
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/413 

ze dne 14. března 2019, 

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země 
uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných 
pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), 
a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 (2) doplňuje společné základní normy ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy stanovené v příloze nařízení (ES) č. 300/2008. 

(2)  Zároveň nařízení (ES) č. 272/2009 ukládá Komisi, aby uznávala rovnocennost bezpečnostních norem třetích 
zemí v souladu s kritérii stanovenými v části E přílohy uvedeného nařízení. 

(3)  Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (3) uvádí seznam třetích zemí uznaných jako země 
uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám. 

(4)  Komise obdržela od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska potvrzení, že zachová své předpisy 
a normy v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy odpovídající právním předpisům Unie po datu jeho 
vystoupení z Evropské unie dne 30. března 2019. 

(5)  Komise ověřila, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska splňuje kritéria stanovená v části E přílohy 
nařízení Komise (ES) č. 272/2009. 

(6)  Komise zavedla vhodný postup pro přerozdělení odpovědnosti na jiné členské státy za označení leteckých 
dopravců, schválených agentů třetích zemí a známých odesílatelů třetích zemí, které v současné době označuje 
Spojené království jako ACC3, RA3 a KC3, přičemž tento proces by měl být regulován prostřednictvím 
přechodných prováděcích ustanovení. 

(7)  Komise a členské státy uznávají cenný přínos osob ověřujících ochranu letectví EU před protiprávními činy 
schválených Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska k fungování bezpečného dodavatelského 
řetězce ACC3, RA3 a KC3 v Evropské unii a využívají příležitosti stanovit, aby za jejich schválení ode dne 
30. března 2019 převzaly odpovědnost členské státy. 

(8)  Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(9)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 nařízení (ES) 
č. 300/2008, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. 
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(1) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72. 
(2) Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7). 
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním 

normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1). 



Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 3 

Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
a v něm přestanou uplatňovat Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, s ohledem na jakoukoli dohodu 
o vystoupení uzavřenou v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 14. března 2019. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PŘÍLOHA 

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:  

1) v kapitole 3 se doplněk 3-B nahrazuje tímto: 

„DOPLNĚK 3-B 

BEZPEČNOST LETADEL 

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY 
O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU 
UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM 

ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 

Pokud jde o bezpečnost letadel, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu 
s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako 
země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví 
před protiprávními činy: 

Kanada 

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar 

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq 

Guernsey 

Ostrov Man 

Jersey 

Černá Hora 

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Spojené státy americké 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí 
či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné 
společným základním normám Unie, okamžitě tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států. 

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, 
včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných 
dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.“;  

2) v kapitole 4 se doplněk 4-B nahrazuje tímto: 

„DOPLNĚK 4-B 

CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA 

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY 
O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU 
UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM 

ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 

Pokud jde o cestující a kabinová zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu 
s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako 
země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví 
před protiprávními činy: 

Kanada 

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar 
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Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq 

Guernsey 

Ostrov Man 

Jersey 

Černá Hora 

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Spojené státy americké 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí 
či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné 
společným základním normám Unie, okamžitě tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států. 

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, 
včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných 
dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.“;  

3) v kapitole 5 se doplněk 5-A nahrazuje tímto: 

„DOPLNĚK 5-A 

ZAPSANÁ ZAVAZADLA 

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY 
O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU 
UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM 

ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 

Pokud jde o zapsaná zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu 
s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako 
země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví 
před protiprávními činy: 

Kanada 

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar 

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq 

Guernsey 

Ostrov Man 

Jersey 

Černá Hora 

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi 

Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Spojené státy americké 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí 
či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné 
společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států. 

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, 
včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných 
dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.“; 
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4) v kapitole 6 se doplňuje nový bod 6.8.1.6, který zní: 

„6.8.1.6  V návaznosti na oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o jeho záměru vystoupit 
z Evropské unie podle článku 50 SEU se na označení ACC3 vydaná tímto členským státem vztahují tato 
ustanovení: 

a)  Odpovědnost za stávající označení se převádí na příslušný orgán členského státu uvedený v příloze 
nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ve znění pozdějších předpisů pro účely vystoupení Spojeného 
království z Unie. 

b)  Odpovědnost za označení ACC3 leteckých dopravců neuvedených v příloze nařízení Komise (ES) 
č. 748/2009 ve znění pozdějších předpisů se převádí na příslušný orgán určený v bodě 6.8.1.1 písm. c). 

c)  Příslušný orgán členského státu podle písmen a) a b) se může se svým protějškem v jiném členském státě 
dohodnout, že tento protějšek přijme odpovědnost za označení ACC3 daného leteckého dopravce. 
V takovém případě o tom dotčené členské státy neprodleně uvědomí Komisi. 

d)  Komise informuje příslušný orgán Spojeného království o tom, které členské státy přebírají odpovědnost 
za jeho označení ACC3. 

e)  Příslušný orgán Spojeného království dá příslušnému orgánu členského státu přebírajícího odpovědnost 
k dispozici kopii nezbytné dokumentace, na jejímž základě označil letecké dopravce uvedené v písmeni 
a) jako ACC3. Tato dokumentace obsahuje alespoň úplnou zprávu o ověření, bezpečnostní program 
a případně plán dohodnutý s příslušným leteckým dopravcem. 

f)  Jsou-li splněny povinnosti podle písmene e), k převodu odpovědnosti za označení ACC3 dochází ke dni 
vystoupení Spojeného království z Evropské unie. 

g)  Označení ACC3 leteckých dopravců, kteří provozují leteckou dopravu výhradně do Spojeného království, 
přestane platit. 

h)  Převedená označení ACC3 zůstávají v platnosti až do uplynutí jejich platnosti a přijímající členský stát 
převezme odpovědnost a povinnosti popsané v tomto nařízení. 

i)  Komise usnadní administrativní přechod, včetně zařazení údajů o ACC3 do databáze Unie pro ochranu 
dodavatelského řetězce.“;  

5) v kapitole 6 se doplňuje nový bod 6.8.4.10, který zní: 

„6.8.4.10  V návaznosti na oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o jeho záměru vystoupit 
z Evropské unie podle článku 50 SEU se na označení RA3 a KC3 vydaná tímto členským státem vztahují 
tato ustanovení: 

a)  Odpovědnost za označení subjektu sestávajícího z pobočky nebo dceřiné společnosti provozovatele 
leteckých služeb nebo samotného leteckého dopravce jako RA3 nebo KC3 je přenesena na příslušný 
orgán členského státu stanovený v bodě 6.8.1.1 tohoto nařízení; 

b)  Odpovědnost za označení subjektu, který není přímo spojen s leteckým dopravcem, jako RA3 nebo 
KC3 je přenesena na příslušný orgán členského státu stanovený v bodě 6.8.1.1, který nese odpovědnost 
za státního nebo hlavního leteckého dopravce třetí země, kde RA3 nebo KC3 provozuje své služby. 

c)  Odpovědnost za označení subjektu, který nespadá pod písmeno a) ani b), jako RA3 nebo KC3 je 
přenesena na příslušný orgán členského státu stanovený v bodě 6.8.1.1, který nese odpovědnost za 
jednoho z leteckých dopravců Unie, kteří provádějí svou činnost z letiště, kde RA3 nebo KC3 provozuje 
své služby, nebo z letiště nejbližšího k místu tohoto subjektu. 

d)  Příslušný orgán členského státu podle písmen a) až c) se může se svým protějškem v jiném členském 
státě dohodnout, že tento protějšek přijme odpovědnost za označení RA3 nebo KC3 daného subjektu 
nebo provozovatele leteckých služeb. V takovém případě o tom dotčené členské státy neprodleně 
uvědomí Komisi. 

e)  Komise informuje příslušný orgán Spojeného království o tom, které členské státy přebírají 
odpovědnost za jeho označení RA3 a KC3. 

f)  Příslušný orgán Spojeného království dá příslušnému orgánu členského státu přebírajícího odpovědnost 
k dispozici kopii nezbytné dokumentace, na jejímž základě označil subjekt nebo provozovatele 
leteckých služeb jako RA3 nebo KC3. Tato dokumentace obsahuje alespoň úplnou zprávu o ověření 
a bezpečnostní program příslušného subjektu nebo provozovatele leteckých služeb. 
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g)  Jsou-li splněny povinnosti podle písmene f), k převodu odpovědnosti za označení RA3 a KC3 dochází 
ke dni vystoupení Spojeného království z Evropské unie. 

h)  Převedená označení RA3 a KC3 zůstávají v platnosti až do uplynutí jejich platnosti a přijímající členský 
stát převezme odpovědnost a povinnosti popsané v tomto nařízení. 

i)  Komise usnadní administrativní přechod, včetně zařazení údajů o RA3 a KC3 do databáze Unie pro 
ochranu dodavatelského řetězce.“;  

6) v kapitole 6 se doplněk 6-F nahrazuje tímto: 

„DOPLNĚK 6-F 

NÁKLAD A POŠTA 

6-Fi 

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY 
O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU 
UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM 

ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 

Pokud jde o náklad a poštu, níže uvedené třetí země byly uznány jako země uplatňující bezpečnostní normy 
rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy: 

Černá Hora 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí 
či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné 
společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států. 

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, 
včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných 
dotčenou třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena. 

6-Fii 

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY 
O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A PRO KTERÉ SE 

NEPOŽADUJE OZNAČENÍ ACC3, JSOU UVEDENY V PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍ KOMISE C(2015) 8005. 

6-Fiii 

OVĚŘOVACÍ ČINNOSTI TŘETÍCH ZEMÍ, JAKOŽ I JINÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU 
S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ 
SMLOUVY, JEŽ JSOU UZNÁNY ZA ROVNOCENNÉ OVĚŘOVÁNÍ OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED 

PROTIPRÁVNÍMI ČINY. 

Dosud nepřijata žádná ustanovení.“;  

7) v kapitole 11 se doplňují nové body 11.6.3.9 a 11.6.3.10, které znějí: 

„11.6.3.9  Od data vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle 
článku 50 SEU se v souvislosti s osobami ověřujícími ochranu letectví EU před protiprávními činy 
schválenými tímto členským státem k provádění ověření v souvislosti s leteckými společnostmi, provozo
vateli a subjekty žádajícími o označení ACC3, RA3, resp. KC3 uplatňují tato ustanovení: 

a)  v Unii již nejsou uznávány; 

b)  ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy provedená před datem vystoupení Spojeného 
království z Unie, včetně validačních zpráv EU vydaných před tímto datem, jsou nadále platná pro 
účely označení leteckých dopravců, provozovatelů a subjektů, jichž se daná ověření týkala. 

15.3.2019 L 73/103 Úřední věstník Evropské unie CS     



11.6.3.10  Jednotlivci a subjekty uvedené v předchozím bodě mohou příslušný orgán členského státu požádat 
o schválení jakožto osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy. Schvalující členský stát: 

a)  obdrží od příslušného orgánu Spojeného království nezbytnou dokumentaci, na jejímž základě byla 
fyzická nebo právnická osoba schválena jako osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními 
činy; 

b)  ověří, že žadatel splňuje požadavky Unie stanovené v této kapitole. Je-li příslušný orgán spokojen, 
může danou osobu nebo subjekt schválit jako osobu ověřující ochranu letectví EU před protiprávními 
činy na dobu nepřesahující schválení, jež udělil příslušný orgán Spojeného království; 

c)  neprodleně informuje Komisi, že zajistí zařazení osoby ověřující ochranu letectví EU před 
protiprávními činy do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.“.  
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