
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 654/2013 

z dnia 10 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do list kontrolnych 
zatwierdzania unijnych środków ochrony lotnictwa dla podmiotów z państw trzecich 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 
4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki 
w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego ( 2 ) zawiera szczegó 
łowe przepisy dotyczące zatwierdzania unijnych środków 
ochrony lotnictwa. 

(2) Listy kontrolne są instrumentem, który ma być stoso
wany przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony 
lotnictwa przy ocenie środków ochrony stosowanych 
w odniesieniu do ładunku lotniczego lub poczty lotniczej 
kierowanych do UE/EOG. Konieczne jest dodanie do 

istniejących list kontrolnych dwóch kolejnych list 
w celu zapewnienia pełnego wdrożenia systemu zatwier
dzania unijnych środków ochrony lotnictwa. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 185/2010. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil
nego utworzonego na podstawie art. 19 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 300/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 
zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. 
( 2 ) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

1) po dodatku 6-C dodaje się dodatek w brzmieniu: 

„DODATEK 6-C2 

LISTA KONTROLNA ZATWIERDZANIA — ZAREJESTROWANY AGENT Z PAŃSTWA TRZECIEGO 
ZATWIERDZONY POD WZGLĘDEM UNIJNYCH ŚRODKÓW OCHRONY LOTNICTWA 

Podmioty z państw trzecich mają możliwość stać się częścią bezpiecznego łańcucha dostaw przewoźnika ACC3 
(przewoźnik ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzący przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii), 
ubiegając się o oznaczenie jako zarejestrowany agent z państwa trzeciego zatwierdzony pod względem unijnych 
środków ochrony lotnictwa (RA3). Agent RA3 jest jednostką obsługującą ładunki mającą siedzibę w kraju trzecim, 
która została zatwierdzona i odpowiednio wyznaczona na podstawie zatwierdzenia unijnych środków ochrony 
lotnictwa. 

Agent RA3 zapewnia, aby środki kontroli w zakresie ochrony, w tym w stosownych przypadkach kontrola bezpie
czeństwa, były stosowane do przesyłek kierowanych do Unii Europejskiej, oraz aby były zabezpieczone przed 
nieuprawnioną ingerencją od momentu zastosowania tych środków kontroli w zakresie ochrony do momentu zała
dunku przesyłek na statek powietrzny lub przekazania ich w innym wypadku przewoźnikowi ACC3 lub innemu 
agentowi RA3. 

Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu przewozu ładunku lotniczego lub poczty lotniczej do Unii 
Europejskiej (*) lub Islandii, Norwegii i Szwajcarii, wynikają z rozporządzenia (UE) nr 185/2010. 

Lista kontrolna jest instrumentem, który ma być stosowany przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony 
lotnictwa przy ocenie poziomu ochrony stosowanego przez podmiot ubiegający się o oznaczenie RA3 lub na jego 
odpowiedzialność w odniesieniu do ładunku lotniczego lub poczty lotniczej (**) kierowanych do UE/EOG. Lista 
kontrolna ma być stosowana jedynie w przypadkach określonych w pkt 6.8.4.1 lit. b) załącznika do rozporządzenia 
(UE) nr 185/2010. W przypadkach określonych w pkt 6.8.4.1 lit. a) wspomnianego załącznika, unijny podmiot 
zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa musi stosować listę kontrolną ACC3. 

Jeżeli unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdzi, że podmiot zrealizował cele, o których mowa 
w przedmiotowej liście kontrolnej, zatwierdzony podmiot otrzymuje sprawozdanie zatwierdzające. W sprawozdaniu 
zatwierdzającym podaje się, że podmiot został wyznaczony jako zarejestrowany agent z państwa trzeciego zatwier
dzony pod względem unijnych środków ochrony lotnictwa (RA3). Agent RA3 musi mieć możliwość wykorzystywania 
sprawozdania w swoich stosunkach handlowych z dowolnym przewoźnikiem ACC3. Integralne części sprawozdania 
zatwierdzającego obejmują co najmniej wszystkie następujące elementy: 

a) wypełniona lista kontrolna (dodatek 6-C2 zamieszczony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) 
podpisana przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa oraz, w stosownych przypadkach, opatrzona 
uwagami zatwierdzanego podmiotu; 

b) deklaracja zobowiązań (dodatek 6-H2 zamieszczony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) 
podpisana przez zatwierdzany podmiot; 

c) deklaracja niezależności (dodatek 11-A zamieszczony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) w odnie
sieniu do zatwierdzanego podmiotu podpisana przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa. 

Potwierdzeniem integralności sprawozdania zatwierdzającego jest numeracja stron, data zatwierdzenia unijnych 
środków ochrony lotnictwa oraz umieszczone na każdej stronie inicjały podmiotu zatwierdzającego i podmiotu 
zatwierdzanego. Sprawozdanie zatwierdzające sporządza się domyślnie w języku angielskim. 

Część 5 – Kontrola bezpieczeństwa i część 6 – Ładunek lub poczta wysokiego ryzyka (HRCM) należy ocenić pod 
kątem wymagań określonych w rozdziałach 6.7 i 6.8 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010. W przypadku 
części, których nie można ocenić pod kątem wymagań rozporządzenia (UE) nr 185/2010, podstawowymi normami są 
normy i zalecane praktyki (SARP) zawarte w załączniku 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
oraz wytyczne zawarte w wydanym przez ICAO podręczniku ochrony lotnictwa (Doc 8973-restricted). 

Jeżeli unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdzi, że podmiot nie zrealizował celów, o których 
mowa w przedmiotowej liście kontrolnej, podmiot otrzymuje kopię wypełnionej listy kontrolnej zawierającej infor
macje na temat stwierdzonych nieprawidłowości.
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Uwagi: 

1) Należy wypełnić wszystkie części listy kontrolnej. W przypadkach gdy brakuje stosownych informacji, należy 
podać odpowiednie wyjaśnienie. 

2) Po każdej części unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdza, czy i w jakim stopniu zrealizo
wano cele określone w danej części. 

CZĘŚĆ 1 

Identyfikacja zatwierdzanego podmiotu i podmiotu zatwierdzającego 

1.1. Data (daty) zatwierdzenia 

Należy podać dokładne daty, np. 01.10.2012 do 02.10.2012 

dd/mm/rrrr 

1.2. Data poprzedniego zatwierdzenia (w stosownych przypadkach) 

dd/mm/rrrr 

Poprzedni numer rejestracyjny RA3 (jeżeli dostępny) 

Świadectwo AEO/status C-TPAT/inne świadectwa 
(jeżeli dostępne) 

1.3. Dane podmiotu zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa 

Nazwa 

Przedsiębiorstwo/organizacja/organ 

Niepowtarzalny alfanumeryczny identyfikator (UAI) 

Adres e-mail 

Numer telefonu, łącznie z międzynarodowym 
numerem kierunkowym 

1.4. Nazwa podmiotu 

Nazwa 

Numer przedsiębiorstwa (np. numer ewidencyjny 
przedsiębiorstwa w rejestrze działalności gospodarczej, 
jeżeli dotyczy) 

Numer/jednostka/budynek 

Ulica 

Miejscowość 

Kod pocztowy 

Stan (w stosownych przypadkach) 

Państwo 

Adres skrzynki pocztowej (jeżeli dotyczy) 

1.5. Główny adres organizacji (jeżeli inny od lokalizacji, która ma zostać zatwierdzona) 

Numer/jednostka/budynek 

Ulica 

Miejscowość 

Kod pocztowy

PL 11.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190/3



Stan (w stosownych przypadkach) 

Państwo 

Adres skrzynki pocztowej (jeżeli dotyczy) 

1.6. Charakter działalności – zastosowanie może mieć więcej niż jeden rodzaj działalności 

a) wyłącznie przewóz ładunku lotniczego 
b) przewozy lotnicze i inne rodzaje przewozów 

c) spedytor towarów posiadający obiekty dla 
ładunków 

d) spedytor towarów nieposiadający obiektów dla 
ładunków 

e) agent obsługi naziemnej 

f) inny 

1.7. Czy kandydat … 

a) otrzymuje ładunki od innego zarejestrowanego 
agenta z państwa trzeciego? 

b) otrzymuje ładunki od znanych nadawców z państw 
trzecich? 

c) otrzymuje ładunki od uznanych nadawców 
z państw trzecich? 

d) otrzymuje ładunki objęte zwolnieniem? 

e) przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa ładunków? 

f) przechowuje ładunki? 

g) inna działalność (proszę określić) 

1.8. Przybliżona liczba pracowników w lokalizacji 

Liczba 

1.9. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę ładunku lotniczego/poczty lotniczej 
z państw trzecich 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu, łącznie z międzynarodowym 
numerem kierunkowym 

CZĘŚĆ 2 

Organizacja i zakres obowiązków zarejestrowanego agenta z państwa trzeciego zatwierdzonego pod 
względem unijnych środków ochrony lotnictwa 

Cel: żadne ładunki lotnicze ani poczta lotnicza nie są przewożone do UE/EOG bez zastosowania środków kontroli 
w zakresie ochrony. Ładunki i poczta dostarczane przez agenta RA3 przewoźnikowi ACC3 lub innemu agentowi RA3 
mogą zostać przyjęte jako zabezpieczony ładunek lub zabezpieczona poczta, wyłącznie jeżeli tego rodzaju środki 
kontroli w zakresie ochrony są stosowane przez agenta RA3. Szczegółowe informacje dotyczące takich środków 
kontroli podane są w dalszych częściach niniejszej listy kontrolnej. 

Agent RA3 musi posiadać procedury zapewniające stosowanie odpowiednich środków kontroli w zakresie ochrony 
w odniesieniu do wszystkich ładunków lotniczych i poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG oraz ochronę zabez
pieczonego ładunku i zabezpieczonej poczty do czasu przetransferowania do przewoźnika ACC3 lub innego agenta 
RA3. Środki kontroli w zakresie ochrony obejmują następujące elementy: 

a) zastosowanie środków kontroli fizycznej w stopniu wystarczającym, aby upewnić się, na ile to możliwe, że 
w przesyłce nie ukryto przedmiotów zabronionych;
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b) inne środki kontroli w zakresie ochrony, stanowiące część procesu bezpieczeństwa łańcucha dostaw, które służą 
upewnieniu się, na ile to możliwe, że w przesyłce nie ukryto przedmiotów zabronionych, i które zostały zasto
sowane przez innego agenta RA3, nadawcę KC3 lub przewoźnika AC3 wyznaczonego przez agenta RA3. 

Podstawa: pkt 6.8.3 

2.1. Czy podmiot ustanowił program ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, należy przejść bezpośrednio do pkt 2.5 

2.2. Program ochrony podmiotu 

Data – należy podać dokładną datę: dd/mm/rrrr 

Wersja 

Czy program ochrony jest przedkładany oraz/lub 
zatwierdzany przez odpowiedni organ państwa 
podmiotu? Jeśli TAK, proszę opisać tę procedurę 

2.3. Czy program ochrony w wystarczający sposób obejmuje elementy wymienione powyżej w liście kontrolnej 
(części 3–9)? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę szczegółowo wyjaśnić przyczyny 

2.4. Czy program ochrony jest jednoznaczny, solidny i kompletny? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

2.5. Czy podmiot ustanowił procedurę gwarantującą, że ładunek lotniczy lub poczta lotnicza poddawane są odpo
wiednim środkom kontroli w zakresie ochrony przed przetransferowaniem do przewoźnika ACC3 lub innego 
agenta RA3? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać tę procedurę 

2.6. Czy podmiot wprowadził system zarządzania (np. instrumenty, instrukcje), aby zapewnić wdrożenie wymaga
nych środków kontroli w zakresie ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać system zarządzania i wyjaśnić, 
czy jest on zatwierdzany, weryfikowany bądź zapew
niany przez odpowiedni organ lub inny podmiot. 

Jeśli NIE, należy wyjaśnić, w jaki sposób podmiot 
zapewnia stosowanie środków kontroli w zakresie 
ochrony zgodnie z wymogami. 

2.7. Wnioski i uwagi ogólne na temat wiarygodności, jednoznaczności i solidności procedury. 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 3 

Rekrutacja i szkolenie personelu 

Cel: aby zapewnić stosowanie wymaganych środków kontroli w zakresie ochrony, agent RA3 przydziela odpowie
dzialny i kompetentny personel do pracy przy zabezpieczaniu ładunków lotniczych lub poczty lotniczej. Personel 
posiadający dostęp do zabezpieczonego ładunku lotniczego musi posiadać wszystkie kompetencje niezbędne do 
wykonywania swoich obowiązków i musi być odpowiednio przeszkolony.
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Aby osiągnąć ten cel, agent RA3 musi posiadać procedury gwarantujące, że wszyscy pracownicy (zatrudnieni na stałe, 
zatrudnieni na czas określony, pracownicy agencji, kierowcy itd.) mający bezpośredni dostęp bez eskorty do ładunku 
lotniczego/poczty lotniczej, w odniesieniu do których są lub zostały zastosowane środki kontroli w zakresie ochrony: 

a) zostali poddani wstępnym i okresowym kontrolom poprzedzającym zatrudnienie i/lub kontrolom obejmującym 
sprawdzenie ich przeszłości, które są zgodne co najmniej z wymogami władz lokalnych właściwych dla zatwier
dzanego obiektu agenta RA3; oraz 

b) ukończyli wstępne i okresowe szkolenia w zakresie ochrony mające na celu uświadomienie im spoczywających na 
nich obowiązków w zakresie ochrony, zgodnie z wymogami władz lokalnych właściwych dla zatwierdzanego 
obiektu agenta RA3. 

Uwaga: 

— Sprawdzenie przeszłości oznacza sprawdzenie tożsamości oraz poprzednich doświadczeń danej osoby, w tym 
również w przypadkach, gdy jest to prawnie dopuszczalne, sprawdzenie jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, jako 
element oceny możliwości dopuszczenia danej osoby do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony i/lub 
dopuszczenia takiej osoby bez eskorty do strefy zastrzeżonej lotniska (definicja z załącznika 17 ICAO). 

— Kontrola poprzedzająca zatrudnienie polega na ustaleniu tożsamości osoby na podstawie odpowiednich doku
mentów i dotyczy zatrudnienia, edukacji oraz wszystkich przerw z co najmniej ostatnich pięciu lat, a także 
wymaga podpisania przez tę osobę deklaracji zawierającej informacje na temat jakiejkolwiek przeszłości krymi
nalnej we wszystkich państwach pobytu z co najmniej 5 ostatnich lat (definicja unijna). 

Podstawa: pkt 6.8.3.1 

3.1. Czy istnieje procedura gwarantująca, że wszyscy pracownicy posiadający bezpośredni dostęp bez eskorty do 
zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej są poddawani kontroli poprzedzającej 
zatrudnienie, w trakcie której sprawdza się ich przeszłość i kompetencje? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę podać ile ostatnich lat uwzględnia
nych jest w ramach kontroli poprzedzającej zatrud
nienie i proszę podać, który podmiot ją przeprowa
dza. 

3.2. Proszę wskazać, czy procedura ta obejmuje: 

 kontrolę obejmującą sprawdzenie przeszłości 
 kontrolę poprzedzającą zatrudnienie 
 sprawdzenie rejestrów karnych 
 wywiady 
 inne (proszę podać szczegółowe informacje) 
Proszę podać wyjaśnienia dotyczące poszczególnych 
elementów oraz wyjaśnienia dotyczące tego, który 
podmiot jest za nie odpowiedzialny, a także, w stosow
nych przypadkach, proszę podać uwzględnione ramy 
czasowe poprzedzające dane kontrole. 

3.3. Czy istnieje procedura gwarantująca, że osoba odpowiedzialna za stosowanie i nadzór nad wprowadzeniem 
w życie środków kontroli w zakresie ochrony na miejscu podlega kontroli poprzedzającej zatrudnienie, w trakcie 
której sprawdza się jej przeszłość i kompetencje? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę podać ile ostatnich lat uwzględnia
nych jest w ramach kontroli poprzedzającej zatrud
nienie i proszę podać, który podmiot ją przeprowa
dza. 

3.4. Proszę wskazać, czy procedura ta obejmuje: 

 kontrolę obejmującą sprawdzenie przeszłości 
 kontrolę poprzedzającą zatrudnienie 
 sprawdzenie rejestrów karnych 
 wywiady 
 inne (proszę podać szczegółowe informacje)
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Proszę podać wyjaśnienia dotyczące poszczególnych 
elementów oraz wyjaśnienia dotyczące tego, który 
podmiot jest za nie odpowiedzialny, a także, w stosow
nych przypadkach, proszę podać uwzględnione ramy 
czasowe poprzedzające dane kontrole. 

3.5. Czy personel posiadający bezpośredni dostęp bez eskorty do zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpie
czonej poczty lotniczej przechodzi szkolenie w zakresie ochrony przed uzyskaniem dostępu do zabezpieczo
nego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać elementy i czas trwania szko
lenia 

3.6. Czy personel przyjmujący, dokonujący kontroli bezpieczeństwa i/lub chroniący ładunki lotnicze/pocztę lotniczą 
przechodzi specjalistyczne szkolenia zawodowe? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać elementy i czas trwania 
kursów szkoleniowych. 

3.7. Czy personel, o którym mowa w pkt 3.5 i 3.6, przechodzi szkolenia okresowe? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać elementy i częstotliwość 
szkoleń okresowych 

3.8. Wniosek: Czy środki dotyczące rekrutacji i szkolenia personelu gwarantują, że wszyscy pracownicy posiadający 
dostęp do zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej byli odpowiednio rekrutowani 
i zostali przeszkoleni w stopniu wystarczającym, aby byli świadomi swojej odpowiedzialności za kwestie 
ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 4 

Procedury przyjęcia 

Cel: agent RA3 może otrzymywać ładunki lub pocztę od innego agenta RA3, nadawcy KC3, przewoźnika AC3 lub 
nieznanego nadawcy. Agent RA3 musi posiadać odpowiednie procedury przyjęcia ładunku i poczty pozwalające 
ustalić, czy przesyłka pochodzi z bezpiecznego łańcucha dostaw czy też nie, a następnie, jakie środki ochrony 
muszą zostać w stosunku do niej zastosowane. 

Agent RA3 może prowadzić bazę danych zawierającą przynajmniej następujące informacje dotyczące każdego zareje
strowanego agenta lub znanego nadawcy, który został poddany procedurze zatwierdzenia unijnych środków ochrony 
lotnictwa zgodnie z pkt 6.8.4.1 i od którego bezpośrednio przyjmuje on ładunek lub pocztę, które mają być 
dostarczone przewoźnikowi ACC3 w celu przewozu do Unii: 

a) dane dotyczące przedsiębiorstwa, zawierające adres siedziby podany w dobrej wierze; 

b) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem poufnych informacji handlowych; 

c) dane kontaktowe, w tym dane osoby/osób odpowiedzialnych za ochronę; 

d) numer ewidencyjny przedsiębiorstwa, w stosownych przypadkach; 

e) sprawozdanie zatwierdzające, jeżeli jest dostępne. 

Podstawa: pkt 6.8.3.1 i 6.8.4.3 

Uwaga: Agent RA3 może przyjąć od przewoźnika AC3 ładunek jako zabezpieczony ładunek, wyłącznie jeżeli dany 
agent RA3 sam wyznaczył tego nadawcę jako przewoźnika AC3 i ponosi odpowiedzialność za ładunek dostarczany 
przez tego nadawcę.
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4.1. Czy przyjmując przesyłkę, podmiot ustala, czy pochodzi ona od innego agenta RA3, nadawcy KC3, przewoź
nika AC3 lub nieznanego nadawcy? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób? 

4.2. Czy podmiot ustanawia i utrzymuje bazę danych zawierającą informacje na temat każdego agenta RA3, 
nadawcy KC3 i przewoźnika AC3, od którego bezpośrednio przyjmuje on ładunek lub pocztę, które mają 
być dostarczone przewoźnikowi ACC3 w celu przewozu do Unii? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy określić informacje zawarte w bazie 
danych. 

Jeśli NIE, skąd podmiot wie, że ładunek pochodzi od 
innego agenta RA3, nadawcy KC3 lub przewoźnika 
AC3? 

4.3. Czy podmiot wyznacza nadawców jako przewoźników AC3? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać procedurę oraz zabezpie
czenia wymagane przez podmiot od nadawcy 

4.4. Czy przyjmując przesyłkę podmiot ustala, czy jej celem jest port lotniczy UE/EOG? 

TAK lub NIE – proszę podać wyjaśnienia 

4.5. Jeśli TAK – czy podmiot poddaje cały ładunek lotniczy lub pocztę lotniczą takim samym środkom kontroli 
w zakresie ochrony w sytuacji, gdy celem jest port lotniczy UE/EOG? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać procedurę 

4.6. Czy przyjmując przesyłkę podmiot ustala, czy należy uznać ją za ładunek lub pocztę wysokiego ryzyka 
(HRCM) (zob. definicja w części 6), również w przypadku przesyłek, które są dostarczane innymi rodzajami 
transportu niż transport lotniczy? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób?Proszę opisać procedurę 

4.7. Czy przyjmując zabezpieczoną przesyłkę, zatwierdzony podmiot ustala, czy była ona chroniona przed 
nieuprawnioną ingerencją i/lub naruszeniem? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób (plomby, 
zamki, inspekcje itd.) 

4.8. Czy osoba, która realizuje dostawę, zobowiązana jest do przedłożenia oficjalnego dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem? 

TAK lub NIE 

4.9. Czy wprowadzono procedurę pozwalającą na identyfikowanie przesyłek, które wymagają przeprowadzenia 
kontroli bezpieczeństwa? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób? 

4.10. Wniosek: czy procedury przyjęcia są wystarczające do ustalenia, czy ładunek lotniczy/poczta lotnicza kiero
wane do docelowego portu lotniczego UE/EOG pochodzi z bezpiecznego łańcucha dostaw, bądź czy 
konieczne jest przeprowadzenie w odniesieniu do nich kontroli bezpieczeństwa?
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TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 5 

Kontrola bezpieczeństwa 

Cel: jeżeli agent RA3 przyjmuje ładunek i pocztę, które nie pochodzą z bezpiecznego łańcucha dostaw, agent RA3 
musi poddać taką przesyłkę odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa, zanim może być ona dostarczona do przewoźnika 
ACC3 jako zabezpieczony ładunek. Agent RA3 musi posiadać procedury gwarantujące, że ładunek lotniczy i poczta 
lotnicza kierowane do UE/EOG w celu transferu, tranzytu lub rozładunku w porcie lotniczym Unii są poddawane 
kontroli bezpieczeństwa za pomocą środków lub metod określonych w przepisach unijnych w sposób wystarczający, 
aby upewnić się, na ile to możliwe, że nie zawierają one przedmiotów zabronionych. 

W przypadku gdy kontrola bezpieczeństwa ładunku lotniczego lub poczty lotniczej przeprowadzana jest przez 
odpowiedni organ lub w jego imieniu w państwie trzecim, agent RA3 odnotowuje ten fakt oraz określa sposób 
zapewnienia odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa. 

Uwaga: Mimo iż pkt 6.8.3.2 zezwala na stosowanie jako minimum norm ICAO w celu wdrożenia przepisów pkt 
6.8.3.1 do dnia 30 czerwca 2014 r., w procedurze zatwierdzenia unijnych środków ochrony lotnictwa uwzględnia się 
unijne wymogi w zakresie kontroli bezpieczeństwa, nawet jeśli procedurę zatwierdzenia przeprowadza się przed dniem 
1 lipca 2014 r. 

Podstawa: pkt 6.8.3 

5.1. Czy kontrola bezpieczeństwa przeprowadzana jest w imieniu podmiotu przez inny podmiot? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, 

proszę określić charakter tych podmiotów i podać 
szczegółowe informacje: 
— prywatne przedsiębiorstwo zajmujące się 

kontrolą bezpieczeństwa 

— przedsiębiorstwo kontrolowane przez państwo 

— państwowa jednostka lub organ kontroli 
— inny 
Proszę określić charakter porozumienia/umowy 
pomiędzy zatwierdzonym podmiotem a podmiotem, 
który przeprowadza w jego imieniu kontrole bezpie
czeństwa. 

5.2. Jakie metody kontroli bezpieczeństwa wykorzystuje się w odniesieniu do ładunku lotniczego i poczty lotni
czej? 

Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące 
sprzętu zastosowanego do kontroli bezpieczeństwa 
ładunku lotniczego i poczty lotniczej (np. producent, 
typ, wersja oprogramowania, norma, numer seryjny 
itd.) dla wszystkich zastosowanych metod 

5.3. Czy zastosowany sprzęt lub metoda (np. psy do wykrywania materiałów wybuchowych) uwzględniono 
w najnowszym wykazie zgodności UE, ECAC lub TSA? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę podać szczegółowe informacje 

Jeśli NIE, należy podać szczegółowe informacje doty
czące homologacji sprzętu wraz z jej datą, jak 
również wszelkie dowody na to, że spełnia on 
stosowne normy UE
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5.4. Czy sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z koncepcją operacji producentów i czy jest systematycznie spraw
dzany i konserwowany? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać tę procedurę 

5.5. Czy w trakcie kontroli bezpieczeństwa uwzględnia się charakter przesyłki? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób zapewniono, 
że wybrana metoda kontroli bezpieczeństwa stoso
wana jest w sposób wystarczający, aby upewnić się, 
na ile to możliwe, że w przesyłce nie ukryto przed
miotów zabronionych 

5.6. Czy istnieje procedura postępowania w przypadku alarmu aktywowanego przez sprzęt do kontroli bezpieczeń
stwa? (w przypadku niektórych urządzeń (np. aparatury rentgenowskiej), alarm uruchamiany jest przez samego 
operatora) 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać procedurę postępowania 
w przypadku alarmu, pozwalającą upewnić się, na 
ile to możliwe, że w przesyłce nie znajdują się przed
mioty zabronione. 

Jeśli NIE, proszę opisać, co dzieje się z przesyłką 

5.7. Czy jakiekolwiek przesyłki są zwolnione z kontroli bezpieczeństwa? 

TAK lub NIE 

5.8. Czy występują zwolnienia, które nie są zgodne z wykazem unijnym? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę podać szczegółowe informacje 

5.9. Czy dostęp do obszaru kontroli bezpieczeństwa jest kontrolowany, aby zagwarantować, że uzyskać go może 
jedynie uprawniony i przeszkolony personel? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać 

5.10. Czy wprowadzono sprawdzony system kontroli jakości i/lub system testów? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać 

5.11. Wniosek: Czy ładunek lotniczy/poczta lotnicza poddawane są kontroli bezpieczeństwa przy pomocy jednego 
ze środków lub metod wymienionych w pkt 6.2.1 decyzji 2010/774/UE w sposób wystarczający, aby zagwa
rantować, na ile to możliwe, że nie zawierają one przedmiotów zabronionych? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 6 

Ładunek lub poczta wysokiego ryzyka (HRCM) 

Cel: przesyłki, które pochodzą z miejsc uznanych za obszary wysokiego ryzyka przez Unię Europejską lub są 
poddawane transferowi w takich miejscach, lub co do których wydaje się, że zostały w znacznym stopniu naruszone, 
uważa się za ładunek lub pocztę wysokiego ryzyka (HRCM). Takie przesyłki należy poddać kontroli bezpieczeństwa
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zgodnie ze ścisłymi wskazówkami. Agent RA3 musi posiadać procedury gwarantujące zidentyfikowanie HRCM kiero
wanych do UE/EOG i poddanie ich odpowiednim środkom kontroli w zakresie ochrony, zgodnie z przepisami 
unijnymi. 

Przewoźnik ACC3, do którego agent RA3 dostarcza ładunek lotniczy lub pocztę lotniczą w celu przewozu, musi 
zostać upoważniony do przekazywania agentowi RA3 najnowszych informacji na temat miejsc pochodzenia wyso
kiego ryzyka. 

Agent RA3 stosuje takie same środki bez względu na to czy otrzymuje ładunek lub pocztę wysokiego ryzyka od 
przewoźnika lotniczego, czy też za pośrednictwem innych rodzajów transportu. 

Podstawa: pkt 6.7 

Uwaga: HRCM dopuszczonym do przewozu do UE/EOG nadaje się status ochrony „SHR”, czyli bezpieczne dla 
pasażerskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego zgodnie z wymogami dotyczącymi wysokiego ryzyka. 

6.1. Czy pracownicy odpowiedzialni za stosowanie środków kontroli w zakresie ochrony wiedzą, które ładunki 
lotnicze i którą pocztę lotniczą należy traktować jako ładunek i pocztę wysokiego ryzyka (HRCM)? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać 

6.2. Czy podmiot posiada procedury służące do identyfikacji HRCM? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać 

6.3. Czy HRCM podlegają procedurom kontroli bezpieczeństwa HRCM zgodnie z przepisami unijnymi? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać stosowane procedury 

6.4. Czy po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa podmiot wydaje deklarację statusu ochrony dla SHR i dołącza 
ją do dokumentacji towarzyszącej przesyłce? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób wydaje się 
status ochrony i w którym dokumencie 

6.5. Wniosek: Czy procedura wprowadzona przez podmiot jest odpowiednia i wystarczająca w celu zapewnienia 
odpowiedniej kontroli wszystkich HRCM przed załadunkiem? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 7 

Ochrona zabezpieczonego ładunku lotniczego i zabezpieczonej poczty lotniczej 

Cel: agent RA3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę ładunku lotniczego/poczty lotniczej kierowanych do 
UE/EOG przed bezprawną ingerencją i/lub jakimkolwiek naruszeniem od momentu przeprowadzenia kontroli bezpie
czeństwa lub zastosowania innych środków kontroli w zakresie ochrony, bądź od momentu odbioru przesyłki po 
zastosowaniu względem niej kontroli bezpieczeństwa lub środków kontroli w zakresie ochrony, do momentu zała
dunku lub transferu do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3. Jeżeli wcześniej zabezpieczone: ładunek lotniczy 
lub poczta lotnicza nie są następnie chronione, nie mogą być załadowane ani przetransferowane do przewoźnika 
ACC3 lub innego agenta RA3 jako zabezpieczony ładunek lub zabezpieczona poczta. 

Ochrona może być zapewniana przy pomocy różnych środków, takich jak np. środki fizyczne (bariery, zamknięte 
pomieszczenia itd.), zasoby ludzkie (patrole, przeszkolony personel itd.) oraz środki techniczne (CCTV, alarmy 
włamaniowe itd.).
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Zabezpieczony ładunek lotniczy lub zabezpieczona poczta lotnicza kierowane do UE/EOG należy oddzielić od 
ładunku lotniczego lub poczty lotniczej, które nie są zabezpieczone. 

Podstawa: pkt 6.8.3.1 

7.1. Czy ochronę zabezpieczonego ładunku lotniczego i zabezpieczonej poczty lotniczej zapewnia w imieniu 
zatwierdzonego podmiotu inny podmiot? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, 

proszę określić charakter tych podmiotów i podać 
szczegółowe informacje: 

— prywatne przedsiębiorstwo zajmujące się kontrolą 
bezpieczeństwa 

— przedsiębiorstwo kontrolowane przez państwo 

— państwowa jednostka lub organ kontroli 

— inny 

7.2 Czy wprowadzono środki kontroli w zakresie ochrony i zabezpieczenia w celu zapobieżenia naruszeniom 
podczas procedury kontroli bezpieczeństwa? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać 

Proszę określić, jakiego rodzaju zabezpieczenia zostały 
wprowadzone: 
— fizyczne (ogrodzenie, bariera, solidna konstrukcja 

budynku itp.) 
— ludzkie (patrole itp.) 
— technologiczne (CCTV, system alarmowy itp.) 

oraz proszę wyjaśnić sposób ich organizacji 

7.3. Czy dostęp do zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej mają jedynie upoważnione 
osoby? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać 

Proszę określić, w jaki sposób kontrolowane są 
wszystkie punkty dostępu (w tym drzwi i okna) do 
identyfikowalnego i zabezpieczonego ładunku lotni
czego/identyfikowalnej i zabezpieczonej poczty lotni
czej. 

7.4. Czy wprowadzono procedury gwarantujące, że ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane do UE/EOG, wobec 
których zastosowano środki kontroli w zakresie ochrony, są chronione przed bezprawną ingerencją od 
momentu, w którym zostały zabezpieczone, do momentu załadunku lub transferu do przewoźnika ACC3 
lub innego agenta RA3? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać w jaki sposób są one chro
nione 
(środki fizyczne, ludzkie, technologiczne itp.) 

Proszę również określić, czy budynek ma solidną 
konstrukcję oraz, w miarę możliwości, jakiego rodzaju 
materiały zostały wykorzystane. 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

7.5. Wnioski: czy ochrona przesyłek jest wystarczająco solidna, aby zapobiegać bezprawnej ingerencji? 

TAK lub NIE
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Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 8 

Dokumentacja 

Cel: status ochrony przesyłki podaje się w dokumentacji towarzyszącej przesyłce, w formie lotniczego listu przewo
zowego, równoważnego dokumentu pocztowego albo w oddzielnej deklaracji, w formie elektronicznej albo na piśmie. 
Status ochrony wydawany jest przez agenta RA3. 

Podstawa: pkt 6.3.2.6 lit. d) i pkt 6.8.3.4 

Uwaga: Możliwe jest wskazanie następujących statusów ochrony: 

— „SPX”, oznaczający bezpieczny dla pasażerskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego, lub 

— „SCO”, oznaczający bezpieczny tylko dla towarowego i pocztowego statku powietrznego, lub 

— „SHR”, oznaczający bezpieczny dla pasażerskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego zgodnie z wymo
gami wysokiego ryzyka. 

8.1. Czy podmiot określa w dokumentacji towarzyszącej przesyłce (np. w lotniczym liście przewozowym) status 
ładunku oraz ustalenia tego statusu? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać wyjaśnienia 

8.2. Wniosek: Czy procedura dotycząca dokumentów jest wystarczająca, aby zagwarantować, że ładunek lotniczy lub 
poczta lotnicza dostarczane są wraz z odpowiednimi dokumentami, w których podany jest właściwy status 
ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 9 

Przewóz 

Cel: ładunek lotniczy i poczta lotnicza muszą być chronione przed bezprawną ingerencją lub naruszeniem od 
momentu, w którym zostały zabezpieczone, do momentu załadunku lub transferu do przewoźnika ACC3 lub innego 
agenta RA3. Obejmuje to ochronę podczas przewozu na statek powietrzny, bądź w innym razie do przewoźnika 
ACC3 lub innego agenta RA3. Jeżeli wcześniej zabezpieczone ładunek lotniczy i poczta lotnicza nie są chronione 
podczas przewozu, nie mogą być załadowane ani przetransferowane do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3 
jako zabezpieczony ładunek. 

Podczas przewozu na statek powietrzny, do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3, agent RA3 odpowiada za 
ochronę zabezpieczonych przesyłek. Obejmuje to przypadki, w których przewóz jest wykonywany w jego imieniu 
przez inny podmiot, np. spedytora. Nie obejmuje to przypadków przesyłek, za których przewóz odpowiedzialny jest 
przewoźnik ACC3 lub inny agent RA3. 

Podstawa: pkt 6.8.3 

9.1. W jaki sposób ładunek lotniczy/poczta lotnicza są dowożone przewoźnikowi ACC3/innemu agentowi RA3? 

a) własne środki transportu zatwierdzonego podmiotu? 

TAK lub NIE
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b) środki transportu innego agenta RA3/przewoźnika ACC3? 

TAK lub NIE 

c) wykonawca wykorzystywany przez zatwierdzony podmiot? 

TAK lub NIE 

9.2. Czy ładunek lotniczy/poczta lotnicza mają opakowanie umożliwiające łatwe stwierdzenie jego naruszenia? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób 

9.3. Czy pojazd jest plombowany lub zamykany przed przewozem? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób 

9.4. Jeżeli stosowane są numerowane plomby, to czy dostęp do nich jest kontrolowany, a ich numery rejestrowane? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób 

9.5. Czy, w stosownych przypadkach, odpowiedni przewoźnik podpisuje deklarację przewoźnika? 

TAK lub NIE 

9.6. Czy osoba przewożąca ładunek została objęta szczegółowymi środkami kontroli w zakresie ochrony oraz 
szkoleniem uświadamiającym przed otrzymaniem upoważnienia do przewozu zabezpieczonego ładunku lotni
czego i/lub zabezpieczonej poczty lotniczej? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać, jakiego to rodzaju środki 
kontroli w zakresie ochrony (kontrola poprzedzająca 
zatrudnienie, kontrola obejmująca sprawdzenie prze
szłości itp.) oraz jakiego rodzaju szkolenie (szkolenie 
uświadamiające w zakresie ochrony itp.) 

9.7. Wniosek: Czy są to wystarczające środki do ochrony ładunku lotniczego/poczty lotniczej przed nieuprawnioną 
ingerencją podczas przewozu? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 10 

Zgodność 

Cel: po dokonaniu oceny dziewięciu poprzednich części listy kontrolnej unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony 
lotnictwa musi stwierdzić, czy wyniki przeprowadzonej przez niego wizji lokalnej potwierdzają wdrożenie środków 
kontroli w zakresie ochrony zgodnie z celami wymienionymi w tej liście kontrolnej dla ładunku lotniczego/poczty 
lotniczej kierowanych do UE/EOG. 

Możliwe są dwa różne scenariusze. Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdza, że podmiot: 

a) zrealizował cele, o których mowa w przedmiotowej liście kontrolnej. Podmiot zatwierdzający przekazuje podmio
towi zatwierdzonemu oryginał sprawozdania zatwierdzającego, w którym podaje się, że podmiot został wyzna
czony jako zarejestrowany agent z państwa trzeciego zatwierdzony pod względem unijnych środków ochrony 
lotnictwa; 

b) nie zrealizował celów, o których mowa w przedmiotowej liście kontrolnej. W takim przypadku podmiot nie 
otrzymuje upoważnienia do dostarczania przewoźnikowi ACC3 lub innemu agentowi RA3 zabezpieczonego 
ładunku lotniczego lub zabezpieczonej poczty lotniczej kierowanych docelowo do UE/EOG. Podmiot otrzymuje 
kopię wypełnionej listy kontrolnej zawierającej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości.
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Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa musi zasadniczo rozstrzygnąć, czy ładunek i poczta przej
mowane przez zatwierdzony podmiot są traktowane w sposób, który w momencie ich dostarczenia do przewoźnika 
ACC3 lub innego agenta RA3 pozwala uznać je za zabezpieczone do przewozu do UE/EOG zgodnie ze stosownymi 
regulacjami unijnymi. 

Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa musi uwzględniać fakt, iż oceny dokonuje się w oparciu 
o całościową ukierunkowaną na cele metodę zapewniania zgodności. 

10.1. Wniosek ogólny: 

Ocena (i zgłoszenie) 
(zaznaczyć stosownie do przypadku) 
Jeśli „POZYTYWNA”, podmiot zostanie uznany za 
wyznaczony jako zarejestrowany agent z państwa 
trzeciego zatwierdzony pod względem unijnych 
środków ochrony lotnictwa (RA3). 

pozytywna/negatywna 

Jeżeli całościowa ocena jest negatywna, należy wymienić poniżej obszary, w których podmiot nie osiągnął 
wymaganego standardu ochrony bądź jest szczególnie narażony na zagrożenia. Należy także zamieścić wska
zania dotyczące wprowadzenia niezbędnych korekt w celu osiągnięcia wymaganego standardu ochrony, a tym 
samym pozytywnej oceny. 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

Uwagi podmiotu 

Nazwa podmiotu zatwierdzającego: 

Data: 

Podpis: 

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób i podmiotów, w przypadku których przeprowadzono wizytacje i rozmowy 

Należy podać nazwę podmiotu, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz datę wizytacji lub rozmowy. 

Nazwa jednostki Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do 
kontaktów Data wizytacji/rozmowy 

(*) Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, 
Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. 

(**) Ładunek lotniczy/poczta lotnicza/statek powietrzny w niniejszej liście kontrolnej zatwierdzania odpowiada ładun
kowi lotniczemu/poczcie lotniczej/statkowi powietrznemu kierowanym do UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajca
rii.” 

2) po dodatku 6-C3 dodaje się dodatek w brzmieniu: 

„DODATEK 6-C4 

LISTA KONTROLNA ZATWIERDZANIA— ZNANY NADAWCA Z PAŃSTWA TRZECIEGO ZATWIERDZONY POD 
WZGLĘDEM UNIJNYCH ŚRODKÓW OCHRONY LOTNICTWA 

Podmioty z państw trzecich mają możliwość stać się częścią bezpiecznego łańcucha dostaw przewoźnika ACC3 
(Przewoźnik ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzący przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii), 
ubiegając się o oznaczenie jako znany nadawca z państwa trzeciego zatwierdzony pod względem unijnych środków
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ochrony lotnictwa (KC3). Nadawca KC3 jest jednostką obsługującą ładunki mającą siedzibę w kraju trzecim, która 
została zatwierdzona i odpowiednio wyznaczona na podstawie zatwierdzenia unijnych środków ochrony lotnictwa. 

Nadawca KC3 zapewnia, aby w stosunku do przesyłki kierowanej do Unii Europejskiej zastosowane zostały środki 
kontroli w zakresie ochrony oraz aby – od momentu zastosowania tych środków kontroli w zakresie ochrony do 
momentu transferu przesyłki do przewoźnika ACC3 lub zarejestrowanego agenta z państwa trzeciego zatwierdzonego 
pod względem unijnych środków ochrony lotnictwa (RA3) – była ona zabezpieczona przed bezprawną ingerencją. 

Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu przewozu ładunku lotniczego lub poczty lotniczej do Unii 
Europejskiej (UE) lub Islandii, Norwegii i Szwajcarii, wynikają z rozporządzenia (UE) nr 185/2010, zmienionego 
rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 859/2011 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
1082/2012 (*). 

Lista kontrolna jest instrumentem, który ma być stosowany przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony 
lotnictwa przy ocenie środków ochrony stosowanych w odniesieniu do ładunku lotniczego lub poczty lotniczej 
kierowanych do UE/EOG przez podmiot ubiegający się o oznaczenie KC3 lub na jego odpowiedzialność. Lista 
kontrolna ma być stosowana jedynie w przypadkach określonych w pkt 6.8.4.1 lit. b) załącznika do rozporządzenia 
(UE) nr 185/2010. W przypadkach określonych w pkt 6.8.4.1 lit. a) wspomnianego załącznika, unijny podmiot 
zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa musi stosować listę kontrolną ACC3. 

Jeżeli unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdzi, że podmiot zrealizował cele, o których mowa 
w przedmiotowej liście kontrolnej, zatwierdzony podmiot otrzymuje sprawozdanie zatwierdzające. W sprawozdaniu 
zatwierdzającym podaje się, że podmiot został wyznaczony jako znany nadawca z państwa trzeciego zatwierdzony 
pod względem unijnych środków ochrony lotnictwa (KC3). Nadawca KC3 musi mieć możliwość wykorzystywania 
sprawozdania w swoich stosunkach handlowych z dowolnym przewoźnikiem ACC3 lub dowolnym agentem RA3. 
Integralne części sprawozdania zatwierdzającego obejmują co najmniej następujące elementy: 

a) wypełnioną listę kontrolną (dodatek 6-C4 zamieszczony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) 
podpisaną przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa oraz, w stosownych przypadkach, opatrzoną 
uwagami zatwierdzanego podmiotu; 

b) deklarację zobowiązań (dodatek 6-H3 zamieszczony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) 
podpisaną przez zatwierdzany podmiot; oraz 

c) deklarację niezależności (dodatek 11-A zamieszczony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) w odnie
sieniu do zatwierdzanego podmiotu podpisaną przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa. 

Potwierdzeniem integralności sprawozdania zatwierdzającego jest numeracja stron, data zatwierdzenia unijnych 
środków ochrony lotnictwa oraz umieszczone na każdej stronie inicjały podmiotu zatwierdzającego i podmiotu 
zatwierdzanego. Sprawozdanie zatwierdzające sporządza się domyślnie w języku angielskim. 

W przypadku części, których nie można ocenić pod kątem wymagań rozporządzenia (UE) nr 185/2010, podstawo
wymi normami są normy i zalecane praktyki (SARP) zawarte w załączniku 17 do Konwencji o międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym oraz wytyczne zawarte w wydanym przez ICAO podręczniku ochrony lotnictwa (Doc 8973- 
restricted). 

Jeżeli w wyniku procedury zatwierdzenia unijnych środków ochrony lotnictwa stwierdza się, że podmiot nie zreali
zował celów, o których mowa w przedmiotowej liście kontrolnej, podmiot otrzymuje kopię wypełnionej listy 
kontrolnej zawierającej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości. 

Uwagi dotyczące wypełniania: 

1) Należy wypełnić wszystkie części listy kontrolnej. W przypadkach gdy brakuje stosownych informacji, należy 
podać odpowiednie wyjaśnienie. 

2) Po każdej części unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdza, czy i w jakim stopniu zrealizo
wano cele określone w danej części. 

CZĘŚĆ 1 

Organizacja i zakres obowiązków 

1.1. Data (daty) zatwierdzenia 

Należy podać dokładne daty, np. 01.10.2012 do 02.10.2012 

dd/mm/rrrr 

1.2. Data poprzedniego zatwierdzenia (w stosownych przypadkach). 

dd/mm/rrrr 

Poprzedni numer rejestracyjny KC3 (jeżeli dostępny)
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Świadectwo AEO/status C-TPAT/inne świadectwa 
(jeżeli dostępne) 

1.3. Dane podmiotu zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa 

Nazwa 

Przedsiębiorstwo/organizacja/organ 

Niepowtarzalny alfanumeryczny identyfikator (UAI) 

Adres e-mail 

Numer telefonu, łącznie z międzynarodowym 
numerem kierunkowym 

1.4. Nazwa podmiotu 

Nazwa 

Numer przedsiębiorstwa (np. numer ewidencyjny 
przedsiębiorstwa w rejestrze działalności gospodarczej, 
jeżeli dotyczy) 

Numer/jednostka/budynek 

Ulica 

Miejscowość 

Kod pocztowy 

Stan (w stosownych przypadkach) 

Państwo 

Adres skrzynki pocztowej (jeżeli dotyczy) 

1.5. Główny adres organizacji (jeżeli inny od lokalizacji, która ma zostać zatwierdzona) 

Numer/jednostka/budynek 

Ulica 

Miejscowość 

Kod pocztowy 

Stan (w stosownych przypadkach) 

Państwo 

Adres skrzynki pocztowej (jeżeli dotyczy) 

1.6. Charakter działalności – rodzaje obsługiwanych ładunków 

Jaki jest charakter działalności – rodzaj ładunków 
obsługiwanych w obiektach kandydata? 

1.7. Czy kandydat jest odpowiedzialny za…? 

a) produkcję 

b) pakowanie 

c) składowanie 

d) wysyłkę 

e) inne czynności (proszę wyszczególnić) 

1.8. Przybliżona liczba pracowników w lokalizacji 

Liczba
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1.9. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę ładunku lotniczego/poczty lotniczej 
z państw trzecich 

Imię i nazwisko 

Stanowisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu, łącznie z międzynarodowym 
numerem kierunkowym 

CZĘŚĆ 2 

Organizacja i zakres obowiązków znanego nadawcy z państwa trzeciego zatwierdzonego pod względem 
unijnych środków ochrony lotnictwa 

Cel: żadne ładunki lotnicze ani poczta lotnicza nie są przewożone do UE/EOG bez zastosowania środków kontroli 
w zakresie ochrony. Ładunek i poczta dostarczane przez nadawcę KC3 przewoźnikowi ACC3 lub innemu agentowi 
RA3 mogą zostać przyjęte jako zabezpieczony ładunek, wyłącznie jeżeli tego rodzaju środki kontroli w zakresie 
ochrony są stosowane przez nadawcę KC3. Szczegółowe informacje dotyczące takich środków kontroli w zakresie 
ochrony podane są w dalszych częściach niniejszej listy kontrolnej. 

Nadawca KC3 musi posiadać procedury zapewniające zastosowanie odpowiednich środków kontroli w zakresie 
ochrony w odniesieniu do wszystkich ładunków lotniczych i poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG oraz ochronę 
zabezpieczonego ładunku i zabezpieczonej poczty do czasu przetransferowania do przewoźnika ACC3 lub agenta 
RA3. Środki kontroli w zakresie ochrony obejmują środki pozwalające upewnić się, na ile to możliwe, że w przesyłce 
nie ukryto przedmiotów zabronionych. 

Podstawa: pkt 6.8.3 

2.1. Czy podmiot ustanowił program ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, należy przejść bezpośrednio do pkt 2.5 

2.2. Informacje dotyczące programu ochrony podmiotu 

Data – należy podać dokładną datę: dd/mm/rrrr 

Wersja 

Czy program ochrony jest przedkładany lub zatwier
dzany przez odpowiedni organ państwa, w którym 
podmiot ma siedzibę? Jeśli TAK, proszę opisać tę 
procedurę 

2.3. Czy program bezpieczeństwa w wystarczający sposób obejmuje elementy wymienione powyżej w liście kontro
lnej (części 4–11)? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę szczegółowo wyjaśnić przyczyny 

2.4. Czy program ochrony jest jednoznaczny, solidny i kompletny? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

2.5. Czy podmiot ustanowił procedurę gwarantującą, że ładunek lotniczy lub poczta lotnicza kierowane do UE/EOG 
poddawane są odpowiednim środkom kontroli w zakresie ochrony przed przetransferowaniem do przewoźnika 
ACC3 lub agenta RA3? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać tę procedurę
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2.6. Czy podmiot wprowadził system zarządzania (np. instrumenty, instrukcje itp.), aby zapewnić wdrożenie wyma
ganych środków kontroli w zakresie ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać system zarządzania i wyjaśnić, 
czy jest on zatwierdzany, weryfikowany bądź zapew
niany przez odpowiedni organ lub inny podmiot. 

Jeśli NIE, należy wyjaśnić, w jaki sposób podmiot 
zapewnia stosowanie środków kontroli w zakresie 
ochrony zgodnie z wymogami. 

2.7. Wnioski i uwagi ogólne na temat wiarygodności, jednoznaczności i solidności procedury. 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 3 

Identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalna poczta lotnicza („Możliwość zidentyfikowania”) 

Cel: ustalenie punktu (lub miejsca), w którym ładunek/poczta stają się identyfikowalne jako ładunek lotniczy/poczta 
lotnicza. „Możliwość zidentyfikowania” oznacza możliwość oceny, kiedy/gdzie ładunek/poczta są identyfikowalne jako 
ładunek lotniczy/poczta lotnicza. 

3.1. Przez inspekcję podczas produkcji, pakowania, składowania, selekcji, wysyłki i innych stosownych obszarów 
należy upewnić się, gdzie oraz w jaki sposób przesyłka zawierająca ładunek lotniczy/pocztę lotniczą kierowane 
do UE/EOG staje się odpowiednio identyfikowalna. 

Należy opisać 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej 
poczty lotniczej przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem należy podać w częściach 6–9. 

CZĘŚĆ 4 

Rekrutacja i szkolenie personelu 

Cel: aby zapewnić stosowanie wymaganych środków kontroli w zakresie ochrony, nadawca KC3 przydziela odpowie
dzialny i kompetentny personel do pracy przy zabezpieczaniu ładunku lotniczego lub poczty lotniczej. Personel 
posiadający dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego posiada wszystkie kompetencje niezbędne do wykony
wania swoich obowiązków i jest odpowiednio przeszkolony. 

Aby osiągnąć ten cel, nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące, że wszyscy pracownicy (zatrudnieni na 
stałe, zatrudnieni na czas określony, pracownicy agencji, kierowcy itd.) mający bezpośredni dostęp bez eskorty do 
ładunku lotniczego/poczty lotniczej, w odniesieniu do których są lub zostały zastosowane środki kontroli w zakresie 
ochrony: 

a) zostali poddani wstępnym i okresowym kontrolom poprzedzającym zatrudnienie i/lub kontrolom obejmującym 
sprawdzenie ich przeszłości, które są zgodne co najmniej z wymogami władz lokalnych właściwych dla zatwier
dzanego obiektu nadawcy KC3; oraz 

b) ukończyli wstępne i okresowe szkolenia w zakresie ochrony mające na celu uświadomienie im spoczywających na 
nich obowiązków w zakresie ochrony, zgodnie z wymogami władz lokalnych właściwych dla zatwierdzanego 
obiektu nadawcy KC3. 

Uwaga: 

— Sprawdzenie przeszłości oznacza sprawdzenie tożsamości oraz poprzednich doświadczeń danej osoby, w tym 
również w przypadkach, gdy jest to prawnie dopuszczalne, sprawdzenie jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, jako 
element oceny możliwości dopuszczenia danej osoby do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony i/lub 
dopuszczenia takiej osoby bez eskorty do strefy zastrzeżonej lotniska (definicja z załącznika 17 ICAO).
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— Kontrola poprzedzająca zatrudnienie polega na ustaleniu tożsamości osoby na podstawie odpowiednich doku
mentów i dotyczy zatrudnienia, edukacji oraz wszystkich przerw z co najmniej ostatnich pięciu lat, a także 
wymaga podpisania przez tę osobę deklaracji zawierającej informacje na temat jakiejkolwiek przeszłości krymi
nalnej we wszystkich państwach pobytu z co najmniej 5 ostatnich lat (definicja unijna). 

Podstawa: pkt 6.8.3.1 

4.1. Czy istnieje procedura gwarantująca, że wszyscy pracownicy posiadający dostęp do identyfikowalnego ładunku 
lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej są poddawani kontroli poprzedzającej zatrudnienie, w trakcie której 
sprawdza się ich przeszłość i kompetencje? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę podać ile ostatnich lat uwzględnia
nych jest w ramach kontroli poprzedzającej zatrud
nienie i proszę podać, który podmiot ją przeprowa
dza. 

4.2. Proszę wskazać, czy procedura ta obejmuje: 

 kontrolę obejmującą sprawdzenie przeszłości 
 kontrolę poprzedzającą zatrudnienie 
 sprawdzenie rejestrów karnych 
 wywiady 
 inne (proszę podać szczegółowe informacje) 

Proszę podać wyjaśnienia dotyczące poszczególnych 
elementów oraz wyjaśnienia dotyczące tego, który 
podmiot jest za nie odpowiedzialny, a także, w stosow
nych przypadkach, proszę podać uwzględnione ramy 
czasowe poprzedzające dane kontrole. 

4.3. Czy istnieje procedura gwarantująca, że osoba odpowiedzialna za stosowanie i nadzór nad wprowadzeniem 
w życie środków kontroli w zakresie ochrony na miejscu podlega kontroli poprzedzającej zatrudnienie, w trakcie 
której sprawdza się jej przeszłość i kompetencje? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę podać ile ostatnich lat uwzględnia
nych jest w ramach kontroli poprzedzającej zatrud
nienie i proszę podać, który podmiot ją przeprowa
dza. 

4.4. Proszę wskazać, czy procedura ta obejmuje: 

 kontrolę obejmującą sprawdzenie przeszłości 
 kontrolę poprzedzającą zatrudnienie 
 sprawdzenie rejestrów karnych 
 wywiady 
 inne (proszę podać szczegółowe informacje) 
Proszę podać wyjaśnienia dotyczące poszczególnych 
elementów oraz wyjaśnienia dotyczące tego, który 
podmiot jest za nie odpowiedzialny, a także, w stosow
nych przypadkach, proszę podać uwzględnione ramy 
czasowe poprzedzające dane kontrole. 

4.5. Czy personel mający dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej prze
chodzi szkolenie przed uzyskaniem dostępu do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty 
lotniczej? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać elementy i czas trwania szko
lenia 

4.6. Czy personel, o którym mowa w pkt 4.5, przechodzi szkolenia okresowe? 

TAK lub NIE
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Jeśli TAK, proszę opisać elementy i częstotliwość 
szkoleń okresowych 

4.7. Wniosek: Czy środki dotyczące rekrutacji i szkolenia personelu gwarantują, że wszyscy pracownicy posiadający 
dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG byli 
odpowiednio rekrutowani i zostali przeszkoleni w stopniu wystarczającym, aby byli świadomi swojej odpowie
dzialności za kwestie ochrony? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 5 

Ochrona fizyczna 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfiko
walnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG przed bezprawną ingerencją lub jakimkolwiek naruszeniem. Jeżeli 
tego rodzaju ładunek lub poczta nie są chronione, nie mogą zostać przekazane przewoźnikowi ACC3 lub agentowi 
RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpieczona poczta. 

Podmiot musi wykazać, w jaki sposób jego lokalizacja lub obiekty są chronione, oraz że istnieją odpowiednie 
procedury kontroli dostępu. Istotne jest, aby dostęp do strefy, w której przygotowuje się lub składuje identyfikowalny 
ładunek lotniczy/identyfikowalną pocztę lotniczą, był kontrolowany. Wszystkie drzwi, okna i inne punkty dostępu do 
zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG należy zabezpieczyć 
lub objąć kontrolą dostępu. 

Ochrona fizyczna może obejmować m.in.: 

— fizyczne przeszkody, np. ogrodzenie lub bariery, 

— technologię wykorzystującą alarmy lub systemy telewizji przemysłowej (CCTV), 

— ochronę zapewnianą przez osoby, np. personel zajmujący się przeprowadzaniem czynności monitoringu. 

Podstawa: pkt 6.8.3.1 

5.1. Czy wszystkie punkty dostępu do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej są 
objęte kontrolą dostępu oraz czy dostęp jest ograniczony do osób upoważnionych? 

TAK lub NIE 

Jeżeli TAK, w jaki sposób dostęp jest kontrolowany? 
Należy wyjaśnić i opisać. Można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 
 przez personel ochrony 
 przez innych pracowników 
 kontrola manualna w przypadku osób dopuszczo- 

nych do wejścia na teren strefy 
 elektroniczne systemy kontroli dostępu 
 w inny sposób (należy wyszczególnić) 

Jeśli TAK, w jaki sposób zyskuje się pewność, że dana 
osoba jest dopuszczona do wejścia na teren strefy? 
Należy wyjaśnić i opisać. Można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 

— okazanie firmowej karty identyfikacyjnej 
— okazanie innego rodzaju karty identyfikacyjnej, np. 

paszportu lub prawa jazdy 
— lista osób upoważnionych stosowana przez 

personel (ochrony) 
— autoryzacja elektroniczna, np. Zastosowanie 

chipów
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— udostępnianie kluczy lub kodów dostępu 
wyłącznie upoważnionym pracownikom 

— w inny sposób (należy wyszczególnić) 

5.2. Czy wszystkie punkty dostępu do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej są 
zabezpieczone? Chodzi o punkty dostępu, które nie są stale używane, a także punkty, które nie są normalnie 
używane jako punkty dostępu, np. okna. 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, w jaki sposób punkty te są zabezpieczone? 
Należy wyjaśnić i opisać. Można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 

— obecność personelu ochrony 

— elektroniczne systemy kontroli dostępu, które 
dopuszczają dostęp jednej osoby w danym 
momencie 

— bariery, np. żaluzje lub zamki 
— system CCTV 

— system przeciwwłamaniowy 

5.3. Czy istnieją dodatkowe środki wzmacniające ogólną ochronę obiektów? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić i opisać, na czym polegają 
 ogrodzenie lub bariery 
 system CCTV 
 system przeciwwłamaniowy 
 monitoring i patrole 
 w inny sposób (należy wyszczególnić) 

5.4. Czy budynek ma solidną konstrukcję? 

TAK lub NIE 

5.5. Wniosek: czy środki podjęte przez podmiot są wystarczające, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do 
tych części lokalizacji i obiektów, w których przygotowuje się lub składuje identyfikowalny ładunek lotniczy/ 
identyfikowalną pocztę lotniczą kierowane do UE/EOG? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 6 

Produkcja 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfiko
walnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG przed bezprawną ingerencją lub jakimkolwiek naruszeniem w trakcie 
procesu produkcji. Jeżeli tego rodzaju ładunek lub poczta nie są chronione, nie mogą zostać przekazane przewoźni
kowi ACC3 lub agentowi RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpieczona poczta. 

Podmiot musi wykazać, że dostęp do strefy produkcji jest kontrolowany, a proces produkcji nadzorowany. Jeżeli 
produkt staje się identyfikowalny jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane do UE/EOG w trakcie produkcji, 
podmiot musi wykazać, że podjęto środki, aby zabezpieczyć ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną 
ingerencją lub naruszeniem na tym etapie.
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Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane 
do UE/EOG w trakcie procesu produkcji. 

6.1. Czy dostęp do strefy produkcji jest kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób dostęp jest 
kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób 

6.2. Czy proces produkcji jest nadzorowany? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób jest nadzoro
wany 

6.3. Czy wdrożone są środki kontroli zapobiegające naruszeniu na etapie produkcji? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać 

6.4. Wniosek: czy środki podjęte przez podmiot są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/ 
identyfikowalną pocztę lotniczą kierowane do UE/EOG przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem 
podczas produkcji? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 7 

Pakowanie 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfiko
walnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG przed bezprawną ingerencją lub jakimkolwiek naruszeniem w trakcie 
procesu pakowania. Jeżeli tego rodzaju ładunek lub poczta nie są chronione, nie mogą zostać przekazane przewoź
nikowi ACC3 lub agentowi RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpieczona poczta. 

Podmiot musi wykazać, że dostęp do strefy pakowania jest kontrolowany, a proces pakowania nadzorowany. Jeżeli 
produkt staje się identyfikowalny jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane do UE/EOG w trakcie pakowania, 
podmiot musi wykazać, że podjęto środki, aby zabezpieczyć ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną 
ingerencją lub naruszeniem na tym etapie. Wszystkie produkty gotowe muszą zostać sprawdzone przed pakowaniem. 

Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane 
do UE/EOG w trakcie procesu pakowania. 

7.1. Czy dostęp do strefy pakowania jest kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób dostęp jest 
kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób 

7.2. Czy proces pakowania jest nadzorowany? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób jest nadzoro
wany 

7.3. Czy wdrożone są środki kontroli zapobiegające naruszeniu na etapie pakowania? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać
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7.4. Należy opisać gotowe opakowanie zewnętrzne: 

a) czy gotowe opakowanie zewnętrzne jest odpowiednio wytrzymałe? 

TAK lub NIE 

Należy opisać 

b) czy gotowe opakowanie zewnętrzne jest zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jego 
naruszenia? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać, jakie rozwiązania są stoso
wane, aby umożliwić łatwe stwierdzenie naruszenia 
opakowania, np. stosowanie numerowanych plomb, 
specjalnych stempli lub taśmy zabezpieczającej itp. 

Jeśli NIE, należy opisać, jakie środki ochronne zostały 
podjęte, aby zapewnić integralność przesyłek. 

7.5. Wniosek: czy środki podjęte przez podmiot są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/ 
identyfikowalną pocztę lotniczą kierowane do UE/EOG przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem 
podczas pakowania? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, proszę podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 8 

Składowanie 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfiko
walnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG przed bezprawną ingerencją lub jakimkolwiek naruszeniem podczas 
składowania. Jeżeli tego rodzaju ładunek lub poczta nie są chronione, nie mogą zostać przekazane przewoźnikowi 
ACC3 lub agentowi RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpieczona poczta. 

Podmiot musi wykazać, że dostęp do strefy składowania jest kontrolowany. Jeżeli produkt staje się identyfikowalny 
jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane do UE/EOG w trakcie składowania, podmiot musi wykazać, że 
podjęto środki, aby zabezpieczyć ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem 
na tym etapie. 

Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane 
do UE/EOG w trakcie procesu składowania. 

8.1. Czy dostęp do strefy składowania jest kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób dostęp jest 
kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób 

8.2. Czy gotowy(-a) i zapakowany(-a) ładunek lotniczy/poczta lotnicza są bezpiecznie składowane i sprawdzane pod 
kątem naruszenia? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać 

Jeżeli NIE, należy wyjaśnić, w jaki sposób podmiot 
zapewnia ochronę gotowego(-ej) i zapakowanego(-ej) 
ładunku lotniczego/poczty lotniczej kierowanych do 
UE/EOG przed bezprawną ingerencją i jakimkolwiek 
naruszeniem.
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8.3. Wniosek: Czy środki podjęte przez podmiot są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/ 
identyfikowalną pocztę lotniczą kierowane do UE/EOG przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem 
podczas składowania? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, należy podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 9 

Wysyłka 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfiko
walnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG przed bezprawną ingerencją lub jakimkolwiek naruszeniem w trakcie 
procesu wysyłki. Jeżeli tego rodzaju ładunek lub poczta nie są chronione, nie mogą zostać przekazane przewoźnikowi 
ACC3 lub agentowi RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpieczona poczta. 

Podmiot musi wykazać, że dostęp do strefy wysyłki jest kontrolowany. Jeżeli produkt staje się identyfikowalny jako 
ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane do UE/EOG w trakcie wysyłki, podmiot musi wykazać, że podjęto środki, 
aby zabezpieczyć ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem na tym etapie. 

Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane 
do UE/EOG w trakcie procesu wysyłki. 

9.1. Czy dostęp do strefy wysyłki jest kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób dostęp jest 
kontrolowany i ograniczony do upoważnionych osób 

9.2. Kto ma dostęp do strefy wysyłki? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
 pracownicy zatrudnieni przez podmiot 
 kierowcy 
 osoby odwiedzające 
 wykonawcy 
 inne (należy wyszczególnić) 

9.3. Czy proces wysyłki jest nadzorowany? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy wyjaśnić, w jaki sposób jest 
nadzorowany 

9.4. Czy wdrożone są środki kontroli zapobiegające naruszeniu w strefie wysyłki? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, należy opisać 

9.5. Wniosek: czy środki podjęte przez podmiot są wystarczające, aby chronić identyfikowalny ładunek lotniczy/ 
identyfikowalną pocztę lotniczą kierowane do UE/EOG przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem 
w trakcie procesu wysyłki? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, należy podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa
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CZĘŚĆ 10 

Przesyłki z innych źródeł 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące, że ładunek lub poczta, które nie zostały wysłane przez 
niego samego, nie są przekazywane przewoźnikowi ACC3 lub agentowi RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpie
czona poczta. 

Nadawca KC3 może przekazać przesyłki, które nie zostały wysłane przez niego samego, agentowi RA3 lub przewoź
nikowi ACC3, pod warunkiem że: 

a) są one oddzielone od przesyłek, które on sam wysyła; oraz 

b) pochodzenie jest wyraźnie wskazane na przesyłce lub w dokumentacji towarzyszącej. 

Wszystkie tego rodzaju przesyłki muszą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez agenta RA3 
lub przewoźnika ACC3 przed załadunkiem na pokład statku powietrznego. 

10.1. Czy podmiot przyjmuje przesyłki zawierające ładunek lub pocztę przeznaczone do przewozu lotniczego od 
innego podmiotu? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, w jaki sposób przesyłki te są oddzielane 
od własnego ładunku lub własnej poczty przedsię
biorstwa i w jaki sposób są wskazywane zarejestro
wanemu agentowi/przewoźnikowi? 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 11 

Przewóz 

Cel: nadawca KC3 musi posiadać procedury gwarantujące ochronę identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfiko
walnej poczty lotniczej kierowanych do UE/EOG przed bezprawną ingerencją lub jakimkolwiek naruszeniem podczas 
przewozu. Jeżeli tego rodzaju ładunek lub poczta nie są chronione, nie mogą zostać przyjęte przez przewoźnika ACC3 
lub agenta RA3 jako zabezpieczony ładunek/zabezpieczona poczta. 

Podczas przewozu nadawca KC3 odpowiada za ochronę zabezpieczonych przesyłek. Obejmuje to przypadki, w których 
przewóz jest wykonywany w jego imieniu przez inny podmiot, np. spedytora towarów. Nie obejmuje to przypadków 
przesyłek, za których przewóz odpowiedzialny jest przewoźnik ACC3 lub agent RA3. 

Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, jeżeli produkt może być zidentyfikowany jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza kierowane 
do UE/EOG podczas przewozu. 

11.1. W jaki sposób ładunek lotniczy/poczta lotnicza są dowożone przewoźnikowi ACC3 lub agentowi RA3? 

a) własne środki transportu zatwierdzonego podmiotu? 

TAK lub NIE 

b) środki transportu przewoźnika ACC3/agenta RA3? 

TAK lub NIE 

c) wykonawca wykorzystywany przez zatwierdzony podmiot? 

TAK lub NIE 

11.2. Czy ładunek lotniczy/poczta lotnicza mają opakowanie umożliwiające łatwe stwierdzenie jego naruszenia? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób
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11.3. Czy pojazd jest plombowany lub zamykany przed przewozem? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób 

11.4. Jeżeli stosowane są numerowane plomby, to czy dostęp do nich jest kontrolowany, a ich numery rejestrowane? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, to w jaki sposób 

11.5. Czy, w stosownych przypadkach, odpowiedni przewoźnik podpisuje deklarację przewoźnika? 

TAK lub NIE 

11.6. Czy osoba przewożąca ładunek została objęta szczegółowymi środkami kontroli w zakresie ochrony oraz 
szkoleniem uświadamiającym przed otrzymaniem upoważnienia do przewozu zabezpieczonego ładunku lotni
czego i/lub zabezpieczonej poczty lotniczej? 

TAK lub NIE 

Jeśli TAK, proszę opisać, jakiego to rodzaju środki 
kontroli w zakresie ochrony (kontrola poprzedzająca 
zatrudnienie, kontroli obejmującej sprawdzenie prze
szłości itp.) oraz jakiego rodzaju szkolenie (szkolenie 
uświadamiające w zakresie ochrony itp.) 

11.7. Wniosek: Czy są to wystarczające środki do ochrony ładunku lotniczego/poczty lotniczej przed nieuprawnioną 
ingerencją podczas przewozu? 

TAK lub NIE 

Jeśli NIE, należy podać przyczyny 

Uwagi podmiotu 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

CZĘŚĆ 12 

Zgodność 

Cel: po dokonaniu oceny jedenastu poprzednich części listy kontrolnej unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony 
lotnictwa musi stwierdzić, czy wyniki przeprowadzonej przez niego wizji lokalnej potwierdzają wdrożenie środków 
kontroli w zakresie ochrony zgodnie z celami wymienionymi w tej liście kontrolnej dla ładunku lotniczego/poczty 
lotniczej kierowanych do UE/EOG. 

Możliwe są dwa różne scenariusze. Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa stwierdza, że podmiot: 

a) zrealizował cele, o których mowa w przedmiotowej liście kontrolnej. Podmiot zatwierdzający przekazuje podmio
towi zatwierdzonemu oryginał sprawozdania zatwierdzającego, w którym podaje się, że podmiot został wyzna
czony jako znany nadawca z państwa trzeciego zatwierdzony pod względem unijnych środków ochrony lotnictwa 
(KC3); 

b) nie zrealizował celów, o których mowa w przedmiotowej liście kontrolnej. W takim przypadku podmiot nie 
otrzymuje upoważnienia do dostarczania przewoźnikowi ACC3 lub innemu agentowi RA3 ładunku lotniczego lub 
poczty lotniczej kierowanych docelowo do UE/EOG bez poddania ich kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej 
przez upoważnioną stronę. Podmiot otrzymuje kopię wypełnionej listy kontrolnej zawierającej informacje na temat 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa musi zasadniczo rozstrzygnąć, czy ładunek i poczta przej
mowane przez zatwierdzony podmiot są traktowane w sposób, który w momencie ich dostarczenia do przewoźnika 
ACC3 lub agenta RA3 pozwala uznać je za zabezpieczone do przewozu do UE/EOG zgodnie ze stosownymi 
regulacjami unijnymi. 

Unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa musi uwzględniać fakt, iż oceny dokonuje się w oparciu 
o całościową ukierunkowaną na cele metodę zapewniania zgodności.
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12.1. Wniosek ogólny: 

Ocena (i zgłoszenie) 
(zaznaczyć właściwe) 
Jeśli „POZYTYWNA”, podmiot zostanie uznany za 
wyznaczony jako znany nadawca z państwa trze
ciego zatwierdzony pod względem unijnych środków 
ochrony lotnictwa (KC3). 

pozytywna/negatywna 

Jeżeli całościowa ocena jest negatywna, należy wymienić poniżej obszary, w których podmiot nie osiągnął 
wymaganego standardu ochrony bądź jest szczególnie narażony na zagrożenia. Należy także zamieścić wska
zania dotyczące wprowadzenia niezbędnych korekt w celu osiągnięcia wymaganego standardu ochrony, a tym 
samym pozytywnej oceny. 

Uwagi unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa 

Uwagi podmiotu 

Nazwa podmiotu zatwierdzającego: 

Data: 

Podpis: 

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób I podmiotów, w przypadku których przeprowadzono wizytacje I rozmowy 

Należy podać nazwę podmiotu, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz datę wizytacji lub rozmowy. 

Nazwa jednostki Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do 
kontaktów Data wizytacji/rozmowy 

(*) Dz.U. L 324 z 22.11.2012, s. 25.”; 

3) po dodatku 6-H1 dodaje się dodatki w brzmieniu: 

„DODATEK 6-H2 

DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ — ZAREJESTROWANY AGENT Z PAŃSTWA TRZECIEGO ZATWIERDZONY POD 
WZGLĘDEM UNIJNYCH ŚRODKÓW OCHRONY LOTNICTWA (RA3) 

W imieniu [nazwa agenta RA3] przyjmuję do wiadomości, co następuje: 

Niniejsze sprawozdanie określa poziom środków ochrony stosowanych wobec operacji przewozu ładunków drogą 
lotniczą do UE/EOG w odniesieniu do norm ochrony wymienionych w liście kontrolnej lub w niniejszym sprawoz
daniu. 

[Nazwa agenta RA3] może otrzymać oznaczenie „zarejestrowany agent z państwa trzeciego zatwierdzony pod 
względem unijnych środków ochrony lotnictwa (RA3)” jedynie w wyniku pomyślnego przejścia procedury zatwier
dzenia unijnych środków ochrony lotnictwa, po otrzymaniu oceny „POZYTYWNEJ” od unijnego podmiotu zatwier
dzającego ds. ochrony lotnictwa wymienionego w unijnej bazie danych dla zarejestrowanych agentów i znanych 
nadawców.
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Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim mowa, może to 
prowadzić do cofnięcia [nazwa agenta RA3] oznaczenia RA3 uzyskanego już w odniesieniu do danego obiektu, co 
uniemożliwi [nazwa agenta RA3] dostarczanie zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej 
do miejsca przeznaczenia w UE/EOG do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3. 

Niniejsze sprawozdanie jest ważne przez okres pięciu lat, a okres jego ważności upływa najpóźniej w dniu ................. 

W imieniu [nazwa agenta RA3] oświadczam, że: 

a) [nazwa agenta RA3] podejmie odpowiednie działania następcze w celu monitorowania norm potwierdzonych 
w sprawozdaniu. 

b) Wszelkie zmiany w działalności [nazwa agenta RA3] niewymagające pełnego powtórnego zatwierdzenia będą 
odnotowane na oryginale sprawozdania poprzez dodanie stosownych informacji przy jednoczesnym zachowaniu 
w widoczny sposób wcześniejszych informacji. Może to dotyczyć następujących zmian: 

1) całościową odpowiedzialność za ochronę przekazuje się innej osobie niż osoba wymieniona w pkt 1.8 dodatku 
6-C2 do rozporządzenia (UE) nr 185/2010; 

2) wszelkie inne zmiany dotyczące obiektów lub procedur, które mogą w sposób znaczący wpływać na ochronę. 

c) [nazwa agenta RA3] poinformuje przewoźnika ACC3 i agenta RA3, do których dostarcza ładunek lotniczy lub 
pocztę lotniczą, jeżeli [nazwa agent RA3] zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie już 
prowadzić operacji związanych z ładunkiem lotniczym/pocztą lotniczą lub nie będzie już w stanie spełniać 
wymagań zatwierdzonych w niniejszym sprawozdaniu. 

d) [nazwa agenta RA3] będzie utrzymywać poziom ochrony potwierdzony w niniejszym sprawozdaniu jako zgodny 
z celem określonym w liście kontrolnej oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzi w życie i będzie stosować 
wszelkie dodatkowe środki ochrony wymagane dla uzyskania oznaczenia RA3 w przypadku gdy normy bezpie
czeństwa zostaną uznane za niewystarczające, do momentu następnego zatwierdzenia działalności [nazwa agenta 
RA3]. 

W imieniu [nazwa agenta RA3] przyjmuję pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację. 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko w przedsiębiorstwie: 

Data: 

Podpis: 

DODATEK 6-H3 

DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ — ZNANY NADAWCA Z PAŃSTWA TRZECIEGO ZATWIERDZONY POD 
WZGLĘDEM UNIJNYCH ŚRODKÓW OCHRONY LOTNICTWA (KC3) 

W imieniu [nazwa nadawcy KC3] przyjmuję do wiadomości, co następuje: 

Niniejsze sprawozdanie określa poziom środków ochrony stosowanych wobec operacji przewozu ładunków lotni
czych kierowanych do UE/EOG (*) w odniesieniu do norm ochrony wymienionych w liście kontrolnej lub do których 
zawarto odniesienia (**). 

[Nazwa nadawcy KC3] może otrzymać oznaczenie „znany nadawca z państwa trzeciego zatwierdzony pod względem 
unijnych środków ochrony lotnictwa (KC3)” jedynie w wyniku pomyślnego przejścia procedury zatwierdzenia unijnych 
środków ochrony lotnictwa, po otrzymaniu oceny „POZYTYWNEJ” od unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. 
ochrony lotnictwa wymienionego w unijnej bazie danych dla zarejestrowanych agentów i znanych nadawców. 

Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim mowa, może to 
prowadzić do cofnięcia [nazwa nadawcy KC3] oznaczenia KC3 uzyskanego już w odniesieniu do danego obiektu, co 
uniemożliwi [nazwa nadawcy KC3] dostarczanie zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej 
do miejsca przeznaczenia w UE/EOG przewoźnikowi ACC3 lub zarejestrowanemu agentowi zatwierdzonemu pod 
względem unijnych środków ochrony lotnictwa z państwa trzeciego (RA3). 

Niniejsze sprawozdanie jest ważne przez okres pięciu lat, a okres jego ważności upływa najpóźniej w dniu ................. 

W imieniu [nazwa nadawcy KC3] oświadczam, że: 

a) [nazwa nadawcy KC3] podejmie odpowiednie działania następcze w celu monitorowania norm potwierdzonych 
w sprawozdaniu. 

b) Wszelkie zmiany w działalności [nazwa nadawcy KC3] niewymagające pełnego powtórnego zatwierdzenia będą 
odnotowane na oryginale sprawozdania poprzez dodanie stosownych informacji przy jednoczesnym zachowaniu 
w widoczny sposób wcześniejszych informacji. Może to dotyczyć następujących zmian: 

1) całościową odpowiedzialność za ochronę przekazuje się innej osobie niż osoba wymieniona w pkt 1.9 dodatku 
6-C4 do rozporządzenia (UE) nr 185/2010; 

2) wszelkie inne zmiany dotyczące obiektów lub procedur, które mogą w sposób znaczący wpływać na ochronę.
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c) [nazwa nadawcy KC3] poinformuje przewoźnika ACC3 i agenta RA3, do których dostarcza ładunek lotniczy lub 
pocztę lotniczą, jeżeli [nazwa nadawcy KC3] zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie już 
prowadzić operacji związanych z ładunkiem lotniczym/pocztą lotniczą lub nie będzie już w stanie spełniać 
wymagań zatwierdzonych w niniejszym sprawozdaniu. 

d) [nazwa nadawcy KC3] będzie utrzymywać poziom ochrony potwierdzony w niniejszym sprawozdaniu jako zgodny 
z celem określonym w liście kontrolnej oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzi w życie i będzie stosować 
wszelkie dodatkowe środki ochrony wymagane dla uzyskania oznaczenia KC3 w przypadku gdy normy bezpie
czeństwa zostaną uznane za niewystarczające, do momentu następnego zatwierdzenia działalności [nazwa nadawcy 
KC3]. 

W imieniu [nazwa nadawcy KC3] przyjmuję pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację. 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko w przedsiębiorstwie: 

Data: 

Podpis: 

___________ 
(*) Porty lotnicze położone w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, we Francji, 

w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niderlandach, Niemczech, Polsce, 
Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Zjedno
czonym Królestwie, a także w Islandii, Norwegii i Szwajcarii. 

(**) Rozporządzenie (UE) nr 185/2010 zmienione rozporządzeniami wykonawczymi (UE) nr 859/2011 i (UE) nr 
1082/2012.”
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	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 654/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do list kontrolnych zatwierdzania unijnych środków ochrony lotnictwa dla podmiotów z państw trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

