
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2426 

ze dne 18. prosince 2015, 

kterým se mění 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 třetí země, které byly uznány jako země a území 
uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám. 

(4)  Komise ověřila, že také Kanada a Černá Hora splňují kritéria uvedená v části E přílohy nařízení (ES) č. 272/2009. 

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

(6)  Měla by být poskytnuta přiměřená lhůta, než se toto nařízení začne používat, vzhledem k tomu, že mohou být 
požadovány změny ve fungování a/nebo v letištních infrastrukturách. 

(7)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví 
zřízeného podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. 

Článek 2 

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

Použije se ode dne 29. února 2016. 
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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). 



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

V Bruselu dne 18. prosince 2015. 

Za Komisi, 

jménem předsedy, 
Violeta BULC 

členka Komise  
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PŘÍLOHA 

Příloha 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 

Spojené státy americké 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované 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 
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 

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq 

22.12.2015 L 334/7 Úřední věstník Evropské unie CS     



Guernsey 

Ostrov Man 

Jersey 

Černá Hora 

Spojené státy americké 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované 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 
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 

Spojené státy americké 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované 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 
třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.“; 

22.12.2015 L 334/8 Úřední věstník Evropské unie CS     



4) 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 

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované 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 
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.“  
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