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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/413 

av 14. mars 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for 

anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for 

sikkerhet i sivil luftfart(*) 

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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) utfyller de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008. 

2) I samme forordning (EF) nr. 272/2009 pålegges Kommisjonen å anerkjenne likeverdigheten av sikkerhetsstandarder i 

tredjestater i samsvar med kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til nevnte forordning. 

3) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(3) inneholder en liste over tredjestater 

anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene. 

4) Kommisjonen har mottatt bekreftelse fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om at det vil opprettholde 

sine forskrifter og standarder for luftfartssikkerhet som er likeverdige med Unionens regelverk, etter datoen for 

utmelding av Den europeiske union 30. mars 2019. 

5) Kommisjonen har kontrollert at Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland oppfyller kriteriene fastsatt i del E i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009. 

6) Kommisjonen har fastsatt en egnet framgangsmåte for å overføre ansvaret for å utpeke luftfartsselskaper, sikkerhets-

godkjente fraktleverandører fra tredjestater og kjente avsendere fra tredjestater, som nå utpekes av Det forente kongerike 

som henholdsvis ACC3, RA3 og KC3, til de andre medlemsstatene, og denne framgangsmåten bør reguleres gjennom 

overgangsbestemmelser for gjennomføring. 

7) Kommisjonen og medlemsstatene anerkjenner det verdifulle bidraget til EUs sikre forsyningskjede fra ACC3, RA3 og 

KC3 som er utpekt av validerere av luftfartssikkerhet i EU, som er godkjent av Det forente kongerike Storbritannia og 

Nord-Irland, og muligheten til å fastsette at medlemsstatene overtar ansvaret for godkjenning fra 30. mars 2019. 

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

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 300/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 98, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 57 av 18.7.2019, s. 14. 

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

(2) 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). 

(3) 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). 
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Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

Denne forordning får anvendelse fra dagen etter at traktatene opphører å gjelde for og i Det forente kongerike Storbritannia og 

Nord-Irland i henhold til artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union, med forbehold for en eventuell utmeldingsavtale 

inngått i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i traktaten om Den europeiske union. 

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

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I kapittel 3 skal tillegg 3-B lyde: 

«TILLEGG 3-B 

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

TREDJESTATER SAMT 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, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til luftfartøysikkerhet er følgende tredjestater samt 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, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

2) I kapittel 4 skal tillegg 4-B lyde: 

«TILLEGG 4-B 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

TREDJESTATER SAMT 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, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er følgende tredjestater samt 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, anerkjent for 

anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn  
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Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

3) I kapittel 5 skal tillegg 5-A lyde: 

«TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT 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, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater samt 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, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.»  
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4) I kapittel 6 skal nytt nr. 6.8.1.6 lyde: 

«6.8.1.6 Etter underretningen fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om sin hensikt om å melde seg ut av 

Den europeiske union i henhold til artikkel 50 i TEU er denne medlemsstatens ACC3-utpekinger underlagt 

følgende bestemmelser: 

a) Ansvaret for gjeldende utpekinger overføres til vedkommende myndighet i den medlemsstaten som er oppført 

i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009, som endret med hensyn til Det forente kongerikes 

utmelding av Unionen. 

b) Ansvaret for ACC3-utpekinger for luftfartsselskaper som ikke er oppført i vedlegget til kommisjons-

forordning (EF) nr. 748/2009, som endret, overføres til vedkommende myndighet som angitt i nr. 6.8.1.1 

bokstav c). 

c) Vedkommende myndighet i medlemsstaten som beskrevet i bokstav a) og b) kan avtale med sin motpart i en 

annen medlemsstat at sistnevnte påtar seg ansvaret for ACC3-utpeking for et gitt luftfartsselskap. I den 

forbindelse skal de berørte medlemsstatene omgående underrette Kommisjonen. 

d) Kommisjonen underretter vedkommende myndighet i Det forente kongerike om de medlemsstatene som 

overtar ansvaret for dets ACC3-utpekinger. 

e) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike skal stille til rådighet for vedkommende myndighet i 

mottakermedlemsstaten en kopi av nødvendig dokumentasjon som danner grunnlag for dens utpeking av 

luftfartsselskapene oppført i bokstav a) som ACC3. Dette skal minst omfatte den fullstendige validerings-

rapporten, sikkerhetsprogrammet og eventuelt veikartet som er avtalt med det berørte luftfartsselskapet. 

f) Forutsatt at forpliktelsene i bokstav e) er oppfylt, skal overføring av ansvar i forbindelse med ACC3-

utpekinger skje på dagen for Det forente kongerikes utmelding av Den europeiske union. 

g) ACC3-utpekingene for luftfartsselskaper som flyr utelukkende til Det forente kongerike, oppheves. 

h) ACC3-utpekinger som overføres er gyldige fram til de utløper, og mottakermedlemsstaten overtar ansvaret og 

forpliktelsene som er beskrevet i denne forordning. 

i) Kommisjonen legger til rette for den administrativ overgangen, herunder innlegging av ACC3-opplysninger i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden.» 

5) I kapittel 6 skal nytt nr. 6.8.4.10 lyde: 

«6.8.4.10 Etter underretningen fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om sin hensikt om å melde seg ut av 

Den europeiske union i henhold til artikkel 50 i TEU er denne medlemsstatens RA3- og KC3-utpekinger 

underlagt følgende bestemmelser: 

a) Ansvaret for RA3- eller KC3-utpeking av et foretak som består av en filial eller et datterselskap av et 

luftfartsselskap, eller selve luftfartsselskapet, overføres til vedkommende myndighet i den medlemsstaten 

som er angitt i nr. 6.8.1.1 i denne forordning. 

b) Ansvaret for RA3- eller KC3-utpeking av et foretak som ikke er direkte knyttet til et luftfartsselskap, 

overføres til vedkommende myndighet i den medlemsstaten angitt i nr. 6.8.1.1 som har ansvaret for det 

nasjonale eller største luftfartsselskapet i tredjestaten der RA3 eller KC3 driver sin virksomhet. 

c) Ansvaret for RA3- eller KC3-utpeking av et foretak som ikke omfattes av bokstav a) eller b), overføres til 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten som i nr. 6.8.1.1 er angitt å ha ansvaret for et av Unionens 

luftfartsselskaper som flyr fra lufthavnen der RA3 eller KC3 driver sin virksomhet, eller den lufthavnen som 

ligger nærmest denne. 

d) Vedkommende myndighet i medlemsstaten som beskrevet i bokstav a)–c) kan avtale med sin motpart i en 

annen medlemsstat at sistnevnte påtar seg ansvaret for RA3- eller KC3-utpeking for et bestemt foretak eller 

luftfartsselskap. I den forbindelse skal de berørte medlemsstatene omgående underrette Kommisjonen. 

e) Kommisjonen underretter vedkommende myndighet i Det forente kongerike om de medlemsstatene som 

overtar ansvaret for dets RA3- og KC3-utpekinger. 

f) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike skal stille til rådighet for vedkommende myndighet i 

mottakermedlemsstaten en kopi av nødvendig dokumentasjon som danner grunnlaget for dens utpeking av 

et foretak eller luftfartsselskap som RA3 eller KC3. Dette skal omfatte minst den fullstendige validerings-

rapporten og sikkerhetsprogrammet til det berørte foretaket eller luftfartsselskapet.  
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g) Forutsatt at forpliktelsene i bokstav f) er oppfylt, skal overføring av ansvar i forbindelse med RA3- og KC3-

utpekinger skje på dagen for Det forente kongerikes utmelding av Den europeiske union. 

h) RA3- og KC3-utpekinger som overføres er gyldige fram til de utløper, og mottakermedlemsstaten overtar 

ansvaret og forpliktelsene som er beskrevet i denne forordning. 

i) Kommisjonen legger til rette for den administrativ overgangen, herunder innlegging av RA3- og KC3-

opplysninger i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden.» 

6) I kapittel 6 skal tillegg 6-F lyde: 

«TILLEGG 6-F 

FRAKT OG POST 

6-Fi 

TREDJESTATER SAMT 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, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til frakt og post er følgende tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige 

med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Montenegro 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier. 

6-Fii 

TREDJESTATER SAMT 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, DER DET IKKE KREVES 

UTPEKING SOM ACC3, ER OPPFØRT I KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING K(2015) 8005 

6-Fiii 

VALIDERINGSVIRKSOMHET I TREDJESTATER SAMT 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, 

ANERKJENT SOM LIKEVERDIG MED VALIDERINGEN AV LUFTFARTSSIKKERHETEN I EU 

Ingen bestemmelser vedtatt ennå.» 

7) I artikkel 11 skal nye nr. 11.6.3.9 og 11.6.3.10 lyde: 

«11.6.3.9 Fra datoen for Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union i 

henhold til artikkel 50 i TEU får følgende bestemmelser anvendelse med hensyn til validerere av 

luftfartssikkerhet i EU som er godkjent av denne medlemsstaten til å utføre valideringer med hensyn til 

luftfartsselskaper, operatører og foretak som søker om henholdsvis ACC3, RA3 og KC3: 

a) De anerkjennes ikke lenger i Unionen. 

b) Valideringer av luftfartssikkerhet i EU utført før datoen for Det forente kongerikes utmelding av Unionen, 

herunder EU-valideringsrapporter utstedt før denne datoen, forblir gyldige for utpeking av luftfartsselskaper, 

operatører og foretak de har validert. 
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11.6.3.10 Personene og foretakene som er nevnt i forrige nummer, kan søke vedkommende myndighet i en medlemsstat 

om godkjenning som validerer av luftfartssikkerhet i EU. Godkjennende medlemsstat skal 

a) innhente fra vedkommende myndighet i Det forente kongerike nødvendig dokumentasjon på grunnlaget for 

godkjenningen av den fysiske eller juridiske personen som validerer av luftfartssikkerhet i EU, 

b) kontrollere at søkeren oppfyller EU-kravene i dette kapittel. Dersom vedkommende myndighet fastslår at 

kravene er oppfylt, kan den godkjenne personen eller foretaket som validerer av luftfartssikkerhet i EU for 

et tidsrom som ikke er lenger enn for godkjenningen gitt av vedkommende myndighet i Det forente 

kongerike, 

c) omgående underrette Kommisjonen, som sikrer at validereren av luftfartssikkerhet i EU blir registrert i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden.» 

 __________  


