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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../2006

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, който 

отменя Регламент (ЕО) № 2320/2002

(Текст, отнасящ се за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, 

параграф 2, от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет1,
след консултиране с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,

като имат предвид, че:

  
1 ОВ С 185, 08.8.2006 г., стр. 17.
2 Становище на Европейския парламент от 15 юни 2006 г. (още непубликувано в 

Официален вестник), Обща позиция на Съвета от ... (още непубликувана в Официален 
вестник) и Позиция на Европейския парламент от ... (още непубликувана в Официален 
вестник).
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(1) За да се защитят лицата и стоките в рамките на Европейския съюз от актове на 

незаконна намеса в гражданското въздухоплаване, следва да бъдат установени общи 

правила за защита на сигурността в гражданското въздухоплаване. Тази цел следва да 

бъде постигната чрез определянето на общи правила и общи основни стандарти за 

сигурност на въздухоплаването, както и на механизми за контрол на спазването им.

(2) Желателно е, в интерес на общата сигурност на гражданското въздухоплаване, да се 

създаде основа за обща интерпретация на Приложение 17 към Конвенцията за 

международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г.

(3) Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 

2002 г., утвърждаващ общи правила в областта на сигурността на гражданското 

въздухоплаване1 бе приет в резултат на събитията от 11 септември 2001 г. в 

Съединените щати.

(4) Съдържанието на Регламент (ЕО) № 2320/2002 следва да бъде преразгледано в 

светлината на придобития опит, и самият Регламент следва да бъде отменен и заменен 

от настоящия регламент, като се търси опростяване, хармонизиране и изясняване на 

съществуващите правила и подобряване на равнищата на сигурност.

(5) Като се има предвид необходимостта от повече гъвкавост при приемане на мерки и 

процедури за сигурност, които да отговарят на преценките за нарастването на риска, и 

за да стане възможно въвеждането на нови технологии, настоящият Регламент следва 

да изложи основните принципи на това, което трябва да се направи, за да се опази 

гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, без да навлиза в 

технически и процедурни подробности за начина на тяхното осъществяване.

(6) Настоящият Регламент следва да се прилага спрямо обслужващи гражданското 

въздухоплаване летища, разположени на територията на дадена държава-членка, 

спрямо оператори, предоставящи услуги в такива летища, и спрямо субекти, 

предоставящи стоки и/или услуги в или посредством такива летища.

  
1 OВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 849/2004 (ОВ 

L 158, 30.4.2004 г., стр. 1).
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(7) Без да се засяга Конвенцията за престъпленията и някои други действия, извършвани на 

борда на въздухоплавателните средства (Токио, 1963 г.), Конвенцията за борба с 

незаконното завладяване на самолети (Хага, 1970 г.) и Конвенцията за преследване на 

незаконните действия, насочени срещу сигурността на гражданското въздухоплаване 

(Монреал, 1971 г.), настоящият Регламент следва също така да урежда мерките за 

сигурност, които да се прилагат на борда на въздухоплавателните средства или по 

време на полет от въздушните превозвачи на Общността.

(8) Всяка държава-членка може да реши за себе си дали да разположи служители по 

сигурността по време на полет във въздухоплавателните средства, регистрирани в тази 

държава-членка, и във въздухоплавателните средства на въздушните превозвачи, 

лицензирани от тази държава-членка.

(9) Различните видове гражданско въздухоплаване не носят непременно едно и също 

равнище на заплаха. При определяне на общи основни стандарти за сигурност във 

въздухоплаването следва да се вземат предвид размерът на въздухоплавателното 

средство, естеството на дейността и/или честотата на дейностите в летищата с оглед 

допускане на изключения.

(10) На държавите-членки следва също така да бъде позволено, на основата на оценка на 

риска, да прилагат по-строги мерки от тези, постановени в настоящия Регламент.

(11) Третите страни могат да изискват прилагането на мерки, различни от изложените в 

настоящия Регламент, по отношение на полетите от летище в някоя държава-членка до 

или над въпросната трета страна. Все пак, без да се засягат каквито и да е двустранни 

споразумения, по които Общността е страна, следва Комисията да има възможност да 

разглежда мерките, изисквани от третата страна.

(12) Въпреки че в рамките на една държава-членка може да съществуват два или повече 

органа, които се занимават със сигурността на въздухоплаването, всяка държава-членка 

следва да определи един от тях, който да отговаря за координирането и контрола върху 

прилагането на общи основни стандарти за сигурност на въздухоплаването.
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(13) За да се определят отговорностите за прилагане на общи основни стандарти за 

сигурност на въздухоплаването и за да се опише какви мерки се изискват от 

операторите и другите субекти за тази цел, всяка държава-членка следва да разработи 

Национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване. Освен това, всеки 

летищен оператор, въздушен превозвач и субект, прилагащ стандарти за сигурност на 

въздухоплаването, следва да разработи, прилага и поддържа програма за сигурност с 

оглед спазването както на настоящия Регламент, така и на всяка съществуваща 

национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване.

(14) За проследяване на спазването на настоящия регламент и националната програма за 

сигурност на гражданското въздухоплаване, всяка държава-членка следва да разработи 

и осигури прилагането на национална програма за проверка на качеството на 

сигурността на гражданското въздухоплаване.

(15) За проследяване на прилагането на настоящия регламент от държавите-членки, и също 

така за да се направят препоръки за подобряване сигурността на въздухоплаването, 

Комисията следва да провежда проверки, включително и необявени предварително.

(16) Изпълнителните актове, определящи общи мерки и процедури за прилагане на общи 

основни стандарти за сигурност на въздухоплаването и съдържащи поверителна 

информация за сигурността, заедно с докладите от проверките на Комисията и 

отговорите от съответните власти, следва да се считат за „Класифицирана информация 

на ЕС“, по смисъла на Решение на Комисията 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом от 29 

ноември 2001 г., за изменение на вътрешния  процедурен правилник1. Тези документи 

не следва да бъдат публикувани; те следва само да бъдат поставени на разположение на 

онези оператори и субекти, които имат законен интерес.

(17) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в 

съответствие с Решение 1999/468/ЕС на Съвета от 28 юни 1999 г., с което се 

установяват редът и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията2.

  
1 OВ L 317, 03.12.2001 г., стр. 1.
2 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО 

(ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
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(18) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за определяне 

на условията, при които се приемат мерките, посочени в член 4, параграф 3, и член 9, 

параграф 2. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят 

несъществени елементи от настоящия регламент, или да го допълнят с прибавянето на 

нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с регулаторната 

процедура и контрола, предвиден по член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета.

(19) Следва да се изведе на преден план целта за "едноетапна проверка" за всички полети в 

рамките на Европейския съюз .

(20) Настоящият регламент не засяга прилагането на правилата за безопасност на 

въздухоплаването, включително тези, които се отнасят до транспортирането на опасни 

стоки.

(21) Държавите-членки следва да определят санкциите, приложими при нарушаване на 

разпоредбите на настоящия регламент. Предвидените санкции, които могат да бъдат от 

гражданско или административно естество, следва да бъдат ефективни, съразмерни и с 

възпиращ ефект.

(22) Министерското изявление относно летището в Гибралтар, договорено в Кордова на 18 

септември 2006 г. по време на първата министерска среща на Форума за диалог относно 

Гибралтар, ще замени Съвместната декларация за летище Гибралтар, направена в 

Лондон на 2 декември 1987 г., и цялостното  спазване ще се счита за спазване на 

декларацията от 1987 г.

(23) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно опазване на гражданското 

въздухоплаване от актове на незаконна намеса и предоставяне на основа за обща 

интерпретация на Приложение 17 от Конвенцията за международно гражданско 

въздухоплаване от Чикаго, не могат да бъдат изцяло постигнати от държавите-членки и 

следователно, поради обхвата и въздействието на настоящия регламент, могат да бъдат 

по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приема мерки в 

съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В 

съответствие с принципа за пропорционалност, формулиран в този член, настоящият 

регламент не предвижда повече от необходимото за постигане на тези цели.
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цели

1. Настоящият регламент определя общи правила за опазване на гражданското 

въздухоплаване от актове на незаконна намеса.

Той също така предоставя основа за обща интерпретация на Приложение 17 на 

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго.

2. Средствата за постигане на целите, изложени в параграфи 1 и 2, са:

а) определяне на общи правила и общи основни стандарти за сигурност на 

въздухоплаването;

б) механизми за контрол на спазването им.

Член 2

Приложно поле

1. Настоящият регламент се прилага за:

а) всички летища или части от летища, разположени на територията на държавите-

членки, които не се използват изключително за военни цели;

б) всички оператори, включително въздушни превозвачи, които предоставят услуги 

в летищата, упоменати в точка а);

в) всички субекти, прилагащи стандарти за сигурност на въздухоплаването, които 

оперират от помещения, разположени в или извън помещенията на летището, и 

предоставят стоки и/или услуги в или посредством летищата, упоменати в точка 

а).
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2. Подразбира се, че прилагането на настоящия регламент за летище Гибралтар няма да 
накърни съответните правни позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство по 
отношение на спора за суверенитет над територията, на която е разположено летището.

Член 3
Определения

За целите на настоящия регламент:

1) „гражданско въздухоплаване“ означава всяка въздухоплавателна операция, извършена 
от гражданско въздухоплавателно средство, с изключение на операциите, извършени от
държавните въздухоплавателни средства, упоменати в член 3 на Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго;

2) „сигурност на въздухоплаването” означава комбинацията от мерки и човешки и 
материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове 
на незаконна намеса.

3) „оператор“ означава лице, организация или предприятие ангажирано, или предлагащо 
да се ангажира, с въздушно-транспортна операция;

4) „въздушен превозвач” означава въздушнотранспортно предприятие, притежаващо 
валиден лиценз за дейност или еквивалент на такъв; 

5) „въздушен превозвач на Общността” означава въздушен превозвач с валиден лиценз за 
осъществяване на дейност, който му е издаден от държава-членка в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно 
лицензирането на въздушни превозвачи1;

6) „субект“ означава лице, организация или предприятие, различно от оператор;

7) „забранени предмети“ означава оръжия, експлозиви или други опасни устройства, 
предмети или вещества, които могат да бъдат използвани за извършване на акт на 
незаконна намеса;

  
1 OВ L 240, 24.08.1992 г., стр. 1.
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8) „проверка“ означава прилагане на технически или други средства, предназначени да 

идентифицират и/или откриват забранени предмети;

9) „контрол по сигурността“ означава прилагането на средства, с които може да се 

предотврати въвеждането на забранени предмети;

10) „контрол на достъпа“ означава прилагането на средства, с които може да бъде 

предотвратен достъпът на лица или превозни средства, които нямат разрешение за 

такъв;

11) „съоръжение за излитане и кацане” означава зоната за придвижване на летището, 

прилежащите терени и сгради или части от тях, достъпът до които е ограничен;

12) “охраняеми граници” означава онези части от летището, прилежащите терени и сгради 

или части от тях, които не са част от съоръжението за излитане и кацане;

13) "зона с ограничен достъп" е зоната откъм съоръжението за излитане и кацане на 

летището, където, освен ограничаване на достъпа, се прилагат и други стандарти за 

сигурност на въздухоплаването.

14) „демаркирана зона“ означава зона, която е отделена посредством средства за контрол 

на достъпа или от зоните за сигурност, или, ако самата демаркирана зона е и зона за 

сигурност, от другите зони за сигурност на летището;

15) „цялостна проверка” означава проверка на самоличността и миналото на дадено лице, 

включително съдебното му досие, като част от преценката дали лицето следва да 

получи достъп без охрана до обезопасени зони с ограничен достъп;

16) „трансферни пътници, багаж, товар или поща“ означава пътници, багаж, товар или 

поща, заминаващи с въздухоплавателно средство, различно от това с което са 

пристигнали;
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17) „транзитни пътници, багаж, товар или поща“ означава пътници, багаж, товар или поща, 

заминаващи със същото въздухоплавателно средство с което са пристигнали;

18) „потенциален нарушител“ означава пътник, който или бива депортиран, или е лице, 

считано за неподлежащо на достъп по причини, отнасящи се до имиграцията, или е 

лице задържано въз основа на законно разпореждане;

19) „ръчен багаж“ означава багаж, предназначен за пренос в салона за пътници на 

въздухоплавателното средство.

20) „регистриран багаж“ означава багаж, предназначен за пренос в багажното помещение 

на въздухоплавателното средство.

21) „придружен регистриран багаж“ означава багаж, превозван във въздухоплавателното 

средство, който е регистриран за полет от пътник, пътуващ на борда на същото 

въздухоплавателно средство;

22) „поща на въздушен превозвач“ означава поща, източникът и дестинацията на която са 

въздушни превозвачи;

23) „материали на въздушен превозвач“ означава материали, източникът и дестинацията на 

които са въздушни превозвачи или се ползват от такъв;

24) „поща“ означава пратки на кореспонденция и други предмети, различни от пощата на 

въздушния превозвач, предоставени от и предназначени за доставка в пощенските 

служби, съгласно правилата на Всемирния пощенски съюз;

25) „товар“ означава всякаква собственост, предназначена за пренасяне на 

въздухоплавателно средство, различна от багаж, поща, поща на въздушния превозвач, 

материали на въздушния превозвач и продоволствия за полета;

26) „пълноправен контрольор“ означава въздушен превозвач, агент, товароизпращач или 

друг субект, който осигурява контрола на сигурността по отношение на товара или 

пощата; 
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27) „познат изпращач“ означава изпращач, който предоставя товар или поща за своя 

собствена сметка и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за 

сигурност, които са достатъчни за допускане на товара или пощата за пренасяне от 

всякакво въздухоплавателно средство;

28) „регистриран изпращач“ означава изпращач, който предоставя товар или поща за своя 

собствена сметка, и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за 

сигурност, които са достатъчни за допускане на товара до товарни въздухоплавателни 

средства или на пощата до пощенски въздухоплавателни средства;

29) „проверка за сигурност на въздухоплавателното средство“ означава проверка на тези от 

вътрешните части на въздухоплавателното средство, до които е възможно да са имали 

достъп пътници, както и проверка на багажното отделение, за евентуално откриване на 

забранени предмети и незаконна намеса във въздухоплавателното средство;

30) „претърсване за сигурност на въздухоплавателното средство“ означава оглед на 

вътрешните и външните достъпни части на въздухоплавателното средство с цел 

откриване на забранени предмети и незаконна намеса във въздухоплавателното 

средство;

31) „служител по сигурността на полета“ означава лице, наето от дадена държава да пътува 

на въздухоплавателното средство на лицензиран от нея въздушен превозвач, с цел 

защита на това средство и неговите пътници от актове на незаконна намеса.

Член 4

Общи основни стандарти

1. Общите основни стандарти за опазване на гражданското въздухоплаване от актове на 

незаконна намеса са изложени в Приложението.

2. Подробните мерки за въвеждането на общите основни стандарти, упоменати в параграф 

1, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 2. 

Тези мерки се отнасят по-специално до:
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а) методите на проверка, контрол на достъпа и други видове контрол за сигурност;

б) методите за извършване на проверки за сигурност и за претърсване за сигурност 

на въздухоплавателното средство;

в) забранените предмети;

г) работните критерии и проверките за приемане на оборудването;

д) изискванията за подбор и обучение на персонала;

е) определянето на критичните части на зоните с ограничен достъп;

ж) задълженията и процедурите за утвърждаване на пълноправните пълномощници, 

познатите изпращачи и регистрираните изпращачи;

з) категориите лица, стоки и въздухоплавателни средства, които поради обективни 

причини подлежат на специални процедури за сигурност или се освобождават от 

проверка, контрол на достъпа или други видове контрол за сигурност.

3. Чрез изменение на настоящия регламент с решение съобразно законовата процедура за 

строг контрол, посочена в член 15, параграф 3, Комисията определя критерии, които да 

позволят на държавите-членки да допускат изключения от общите основни стандарти, 

посочени в параграф 1, и да приемат алтернативни мерки за сигурност, осигуряващи 

адекватно равнище на защита въз основа на оценка на местния риск. Такива 

алтернативни мерки се мотивират от съображения, отнасящи се до размера на 

въздухоплавателното средство, или от съображения, отнасящи се до естеството, мащаба 

или честотата на операциите или на други свързани с тях дейности.

При наличието на неотложна критична ситуация, Комисията може да използва 

предвидената за критични ситуации процедура, посочена в член 15, параграф 4.

Държавите-членки информират Комисията за такива мерки.
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4. Държавите-членки гарантират прилагането на тяхна територия на общите основни 

стандарти, упоменати в параграф 1. Когато дадена държава-членка има основания да 

счита, че равнището на сигурност на въздухоплаването е компрометирано поради 

нарушаване на мерките за сигурност, тя обезпечава своевременното предприемане на 

подходящи действия за отстраняване на тези нарушения и осигуряване постоянна 

сигурността на гражданското въздухоплаване.

Член 5

По-строги мерки, прилагани от държавите-членки

1. Държавите-членки могат да прилагат по-строги мерки от общите основни стандарти, 

упоменати в член 4. При това, те действат на основата на оценка на риска и в 

съответствие с общностното право. Мерките са подходящи, обективни, 

недискриминационни и пропорционални на риска заради който са предприети. 

2. Държавите-членки информират Комисията за такива мерки възможно най-бързо след 

прилагането им. Веднага след получаването на такава информация, Комисията я 

предава на останалите държави-членки.

3. Държавите-членки не са задължени да информират Комисията, ако съответните мерки 

са ограничени до даден полет на определена дата.

Член 6

Мерки за сигурност, изисквани от трети страни

1. Без да се засягат двустранните споразумения, по които Общността е страна, държавите-

членки информират Комисията за мерките за сигурност, изисквани от трета страна, ако 

те се различават от общите основни стандарти, упоменати в член 4, по отношение на 

полетите от някое летище в дадена държава-членка до, или през, тази трета страна.
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2. По искане на съответната държава-членка или по собствена инициатива, Комисията 

разглежда прилагането на изложените в параграф 1 мерки и може, в съответствие с 

процедурата, посочена в член 15,параграф 2, да изготви подходящ отговор до

съответната трета страна.

3. Параграф 1 и параграф 2 не се прилагат, ако:

а) съответната държава-членка прилага посочените мерки в съответствие с член 5;

или

б) изискването на третата страна е ограничено до даден полет на определена дата.

Член 7

Компетентен орган

Когато в една държава-членка два или повече органа на властта са ангажирани в сигурността 

на гражданското въздухоплаване, тази държава-членка определя един орган (наричан по-

нататък „компетентен орган“), който да отговаря за координирането и наблюдението на 

прилагането на общите основни стандарти, упоменати в член 4.

Член 8

Национална програма за сигурност на гражданското въздухоплаване

1. Всяка държава-членка разработва, прилага и поддържа национална програма за 

сигурност на гражданското въздухоплаване.

Тази програма определя отговорностите за прилагането на общите основни стандарти, 

упоменати в член 4, и описва мерките, които се изискват за тази цел от операторите и 

субектите.
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2. Компетентният орган предоставя в писмена форма, въз основа на „нуждата от 

информация“, съответстващи части от националната програма за сигурност на 

гражданското въздухоплаване на операторите и субектите, за които той счита, че имат 

законен интерес.

Член 9

Национална програма за контрол на качеството

1. Всяка държава-членка разработва, прилага и поддържа национална програма за 

контрол на качеството.

Тази програма позволява на държавата-членка да проверява качеството на сигурността 

на гражданското въздухоплаване с оглед проследяване спазването на настоящия 

регламент, както и на националната програма за сигурност на гражданското 

въздухоплаване.

2. Подробните разпоредби за националната програма за контрол на качеството се приемат 

посредством изменение на настоящия регламент, като се прибавя приложение в 

съответствие с регулаторната контролна процедура, посочена в член 15, параграф 3.

При наличието на неотложна критична ситуация, Комисията може да използва 

предвидената за критични ситуации процедура, посочена в член 15, параграф 4.

Програмата позволява бързото откриване и коригиране на пропуските. Тя гарантира, 

също така, поддържането на пряко постоянно наблюдение на всички летища, оператори 

и субекти, отговорни за прилагането на стандартите за сигурност във 

въздухоплаването, които са разположени на територията на съответната държава-

членка, от страна на или под надзора на компетентния орган.
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Член 10
Програма за сигурност на летищата

1. Всеки оператор на летище разработва, прилага и поддържа програма за сигурност на 
летището.

Тази програма описва методите и процедурите, които трябва да се следват от оператора 
на летището, за да се отговори на изискванията на настоящия регламент, както и на 
националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване на държавата-
членка, в която е разположено летището.

Програмата включва вътрешни разпоредби за контрол на качеството, в които се 
описват начините за контрол на прилагането на тези методи и процедури от оператора 
на летището.

2. Програмата за сигурност на летището се представя пред компетентния орган, който при 
необходимост може да предприеме по-нататъшни действия.

Член 11
Програма за сигурност на въздушните превозвачи

1. Всеки въздушен превозвач разработва, прилага и поддържа програма за сигурност на 
въздушния превозвач.

Тази програма описва методите и процедурите, които трябва да се следват от 
въздушния превозвач, за да се отговори на изискванията на настоящия регламент, както 
и на националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване на 
държавата-членка, от която той предоставя услуги.

Програмата включва вътрешни разпоредби за контрол на качеството, в които се 
описват начините за контрол на прилагането на тези методи и процедури от въздушния 
превозвач.

2. При поискване, програмата за сигурност на въздушния превозвач се представя пред 
компетентния орган, който може да предприеме по-нататъшни действия, ако е 
необходимо.
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3. Когато програмата за сигурност на даден въздушен превозвач на Общността е 

утвърдена от компетентния орган на държавата-членка, издала лиценза за дейност, 

въздушният превозвач се признава от всички останали държави-членки за изпълнил 

изискванията по параграф 1. Това не накърнява правото на дадена държава-членка да 

изиска от всеки въздушен превозвач подробности за прилагането на:

а) мерките за сигурност, прилагани от тази държава-членка, съгласно член 5; и/или

б) местните процедури, които се прилагат на обслужваните летища.

Член 12

Програма за сигурност на субектите

1. Всеки субект, от който националната програма за сигурност на гражданското 

въздухоплаване, посочена в член 8, изисква да прилага стандарти за сигурност на 

въздухоплаването, разработва, прилага и поддържа програма за сигурност на субекта.

Тази програма описва методите и процедурите, които трябва да се следват от субекта, 

за да се отговори на изискванията на националната програма за сигурност на 

гражданското въздухоплаване на държавата-членка по отношение на неговите дейности 

в тази държава-членка.

Програмата включва вътрешни разпоредби за контрол на качеството,в които се описват 

начините за контрол на прилагането на тези методи и процедури от субекта.

2. При поискване, програмата се представя пред компетентния орган на съответната 

държава-членка, който може да предприеме по-нататъшни действия, ако е необходимо.
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Член 13

Проверки от Комисията

1. Комисията в сътрудничество с компетентния орган в съответната държава-членка 

провежда проверки, включително проверки на летищата, операторите и субектите, 

които прилагат стандартите за сигурност на въздухоплаването, за да наблюдава 

прилагането на настоящия регламент от държавите-членки и, ако е необходимо, да 

направи препоръки за подобряване сигурността на въздухоплаването. За тази цел, 

компетентният орган уведомява писмено Комисията за всички летища на своя 

територия, обслужващи гражданското въздухоплаване, различни от регламентираните 

от член 4, параграф 3. 

Процедурите за извършване на проверки от Комисията се приемат съгласно 

процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

2. Проверките на Комисията на летища, оператори и субекти, които прилагат стандарти за 

сигурност на въздухоплаването, не се оповестяват предварително. Комисията 

информира своевременно съответната държава-членка за насрочената проверка.

3. Всеки доклад за проверка на Комисията се предоставя на компетентния орган на 

съответната държава-членка, който в отговор излага мерките, предприети за 

премахване на констатираните пропуски.

Докладът, заедно с отговора на компетентния орган, се предоставят впоследствие на 

компетентните органи на останалите държави-членки.
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Член 14

Разпространяване на информация

Следните документи се считат за „класифицирани документи на ЕС“ за целите на Решение 

2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом, и не се оповестяват публично:

а) мерките и процедурите, упоменати в член 4, параграф 2, член 4, параграф 3, член 5, 

параграф 1, и член 6, параграф 1, ако съдържат чувствителна по отношение на 

сигурността информация; 

б) докладите от проверките на Комисията и отговорите на компетентните органи, 

упоменати в член 13, параграф 3.

Член 15

Процедури на Комитета

1. Комисията се подпомага от Комитет.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от 

Решение 1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6, на Решение 1999/468/ЕО, се установява на 

един месец.

3. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1 до 4, и член 7 

на Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4. При позоваване на настоящият параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1, 2 и 6, и 

член 7 на Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
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Член 16

Санкции

Държавите-членки формулират правилата за санкции, приложими при нарушения на 

разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират 

тяхното приложение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и с 

възпиращ ефект.

Член 17

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2320/2002 се отменя.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ...*, с изключение на член 4, параграф 2 и 3, член 9, параграф 2, член 13, 

параграф 1, и член 15, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във всички 

държави-членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

________________________

  
* Две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ОСНОВНИ СТАНДАРТИ (ЧЛЕН 4)

1. СИГУРНОСТ НА ЛЕТИЩАТА

1.1. Изисквания за планиране на летищата

1. Когато се планират и изграждат нови летищни съоръжения или се променят 

съществуващите такива, се вземат предвид изцяло изискванията за прилагане на 

общите основни стандарти, изложени в настоящото приложение и изпълнителните му 

актове.

2. На летищата се определят следните зони:

а) охраняеми граници;

б) съоръжение за излитане и кацане;

в) зони с ограничен достъп както и

г) критични части на зоните с ограничен достъп.

1.2. Контрол на достъпа

1. Достъпът до съоръженията за излитане и кацане е ограничен, за да се предотврати 

проникването до тях на лица и превозни средства, които нямат разрешение за това.

2. Влизането в зоните с ограничен достъп се контролира, за да се гарантира, че в тях няма 

да проникнат лица и превозни средства, които нямат разрешение за това.
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3. На лицата и превозните средства може да бъде разрешено да влязат в съоръжението за 

излитане и кацане и в зоните с ограничен достъп само ако те отговарят на 

необходимите условия за сигурност.

4. Лицата, включително членовете на екипажа, трябва да са преминали успешно 

цялостната проверка, преди да им бъде издадена карта за самоличност на член на 

екипажа или летищна карта за самоличност, разрешаваща им да влизат непридружени в 

зоните с ограничен достъп. 

1.3. Проверка на лица, които не са пътници, и на пренасяните вещи

1. Лицата, които не са пътници, заедно с пренасяните вещи, се проверяват на принципа на 

постоянните случайни проверки при влизане в зоните с ограничен достъп, за да се 

предотврати внасянето на забранени предмети в тези зони.

2. Лицата, които не са пътници, заедно с пренасяните вещи, се проверяват при влизане в 

критичните части на зоните с ограничен достъп, за да се предотврати внасянето на 

забранени предмети в тези зони.

1.4. Проверка на превозните средства

Превозните средства, които влизат в зоната с ограничен достъп, се проверяват, за да се 

предотврати внасянето на забранени предмети в тази зона.

1.5. Наблюдение, патрули и други видове физически контрол

Наблюдение, патрулиране и други видове физически контрол се извършват на летищата и, 

когато това е уместно, в прилежащите зони, до които има обществен достъп, за да се 

идентифицират лица с подозрително поведение, да се открият слаби места, които биха могли 

да бъдат използвани за извършване на акт на незаконна намеса, и да се възпрат лицата, 

възнамеряващи да извършат такъв акт.
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2. ДЕМАРКИРАНИ ЗОНИ НА ЛЕТИЩАТА

Въздухоплавателните средства, паркирани в демаркираните зони на летищата, за които се 
прилагат алтернативните мерки, посочени в член 4, параграф 3, се отделят от 
въздухоплавателните средства, за които изцяло важат общите основни стандарти, за да се 
гарантира, че не се нарушават стандартите за сигурност, които се прилагат към 
въздухоплавателното средство, пътниците, багажа, товара и пощата на последните.

3. СИГУРНОСТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

1. Преди излитане, въздухоплавателното средство се подлага на проверка или 
претърсване за сигурност, за да се гарантира, че на борда няма забранени предмети.
Към транзитните въздухоплавателни средства могат да бъдат приложени други 
подходящи мерки.

2. Всяко въздухоплавателно средство се защитава от незаконна намеса.

4. ПЪТНИЦИ И РЪЧЕН БАГАЖ

4.1. Проверка на пътниците и ръчния багаж

1. Трансферните, транзитните и качващите се от съответното летище пътници, както и 
техния ръчен багаж се проверяват, за да се предотврати внасянето на забранени 
предмети в зоните с ограничен достъп и на борда на въздухоплавателните средства.

2. Трансферните пътници и техният ръчен багаж могат да бъдат освободени от проверка 
ако:

а) пристигат от държава-членка, освен ако Комисията или държавата-членка са 
предоставили информация, че тези пътници и техният ръчен багаж не могат да се 
считат за проверени съгласно общите основни стандарти; или

б) пристигат от трета страна, където прилаганите стандарти за сигурност са 
признати за отговарящи на общите основни стандарти в съответствие с 
процедурата, посочена в член 15, параграф 2.
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3. Транзитните пътници и техният ръчен багаж могат да бъдат освободени от проверка 

ако:

а) останат на борда на въздухоплавателното средство; или

б) не се смесват с проверени заминаващи пътници, различни от тези, които се качват 

на същото въздухоплавателно средство; или

в) пристигат от държава-членка, освен в случаите, в които Комисията или 

държавата-членка са предоставили информация, че тези пътници и техният ръчен 

багаж не могат да се считат за проверени съгласно общите основни стандарти;

или

г) пристигат от трета страна, където прилаганите стандарти за сигурност са 

признати за отговарящи на общите основни стандарти в съответствие с 

процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

4.2. Защита на пътниците и ръчния багаж

1. Пътниците и техният ръчен багаж се защитават от незаконна намеса от мястото им на 

проверка до излитане на въздухоплавателното средство, на което се превозват.

2. Проверените излитащи пътници не се смесват с пристигащите пътници, освен ако:

а) пътниците пристигат от държава-членка, стига Комисията или държавата-членка 

да не са предоставили информация, че тези пристигащи пътници и техният ръчен 

багаж не могат да се считат за проверени съгласно общите основни стандарти;

или

б) пътниците пристигат от трета страна, където прилаганите стандарти за сигурност 

са признати за отговарящи на общите основни стандарти в съответствие с 

процедурата, посочена в член 15, параграф 2.
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4.3. Потенциални нарушители

Преди излитане потенциалните нарушители се подлагат на подходящи мерки за сигурност.

5. РЕГИСТРИРАН БАГАЖ

5.1. Проверка на регистрирания багаж

1. Целият регистриран багаж се проверява преди да бъде натоварен на 

въздухоплавателното средство, за да се предотврати внасянето на забранени предмети в 

зоната с ограничен достъп или на борда на въздухоплавателното средство.

2. Трансферният регистриран багаж може да не се проверява, ако:

а) пристига от държава-членка, стига Комисията или държавата-членка да не са 

предоставили информация, че този регистриран багаж не може да се счита за 

проверен съгласно общите основни стандарти; или

б) пристига от трета страна, където прилаганите стандарти за сигурност са признати 

за отговарящи на общите основни стандарти в съответствие с процедурата, 

посочена в член 15, параграф 2.

3. Транзитният регистриран багаж може да не се проверява, ако остане на борда на 

въздухоплавателното средство.

5.2. Защита на регистрирания багаж

Регистрираният багаж, пренасян от някое въздухоплавателно средство, се защитава срещу 

незаконно действие от мястото на проверката му или от мястото на приемането му от 

въздушния превозвач (в зависимост от това, което от двете места е първо), до излитането на 

въздухоплавателното средство, с което той се пренася.
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5.3. Обработка на регистрирания багаж

1. Всеки отделен регистриран багаж се идентифицира като придружен или непридружен.

2. Непридруженият багаж не се транспортира, освен ако той е бил разделен от пътника 

поради фактори извън неговия контрол или е бил подложен на допълнителен контрол 

за сигурност.

6. ТОВАР И ПОЩА

6.1. Контрол по сигурността на товара и пощата

1. Всеки товар или поща се подлага на контрол за сигурност, преди да бъде натоварен на 

въздухоплавателното средство. Въздушните превозвачи не приемат за превозване на 

въздухоплавателно средство товари или поща, освен ако самите те не са ги подложили 

на контрол или ако подлагането на контрол не е потвърдено и отчетено с документ от 

пълноправен контролиращ служител, познат изпращач или регистриран изпращач.

2. Трансферните товари и поща могат да се подложат на мерки за алтернативен контрол 

по сигурността, които ще бъдат описани подробно в изпълнителен акт.

3. Транзитните товари и поща могат да се освободят от контрол за сигурност, ако останат 

на борда на въздухоплавателното средство.

6.2. Защита на товара и пощата

1. Товарът и пощата, които се превозват на въздухоплавателно средство, са защитени от 

незаконни действия от момента на провеждане на контрола за сигурност до излитането 

на въздухоплавателното средство, на което те се превозват.

2. Товарът и пощата, които не са адекватно защитени от незаконни действия след 

провеждане на контрола за сигурност, се проверяват.
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7. ПОЩА И МАТЕРИАЛИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПРЕВОЗВАЧ

Пощата и материалите на въздушния превозвач се подлагат на контрол за сигурност и след 

това се пазят, докато бъдат натоварени на въздухоплавателното средство, за да се 

предотврати внасянето на забранени предмети на борда на въздухоплавателното средство.

8. СТОКИ, ПРЕДНАЧНАЧЕНИ ЗА ПОЛЕТА

Предназначените за полета стоки, включително хранителните продукти, предназначени за 

превозване или използване на борда на въздухоплавателното средство, се подлагат на 

контрол за сигурност и след това се пазят до натоварването им на въздухоплавателното 

средство, за да се предотврати внасянето на забранени предмети на борда му.

9. СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛЕТИЩАТА

Стоките, предназначени за продажба или използване в зоните с ограничен достъп, 

включително стоките за безмитните магазини и ресторанти, се подлагат на контрол за 

сигурност, за да се предотврати внасянето на забранени предмети в тези зони.

10. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТА

1. Без да се засягат приложимите правила за безопасност на въздухоплаването:

а) се предотвратява проникването на лица, които нямат разрешение за това, в 

кабината на екипажа по време на полет;

б) спрямо потенциалните нарушители се прилагат подходящи мерки за сигурност по 

време на полета.

2. Предприемат се подходящи мерки за сигурност, като обучение на екипажа и салонния 

персонал, за предотвратяване на актове на незаконна намеса по време на полет.
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3. В салона или в кабината на екипажа на въздухоплавателното средство не се внасят 

оръжия, освен ако не е дадено разрешение от съответните държави, съгласно с техните 

национални законодателства.

4. Параграф 3 се прилага и към служителите по сигурността на полета, ако те носят 

оръжия.

11. НАЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

1. Лицата, провеждащи или отговарящи за провеждането на проверки, контрол на достъпа 

или друг контрол по сигурността, се наемат, обучават и, когато е необходимо, им се 

издават свидетелства, които да гарантират, че те отговарят на изискванията за наемане 

на работа и са компетентни да поемат поверените им задълженията.

2. Лица, които не са пътници и които е необходимо да влизат в зоните с ограничен 

достъп, преминават обучение по сигурността, преди да им се издаде летищна карта за 

самоличност или карта за самоличност на член на екипажа.

3. Обучението, упоменато в параграфи 1 и 2, се провежда под форма на въвеждащо и 

периодично обучение.

4. Инструкторите, ангажирани с обучението на лицата, посочени в параграфи 1 и 2, 

притежават необходимата квалификация.

12. ОБОРУДВАНЕ ЗА СИГУРНОСТ

Оборудването, използвано за проверка, контрол на достъпа и други видове контрол за 

сигурност, трябва да бъде в състояние да извършва съответния контрол по сигурността.
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I. Introduction

In September 2005 the Commission tabled a proposal for a Council Regulation replacing

Regulation (EC) N° 2320/2002 of the European Parliament and of the Council establishing 

common rules in the field of civil aviation security 1. That Regulation, which had been drafted 

and adopted in response to the terrorist attacks of 11 September 2001 in the United States, has 

been in force since January 2003. The replacement of Regulation 2320/2002 with a new text 

is considered necessary because its application has given rise to a number of implementation

problems.

On 15 June 2006, the European Parliament adopted its opinion at first reading, 

containing 85 amendments.

The Council seriously examined the possibility of reaching an agreement with the European 

Parliament at first reading on the text of the draft Regulation. During informal contacts with 

representatives of the European Parliament, it appeared however that the issue of financing 

the security measures would need to be studied more carefully in order to arrive at a text that 

would be acceptable to all parties. The Council therefore decided to adopt a common position, 

taking account as much as possible of the amendments by the European Parliament at first 

reading, and to seek an agreement with the European Parliament at a later stage.

Following revision of the entire text by legal-linguistic experts, the Council adopted its 

common position on 11December 2006 In adopting this position, the Council took good note 

of the opinion of the European Parliament at first reading, accepting 46 amendments.   

The Council took also note of the opinion of the Economic and Social Committee. 

  
1 OJ L 355, 30.12.2002, p. 1.
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II. Analysis of the Common Position

The Council was able to agree on the main lines of the Commission proposal. On some 

points, however, the Council decided to modify the text, generally in order to make it clearer, 

simpler and easier to understand.

The most significant changes made by the Council to the Commission’s proposal were in the 

two areas identified below:

Firstly, with respect to comitology, the Council took into account the new rules which were 

adopted by the Council in July 2006 1. The new regulatory procedure with scrutiny introduced 

by these new rules, which gives greater powers to the European Parliament, is foreseen in 

Articles 4(3) and 9(2) of the draft Regulation. Article 4(3) relates to the criteria under which 

Member States may derogate from the general standards for small airports or small aircrafts. 

Article 9(2) specifies the standards applicable to Member States’ national quality control 

programmes.

Secondly, Article 5(2) allows Member States to apply stricter national measures than those 

contained in the Regulation. Given the issues at stake, the gravity of the various security 

threats and the fast-changing circumstances surrounding these threats, the Council took the 

view that Member States should have a sufficient margin of manoeuvre to impose any 

additional or special measures they judge necessary. Such measures should not, in the opinion 

of the Council, require special justification at Community level.

With regard to the amendments proposed by the European Parliament, the Council was able to 

accept, entirely or partially, the following 46 amendments:

2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 33, 34, 37, 40, 45-49, 51, 53-58, 65-68, 73, 77-

79, 82 and 84.

  
1 OJ L 200, 22.7.2006, p. 11.
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However, the Council was unable to accept a number of other amendments. Chief among 

these are amendments 3, 35, 43 and 44 on the financing of security arrangements under the 

Regulation. The Council holds that it is inappropriate for a technical regulation such as the 

one at hand to contain requirements or obligations on financing. The principle of subsidiarity 

dictates that such questions be addressed at national level. 

A number of other amendments were not accepted, or were partially not accepted, because 

they extended the scope of the Regulation beyond the security objectives which it is designed 

to meet. This is the case notably for amendments 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 and 85. Amendments 

1, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 and 74 were not accepted, wholly or 

partially, on the grounds that they contradicted other parts of the draft Regulation, did not add 

any substantive meaning to the text or were not in line with accepted terminology on aviation 

security. Lastly, amendments 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 and 83 

were not accepted, wholly or partially, as the Council is of the opinion that they either contain 

too great a level of detail for a Regulation of this type or are incompatible with the 

Community’s institutional arrangements or contain provisions which would prove impractical 

to implement, either by Member States or the economic operators concerned.

III. Conclusion

The Council submits that the text of its common position is appropriate and balanced. The 

Council is of the opinion that the common position reflects the aims behind the majority of 

the Parliament’s amendments.

The Council would like to underline the great effort which has gone into securing early 

agreement on this Regulation and trusts that the common position will allow for early 

adoption of the legislation in due course.

___________________
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COMMISSION STATEMENTS

Article 5(2) and (3) (changed), "More stringent measures applied by Member States"

The Commission does not consider it appropriate to amend its proposal until the European 

Parliament has delivered its opinion on the change of Article 5(2) and (3) in the common position 

when compared to the Commission's original proposal, particularly as regards the provisions on 

implementation of the committee procedure as regards the examination of and authorisation for the 

application of stricter measures by the Member States.

Article 6, "Security measures required by third countries"

In deciding whether or not to act on its own initiative under Article 6(2), the Commission will take

into account whether the request concerns specifically the notifying Member State or has been or is 

likely to be addressed also to other Member States.
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Article 18, "Entry into force"

During the period running from the date of entry into force of this Regulation until the date of 

application of Article 11, the Commission will interpret and construe Article 5(4) of 

Regulation (EC) No 2320/2002 in the light of Article 11 of this Regulation.

Annex – Chapter 6, "Cargo and mail"

The Commission recognises that mail is a specific form of cargo and, therefore, should have 

specific security controls. Such controls should be proportionate to the degree of risk and should 

also seek not to adversely prejudice both the commercial and public service obligations in the mail 

sector.

The precise requirements for security controls for mail will be laid down in implementing 

legislation, but the Commission recognises the wish of the postal sector for stable rules. 

Consequently, the Commission intends that the implementing legislation will be based on the 

existing EC security requirements for mail and will, in particular, initially maintain the specific 

rules for mail which is to be carried on all-mail flights. 

Furthermore, the Commission intends that the draft implementing rules for mail will be brought 

forward prior to the repealing of Regulation (EC) No 2320/2002 and its implementing acts, with the 

aim of ensuring that there is continuity by having the repealed acts immediately replaced.

Annex – Chapter 10, "In flight security measures"

In relation to paragraphs 3 and 4 of Chapter 10 as contained in the common position, the 

Commission wishes to clarify that it neither seeks to oblige Member States to accept the carriage of 

weapons on flights, nor seeks to prohibit them. The Commission recognises that the decision as to 

when weapons will be carried on board aircraft for potential use by State officials is a matter for 

each Member State to decide upon.
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2005/0191 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation security 

1. BACKGROUND 

Date of transmission of the proposal to the EP and the Council 
(document COM(2005) 429 final – 2005/0191 COD): 

22.09.2005 

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

20.04.2006 

Date of the opinion of the European Parliament, first reading: 15.06.2006 

Date of adoption of the common position: 11.12.2006 

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

Regulation (EC) No 2320/2002 of the European Parliament and of the Council establishing 
common rules in the field of civil aviation security has been in force since January 2003. 
Experience gained on the basis of Commission inspections and the daily application of the 
Regulation by Member States shows that the swift transformation into legislation of a set of 
non-binding recommendations developed by the Member States has led, due to the quick 
drafting and adoption of the Regulation as a response to the events of 11 September 2001, to a 
number of problems affecting its implementation in a more solid manner.  

The Commission has therefore proposed a revision of this Regulation in order to clarify, 
simplify and harmonise further the legal requirements with the aim of enhancing the overall 
security in civil aviation. The new framework regulation should solely lay down the basic 
principles of what has to be done in order to safeguard civil aviation against acts of unlawful 
interference, whereas implementing acts should lay down the technical and procedural 
decisions on how this is to be achieved. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

Intensive contacts have taken place between the three institutions in order to facilitate an early 
agreement in second reading on this file. However, this could not be achieved primarily 
because of the issue of financing of security for which the European Parliament had 
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introduced in first reading several amendments seeking to commit Member States to pay at 
least some of the costs of aviation security.  

The Council's common position adopted by unanimity does not undermine the essential 
objectives and the underlying approach of the Commission's proposal.  

Two specific issues have arisen in the Council which are worth to be mentioned. 

The first issue concerns the application of new comitology rules. Coherence had to be made 
with the newly adopted rules laid down in Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 
amending Decision 1999/468/EC that gives the European Parliament greater powers of 
scrutiny over autonomous acts adopted by comitology. In the view of the Council, the 
regulatory procedure with scrutiny laid down in Article 5a of Decision 1999/468/EC should 
apply to both Article 4(3) setting the criteria to allow Member States to derogate from the 
common basic standards for small airports / small aircraft and Article 9(2) establishing the 
specifications for the national quality control programme of Member States. The Commission 
shares the view of the Council on this. 

The second issue concerns the deletion of the provision on the examination by the 
Commission of more stringent measures applied by Member States. In Article 5(2) of the 
Commission proposal, the Commission proposed that it should be in the position to examine 
whether more stringent measures applied by a Member State are indeed based on a risk 
assessment and are relevant, objective, non-discriminatory and proportional to the risk that is 
being addressed. Where this would not be the case, the Commission after consulting the 
Committee –and ultimately the Council– should be in the position to decide that the Member 
State concerned is not allowed to continue to apply these more stringent measures. This 
provision was deleted by the Council which the Commission resisted through a statement. 
(see Annex) 

Finally, in order for a political agreement on the common position to be reached, the 
Commission also made statements on how it will interpret Article 6, Article 18 and Chapter 
10 as well as on the Commission's intentions as regards Chapter 6. (see Annex) 

4. COMMISSION DETAILED COMMENTS 

1. EP amendments accepted by the Commission and incorporated in full or in part 
in the common position 

Amendments 2, 4, 11, 15, 17, 23-30, 33, 34, 37, 40, 46-49, 53-56, 58, 65-68, 73, 77-79 and 82 
are all related to clarification, better drafting, more precise drafting or consistencies with other 
provisions in the text. This includes the distinction to be made between cargo and mail as well 
as setting criteria for small airports / small aircraft. 

Amendment 7 states that the goal of "one-stop security" for all flights within the EU should 
be advanced. 

Amendments 8 and 12 relate to Gibraltar Airport, for which a new Ministerial Statement was 
agreed in Cordoba on 18 September 2006.  

Amendment 51 relates to the recognition of Community air carrier security programmes by 
the Member States other than the one that has validated the programme.  
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2. EP amendments rejected by the Commission and not incorporated in full or in 
part in the common position 

Amendments 3, 35, 43 and 44 on the financing of security are rejected by the Council. The 
Commission shares the view of the Council, namely that it is not appropriate for a technical 
regulation to contain requirements or obligations pertaining to the financing of security.  

Amendments 6 and part of 57 require the European Aviation Safety Agency (EASA) to 
conduct inspections in the field of aviation security. However, there is a clear distinction 
between safety and security that should be kept – safety is concerned with the construction 
and use of aircraft, whereas security is concerned with preventing acts of unlawful 
interference. As security is clearly outside the remit of EASA, it is not appropriate in this 
Regulation to change the scope of EASA. 

Amendments 19, 36 and 85 relate to background checks on personnel. In the Commission's 
view these amendments go beyond the scope of this Regulation, as the work of national 
intelligence services would be involved. In accordance with the principle of subsidiarity, the 
Community should not act in setting harmonised rules on background checks. As regards 
obliging background checks for pilots, the Commission can support the aim, but pilot 
licensing goes beyond the scope of this Regulation. 

Part of amendments 20 and 21 change the definition of both transfer- and transit passengers, 
baggage, cargo and mail in an unacceptable manner. Only the change of aircraft, and not the 
change of flight number, changes the security status of passengers, baggage, cargo and mail. 
If these amendments would be accepted, it would imply that passengers, baggage, cargo and 
mail on transit stops have to disembark or off-loaded, respectively, in order to be rescreened 
simply because the flight number changes at the transit point. This is neither necessary nor 
desirable. 

Amendment 22 broadening the definition of potentially disruptive passengers is considered to 
be unnecessary and unenforceable. An air carrier always has the right to refuse badly behaved 
passengers from boarding for safety reasons. Furthermore, it is ambiguous how to judge in 
advance that a person's behaviour will threaten the safety of a flight – how does one identify a 
potential hijacker in the airport? 

Amendment 32 adds a definition of 'continuous random check'. However, as the term does not 
appear in the Regulation, there is no need to define it. 

Amendment 38 requires a risk- and impact assessment to be performed for each of the 
detailed implementing measures and procedures to be adopted, including the estimated costs. 
While the overall policy on aviation security will be subject to a risk- and impact assessment, 
it would not be appropriate to do this for the individual measures and procedures. The 
creation of a Stakeholders' Advisory Group (see amendment 61) will provide a forum for the 
detailed assessment of the implementing measures and procedures. 

Amendments 41 and 42 require that Member States shall notify and consult the Committee 
before applying more stringent measures. From an institutional point of view, it is not for the 
Member States to notify or consult a Regulatory Committee for measures that they want to 
take; it is a Committee assisting the Commission in its regulatory task.  
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Amendment 45 on drawing up a response to a third country that requires security measures in 
respect of flights from an EU airport is incorporated in part. However, the requirement to 
consult the third country concerned prior to the response is considered to be inappropriate for 
incorporation into a Community Regulation. 

Amendment 50 changes the responsibility for air carrier security programmes from the air 
carrier to the Member State and limits the obligations of this programme to the national civil 
aviation security programme. However, air carriers should meet the obligations of both this 
Regulation and the national civil aviation security programme, not just the latter. Also, the 
Commission proposal gives air carriers, airports and other entities similar obligations which 
would change with this amendment. 

Amendment 52 is not consistent with amendment 53 which was incorporated in the common 
position of the Council. The Commission agrees with the Council that the title of Article 12 
should be 'entity security programme'. 

Amendment 59 requires the Commission to ensure that every European airport is inspected at 
least once within four years of the entry into force of this Regulation. This would not be 
realistic, as it would either mean that the Commission undertakes 200 inspections a year 
(compared to around 30 inspections in 2005) or, conversely, that the Commission compels 
Member States to a 4-year cycle for inspecting its airports which is not frequent enough for 
inspections by the national authorities. 

Amendment 63 seeks more aviation agreements with third countries. Not only has Article 17 
been deleted by the Council as it is considered to be superfluous given the reference to Article 
300 of the Treaty, but also the conclusion of mutual recognition agreements should not be 
linked necessarily to the conclusion of air services agreements. 

Amendments 69, 70, 71, 75, 76 and 83 go into a degree of detail that should be left to 
implementing legislation, although the Commission has supported the aim behind these 
amendments. 

Amendment 74 ensures that air carriers do not have to be regulated agents. However, if an air 
carrier ensures security controls for another air carrier, the former must always be a regulated 
agent. The reference to air carrier is therefore also explicitly incorporated in the definition of 
'regulated agent' - definition (24). 

Amendment 80 seeks to extend the scope beyond Community air carriers. Contrary to the 
principles of international law, in-flight security rules are determined by the State of 
registration of the aircraft, not according to the place of business of the carrier.  

3. EP amendments acceptable to the Commission but not incorporated in full or in 
part in the common position 

Amendments 1, 10, 13, 16, 31 and 33 seek to emphasise why rules on aviation security are 
needed. They do not negatively affect the content of the Regulation, although the wording is 
not in line with the internationally accepted terminology – security is a means of preventing 
acts of unlawful interference with civil aircraft and thus safeguards civil aviation. 
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Part of amendment 5 replaces 'quality' with 'level'. A quality control programme can check 
both the quality and level of security. For consistency reasons in relation to amendments 49 
and 56, it has thus been recommended to keep the word 'quality' as well. 

Amendment 9 expresses the wish to have a terrorist-incident solidarity mechanism. The 
Commission acknowledges the importance of this issue while recognising that the 
consequences go beyond the transport sector. 

Amendment 14 adds a definition of an airport. The Commission could accept this amendment, 
although it is not strictly necessary to define an airport in this Regulation.  

Amendment 18 modifies the definition of a demarcated area. This modification could be 
accepted, although it is not necessary since all airside areas of airports are not accessible to 
the general public. 

Amendment 39 on the indication of security costs on the ticket or otherwise could be accepted 
by the Commission, although it is not strictly relevant to this Regulation. 

Amendments 60 and 62 require the Commission to write an annual report. The Commission 
had preferred amendment 62 as it is very similar to the wording of Article 11 of existing 
Regulation 2320/2002. 

Amendment 61 establishes a Stakeholders' Advisory Group, in the same way as Article 6 of 
Regulation (EC) No 549/2004 laying down the framework for the creation of the single 
European sky. It formalises the current situation, where a Stakeholder Advisory Group 
unofficially already exists.  

Amendment 64 on the date of application (one year from the date of entry into force) was 
acceptable to the Commission, depending on when this Regulation is adopted by the 
European Parliament and the Council. 

Amendment 72 requires unaccompanied hold baggage to have 'adequate' instead of 
'additional' security controls. The Commission accepts this wording, since it would still leave 
it to implementing legislation to determine the security requirements. 

Amendment 81 requires responsibilities for taking action in the event of an act of unlawful 
interference to be clearly defined. This new mandate to the Commission could be accepted. 

Amendment 84 requiring security equipment to meet approved specifications was acceptable 
to the Commission, if the word 'approved' was replaced with 'defined' since no Community 
wide approval system for equipment is yet in place. 

5. CONCLUSION 

The Commission considers that the common position of the Council adopted on 11 December 
2006 by unanimity does not contradict the essential objectives and the underlying approach of 
its proposal, and can therefore support it. 
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ANNEX 

Statements of the Commission for inclusion in the minutes of the Council  

Article 5(2) and (3) (changed), 'More stringent measures applied by Member States' 

'The Commission does not consider it appropriate to amend its proposal until the European 
Parliament has delivered its opinion on the change of Article 5(2) and (3) in the common 
position when compared to the Commission's original proposal, particularly as regards the 
provisions on implementation of the committee procedure as regards the examination of and 
authorisation for the application of stricter measures by the Member States.' 

Article 6, 'Security measures required by third countries' 

'In deciding whether or not to act on its own initiative under Article 6(2), the Commission will 
take into account whether the request concerns specifically the notifying Member State or has 
been or is likely to be addressed also to other Member States.' 

Article 18, 'Entry into force' 

'During the period running from the date of entry into force of this Regulation until the date of 
application of Article 11, the Commission will interpret and construe Article 5(4) of 
Regulation (EC) No 2320/2002 in the light of Article 11 of this Regulation.' 

Annex – Chapter 6, 'Cargo and mail' 

'The Commission recognises that mail is a specific form of cargo and, therefore, should have 
specific security controls. Such controls should be proportionate to the degree of risk and 
should also seek not to adversely prejudice both the commercial and public service 
obligations in the mail sector. 

The precise requirements for security controls for mail will be laid down in implementing 
legislation, but the Commission recognises the wish of the postal sector for stable rules. 
Consequently, the Commission intends that the implementing legislation will be based on the 
existing EC security requirements for mail and will, in particular, initially maintain the 
specific rules for mail which is to be carried on all-mail flights.  

Furthermore, the Commission intends that the draft implementing rules for mail will be 
brought forward prior to the repealing of Regulation (EC) No 2320/2002 and its implementing 
acts, with the aim of ensuring that there is continuity by having the repealed acts immediately 
replaced.' 

Annex – Chapter 10, 'In flight security measures'  

'In relation to paragraphs 3 and 4 of Chapter 10 as contained in the common position, the 
Commission wishes to clarify that it neither seeks to oblige Member States to accept the 
carriage of weapons on flights, nor seeks to prohibit them. The Commission recognises that 
the decision as to when weapons will be carried on board aircraft for potential use by State 
officials is a matter for each Member State to decide upon.'  


