egnet sikkerhetskontroll i tilfeller der gjennomsøking foretas av et av de 

ovennevnte foretakene? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger  

7.3. Hvilke virkemidler og instrukser (for eksempel tilsyn, overvåking og kvalitetskontroll) bruker foretaket for å sikre 

at slike tjenesteytere gjennomfører sikkerhetskontrollen i samsvar med kravene? 

  

7.4. Hvilke metoder benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og luftpost? 

Spesifiser, med opplysninger om utstyr som benyttes ved 

gjennomsøking av luftfrakt og luftpost (f.eks. produsent, 

type, programvareversjon, standard, serienummer), for alle 

anvendte metoder. 

 

7.5. Er utstyret eller metoden (f.eks. bombehunder) som benyttes, oppført på EUs, ECACs (Den europeiske konferanse 

for sivil luftfart) eller TSAs (De forente staters Transportation Security Administration) nyeste samsvarsliste? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger om godkjenning av 

utstyret og dato for godkjenning samt om det er i samsvar 

med EUs utstyrsstandarder. 

 

7.6. Brukes utstyret i samsvar med produsentens driftsmodell (CONOPS), og blir utstyret regelmessig kontrollert og 

vedlikeholdt? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  
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7.7. Dersom bombehunder benyttes, gjennomgår de grunnopplæring og periodisk opplæring, og er de underlagt 

godkjenning og kvalitetskontroll etter en standard tilsvarende EU- eller TSA-kravene? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hele prosessen og tilhørende 

dokumentasjon som støtter vurderingen 

 

7.8. Dersom bombehunder benyttes, følger gjennomsøkingsprosessen en metode som tilsvarer EU- eller  

TSA-standarder? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hele prosessen og tilhørende 

dokumentasjon som støtter vurderingen 

 

7.9. Blir forsendelsens art tatt i betraktning under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det sikres at den valgte 

gjennomsøkingsmetoden brukes i samsvar med en standard 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er 

skjult i forsendelsen. 

 

7.10. Er det innført en prosedyre for håndtering av alarmer som gjennomsøkingsutstyret avgir? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren for håndtering av alarmer 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er til 

stede. 

 

Dersom NEI, beskriv hva som skjer med forsendelsen  

7.11. Er noen forsendelser unntatt fra sikkerhetsgjennomsøking? 

JA eller NEI  

7.12. Finnes det unntak som ikke er i samsvar med unionslisten? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

7.13. Føres det kontroll med adgangen til gjennomsøkingsområdet for å sikre at bare autorisert og kvalifisert personell 

gis tilgang? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  
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7.14. Er det innført en ordning for kvalitetskontroll eller testing? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

7.15. Konklusjon: Gjennomsøkes luftfrakt eller luftpost ved hjelp av en av metodene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder 

forbudte gjenstander? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 8 

Høyrisikofrakt eller høyrisikopost 

Mål: Forsendelser som har opprinnelse i eller blir omlastet på steder som EU har identifisert som høyrisikoområder, eller 

som ser ut til å ha blitt utsatt for vesentlige ulovlige inngrep, skal anses som høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM). 

Slike forsendelser skal gjennomsøkes i tråd med særskilte instrukser. Høyrisikoområder og gjennomsøkingsinstrukser 

fastsettes av vedkommende myndighet i EU/EØS som har utpekt ACC3-et. ACC3-et skal ha innført en prosedyre for å 

sikre at HRCM med bestemmelsessted i EU eller EØS identifiseres og gjennomgår hensiktsmessige kontroller i samsvar 

med Unionens regelverk. 

ACC3-et skal ha løpende kontakt med vedkommende myndighet med ansvar for lufthavnene i EU/EØS som ACC3-et 

transporterer frakt til, for å få tilgang til de nyeste opplysningene om høyrisikoområder. 

ACC3-et skal iverksette de samme tiltakene uten hensyn til om det mottar høyrisikofrakt eller høyrisikopost fra et annet 

luftfartsselskap eller via andre transportmåter. 

Referanse: Nr. 6.7 og 6.8.3.6 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

Merk: HRCM som er klarert for transport til EU eller EØS, skal gis sikkerhetsstatus «SHR», som betyr at forsendelsen er 

sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de kravene som stilles i forbindelse med høy risiko. 

8.1. Vet luftfartsselskapets personell som har ansvar for å utføre sikkerhetskontroll, hvilken luftfrakt og luftpost som 

skal behandles som høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

8.2. Har luftfartsselskapet innført prosedyrer for å identifisere HRCM? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  
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8.3. Omfattes HRCM av gjennomsøkingsprosedyrer for HRCM i samsvar med EUs regelverk? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi hvilke prosedyrer som benyttes  

8.4. Etter gjennomsøking, utsteder luftfartsselskapet en erklæring om sikkerhetsstatus «SHR» i dokumentasjonen som 

følger forsendelsen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan sikkerhetsstatus utstedes og i 

hvilket dokument 

 

8.5. Konklusjon: Har luftfartsselskapet innført en prosedyre som er relevant og tilstrekkelig til å sikre at all HRCM er 

blitt korrekt håndtert før lasting? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 9 

Beskyttelse 

Mål: ACC3-et skal ha innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende, fra det punktet sikkerhetsgjennomsøking eller annen sikkerhetskontroll er 

gjennomført, eller fra det punktet forsendelsene mottas etter at det er utført gjennomsøking eller sikkerhetskontroll, og 

fram til lasting. 

Beskyttelsen kan oppnås med forskjellige midler, som fysiske (f.eks. barrierer, avlåste rom), menneskelige (f.eks. 

patruljering, kvalifisert personale) og teknologiske (f.eks. videoovervåking, innbruddsalarmer). 

Sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS skal være atskilt fra luftfrakt og luftpost som ikke er 

sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

9.1. Gjennomføres beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak 

som er omfattet av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, hvilke foretak som ikke er omfattet av luft-

fartsselskapets sikkerhetsprogram, gjennomfører beskyttel-

sestiltakene for sikret luftfrakt og luftpost som transporteres 

av dette luftfartsselskapet til EU eller EØS? 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger: 

— Privat håndteringsselskap 

— Statlig selskap 

— Statlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 
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39.2. Er det innført sikkerhetskontroll og beskyttelse for å hindre ulovlige inngrep under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

9.3. Er det innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS som har 

gjennomgått sikkerhetskontroller, er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende i tidsrommet fra forsendelsene ble 

sikret, og fram til lasting? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv beskyttelsestiltakene  

Dersom NEI, angi årsakene  

9.4. Konklusjon: Er beskyttelsen av forsendelser tilstrekkelig robust til å forhindre ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 10 

Følgedokumentasjon 

Mål: ACC3-et skal sikre at dokumentasjonen som følger med forsendelser som ACC3-et har sikkerhetskontrollert (f.eks. 

gjennomsøking, beskyttelse), inneholder minst følgende opplysninger: 

a) Den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden mottatt fra utpekende vedkommende myndighet. 

b) Den entydige identifikasjonskoden for forsendelsen, f.eks. luftfraktbrevnummeret (HAWB-nummer eller MAWB-

nummer), dersom dette foreligger. 

c) Forsendelsens innhold. 

d) Sikkerhetsstatus angitt på følgende måte: 

— «SPX», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly og postfly, eller 

— «SCO», som betyr at forsendelsen kan transporteres bare med fraktfly eller postfly, eller 

— «SHR», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly eller postfly i samsvar med kravene 

som stilles i forbindelse med høy risiko. 

I fravær av en tredjestats sikkerhetsgodkjente fraktleverandør kan erklæringen om sikkerhetsstatus gis av ACC3-et eller 

luftfartsselskapet som ankommer fra en tredjestat som er unntatt fra ACC3-ordningen. 

Dersom sikkerhetsstatus utstedes av ACC3-et, skal luftfartsselskapet også angi årsakene til utstedelse, for eksempel hvilke 

gjennomsøkingsmetoder som er benyttet, eller begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking, idet standardene 

som er vedtatt i ordningen for forsendelsens sikkerhetserklæring, benyttes. 

Dersom sikkerhetsstatus og følgedokumentasjon er fastsatt av en RA3 i et tidligere ledd eller av et annet ACC3, skal 

ACC3-et i mottaksprosessen kontrollere at ovennevnte opplysninger inngår i følgedokumentasjonen.  
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Dokumentasjonen som følger forsendelsen, kan være i form av et luftfraktbrev, et tilsvarende postdokument eller en 

særskilt erklæring, og enten i elektronisk format eller på papir. 

Referanse: Nr. 6.3.2.6 bokstav d) og nr. 6.8.3.4, 6.8.3.5, 6.8.3.6 og 6.8.3.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998 

10.1. Sikrer luftfartsselskapet at egnet følgedokumentasjon blir utarbeidet og inneholder de opplysningene som kreves i 

nr. 6.3.2.6 bokstav d) og nr. 6.8.3.4, 6.8.3.5 og 6.8.3.6 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv dokumentasjonens innhold  

Dersom NEI, forklar hvorfor og hvordan frakten eller 

posten behandles som «sikret» av luftfartsselskapet dersom 

den lastes om bord i luftfartøyet. 

 

10.2. Omfatter dokumentasjonen luftfartsselskapets entydige alfanumeriske identifikasjonskode som ACC3? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

10.3. Angir dokumentasjonen sikkerhetsstatus for frakten og hvordan denne statusen er oppnådd? 

JA eller NEI  

Beskriv hvordan det er angitt  

10.4. Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post leveres med nødvendig 

følgedokumentasjon som angir korrekt sikkerhetsstatus og alle nødvendige opplysninger? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 11 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert de foregående ti delene av denne sjekklisten må validereren av luftfartssikkerhet i EU ta stilling til 

om vedkommendes kontroll på stedet svarer til innholdet i den delen av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram som 

beskriver tiltakene for luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS, og om sikkerhetskontrollen i 

tilstrekkelig grad oppfyller målene i denne sjekklisten. 

Konklusjonene kan falle i en av følgende fire hovedkategorier: 

1) Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er i samsvar med tillegg 6-G fastsatt til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998, og kontrollen på stedet bekrefter samsvar med målet i sjekklisten. 

2) Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, 

men kontrollen på stedet bekrefter ikke samsvar med målet i sjekklisten.  
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3) Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er ikke i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998, men kontrollen på stedet bekrefter samsvar med målet i sjekklisten. 

4) Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er ikke i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998, og kontrollen på stedet bekrefter ikke samsvar med målet i sjekklisten. 

11.1. Generell konklusjon: Angi hvilket av de fire tilfellene som nærmest beskriver situasjonen som valideres 

1, 2, 3 eller 4  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket og navnet på og stillingsbetegnelsen for kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Kontaktpersonens stilling Dato for besøk eller intervju 

    

    

    

    

    

    

TILLEGG 6-C4 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV KJENTE AVSENDERE I TREDJESTATER SOM ER VALIDERT FOR 

LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

Foretak i tredjestater har mulighet til å bli en del av den sikre forsyningskjeden til et ACC3 (luftfartsselskap som 

transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) ved å søke om å bli utpekt til kjent avsender 

i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3). En KC3 er et foretak som håndterer frakt og ligger i en 

tredjestat, og som er validert og godkjent som dette på grunnlag av en validering av luftfartssikkerheten i EU. 

En KC3 skal sikre at det er foretatt sikkerhetskontroll av forsendelser med bestemmelsessted i Unionen(1), og at 

forsendelsene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 

overlevering til et ACC3 eller en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i 

EU (RA3). 

Forutsetningene for å transportere luftfrakt eller luftpost til Unionen eller Island, Norge og Sveits er fastsatt i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/1998. 

Sjekklisten er det virkemiddelet som skal brukes av validereren av luftfartssikkerhet i EU til å vurdere sikkerhetsnivået 

som gjelder for luftfrakt eller luftpost(2) med bestemmelsessted i EU/EØS som transporteres av foretaket som søker om å 

bli utpekt til KC3, eller på dettes ansvar. Sjekklisten skal bare brukes i tilfellene angitt i nr. 6.8.5.1 bokstav b) i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. I tilfellene angitt i nr. 6.8.5.1 bokstav a) i nevnte vedlegg skal validereren 

av luftfartssikkerhet i EU bruke sjekklisten for ACC3-er. 

En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet som utsteder godkjenningen, og til det validerte foretaket 

senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. Valideringsrapporten skal minst inneholde følgende: 

— Utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med kommentarer fra det validerte 

foretaket.  

  

(1) Unionens medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(2) Luftfrakt eller luftpost eller luftfartøyer med bestemmelsessted i EU eller EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som luftfrakt 

eller luftpost eller luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits. 
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— Forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H3 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av det validerte 

foretaket. 

— En erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) med hensyn til det 

validerte foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets initialer på 

hver side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. 

KC3-en skal kunne bruke rapporten i sine forretningsforbindelser med ACC3-er og RA3-er. 

Valideringsrapporten skal som standard være på engelsk. 

Grunnleggende standarder for de delene som ikke kan vurderes mot kravene i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, 

er standarder og anbefalt praksis (SARP) i vedlegg 17 til Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og veilednings-

materialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-Restricted). 

Merknader til utfyllingen: 

1) Alle gjeldende og relevante deler av sjekklisten skal fylles ut i samsvar med forretningsmodellen og virksomheten 

som valideres. I de tilfeller opplysninger ikke er tilgjengelige, skal dette forklares. 

2) Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt. 

DEL 1 

Organisasjon og ansvarsforhold 

1.1. Valideringsdato(er) 

Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. fra 01.10.2012 til 02.10.2012 

dd/mm/åååå  

1.2. Dato for forrige validering, dersom det er relevant 

dd/mm/åååå  

Tidligere KC3-registreringsnummer dersom dette foreligger  

AEO-sertifikat eller C-TPAT-status eller annen sertifisering 

dersom dette foreligger 

 

1.3. Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

Navn  

Selskap/organisasjon/myndighet  

Entydig alfanumerisk identifikasjonskode (UAI)  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landskode  
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1.4. Foretakets navn 

Navn  

Foretaksnummer (f.eks. registreringsnummer i et handels-

register) 

 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Stat  

 Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.5. Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed   

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Stat  

Postboksadresse, dersom det er relevant  

1.6. Virksomhetens art – typer frakt som behandles 

Av hvilken art er virksomheten – og hvilken type er frakten 

som behandles i søkerens lokaler? 

 

1.7. Er søkeren ansvarlig for ...? 

(a) produksjon 

(b) emballering 

(c) lagring 

(d) ekspedisjon 

(e) annet, angi nærmere 
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1.8. Anslått antall ansatte på anlegget 

Antall  

1.9. Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt eller luftpost i tredjestaten 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landskode  

DEL 2 

Organisasjon og ansvar for den kjente avsenderen i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU eller EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Frakt og post 

som leveres av en KC3 til et ACC3 eller en RA3, kan mottas som sikret frakt eller post bare dersom KC3-en gjennomfører 

en slik sikkerhetskontroll. Opplysninger om denne kontrollen finnes i de følgende delene av denne sjekklisten. 

KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det utføres egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU eller EØS, og at sikret frakt eller post beskyttes til den overleveres til et ACC3 eller en annen 

RA3. Sikkerhetskontrollen sikrer i rimelig grad at ingen forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen. 

Referanse: Nr. 6.8.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

2.1. Har foretaket utarbeidet et sikkerhetsprogram? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gå direkte til nr. 2.5  

2.2. Opplysninger om foretakets sikkerhetsprogram 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er sikkerhetsprogrammet framlagt for eller godkjent av 

vedkommende myndighet i staten der foretaket ligger? 

Dersom JA, beskriv prosedyren. 

 

2.3. Omfatter sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad elementene nevnt i del 4 til 11 i sjekklisten? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene til dette  
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2.4. Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

2.5. Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS 

gjennomgår en egnet sikkerhetskontroll før den overleveres til et ACC3 eller en RA3? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

2.6. Har foretaket innført et styringssystem (f.eks. virkemidler, instrukser) for å sikre at den nødvendige sikkerhets-

kontrollen gjennomføres? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv styringssystemet og angi om det er 

godkjent, kontrollert eller stilt til rådighet av vedkom-

mende myndighet eller et annet foretak. 

 

Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at sikkerhets-

kontrollen gjennomføres i henhold til kravene. 

 

2.7. Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet. 

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Identifiserbar luftfrakt eller luftpost 

Mål: Å fastslå punktet eller stedet der frakt eller post blir identifiserbar som luftfrakt eller luftpost. 

3.1. Fastslå ved inspeksjon av produksjon, emballering, lagring, utvelgelse, ekspedisjon og andre relevante aktiviteter 

hvor og hvordan en forsendelse av luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS kan identifiseres som 

luftfrakt eller luftpost. 

Gi nærmere opplysninger  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Merk at det skal gis nærmere opplysninger om beskyttelse av identifiserbar luftfrakt eller luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep i del 6–9..  
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DEL 4 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: For å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen gjennomføres, skal KC3-en utpeke ansvarlig og kvalifisert 

personell til å arbeide innenfor sikring av luftfrakt og luftpost. Personell med adgang til identifiserbar luftfrakt skal inneha 

alle de kvalifikasjonene som kreves for å utføre sine plikter, og skal ha fått hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal KC3-en ha innført prosedyrer for å sikre at alt personell (f.eks. fast og midlertidig ansatte, 

vikarer, sjåfører) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for sikkerhetskontroll, 

a) har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse eller vandelskontroller som minst oppfyller 

kravene som stilles av de lokale myndigheter for de KC3-lokalene som valideres, og 

b) har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring slik at de er klar over sitt sikkerhetsansvar i samsvar 

med de krav som stilles av de lokale myndigheter for de KC3-lokalene som valideres. 

Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid der 

dette er tillatt i henhold til loven, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre sikkerhetskontroller 

eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at personen undertegner en 

erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i de fem foregående årene (iht. Unionens definisjon). 

Referanse: Nr. 6.8.3,1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

4.1. Er det innført en prosedyre som sikrer at alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt eller luftpost 

gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av vandelskontroll og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

4.2. Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

 Vandelskontroll 

 Kontroll før ansettelse  

 Kontroll av strafferegisteret  

 Intervjuer  

  Annet (spesifiser) 

 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er 

ansvarlig for at oppgavene utføres og eventuelt det 

tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 
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4.3. Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med gjennomføringen av 

sikkerhetskontroll på stedet gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter og hvilket foretak som utfører 

kontrollen. 

 

4.4. Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

 Vandelskontroll  

 Kontroll før ansettelse  

 Kontroll av strafferegisteret  

 Intervjuer  

 Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er 

ansvarlig for at oppgavene utføres og eventuelt det 

tidsrommet tilbake i tid som tas i betraktning. 

 

4.5. Får personell som har adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost opplæring før de gis adgang til identifiserbar 

luftfrakt eller luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

4.6. Får personellet nevnt i nr. 4.5 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og hvor ofte 

den gjentas 

 

4.7. Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til identifiserbar 

luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS er rekruttert og opplært i samsvar med en standard 

som er tilstrekkelig til at de er klar over sitt sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 5 

Fysisk sikkerhet 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller 

EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. Dersom slik frakt eller post ikke beskyttes, kan den 

ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket må vise hvordan anlegget eller lokalene beskyttes og at det er innført relevante adgangskontrollprosedyrer. Det 

er avgjørende at områder der identifiserbar luftfrakt eller luftpost behandles eller lagres, kontrolleres. Alle dører, vinduer 

og andre adgangspunkter som skal sikre luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS, skal være sikret 

eller omfattet av adgangskontroll. 

Fysisk sikkerhet kan være, men er ikke begrenset til 

— fysiske hindringer, for eksempel gjerder eller avsperringer, 

— teknologi ved bruk av alarmer og/eller videoovervåking, 

— personale, for eksempel egne ansatte som utfører overvåking. 

Referanse: Nr. 6.8.3,1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

5.1. Er alle adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost omfattet av adgangskontroll, og er adgangen begrenset til 

autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir adgangen kontrollert? Forklar og 

gi nærmere opplysninger. Flere svar er mulig. 

 Av sikkerhetspersonell  

 Av annet personell 

 Manuell kontroll dersom personer kan få adgang til 

området 

 Elektroniske adgangskontrollsystemer  

 Annet (spesifiser) 

 

Dersom JA, hvordan sikres det at en person har 

adgangstillatelse til området? Forklar og gi nærmere 

opplysninger. Flere svar er mulig. 

— Bruk av selskapsidentifikasjonskort 

— Bruk av en annen type identifikasjonskort, for eksempel 

pass eller førerkort 

— Liste over godkjente personer som brukes av 

(sikkerhets) personale 

— Elektronisk adgangstillatelse, f. eks. ved bruk av brikke 

— Utdeling av nøkler eller adgangskoder bare til godkjent 

personale 

— Annet (spesifiser) 
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5.2. Er alle adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt eller luftpost sikret? Dette omfatter adgangspunkter som ikke er i 

bruk hele tiden, og punkter som vanligvis ikke brukes som adgangspunkter, for eksempel vinduer 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan er disse punktene sikret? Forklar og gi 

nærmere opplysninger. Flere svar er mulig. 

— Sikkerhetspersonale som er til stede 

— Elektroniske adgangskontrollsystemer som gir adgang 

til én person om gangen 

— Avsperringer, f.eks. lemmer eller låser 

— Videoovervåking 

— Innbruddsalarm 

 

5.3. Finnes det ytterligere tiltak for å bedre sikkerheten i lokalene generelt? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar og beskriv disse  

 Gjerder og avsperringer  

 Videoovervåking  

 Innbruddsalarm  

 Overvåking og patruljering  

 Annet (spesifiser) 

 

5.4. Har bygningen solid konstruksjon? 

JA eller NEI  

5.5. Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å hindre at uvedkommende får adgang til de delene av anlegget og 

lokalene der identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS behandles eller lagres? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 6 

Produksjon 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller 

EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i produksjonsprosessen. Dersom slik frakt eller post 

ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post.  
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Foretaket skal vise at adgang til produksjonsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med produksjonsprosessen. 

Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS i produksjons-

prosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt eller luftpost mot inngrep fra uvedkommende 

eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i 

EU eller EØS i løpet av produksjonsprosessen. 

6.1. Blir adgang til produksjonsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

6.2. Føres det tilsyn med produksjonsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med den  

6.3. Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i produksjonsfasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

6.4. Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i 

EU eller EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under produksjonen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 7 

Emballering 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller 

EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i emballeringsprosessen. Dersom slik frakt eller post 

ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til emballeringsområdet kontrolleres og at det føres tilsyn med emballeringsprosessen. 

Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS i emballerings-

prosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller 

ulovlige inngrep fra denne fasen. Alle ferdige varer skal kontrolleres før emballering.  
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Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU 

eller EØS i løpet av emballeringsprosessen. 

7.1. Blir adgang til emballeringsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

7.2. Føres det tilsyn med emballeringsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med den  

7.3. Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i emballeringsfasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

7.4. Beskriv den ferdige ytre emballasjen: 

(a) Er den ferdige ytre emballasjen solid? 

JA eller NEI  

Gi nærmere opplysninger  

(b) Er den ferdige ytre emballasjen forseglet? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvilken prosess som brukes til å 

forsegle emballasjen, for eksempel ved hjelp av nummererte 

forseglinger, særlige stempler eller forseglingsteip osv. 

 

Dersom NEI, beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre 

at forsendelsen er intakt. 

 

7.5. Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelses-

sted i EU eller EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under emballeringen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 8 

Lagring 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller 

EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under lagring. Dersom slik frakt eller post ikke 

beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til lagringsområdet kontrolleres. Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt eller 

luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS under lagringen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte 

luftfrakt eller luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU 

eller EØS i løpet av lagringsprosessen. 

8.1. Blir adgang til lagringsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

8.2. Blir ferdig og emballert luftfrakt eller luftpost lagret på en sikker måte og kontrollert for ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at ferdig og 

emballert luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU 

eller EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og 

ulovlige inngrep 

 

8.3. Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i 

EU eller EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under lagringen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 9 

Ekspedisjon 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller 

EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsprosessen. Dersom slik frakt eller post 

ikke beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til ekspedisjonsområdet kontrolleres. Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt eller 

luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS i ekspedisjonsprosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å 

beskytte luftfrakt eller luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen.  
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Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU 

eller EØS i løpet av ekspedisjonsprosessen. 

9.1. Blir adgang til ekspedisjonsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

9.2. Hvem har adgang til ekspedisjonsområdet? Flere svar er mulig. 

 Foretakets ansatte  

 Sjåfører  

 Besøkende  

 Leverandører  

 Annet (spesifiser) 

 

9.3. Føres det tilsyn med ekspedisjonsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med den  

9.4. Er det innført kontroll som hindrer ulovlige inngrep i ekspedisjonsområdet? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv  

9.5. Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted 

i EU eller EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 10 

Forsendelser fra andre kilder 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at frakt eller post som ikke har sin opprinnelse hos KC3-en, ikke skal 

videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

En KC3 kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos KC3-en, til en RA3 eller et ACC3, forutsatt at 

a) de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos avsenderen selv, og 

b) opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i følgedokumentasjonen.  
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Alle slike forsendelser skal gjennomsøkes av en RA3 eller et ACC3 før de lastes om bord i et luftfartøy. 

10.1. Mottar foretaket forsendelser av frakt eller post som er beregnet på lufttransport, fra andre foretak? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan holdes disse forsendelsene atskilt fra 

selskapets egen frakt eller post, og hvordan identifiseres  

de for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller 

transportøren? 

 

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 11 

Dokumentasjon 

Mål: KC3-en skal sikre at dokumentasjonen som følger med forsendelser som KC3-en har sikkerhetskontrollert (f.eks. 

beskyttelse), inneholder minst følgende opplysninger: 

a) Den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden mottatt fra utpekende vedkommende myndighet. 

b) Forsendelsens innhold. dokumentasjonen som følger forsendelsen, kan være i elektronisk format eller på papir. 

Referanse: Nr. 6.8.3.4 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 

11.1. Sikrer foretaket at relevant følgedokumentasjon blir utarbeidet, med UAI mottatt fra utpekende vedkommende 

myndighet og en beskrivelse av forsendelsen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar  

11.2. Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post leveres med nødvendig 

følgedokumentasjon? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 12 

Transport 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller 

EØS beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under transport. Dersom slik frakt eller post ikke 

beskyttes, kan den ikke mottas av et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post.  
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Under transport er KC3-en ansvarlig for å beskytte sikrede forsendelser. Dette omfatter tilfeller der transporten foretas av 

et annet foretak, for eksempel en speditør, på dens vegne. Dette omfatter ikke tilfeller der ansvaret for transport av 

forsendelsene ligger hos et ACC3 eller en RA3. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i 

EU eller EØS under transport. 

12.1. Hvordan overleveres luftfrakten eller luftposten til ACC3-et eller RA3-en?  

(a) Det validerte foretakets egen transport? 

JA eller NEI  

(b) ACC3-ets eller RA3-ens transport? 

JA eller NEI  

(c) Underleverandør som det validerte foretaket bruker? 

JA eller NEI  

12.2. Er luftfrakten eller luftposten pakket i forseglet emballasje? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

12.3. Blir kjøretøyet forseglet eller låst før transport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

12.4. Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres numrene? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvordan  

12.5. Dersom det er relevant, undertegner vedkommende transportør transportørerklæringen? 

JA eller NEI  

12.6. Har personen som transporterer frakten gjennomgått særskilt sikkerhetskontroll og sikkerhetsopplæring før 

vedkommende fikk fullmakt til å transportere sikret luftfrakt eller luftpost eller begge deler? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvilken form for sikkerhetskontroll 

(f.eks. kontroll før ansettelse, vandelskontroll) og hvilken 

type opplæring (f.eks. sikkerhetsopplæring). 
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12.7. Konklusjon: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt eller luftpost mot inngrep fra uvedkommende under 

transport? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 13 

Samsvar 

Mål: Etter at de tolv tidligere delene av denne sjekklisten er vurdert, skal validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslå om 

kontrollen på stedet bekrefter at det er iverksatt sikkerhetskontroller i samsvar med målene oppført i denne sjekklisten for 

luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS. 

To ulike scenarioer er mulig. Validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslår at foretaket 

1) har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet 

som utsteder godkjenningen, og til det validerte foretaket senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet, 

2) ikke har klart å oppfylle målene nevnt i denne sjekklisten. I så fall har foretaket ikke fullmakt til å levere luftfrakt eller 

luftpost med bestemmelsessted i EU eller EØS til et ACC3 eller en annen RA3 uten at den blir gjennomsøkt av en 

godkjent part. Foretaket skal motta en kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er angitt. 

Validereren av luftfartssikkerhet i EU må ta hensyn til at vurderingen bygger på en overordnet målbasert samsvarsmetode. 

12.1. Generell konklusjon: Angi hvilket scenario som nærmest beskriver situasjonen som valideres 

1 eller 2  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra foretaket  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket og navnet på og stillingsbetegnelsen for kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Kontaktpersonens stilling Dato for besøk eller intervju» 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

33) Tillegg 6-H1, 6-H2 og 6-H3 skal lyde: 

«TILLEGG 6-H1 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — ACC3-GODKJENNING ETTER VALIDERING AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU eller EØS med hensyn til 

sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[Luftfartsselskapets navn] kan utpekes til «luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en 

lufthavn i en tredjestat» (ACC3) først etter at en rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU er framlagt for og godtatt 

for dette formål av vedkommende myndighet i en medlemsstat i Den europeiske union eller Island, Norge eller Sveits, og 

etter at opplysningene om ACC3-et er registrert i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat eller Europakommisjonen fastslår et tilfelle av manglende over-

holdelse av de sikkerhetstiltakene rapporten omhandler, kan dette medføre tilbakekalling av utpekingen av [luftfarts-

selskapets navn] som ACC3 som allerede er innvilget for den aktuelle lufthavnen, noe som vil hindre [luftfartsselskapets 

navn] i å transportere luftfrakt eller luftpost til EU- eller EØS-området via denne lufthavnen. 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest ... 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] erklærer jeg følgende: 

1) [Luftfartsselskapets navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke 

standardene som rapporten bekrefter. 
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2) Jeg vil framlegge relevante opplysninger for utpekende vedkommende myndighet snarest mulig og senest innen ti 

virkedager dersom 

a) det forekommer noen endringer i sikkerhetsprogrammet til [luftfartsselskapets navn], 

b) det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles til en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.7 i tillegg  

6-C3 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, 

c) det gjøres andre endringer i lokaler eller framgangsmåter som sannsynligvis kan få vesentlig innvirkning på 

sikkerheten, eller 

d) luftfartsselskapet nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i 

Unionen, eller ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk som er validert i denne rapporten. 

3) [Luftfartsselskapets navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter er i samsvar med 

målene fastsatt i sjekklisten, og vil, der det er relevant, gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å 

kunne godkjennes som ACC3 dersom sikkerhetsstandardene ikke ble ansett som tilstrekkelige fram til neste 

validering av virksomheten til [luftfartsselskapets navn]. 

4) [Luftfartsselskapets navn] vil underrette utpekende vedkommende myndighet dersom det ikke er i stand til å anmode 

om eller sikre at egnede sikkerhetskontroller gjennomføres for frakt eller post det mottar for transport til EU- eller 

EØS-området, eller dersom det ikke kan utøve effektivt tilsyn med forsyningskjeden. 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-H2 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — SIKKERHETSGODKJENT FRAKTLEVERANDØR FRA EN TREDJESTAT SOM ER 

VALIDERT FOR LUFTFARTSSIKKERHET I EU (RA3) 

På vegne av [foretakets navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU eller EØS med hensyn til 

sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[Foretakets navn] kan utpekes til «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i 

EU» (RA3) først etter at en rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU er framlagt for vedkommende myndighet i en 

medlemsstat i Den europeiske union eller Island, Norge eller Sveits og godtatt for dette formål, og etter at opplysningene 

om RA3-en er registrert i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

Dersom vedkommende myndighet i en EU-medlemsstat eller Europakommisjonen fastslår et tilfelle av manglende 

overholdelse av de sikkerhetstiltakene rapporten omhandler, kan dette medføre tilbakekalling av utpekingen av [foretakets 

navn] som RA3 som allerede er innvilget for det aktuelle anlegget, noe som vil hindre [foretakets navn] i å transportere 

luftfrakt eller luftpost til et bestemmelsessted i EU eller EØS til et ACC3 eller en annen RA3. 

Rapporten er gyldig i tre år og vil derfor utløpe senest .... 

På vegne av [foretakets navn] erklærer jeg følgende: 

1) [Foretakets navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke standardene 

som rapporten bekrefter. 

2) Jeg vil framlegge relevante opplysninger for utpekende vedkommende myndighet snarest mulig og senest innen  

15 virkedager dersom 

a) det forekommer noen endringer i sikkerhetsprogrammet til [foretakets navn],  
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b) det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.9 i tillegg 6-

C2 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, 

c) det gjøres andre endringer i lokaler eller framgangsmåter som sannsynligvis kan få vesentlig innvirkning på 

sikkerheten, eller 

d) selskapet nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i Den 

europeiske union eller ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk som er validert i denne 

rapporten. 

3) [Foretakets navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter er i samsvar med målene 

fastsatt i sjekklisten, og vil, der det er relevant, gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å bli utpekt 

til RA3 dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av virksomheten til 

[foretakets navn]. 

4) [Foretakets navn] vil underrette ACC3-et og RA3-ene som det leverer sikret luftfrakt og/eller luftpost til, dersom 

[foretakets navn] nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller kravene 

som er validert i denne rapporten. 

På vegne av [foretakets navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-H3 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — KJENT AVSENDER FRA EN TREDJESTAT SOM ER VALIDERT FOR 

LUFTFARTSSIKKERHET I EU (KC3) 

På vegne av [foretakets navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU eller EØS med hensyn til 

sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[Foretakets navn] kan utpekes til «kjent avsender fra tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU» (KC3) først 

etter at en rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU er framlagt for vedkommende myndighet i en medlemsstat i 

Den europeiske union eller Island, Norge eller Sveits og godtatt for dette formål, og etter at opplysningene om KC3-en er 

registrert i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

Dersom vedkommende myndighet i en EU-medlemsstat eller Europakommisjonen fastslår et tilfelle av manglende 

overholdelse av de sikkerhetstiltakene rapporten omhandler, kan dette medføre tilbakekalling av utpekingen av [foretakets 

navn] som KC3 som allerede er innvilget for det aktuelle anlegget, noe som vil hindre [foretakets navn] i å transportere 

luftfrakt eller luftpost til et bestemmelsessted i EU eller EØS til et ACC3 eller en RA3. 

Rapporten er gyldig i tre år og vil derfor utløpe senest .... 

På vegne av [foretakets navn] erklærer jeg følgende: 

1) [Foretakets navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke standardene 

som rapporten bekrefter. 

2) Jeg vil framlegge relevante opplysninger for utpekende vedkommende myndighet snarest mulig og senest innen  

15 virkedager dersom 

a) det forekommer noen endringer i sikkerhetsprogrammet til [foretakets navn], 

b) det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles til en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.9 i tillegg  

6-C4 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998,  
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c) det gjøres andre endringer i lokaler eller framgangsmåter som sannsynligvis kan få vesentlig innvirkning på 

sikkerheten, eller 

d) selskapet nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i Den 

europeiske union eller ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk som er validert i denne 

rapporten. 

3) [Foretakets navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter er i samsvar med målene 

fastsatt i sjekklisten, og vil, der det er relevant, gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å bli utpekt 

til KC3 dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av virksomheten til 

[foretakets navn]. 

4) [Foretakets navn] vil underrette ACC3-et og RA3-ene som det leverer sikret luftfrakt og/eller luftpost til, dersom 

[foretakets navn] nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller kravene 

som er validert i denne rapporten. 

På vegne av [foretakets navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift:» 

34) I nr. 8.1.3.2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) og b), 

skal den sikre at de nødvendige opplysningene om den sikkerhetsgodkjente leverandøren senest påfølgende 

virkedag føres inn i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. Når disse opplysningene føres inn i 

databasen, skal vedkommende myndighet tildele hvert godkjent anlegg en entydig alfanumerisk identifikasjonskode 

i standardformatet. Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene, skal den umiddelbart 

underrette foretaket som søker om godkjenning som sikkerhetsgodkjent leverandør, om årsakene til dette.» 

b) Ny bokstav d) skal lyde: 

«d) En sikkerhetsgodkjent leverandør skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er registrert i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden.» 

35) Nr. 11.2.2 bokstav e) skal lyde: 

«e) kunnskap om identitetskortsystemene som brukes,» 

36) I nr. 11.2.3.8 skal nytt ledd lyde: 

«Dersom personen innehar et identitetskort for lufthavnen, skal opplæringen dessuten føre til følgende kvalifikasjoner: 

h) Forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen. 

i) Kjennskap til adgangskontroll og relevante gjennomsøkingsprosedyrer. 

j) Kunnskap om de identitetskort for lufthavnen som brukes i lufthavnen. 

k) Kunnskap om rapporteringsprosedyrer. 

l) Evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser.» 

37) I nr. 11.2.3.9 skal nytt ledd lyde: 

«Dersom personen innehar et identitetskort for lufthavnen, skal opplæringen dessuten føre til følgende kvalifikasjoner: 

k) Forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen. 

l) Kjennskap til adgangskontroll og relevante gjennomsøkingsprosedyrer. 

m) Kunnskap om identitetskortene som brukes. 

n) Evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser.»  
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38) I nr. 11.2.3.10 skal nytt ledd lyde: 

«Dersom personen innehar et identitetskort for lufthavnen, skal opplæringen dessuten føre til følgende kvalifikasjoner: 

k) Forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen. 

l) Kjennskap til adgangskontroll og relevante gjennomsøkingsprosedyrer. 

m) Kunnskap om identitetskortene som brukes. 

n) Evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser.» 

39) I nr. 11.5.1 skal nytt ledd lyde: 

«Instruktører skal sertifiseres på nytt minst hvert femte år.» 

40) Nr. 11.6.4.3 skal lyde: 

«11.6.4.3 Dersom en medlemsstat ikke lenger er overbevist om at en validerer av luftfartssikkerhet i EU oppfyller 

kravene nevnt i nr. 11.6.3.1 eller 11.6.3.5, skal den trekke godkjenningen tilbake og fjerne validereren fra 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, eller underrette vedkommende myndighet som har 

godkjent den, og tilkjennegi begrunnelsen for betenkelighetene.» 

41) Tillegg 11-A skal lyde: 

«TILLEGG 11-A 

ERKLÆRING OM UAVHENGIGHET — VALIDERER AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

a) Jeg bekrefter at jeg på en upartisk og objektiv måte har fastslått det validerte foretakets samsvarsnivå. 

b) Jeg bekrefter at jeg ikke er ansatt i det validerte foretaket og heller ikke har vært det de siste to årene. 

c) Jeg bekrefter at jeg ikke har noen økonomisk eller annen direkte eller indirekte interesse i resultatet av valideringen, 

det validerte foretaket eller dets tilknyttede foretak. 

d) Jeg bekrefter at jeg ikke har og heller ikke har hatt de siste 12 måneder noe forretningsmessig forhold i form av f.eks. 

opplæring eller rådgivning, ut over valideringen, til det validerte foretaket på områder knyttet til luftfartssikkerhet. 

e) Jeg bekrefter at rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU er utarbeidet på grunnlag av en inngående kontroll 

og vurdering av relevant sikkerhetsdokumentasjon, og omfatter 

— de validerte foretakenes sikkerhetsprogram eller tilsvarende, og 

— kontroll på stedet av gjennomføringen. 

f) Jeg bekrefter at rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU er utarbeidet på grunnlag av en vurdering av alle 

områder som er relevante for sikkerheten, og som validereren er pålagt å avgi en uttalelse om basert på den relevante 

EU-sjekklisten. 

g) Jeg bekrefter at jeg har anvendt en metode som muliggjør separate rapporter om validering av luftfartssikkerhet i EU 

for hvert foretak som valideres, og sikrer at kontrollene og vurderingene utføres objektivt og upartisk i de tilfeller 

flere foretak valideres samtidig. 

h) Jeg bekrefter at jeg ikke har mottatt økonomiske eller andre goder, annet enn et rimelig honorar for valideringen og 

godtgjørelse for utgifter til reise og opphold. 

Jeg påtar meg det hele og fulle ansvar for rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU. 

Navn på det validerte foretaket: 

Navn på validereren av luftfartssikkerhet i EU: 

Dato: 

Underskrift:» 
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42) Nr. 12.7.1.2 og 12.7.1.3 skal lyde: 

«12.7.1.2 Utstyret skal brukes på en måte som sikrer at beholderen blir plassert og vinklet slik at utstyrets påvisnings-

kapasitet utnyttes fullt ut. 

12.7.1.3 Utstyret skal avgi en alarm i følgende tilfeller: 

a) Når det påviser farlig materiale. 

b) Når det påviser en gjenstand som hindrer påvisning av farlig materiale. 

c) Når det ikke kan vurdere om væsken, aerosolen eller gelen er ufarlig eller ikke. 

d) Når innholdet i vesken som gjennomsøkes, er for kompakt til å kunne analyseres.» 

43) Nr. 12.7.1.4 utgår. 

44) Nr. 12.7.2.2 skal lyde: 

«12.7.2.2 Alt LEDS-utstyr skal overholde standard 2.» 

45) Nr. 12.7.2.3 utgår. 

46) Nr. 12.9.2.5 skal lyde: 

«12.9.2.5 En bombehund som brukes til å oppdage eksplosiver, skal merkes på en egnet måte slik at den kan entydig 

identifiseres.» 

 ____________  


