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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 173/2012 VAN DE COMMISSIE
van 29 februari 2012
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 voor wat betreft de verduidelijking en
vereenvoudiging van bepaalde specifieke luchtvaartbeveiligingsmaatregelen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

De wijzigingen hebben betrekking op de tenuitvoerleg
ging van een beperkt aantal maatregelen inzake toegangs
controle, bewaking en patrouilles, screening van passa
giers en ruimbagage, beveiligingsonderzoeken van vracht,
post, vlucht- en luchthavenbenodigdheden, opleiding van
personen en beveiligingsapparatuur.

(4)

Verordening (EU) nr. 185/2010 moet derhalve dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor de
beveiliging van de burgerluchtvaart,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parle
ment en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappe
lijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerlucht
vaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1),
en met name artikel 4, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Uit de ervaring met de tenuitvoerlegging van Verordening
(EU) nr. 185/2010 houdende vaststelling van gedetail
leerde maatregelen voor de toepassing van de gemeen
schappelijke basisnormen op het gebied van de beveili
ging van de luchtvaart (2) is gebleken dat er behoefte is
aan kleine wijzigingen van de uitvoeringsvoorwaarden
van bepaalde gemeenschappelijke basisnormen.
Meer bepaald moeten bepaalde specifieke maatregelen
inzake luchtvaartbeveiliging worden verduidelijkt of ver
eenvoudigd, teneinde de juridische duidelijkheid te ver
beteren, de gemeenschappelijke interpretatie van de wet
geving te standaardiseren en te zorgen voor een zo goed
mogelijke tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke
basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 februari 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72.
(2) PB L 55 van 5.3.2010, blz. 1.
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BIJLAGE
De bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 wordt als volgt gewijzigd:
1) Punt 1.1.3.4 wordt vervangen door:
„1.1.3.4 Wanneer personen, passagiers of bemanningsleden die geen beveiligingsonderzoek hebben ondergaan en die
aankomen uit andere dan de in aanhangsel 4-B vermelde derde landen, toegang kunnen hebben gehad tot
kritieke delen, wordt zo snel mogelijk een beveiligingsdoorzoeking van de mogelijk aangetaste delen
uitgevoerd teneinde redelijkerwijs te garanderen dat er geen verboden voorwerpen aanwezig zijn in deze
delen.
Luchtvaartuigen die aan een beveiligingsdoorzoeking zijn onderworpen, worden geacht te voldoen aan lid 1.
Lid 1 is niet van toepassing wanneer personen die onder punt 1.3.2 en punt 4.1.1.7 vallen, toegang hebben
gehad tot kritieke delen.
Wat betreft passagiers en bemanningsleden die aankomen uit andere dan de in aanhangsel 4-B vermelde
derde landen, is lid 1 alleen van toepassing op die kritieke delen die worden gebruikt voor ruimbagage dat
aan een beveiligingsonderzoek is onderworpen en/of door vertrekkende passagiers die aan een beveiligings
onderzoek zijn onderworpen die niet met hetzelfde luchtvaartuig als de eerder genoemde passagiers en
bemanningsleden vertrekken.”.
2) Aan punt 1.2.2.2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Bij wijze van alternatief mag ook toegang worden verleend na een positieve identificatie aan de hand van een
verificatie van biometrische gegevens.”.
3) Aan punt 1.2.2.4 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Wanneer gebruik wordt gemaakt van biometrische identificatie moet er bij de verificatie op worden toegezien dat de
persoon die toegang vraagt tot om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, houder is van een van de in punt
1.2.2.2 vermelde toegangsbewijzen en dat dit toegangsbewijs geldig is en niet buiten werking is gesteld.”.
4) Het volgende punt 1.2.6.9 wordt ingevoegd:
„1.2.6.9 Voertuigen die alleen aan de luchtzijde worden gebruikt en die niet op de openbare weg mogen rijden,
kunnen worden vrijgesteld van de toepassing van de punten 1.2.6.2 tot en met 1.2.6.8, voor zover aan de
buitenzijde van het voertuig duidelijk is aangegeven dat het operationele voertuigen betreft die in gebruik
zijn op de desbetreffende luchthaven.”.
5) Aan het einde van punt 1.2.7.1, onder c), wordt het volgende toegevoegd:
„ , en
d) de zone die wordt gevormd door de afstand tussen de terminal of het toegangspunt en het luchtvaartuig waarmee
de bemanningsleden zijn aangekomen of zullen vertrekken.”.
6) Punt 1.5.2 wordt vervangen door:
„1.5.2 De frequentie van de bewaking en patrouilles en de middelen waarmee ze worden uitgevoerd, worden
gebaseerd op een risicobeoordeling die door de bevoegde autoriteit wordt goedgekeurd. Bij het vaststellen
van de frequentie en de middelen wordt rekening gehouden met:
a) de grootte van de luchthaven, inclusief het aantal en de aard van de activiteiten, en
b) de indeling van de luchthaven, met name de onderlinge verbanden tussen de in de luchthaven vastgestelde
zones, en
c) de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het uitvoeren van de bewaking en patrouilles.
De delen van de risicobeoordeling die verband houden met de frequentie en de middelen voor het uitvoeren
van de bewaking en patrouilles worden op verzoek schriftelijk ter beschikking gesteld met het oog op het
toezicht op de naleving.”.
7) Punt 4.1.3.4 wordt als volgt gewijzigd:
a) punt c) wordt vervangen door:
„c) aan de luchtzijde van een luchthaven, voorbij het punt waarop de instapkaarten worden gecontroleerd,
gekocht zijn in een verkooppunt dat aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveili
gingsprogramma van de luchthaven is onderworpen, voor zover ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende
verzegelde tas waarin duidelijk is aangegeven dat de inhoud in de voorbije 24 uur aan de luchtzijde van die
luchthaven is gekocht, of”;
b) de punten e) en f) worden vervangen door:
„e) in een andere luchthaven in de Unie zijn verkregen, op voorwaarde dat ze verpakt zijn in een manipulatie
aantonende verzegelde tas waarin duidelijk is aangegeven dat de inhoud in de voorbije 24 uur aan de
luchtzijde van die luchthaven is gekocht, of
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f) aan boord van een luchtvaartuig van een communautaire luchtvaartmaatschappij zijn verkregen, op voorwaarde
dat ze verpakt zijn in een manipulatieaantonende verzegelde tas waarin duidelijk is aangegeven dat de inhoud
in de voorbije 24 uur aan boord van dat luchtvaartuig is gekocht, of”.
8) Punt 5.3.3.2 wordt vervangen door:
„5.3.3.2 Ruimbagage die als onbegeleide bagage wordt beschouwd ten gevolge van andere dan de in punt 5.3.2
vermelde factoren wordt uit het luchtvaartuig verwijderd en opnieuw aan een beveiligingsonderzoek onder
worpen alvorens ze weer wordt ingeladen.”.
9) Punt 6.0.2 wordt vervangen door:
„6.0.2 In vracht- en postzendingen wordt het volgende als verboden voorwerpen beschouwd:
— samengestelde explosieve en brandgevaarlijke apparaten die niet overeenkomstig de toepasselijke veilig
heidsregels worden vervoerd”.
10) Punt 6.0.3 wordt geschrapt.
11) Punt 6.3.2.6 wordt vervangen door:
„6.3.2.6 De bevoegde autoriteit moet de documenten op elk ogenblik kunnen inspecteren tot de zending aan boord
van een luchtvaartuig wordt geladen en daarna gedurende 24 uur of de duur van de vlucht, indien deze
langer dan 24 uur duurt; de documenten moeten de volgende informatie bevatten:
a) de van de passende autoriteit ontvangen unieke alfanumerieke identificatiecode van de erkend agent;
b) een unieke identificatiecode van de zending, zoals het nummer van de house-luchtvrachtbrief of de
master-luchtvrachtbrief;
c) de inhoud van de zending, behalve voor zendingen die zijn vermeld in punt 6.2.3, onder d) en e), van
Besluit C(2010) 774 final van de Commissie van 13 april 2010 (*);
d) de beveiligingsstatus van de zending, met vermelding van:
— „SPX” veilig voor passagiers-, vracht- en postluchtvaartuigen, of
— „SCO” veilig voor vracht- en postluchtvaartuigen, of
— „SHR” veilig voor passagiers-, vracht- en postluchtvaartuigen, overeenkomstig de eisen met betrekking
tot grote risico's;
e) de reden waarom de beveiligingsstatus is afgegeven, met vermelding van:
— „KC” ontvangen van bekende afzender, of
— „AC” ontvangen van vaste afzender, of
— de gebruikte middelen of methoden voor het beveiligingsonderzoek, of
— de redenen waarom de zending is vrijgesteld van het beveiligingsonderzoek;
f) de naam van de persoon die de beveiligingsstatus heeft afgegeven, of een gelijkwaardige identificatie, en
de datum en het tijdstip van afgifte;
g) de van de bevoegde autoriteit ontvangen unieke identificatiecode van een erkend agent die de door een
andere erkend agent aan een zending gegeven beveiligingsstatus heeft geaccepteerd.

___________
(*) Nog niet bekendgemaakt.”.
12) Punt 6.3.2.7 wordt vervangen door:
„6.3.2.7 In het geval van consolidaties wordt geacht te zijn voldaan aan de eisen van de punten 6.3.2.5 en 6.3.2.6
wanneer:
a) de erkend agent die de consolidatie uitvoert de krachtens punt 6.3.2.6, onder a) tot en met g), vereiste
informatie voor elke individuele zending bijhoudt gedurende 24 uur of voor de duur van de vlucht(en),
als deze langer duurt (duren), en
b) de documenten bij de consolidatie de alfanumerieke code bevatten van de erkend agent die de con
solidatie heeft uitgevoerd, alsook een unieke identificatiecode van de consolidatie en de veiligheidsstatus
ervan.
Het bepaalde onder a) is niet van toepassing op consolidaties die altijd aan een beveiligingsonderzoek
worden onderworpen of die zijn vrijgesteld van een beveiligingsonderzoek overeenkomstig punt 6.2.3,
onder d) en e), van Besluit C(2010) 774 als de erkend agent een unieke identificatiecode toekent aan de
consolidatie, de beveiligingsstatus vermeldt en een reden opgeeft waarom deze beveiligingsstatus is toege
kend.”.
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13) Punt 6.6.1.1, onder a), wordt vervangen door:
„a) moeten de zendingen worden verpakt of verzegeld door de erkend agent, bekende verzender of vaste verzender,
teneinde te garanderen dat het duidelijk is of ermee geknoeid is; als dit niet mogelijk is, worden alternatieve
beschermingsmaatregelen genomen die de integriteit van de zending garanderen, en”.
14) Aan het einde van punt 6.8.2.3 wordt het volgende toegevoegd:
„Tot juli 2014 mag de ACC3 of een luchtvaartmaatschappij die aankomt uit een in aanhangsel 6Fii vermelde derde
land de in punt 6.3.2.6, onder d), vermelde verklaringen betreffende de veiligheidsstatus afgeven voor vracht of post
die bestemd zijn voor de EU. Vanaf juli 2014 mogen ook de in punt 6.8.3 vermelde erkend agenten deze ver
klaringen betreffende de veiligheidsstatus afgeven.”.
15) Aanhangsel 6-A, zevende streepje, wordt vervangen door:
„— [naam van de onderneming] ervoor zorgt dat alle relevante personeelsleden een passende opleiding krijgen
overeenkomstig hoofdstuk 11 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 en zich bewust zijn van hun
beveiligingsverantwoordelijkheden in het kader van het beveiligingsprogramma van de onderneming, en”.
16) De tweede zin onder de titel „Verboden voorwerpen” van aanhangsel 6-D wordt geschrapt.
17) Aanhangsel 6-E wordt vervangen door:
„AANHANGSEL 6-E
VERVOERDERSVERKLARING
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de
beveiliging van de burgerluchtvaart en de uitvoeringsbepalingen daarvan,
bevestig ik dat de volgende beveiligingsprocedures worden gevolgd wanneer [namens naam van de erkend agent/lucht
vaartmaatschappij die beveiligingscontroles voor vracht of post toepast/bekende afzender/vaste afzender] luchtvracht/luchtpost
die aan beveiligingscontroles is onderworpen, wordt verzameld, vervoerd, opgeslagen en afgeleverd:
— al het personeel dat deze luchtvracht/luchtpost vervoert, heeft een algemene beveiligingsbewustmakingsopleiding
gevolgd overeenkomstig punt 11.2.7 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010;
— de integriteit van alle personeelsleden die toegang hebben tot luchtvracht/luchtpost wordt gecontroleerd; dit
omvat minstens een controle van hun identiteit (indien mogelijk aan de hand van een identiteitskaart, rijbewijs
of paspoort met foto) en een controle van hun curriculum vitae en/of referenties;
— de laadruimten van voertuigen worden verzegeld of gesloten. Huifvoertuigen worden beveiligd met TIR-koorden.
Het laadoppervlak van flatbedvoertuigen staat onder toezicht wanneer luchtvracht wordt vervoerd;
— onmiddellijk vóór het laden wordt de laadruimte doorzocht en de integriteit van deze doorzoeking wordt
behouden tot het laden is voltooid;
— elke bestuurder draagt een identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of ander document met foto bij zich, dat door de
nationale autoriteit is afgegeven of door haar wordt erkend;
— tussen het ophalen en afleveren maken de bestuurders geen ongeplande stops. Wanneer dergelijke stops onver
mijdelijk zijn, controleert de bestuurder bij zijn terugkeer de beveiliging van de lading en de integriteit van de
sloten en/of zegels. Als de bestuurder tekenen van manipulatie ontdekt, stelt hij zijn chef daarvan in kennis en
wordt de luchtvracht/luchtpost niet afgeleverd zonder dit bij de levering te vermelden;
— het vervoer wordt niet uitbesteed aan een derde partij, tenzij de derde partij ook een vervoerdersovereenkomst
heeft met [hierboven vermelde naam van de erkend agent/bekende afzender/vaste afzender, of van de bevoegde
autoriteit die de vervoerder heeft goedgekeurd of gecertificeerd], en
— andere diensten (bijv. opslag) worden niet uitbesteed aan een andere partij dan een erkend agent of aan een
entiteit die door de bevoegde autoriteit is gecertificeerd of goedgekeurd en op een lijst is geplaatst voor het
verlenen van deze diensten.
Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor deze verklaring.
Naam:
Functie in het bedrijf:
Naam en adres van het bedrijf:
Datum:
Handtekening:”.
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18) Het volgende punt 8.0.4 wordt toegevoegd:
„8.0.4 De lijst van verboden voorwerpen in vluchtbenodigdheden is dezelfde als die in aanhangsel 4-C.”.
19) Punt 8.1.4.2 wordt vervangen door:
„8.1.4.2 Om als bekend leverancier te worden aangeduid, moet de entiteit de in aanhangsel 8-B opgenomen „Ver
bintenisverklaring — bekend leverancier van vluchtbenodigdheden” indienen bij elk bedrijf waaraan zij
levert. Deze verklaring moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger.
De ondertekende verklaring wordt bij wijze van validering bewaard door het bedrijf waaraan de bekende
leverancier levert.”.
20) Punt 8.1.5 wordt vervangen door:
„8.1.5

Beveiligingscontroles die moeten worden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij, een erkend
leverancier of een bekende leverancier

8.1.5.1 Luchtvaartmaatschappijen, erkend leveranciers en bekende leveranciers van vluchtbenodigdheden:
a) een persoon aanstelt die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor beveiliging, en
b) ervoor zorgt dat personen met toegang tot vluchtbenodigdheden een algemene beveiligingsbewust
makingsopleiding krijgen overeenkomstig punt 11.2.7 alvorens toegang te krijgen tot die benodigdheden,
en
c) verhindert dat onbevoegden toegang krijgen tot hun terreinen, gebouwen en vluchtbenodigdheden, en
d) redelijkerwijs garandeert dat geen verboden voorwerpen verborgen zijn in de vluchtbenodigdheden, en
e) brengen manipulatieaantonende zegels aan op alle voertuigen en/of containers waarin vluchtbenodigd
heden worden vervoerd en/of zorgen voor fysieke beveiliging van deze voertuigen en/of containers.
Punt e) is niet van toepassing tijdens vervoer aan de luchtzijde.
8.1.5.2 Als een bekende leverancier een beroep doet op een andere onderneming die geen bekende leverancier is
voor het vervoer van benodigdheden voor een luchtvaartmaatschappij of erkend leverancier, zorgt de
bekende leverancier ervoor dat alle in punt 8.1.5.1 vermelde beveiligingscontroles worden toegepast.
8.1.5.3 Met betrekking tot de beveiligingscontroles die door luchtvaartmaatschappijen en erkend leveranciers moeten
worden uitgevoerd, gelden tevens de aanvullende bepalingen die zijn vastgesteld in een afzonderlijk besluit
van de Commissie.”.
21) Aanhangsel 8-A, zevende streepje, wordt vervangen door:
„— [naam van de onderneming] ervoor zorgt dat alle relevante personeelsleden een passende opleiding krijgen
overeenkomstig hoofdstuk 11 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 en zich bewust zijn van hun
beveiligingsverantwoordelijkheden in het kader van het beveiligingsprogramma van de onderneming, en”.
22) AANHANGSEL 8-B wordt vervangen door:
„AANHANGSEL 8-B
VERBINTENISVERKLARING
BEKENDE LEVERANCIER VAN VLUCHTBENODIGDHEDEN
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de
beveiliging van de burgerluchtvaart en de uitvoeringsbepalingen daarvan,
verklaar ik dat
— [naam van de onderneming]
a) een persoon aanstelt die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor beveiliging, en
b) ervoor zorgt dat personen met toegang tot vluchtbenodigdheden een algemene beveiligingsbewustmakings
opleiding krijgen overeenkomstig punt 11.2.7 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 alvorens
toegang te krijgen tot die benodigdheden, en
c) verhindert dat onbevoegden toegang krijgen tot hun terreinen, gebouwen en vluchtbenodigdheden, en
d) garandeert dat geen verboden voorwerpen verborgen zijn in de vluchtbenodigdheden, en
e) manipulatieaantonende zegels aanbrengt op alle voertuigen en/of containers waarin vluchtbenodigdheden
worden vervoerd en/of zorgt voor fysieke beveiliging van deze voertuigen en/of containers (dit punt is niet
van toepassing tijdens vervoer aan de luchtzijde).
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Als [naam van de onderneming] voor het vervoer van benodigdheden een beroep doet op een andere onder
neming die geen bekende leverancier is van de luchtvaartmaatschappij of de erkend leverancier, zorgt [naam van
de onderneming] ervoor dat alle hierboven vermelde beveiligingscontroles worden toegepast.
— [naam van de onderneming] verleent volledige medewerking met alle inspecties, voor zover vereist, en verleent
toegang tot alle door de inspecteurs gevraagde documenten, teneinde de naleving te garanderen;
— [naam van de onderneming] [naam van de luchtvaartmaatschappij of de erkend leverancier aan wie zij vlucht
benodigdheden levert] in kennis stelt van ernstige inbreuken op de beveiliging en van verdachte omstandigheden
die relevant zijn voor de beveiliging van vluchtbenodigdheden, met name pogingen om verboden voorwerpen in
vluchtbenodigdheden te verbergen;
— [naam van de onderneming] ervoor zorgt dat alle relevante personeelsleden een opleiding krijgen overeenkomstig
hoofdstuk 11 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 en zich bewust zijn van hun beveiligingsver
antwoordelijkheden, en
— [naam van de onderneming] [de luchtvaartmaatschappij of de erkend leverancier aan wie zij vluchtbenodigdheden
levert] ervan in kennis stelt als zij:
a) niet langer handel drijft, of
b) niet langer kan voldoen aan de eisen van de relevante EU-wetgeving.
Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor deze verklaring.
Wettelijke vertegenwoordiger
Naam:
Datum:
Handtekening: ”.
23) Het volgende punt 9.0.4 wordt toegevoegd:
„9.0.4 De lijst van verboden voorwerpen in luchthavenbenodigdheden is dezelfde als die in aanhangsel 4-C.”.
24) Punt 9.1.1.1 wordt vervangen door:
„9.1.1.1 Luchthavenbenodigdheden worden aan een beveiligingsonderzoek onderworpen alvorens ze in een om
beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone worden toegelaten, tenzij:
a) een luchthavenexploitant de benodigdheden die hij aan zijn eigen luchthaven levert, aan de vereiste
beveiligingscontroles heeft onderworpen en deze benodigdheden vanaf het ogenblik van deze controles
tot de levering in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone beschermd zijn tegen manipu
latie door onbevoegden, of
b) een bekende leverancier de benodigdheden aan de vereiste beveiligingscontroles heeft onderworpen en ze
vanaf het ogenblik van deze controles tot de levering in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke
zone beschermd zijn tegen manipulatie door onbevoegden.”.
25) Punt 9.1.3.2 wordt vervangen door:
„9.1.3.2 Om als bekende leverancier te worden aangeduid, moet de entiteit de in aanhangsel 9-A opgenomen
„Verbintenisverklaring — Bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden” indienen bij de luchthaven
exploitant. Deze verklaring moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger.
De ondertekende verklaring wordt bij wijze van validering door de luchthavenexploitant bewaard.”.
26) Punt 9.1.4 wordt vervangen door:
„9.1.4 Beveiligingscontroles die moeten worden uitgevoerd door bekende leveranciers of luchthavenexploi
tanten
Een bekende leverancier van vluchtbenodigdheden of een luchthavenexploitant die luchthavenbenodigdheden
aan een om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone levert:
a) een persoon aanstelt die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor beveiliging, en
b) ervoor zorgt dat personen met toegang tot luchthavenbenodigdheden een algemene beveiligingsbewust
makingsopleiding krijgen overeenkomstig punt 11.2.7 alvorens toegang te krijgen tot die benodigdheden,
en
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c) verhindert dat onbevoegden toegang krijgen tot hun terreinen, gebouwen en luchthavenbenodigdheden, en
d) redelijkerwijs garandeert dat geen verboden voorwerpen verborgen zijn in de luchthavenbenodigdheden, en
e) brengt manipulatieaantonende zegels aan op alle voertuigen en/of containers waarin luchthavenbenodigd
heden worden vervoerd.
Punt e) is niet van toepassing tijdens vervoer aan de luchtzijde.
Als een bekende leverancier voor het vervoer van benodigdheden naar de luchthaven een beroep doet op een
andere onderneming die geen bekende leverancier is van de luchthavenexploitant, zorgt de bekende leveran
cier ervoor dat alle in dit punt vermelde beveiligingscontroles worden toegepast.”.
27) Aanhangsel 9-A wordt vervangen door:
„AANHANGSEL 9-A
VERBINTENISVERKLARING
BEKENDE LEVERANCIER VAN LUCHTHAVENBENODIGDHEDEN
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de
beveiliging van de burgerluchtvaart en de uitvoeringsbepalingen daarvan,
verklaar ik dat
— [naam van de onderneming]
a) een persoon aanstelt die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor beveiliging, en
b) ervoor zorgt dat personen met toegang tot luchthavenbenodigdheden een algemene beveiligingsbewust
makingsopleiding krijgen overeenkomstig punt 11.2.7 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010
alvorens toegang te krijgen tot die benodigdheden, en
c) verhindert dat onbevoegden toegang krijgen tot hun terreinen, gebouwen en luchthavenbenodigdheden, en
d) redelijkerwijs garandeert dat geen verboden voorwerpen verborgen zijn in de luchthavenbenodigdheden, en
e) manipulatieaantonende zegels aanbrengt op alle voertuigen en/of containers waarin luchthavenbenodigdheden
worden vervoerd en/of zorgt voor fysieke beveiliging van deze voertuigen en/of containers (dit punt is niet
van toepassing tijdens vervoer aan de luchtzijde);
Als [naam van de onderneming] voor het vervoer van benodigdheden een beroep doet op een andere onder
neming die geen bekende leverancier is van de luchthavenexploitant, zorgt [naam van de onderneming] ervoor
dat alle hierboven vermelde beveiligingscontroles worden uitgevoerd.
— [naam van de onderneming] verleent volledige medewerking met alle inspecties, voor zover vereist, en verleent
toegang tot alle door de inspecteurs gevraagde documenten, teneinde de naleving te garanderen;
— [naam van de onderneming] stelt [naam van de luchthavenexploitant] in kennis van ernstige inbreuken op de
beveiliging en van verdachte omstandigheden die relevant zijn voor de beveiliging van luchthavenbenodigdheden,
met name pogingen om verboden voorwerpen in luchthavenbenodigdheden te verbergen;
— [naam van de onderneming] ervoor zorgt dat alle relevante personeelsleden een opleiding krijgen overeenkomstig
hoofdstuk 11 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 185/2010 en zich bewust zijn van hun beveiligingsver
antwoordelijkheden, en
— [naam van de onderneming] brengt [de luchthavenexploitant] op de hoogte wanneer zij:
a) niet langer handel drijft, of
b) niet langer kan voldoen aan de eisen van de relevante EU-wetgeving.
Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor deze verklaring.
Wettelijke vertegenwoordiger
Naam:
Datum:
Handtekening:”.
28) Het volgende punt 11.2.7 wordt toegevoegd:
„11.2.7 Opleiding van personen die behoefte hebben aan algemene beveiligingsbewustmaking
De algemene beveiligingsbewustmakingsopleiding moet resulteren in de volgende vaardigheden:
a) kennis van eerdere wederrechtelijke daden en terroristische aanslagen tegen de burgerluchtvaart en van
actuele dreigingen;
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b) kennis van de relevante wettelijke eisen;
c) kennis van de doelstellingen en de organisatie van de luchtvaartbeveiliging in hun werkomgeving,
inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van personen die beveiligingsonderzoeken uitvoeren;
d) kennis van rapporteringsprocedures, en
e) het vermogen om passend te reageren op beveiligingsgerelateerde incidenten.
Elke persoon die een algemene beveiligingsbewustmakingsopleiding volgt, moet aantonen dat hij alle in dit
punt vermelde punten begrijpt alvorens zijn taken op te nemen.”.
29) Punt 11.4.2, onder a), wordt vervangen door:
„a) bekwaamheden die tijdens de initiële basisopleiding en specifieke en beveiligingsbewustmakingsopleiding zijn
verworven, en vindt minstens om de vijf jaar plaats of, wanneer de betrokkene zijn bekwaamheden gedurende
meer dan zes maanden niet heeft gebruikt, vóór hij zijn beveiligingstaken weer opneemt, en”.
30) Punt 12.7.2.2 wordt vervangen door:
„12.7.2.2 Alle apparatuur voor het screenen van spuitbussen, vloeistoffen en gels moet voldoen aan norm 1.
Norm 1 verstrijkt op 29 april 2016.”.
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