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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. …./2006

af

om fælles bestemmelser om sikkerhed inden 

for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 185 af 8.8.2006, s. 17 .
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 15.6.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af …..(endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 
….(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) For at beskytte personer og ejendom i Den Europæiske Union mod ulovlige handlinger ret-

tet mod civile luftfartøjer, bør der fastsættes fælles regler for beskyttelse af civil luftfart. 

Dette mål bør nås ved, at der fastlægges fælles regler og grundlæggende normer for luft-

fartssikkerheden og indføres mekanismer for kontrol med, at de overholdes.

(2) Det er af hensyn til den almindelige sikkerhed inden for civil luftfart ønskeligt at tilveje-

bringe grundlaget for en ensartet fortolkning af bilag 17 til Chicago-konventionen af 

7. december 1944 angående international civil luftfart.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om 

fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart1 blev vedtaget som 

en følge af begivenhederne i De Forenede Stater den 11. september 2001.

(4) Indholdet i forordning (EF) nr. 2320/2002 bør revideres på baggrund af erfaringerne, og 

forordningen bør ophæves og afløses af denne forordning, hvori det tilstræbes at forenkle, 

harmonisere og præcisere de nugældende regler og forbedre sikkerheden.

  

1 EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 
30.4.2004, s. 1).
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(5) Da der er behov for større fleksibilitet ved vedtagelse af sikkerhedsforanstaltninger og -

procedurer, således at der kan tages højde for nye sikkerhedsvurderinger og indføres nye 

teknologier, bør denne forordning kun fastsætte grundprincipperne for, hvad der er nød-

vendigt for at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger, og ikke indeholde detaljer 

om, hvorledes de teknisk og proceduremæssigt omsættes til praksis.

(6) Forordningen bør gælde for lufthavne på medlemsstaternes område, som betjener civil luft-

fart, operatører, der leverer tjenester til sådanne lufthavne, og enheder, der leverer varer 

og/eller tjenesteydelser til eller gennem sådanne lufthavne.

(7) Uden at dette berører konventionen angående lovovertrædelser og visse andre handlinger 

begået om bord i luftfartøjer (Tokyo, 1963), konventionen om bekæmpelse af ulovlig be-

mægtigelse af luftfartøjer (Haag, 1970) og konventionen til bekæmpelse af ulovlige hand-

linger mod den civile luftfarts sikkerhed (Montreal, 1971), bør der med denne forordning 

ligeledes fastsættes sikkerhedsforanstaltninger til anvendelse om bord på luftfartøjer, der 

tilhører luftfartsselskaber i Fællesskabet, og under disse selskabers flyvninger.

(8) Den enkelte medlemsstat kan selv beslutte, hvorvidt den vil indsætte sikkerhedsofficerer

om bord på et luftfartøj, der er registreret i den pågældende medlemsstat, og om bord på 

luftfartøjer, der tilhører et luftfartsselskab, hvis licens er udstedt af denne medlemsstat.
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(9) Ikke alle typer civil luftfart er truet i samme grad. Når der fastsættes fælles grundlæggende 

normer for luftfartssikkerhed, bør der kunne indrømmes dispensation under hensyntagen til 

luftfartøjets størrelse, flyvningens art og/eller lufthavnens trafiktæthed.

(10) Medlemsstaterne bør efter at have foretaget en risikovurdering endvidere kunne indføre 

foranstaltninger, der er strengere end krævet i denne forordning.

(11) Tredjelande kræver undertiden andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i denne for-

ordning, for flyvninger fra en lufthavn i en medlemsstat til eller over det pågældende tred-

jeland. Kommissionen bør imidlertid, uden at bilaterale aftaler, hvori Fællesskabet er part, 

berøres, kunne se nærmere på de foranstaltninger, tredjelandet kræver.

(12) Selv om der i en medlemsstat kan være to eller flere organer involveret i luftfartssikkerhed, 

bør hver medlemsstat udpege én myndighed, der har ansvaret for at koordinere og overvå-

ge anvendelsen af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.

(13) For at fastlægge, hvor ansvaret for anvendelsen af de fælles grundlæggende normer for

luftfartssikkerhed ligger, og beskrive, hvilke foranstaltninger operatørerne og andre enhe-

der skal træffe i dette øjemed, bør hver medlemsstat udarbejde et nationalt program for 

sikkerhed inden for civil luftfart. Endvidere bør alle, der driver en lufthavn, luftfartsselska-

ber og enheder, der gennemfører luftfartssikkerhedsnormer, udarbejde, anvende og ajour-

føre et sikkerhedsprogram, så de overholder såvel denne forordning som ethvert gældende 

nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart.
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(14) Hver medlemsstat bør for at overvåge, at denne forordning og det nationale sikkerhedspro-

gram for civil luftfart overholdes, udarbejde et nationalt program for kontrol med kvalite-

ten af sikkerheden inden for civil luftfart og sikre, at det følges.

(15) Med henblik på at overvåge medlemsstaternes anvendelse af denne forordning og fremsæt-

te henstillinger for at øge luftfartssikkerheden bør Kommissionen foretage inspektioner, 

herunder uanmeldte inspektioner.

(16) Gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles foranstaltninger og procedurer for gennem-

førelsen af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, og som indeholder føl-

somme sikkerhedsoplysninger, samt Kommissionens inspektionsrapporter og de kompe-

tente myndigheders besvarelser bør betragtes som "EU-klassificerede oplysninger" som 

omhandlet i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 

2001 om ændring af dens forretningsorden1. Sådanne dokumenter bør ikke offentliggøres, 

men kun stilles til rådighed for operatører og enheder med berettiget interesse deri.

(17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissio-

nen2.

  

1 EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 

22.7.2006, s. 11).
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(18) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at fastsætte de betingelser i henhold til hvilke, 

de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3 og artikel 9, stk. 2, skal vedtages. 

Eftersom der er tale om generelle foranstaltninger beregnet på at ændre ikke-væsentlige 

elementer i denne forordning eller supplere denne ved tilføjelse af nye, ikke-væsentlige 

elementer, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 5a i 

afgørelse 1999/468/EF .

(19) Målsætningen om "one-stop security" for alle flyvninger inden for Den Europæiske Union 

bør fremmes.

(20) Denne forordning berører ikke anvendelsen af reglerne om luftfartssikkerhed, herunder 

bestemmelser vedrørende transport af farligt gods.

(21) Medlemsstaterne bør fastsættes sanktioner for overtrædelse af denne forordning. De fast-

satte sanktioner, der kan være af civilretlig eller administrativ art, bør være effektive, stå i 

rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(22) Ministererklæringen vedrørende Gibraltar lufthavn, der blev opnået enighed om den 

18. september 2006 i Cordoba under det første møde på ministerplan i dialogforummet 

vedrørende Gibraltar, erstatter den fælles erklæring vedrørende lufthavnen, der blev vedta-

get den 2. december 1987 i London, og fuld iagttagelse heraf anses for at være ensbety-

dende med fuld iagttagelse af erklæringen fra 1987.
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(23) Målene for denne forordning, nemlig at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger og 

at tilvejebringe grundlaget for en ensartet fortolkning af bilag 17 til Chicago-konventionen 

angående international civil luftfart, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemssta-

terne og kan derfor på grund af forordningen omfang og virkninger bedre gennemføres på 

fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitets-

princippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt 

for at nå disse mål –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

1. Denne forordning fastsætter fælles regler for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige 

handlinger.

Den tilvejebringer endvidere grundlaget for en ensartet fortolkning af bilag 17 til Chicago-

konventionen angående international civil luftfart.
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2. Midlerne til at nå de i stk. 1 anførte mål er:

a) fælles regler og fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed

b) mekanismer for kontrol med overholdelsen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne forordning gælder for:

a) alle lufthavne eller dele af lufthavne på en medlemsstats område, der ikke udeluk-

kende anvendes til militære formål

b) alle operatører, herunder luftfartsselskaber, der yder tjenester til de i litra a) omhand-

lede lufthavne

c) alle enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer og driver virksomhed fra loka-

ler i eller uden for lufthavnsområdet og leverer varer og/eller tjenesteydelser til eller 

gennem de i litra a) omhandlede lufthavne.

2. Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn berører ikke Kongeriget Spaniens 

og Det Forenede Kongeriges respektive retsstilling for så vidt angår deres tvist om suveræ-

nitet over det territorium, hvor lufthavnen er beliggende.
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Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "civil luftfart": al lufttrafik, der udføres af civile luftfartøjer, men ikke flyvning med stats-

luftfartøjer som omhandlet i artikel 3 i Chicago-konventionen angående international civil 

luftfart

2) "luftfartssikkerhed": kombinationen af foranstaltninger og menneskelige og materielle res-

sourcer, som har til formål at beskytte civil luftfart mod ulovlige handlinger

3) "operatør": en person, organisation eller virksomhed, der varetager eller tilbyder at vareta-

ge lufttrafik

4) "luftfartsselskab": et lufttransportselskab med en gyldig licens eller tilsvarende attest

5) "EF-luftfartsselskab": et luftfartsselskab med en gyldig licens, der er udstedt af en med-

lemsstat i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om 

udstedelse af licenser til luftfartsselskaber1

6) "enhed": en person, organisation eller virksomhed, men ikke en operatør

  

1 EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.
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7) "forbudte genstande": våben, eksplosive stoffer og andre farlige anordninger, genstande 

eller stoffer, der kan benyttes til at begå en ulovlig handling

8) "screening": anvendelse af tekniske eller andre midler til at identificere og/eller opdage 

forbudte genstande

9) "security-kontrol": anvendelse af metoder til at forebygge, at der indføres forbudte gen-

stande

10) "adgangskontrol": anvendelse af metoder til at forebygge, at uvedkommende personer eller 

køretøjer kan få adgang

11) "airside": manøvreområdet i en lufthavn, tilstødende terræn og bygninger eller dele heraf, 

hvortil der er begrænset adgang

12) "landside": de dele af en lufthavn, tilstødende terræn og bygninger eller dele heraf, der ikke 

er airside

13) "security-beskyttet område": den del af airside, hvor der - ud over den begrænsede adgang 

- også anvendes andre luftfartssikkerhedsnormer

14) "demarkeret område": et område, der ved hjælp af adgangskontrol er adskilt fra security-

beskyttede områder eller, hvis det demarkerede område selv er et security-beskyttet områ-

de, fra andre security-beskyttede områder i en lufthavn
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15) "baggrundskontrol": registreret kontrol af en persons identitet, herunder enhver kriminel 

baggrund, som led i vurderingen af, om personen bør have uledsaget adgang til security-

beskyttede områder

16) "transferpassagerer, -bagage, -fragt eller -post": passagerer, bagage, fragt eller post, der 

afrejser/afsendes med et andet luftfartøj end det, de er ankommet med

17) "transitpassagerer, -bagage, -fragt eller -post": passagerer, bagage, fragt eller post, der af-

rejser/afsendes med samme luftfartøj som det, de er ankommet med

18) "potentielt uregerlig passager": en person, som udvises, som er nægtet indrejse, eller som 

er anholdt eller i forvaring

19) "håndbagage": bagage, der skal transporteres i et luftfartøjs kabine

20) "indskrevet bagage": bagage, der skal transporteres i et luftfartøjs lastrum

21) "ledsaget indskrevet bagage": bagage, der transporteres i lastrummet på et luftfartøj, og 

som er blevet indskrevet af en passager, der selv er om bord på samme fly

22) "luftfartsselskabers post": post, hvis afsender og modtager begge er luftfartsselskaber

23) "luftfartsselskabers materialer": materialer, hvis afsender og modtager begge er luftfarts-

selskaber, eller som benyttes af et luftfartsselskab
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24) "post": forsendelser af breve og andre forsendelser, undtagen luftfartsselskabers post, der 

håndteres af og afsendes til posttjenester i overensstemmelse med Verdenspostforeningens 

bestemmelser

25) "fragt": andre genstande end bagage, post, luftfartsselskabers post, materialer og forsynin-

ger til flyvningen, som skal transporteres med et luftfartøj

26) "sikkerhedsgodkendt fragtagent": et luftfartsselskab, en agent, en speditør eller en anden 

enhed, som i forbindelse med fragt eller post varetager sikkerhedskontrollen

27) "kendt befragter": en kunde, der afsender fragt eller post for egen regning, og hvis proce-

durer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at fragten eller posten kan 

transporteres med ethvert luftfartøj

28) "registreret befragter": en kunde, der afsender fragt eller post for egen regning, og hvis 

procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at fragten eller posten kan 

transporteres med luftfartøjer, der transporterer henholdsvis fragt eller post

29) "flysikkerhedscheck": inspektion af de dele af luftfartøjets indre, som passagererne kan 

have haft adgang til, og inspektion af luftfartøjets lastrum med henblik på at finde forbudte 

genstande og påvise ulovlige handlinger rettet mod luftfartøjet
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30) "flysikkerhedskontrol": inspektion af luftfartøjets indre og tilgængelige ydre med henblik

på at finde forbudte genstande og påvise ulovlige handlinger rettet mod luftfartøjet

31) "sikkerhedsofficer om bord": en person, som er ansat af en stat til at rejse med luftfartøjer 

tilhørende et luftfartsselskab, hvis licens er udstedt af staten, med det formål at beskytte 

luftfartøjet og de ombordværende mod ulovlige handlinger

Artikel 4

Fælles grundlæggende normer

1. Der fastlægges fælles grundlæggende normer for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige 

handlinger som anført i bilaget.

2. De detaljerede foranstaltninger for gennemførelsen af de fælles grundlæggende normer, 

der er omhandlet i stk. 1, fastlægges efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

Foranstaltningerne skal bl.a. omhandle:

a) metoder til screening, adgangskontrol og anden security-kontrol

b) metoder til udførelse af flysikkerhedscheck og flysikkerhedskontrol

c) forbudte genstande
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d) ydelseskriterier og godkendelsesprøver for udstyr

e) krav vedrørende ansættelse og uddannelse af personale

f) afgrænsning af kritiske zoner i security-beskyttede områder

g) sikkerhedsgodkendte fragtagenters, kendte kunders og registrerede kunders forplig-

telser og procedurer for deres godkendelse

h) kategorier af personer, gods og luftfartøjer, som af objektive grunde er omfattet af 

særlige sikkerhedsprocedurer eller kan undtages fra screening, adgangskontrol eller 

anden security-kontrol.

3. Kommissionen opstiller ved ændring af denne forordning i form af en afgørelse efter for-

skriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 3, kriterier, der giver medlemsstaterne mu-

lighed for at fravige de fælles grundlæggende normer i stk. 1 og for at træffe alternative 

sikkerhedsforanstaltninger, der på grundlag af en lokal risikovurdering garanterer et pas-

sende sikkerhedsniveau. Sådanne alternative foranstaltninger skal være begrundet i luftfar-

tøjets størrelse eller i forhold vedrørende operationernes eller andre relevante aktiviteters 

karakter, omfang eller hyppighed.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende den hasteprocedure, der er omhand-

let i artikel 15, stk. 4.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne foranstaltninger.
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4. Medlemsstaterne sikrer anvendelsen på deres område af de fælles grundlæggende normer, 

der er omhandlet i stk. 1. Har en medlemsstat grund til at antage, at luftfartssikkerhedsni-

veauet er forringet på grund af brud på sikkerheden, sørger den for øjeblikkeligt at træffe 

de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe et sådant brud og genoprette 

den civile luftfartssikkerhed.

Artikel 5

Medlemsstaternes anvendelse af strengere foranstaltninger

1. Medlemsstaterne kan anvende foranstaltninger, der er strengere end de fælles grundlæg-

gende normer, der er omhandlet i artikel 4. De skal i sådanne tilfælde basere sig på en risi-

kovurdering og overholde fællesskabslovgivningen. Foranstaltningerne skal være relevan-

te, objektive og ikke-diskriminerende og stå i rimeligt forhold til den risiko, der søges be-

grænset.

2. Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen efter at have truffet sådanne 

foranstaltninger. Når Kommissionen har modtaget sådanne oplysninger, videresender den 

dem til de øvrige medlemsstater.

3. Medlemsstaterne skal ikke underrette Kommissionen, hvis de pågældende foranstaltninger 

kun gælder for en bestemt flyvning på en bestemt dato.
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Artikel 6

Sikkerhedsforanstaltninger, som kræves af tredjelande

1. Uden at dette berører bilaterale aftaler, hvori Fællesskabet er part, underretter medlemssta-

terne Kommissionen om sikkerhedsforanstaltninger, som et tredjeland kræver vedrørende 

flyvninger fra en lufthavn i en medlemsstat til eller over det pågældende tredjeland, hvis 

foranstaltningerne afviger fra de fælles grundlæggende normer som omhandlet i artikel 4.

2. Kommissionen ser nærmere på anvendelsen af enhver foranstaltning som meddelt efter 

stk. 1, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den pågældende medlemsstat, og 

kan efter proceduren i artikel 15, stk. 2, udarbejde et passende svar til det pågældende tred-

jeland.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse:

a) hvis den pågældende medlemsstat anvender foranstaltningerne i overensstemmelse 

med artikel 5, eller

b) hvis tredjelandets krav kun gælder for en bestemt flyvning på en bestemt dato.
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Artikel 7

Kompetent myndighed

Hvis der i en medlemsstat er to eller flere organer involveret i civil luftfartssikkerhed, udpeger den 

pågældende medlemsstat én myndighed (i det følgende benævnt "den kompetente myndighed"), der 

har ansvaret for at koordinere og overvåge anvendelsen af de i artikel 4 omhandlede fælles grund-

læggende normer.

Artikel 8

Nationale sikkerhedsprogrammer for civil luftfart

1. Hver medlemsstat udarbejder, gennemfører og ajourfører et nationalt sikkerhedsprogram 

for civil luftfart.

I programmet fastlægges det, hvor ansvaret for anvendelse af de fælles grundlæggende 

normer i artikel 4 ligger, og hvilke foranstaltninger der kræves af operatører og enheder i 

dette øjemed.

2. Den kompetente myndighed stiller på grundlag af need-to-know-princippet de fornødne 

dele af det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart til rådighed for operatører og en-

heder, som efter dens skøn har en berettiget interesse deri.
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Artikel 9

Nationalt kvalitetskontrolprogram

1. Hver medlemsstat udarbejder, gennemfører og ajourfører et nationalt kvalitetskontrolpro-

gram.

Programmet skal sætte medlemsstaten i stand til at kontrollere kvaliteten af sikkerheden 

inden for civil luftfart med henblik på overvågning af, at kravene i denne forordning og det 

nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart opfyldes.

2. Specifikationerne for det nationale kvalitetskontrolprogram fastsættes ved ændring af den-

ne forordning gennem tilføjelse af et bilag efter forskriftsproceduren med kontrol i arti-

kel 15, stk. 3.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende den hasteprocedure, der er omhand-

let i artikel 15, stk. 4.

Programmet skal gøre det muligt hurtigt at opdage og korrigere mangler. Programmet skal 

ligeledes indebære, at alle lufthavne, operatører og enheder, der har ansvaret for gennemfø-

relsen af luftfartssikkerhedsnormer, og som er etableret på den pågældende medlemsstats 

område, kontrolleres regelmæssigt og direkte af den nationale myndighed eller under den-

nes tilsyn.
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Artikel 10

Sikkerhedsprogram for lufthavne

1. Enhver, der driver en lufthavn, udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedspro-

gram for lufthavnen. 

I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer den, der driver lufthavnen, skal føl-

ge for at opfylde kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil 

luftfart i den medlemsstat, lufthavnen ligger i.

Programmet skal ligeledes indeholde interne kvalitetskontrolbestemmelser med en beskri-

velse af, hvordan den, der driver lufthavnen, overvåger, at disse metoder og procedurer 

overholdes.

2. Sikkerhedsprogrammer for lufthavne skal forelægges for den kompetente myndighed, der 

om nødvendigt kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 11

Sikkerhedsprogram for luftfartsselskaber

1. Hvert luftfartsselskab udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedsprogram for luft-

fartsselskabet.

I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer luftfartsselskabet skal følge for at 

opfylde kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart i 

den medlemsstat, selskabet driver sin virksomhed fra.
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Programmet skal ligeledes indeholde interne kvalitetskontrolbestemmelser med en beskri-

velse af, hvordan luftfartsselskabet overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

2. Sikkerhedsprogrammer for luftfartsselskaber skal på forlangende forelægges for den kom-

petente myndighed, der om nødvendigt kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

3. Er et sikkerhedsprogram for et EF-luftfartsselskab blevet godkendt af den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, der har udstedt licensen, anerkender alle de øvrige med-

lemsstater, at luftfartsselskabet opfylder kravene i stk. 1. Dette berører dog ikke medlems-

statens ret til fra et luftfartsselskab at få nærmere oplysninger om dets gennemførelse af:

a) de sikkerhedsforanstaltninger, denne medlemsstat kan anvende i medfør af artikel 5,

og/eller

b) lokale procedurer, der finder anvendelse i de benyttede lufthavne.

Artikel 12

Sikkerhedsprogram for enheder

1. Enhver enhed, der i henhold til et nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart, som om-

handlet i artikel 8, anvender luftfartssikkerhedsnormer, udarbejder, gennemfører og ajour-

fører et sikkerhedsprogram for enheder.
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I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer enheden skal følge for at opfylde 

kravene i en medlemsstats nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart for så vidt angår 

enhedens operationer i denne medlemsstat. 

Programmet skal ligeledes indeholde interne kvalitetskontrolbestemmelser med en beskri-

velse af, hvordan enheden selv overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

2. Programmer for enheder skal på forlangende forelægges for den kompetente myndighed i 

den berørte medlemsstat, der om nødvendigt kan træffe yderligere foranstaltninger.

Artikel 13

Kommissionens inspektion

1. Kommissionen foretager i samarbejde med den kompetente myndighed i den pågældende 

medlemsstat inspektioner - herunder inspektioner i lufthavne, hos operatører og enheder, 

der anvender luftfartssikkerhedsnormer - for at overvåge medlemsstaternes anvendelse af 

bestemmelserne i denne forordning og om nødvendigt fremsætte henstillinger for at øge 

luftfartssikkerheden. Med dette for øje underretter den kompetente myndighed skriftligt 

Kommissionen om, hvilke lufthavne på dens område der betjener civil luftfart, ud over 

dem, der er omfattet af artikel 4, stk. 3.

Procedurerne for gennemførelse af Kommissionens inspektioner fastsættes efter procedu-

ren i artikel 15, stk. 2.
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2. Kommissionens inspektioner i lufthavne og hos operatører og enheder, der anvender luft-

fartssikkerhedsnormer, sker uanmeldt. Kommissionen underretter i god tid inden en in-

spektion den pågældende medlemsstat herom.

3. Alle Kommissionens inspektionsrapporter sendes til den kompetente myndighed i den på-

gældende medlemsstat, som i sin besvarelse beskriver, hvilke foranstaltninger den har truf-

fet for at afhjælpe eventuelle mangler. 

Rapporten sendes derefter sammen med den kompetente myndigheds besvarelse til den 

kompetente myndighed i hver af de øvrige medlemsstater.

Artikel 14

Formidling af oplysninger

Ved anvendelse af afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom betragtes følgende dokumenter som 

"EU-klassificerede dokumenter" og må ikke gøres offentligt tilgængelige:

a) de foranstaltninger og procedurer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2 og stk. 3, artikel 5, 

stk. 1, og artikel 6, stk. 1, hvis de indeholder følsomme sikkerhedsoplysninger

b) Kommissionens inspektionsrapporter og de kompetente myndigheders besvarelser som 

omhandlet i artikel 13, stk. 3.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.
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2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4 samt stk. 6, og artikel 7 i af-

gørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2 og 6 og artikel 7 i afgørelse 

1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 16

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og 

træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være 

effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning.

Artikel 17

Ophævelse af tidligere forordninger

Forordning (EF) nr. 2320/2002 ophæves.
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Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Den anvendes fra ...**, undtagen artikel 4, stk. 2 og stk. 3, artikel 9, stk. 2, artikel 13, stk. 1, og arti-

kel 15, som anvendes fra denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

  

** To år efter denne forordnings ikrafttræden.
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BILAG

FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER (ARTIKEL 4)

1. SIKKERHED I LUFTHAVNE

1.1. Krav til planlægning af lufthavne

1. Ved projektering og bygning af nye lufthavnsanlæg og ved ombygning af eksisterende luft-

havnsfaciliteter skal der tages hensyn til alle krav, som vedrører gennemførelse af de fælles 

grundlæggende normer, der er omhandlet i dette bilag, og gennemførelsesretsakter dertil.

2. Lufthavne skal være opdelt i følgende områder:

a) landside

b) airside

c) security-beskyttede områder og

d) kritiske zoner i security-beskyttede områder.

1.2. Adgangskontrol

1. Adgangen til airside skal begrænses, således at uvedkommende personer og køretøjer for-

hindres i at komme ind i disse områder.
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2. Adgangen til security-beskyttede områder skal kontrolleres, således at der ikke kan komme 

uvedkommende personer og køretøjer ind i disse områder.

3. Personer og køretøjer må kun få adgang til airside og security-beskyttede områder, hvis de 

opfylder gældende sikkerhedskrav.

4. Enhver person, herunder medlemmer af en flybesætning, skal have gennemgået en bag-

grundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden vedkommende kan få udstedt et flybe-

sætnings- eller et lufthavns-id-kort, der giver mulighed for uledsaget adgang til security-

beskyttede områder.

1.3. Screening af andre personer end passagerer og medbragte genstande

1. Andre personer end passagerer samt medbragte genstande skal screenes ved kontinuerlig 

stikprøvekontrol, når de passerer ind i et security-beskyttet område, således at det forhin-

dres, at forbudte genstande kommer ind i disse områder.

2. Alle andre personer end passagerer og alle medbragte genstande skal screenes, når de pas-

serer ind i en kritisk zone i et security-beskyttet område, således at det forhindres, at for-

budte genstande kommer ind i disse zoner.

1.4. Undersøgelse af køretøjer

Køretøjer skal undersøges, når de passerer ind i et security-beskyttet område, således at det 

forhindres, at forbudte genstande kommer ind i disse områder.
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1.5. Overvågning, patruljering og anden fysisk kontrol

I lufthavne og om nødvendigt tilstødende områder, hvortil der adgang for offentligheden, 

skal der være overvågning, patruljering og anden fysisk kontrol med henblik på at opdage 

mistænkelig adfærd, udpege svage punkter, som kan udnyttes til udførelse af ulovlige 

handlinger, og forhindre personer i at bringe sådanne handlinger til udførelse.

2. DEMARKEREDE OMRÅDER I LUFTHAVNE

Luftfartøjer, der parkeres i demarkerede områder i lufthavne, der anvender alternative foranstaltnin-

ger som omhandlet i artikel 4, stk. 3, skal være adskilt fra luftfartøjer, som er omfattet af de fælles 

grundlæggende normer uden begrænsninger, så sikkerheden for sidstnævnte luftfartøjer og deres 

passagerer, bagage, fragt og post ikke forringes.

3. FLYSIKKERHED

1. Inden afgang skal der gennemføres et flysikkerhedscheck eller en flysikkerhedskontrol til 

sikring af, at der ikke findes nogen forbudte genstande om bord. Et luftfartøj i transit kan 

underkastes andre passende foranstaltninger.

2. Alle luftfartøjer skal beskyttes mod uautoriseret adgang.
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4. PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

4.1. Screening af passagerer og håndbagage

1. Alle lokalt afgående passagerer, transfer- og transitpassagerer og deres håndbagage skal 

screenes for at forhindre, at forbudte genstande bringes ind i security-beskyttede områder 

og om bord på et luftfartøj.

2. Screening af transferpassagerer og deres håndbagage kan undlades:

a) hvis de ankommer fra en medlemsstat, medmindre Kommissionen eller medlemssta-

ten har givet oplysning om, at disse passagerer og deres håndbagage ikke kan anses 

for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

b) hvis de ankommer fra et tredjeland, som følger de fælles grundlæggende normer, der 

efter proceduren i artikel 15, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med fæl-

lesskabsnormerne.

3. Screening af transitpassagerer og deres håndbagage kan undlades:

a) hvis de forbliver om bord i luftfartøjet, eller

b) hvis de ikke kommer i kontakt med andre screenede afrejsende passagerer end dem, 

der går om bord i samme luftfartøj, eller
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c) hvis de ankommer fra en medlemsstat, medmindre Kommissionen eller medlemssta-

ten har givet oplysning om, at disse passagerer og deres håndbagage ikke kan anses 

for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

d) hvis de ankommer fra et tredjeland, som følger sikkerhedsnormer, der efter procedu-

ren i artikel 15, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grund-

læggende normer.

4.2. Beskyttelse af passagerer og håndbagage

1. Passagerer og deres håndbagage skal beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, 

hvor de screenes, indtil det luftfartøj, de transporteres med, afgår.

2. Screenede afgående passagerer må ikke komme i kontakt med ankommende passagerer, 

undtagen:

a) hvis passagerne ankommer fra en medlemsstat, forudsat at Kommissionen eller med-

lemsstaten ikke har givet oplysning om, at disse ankommende passagerer og deres 

håndbagage ikke kan anses for at være screenet i henhold til de fælles grundlæggen-

de normer, eller

b) hvis de ankommer fra et tredjeland, som følger sikkerhedsnormer, der efter procedu-

ren i artikel 15, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grund-

læggende normer.
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4.3. Potentielt uregerlige passagerer

Inden afgang skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger over for potentielt 

uregerlige passagerer.

5. INDSKREVET BAGAGE

5.1. Screening af indskrevet bagage

1. Al indskrevet bagage skal screenes, inden den lastes på et luftfartøj med henblik på at und-

gå, at forbudte genstande bringes ind i security-beskyttede områder og om bord på et luft-

fartøj.

2. Screening af indskrevet transferbagage kan undlades:

a) hvis den ankommer fra en medlemsstat, medmindre Kommissionen eller medlems-

staten har givet oplysning om, at denne indskrevne bagage ikke kan anses for at være 

screenet i henhold til de fælles grundlæggende normer, eller

b) hvis den ankommer fra et tredjeland, som følger sikkerhedsnormer, der efter proce-

duren i artikel 15, stk. 2, er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles 

grundlæggende normer.

3. Screening af indskrevet transitbagage kan undlades, hvis bagagen forbliver om bord i luft-

fartøjet.
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5.2. Beskyttelse af indskrevet bagage

Indskrevet bagage, der skal transporteres med et luftfartøj, skal beskyttes mod uautoriseret 

adgang fra det tidspunkt, hvor luftfartsselskabet tager den i sin varetægt - eller hvor den 

screenes, hvis dette sker forinden - indtil det luftfartøj, som den skal transporteres med, af-

går.

5.3. Sammenkædning af bagage

1. Hvert stykke indskrevet bagage skal identificeres som ledsaget eller uledsaget.

2. Uledsaget indskrevet bagage må ikke transporteres, medmindre den er blevet adskilt fra 

passageren på grund af omstændigheder, som passageren ikke har haft indflydelse på, eller 

underkastet sikkerhedskontrol.

6. FRAGT OG POST

6.1. Sikkerhedskontrol af fragt og post

1. Al fragt og post skal underkastes sikkerhedskontrol, inden den lastes på et luftfartøj. Et 

luftfartsselskab må kun modtage fragt eller post til transport med et luftfartøj, hvis en sik-

kerhedsgodkendt fragtagent, en kendt kunde eller en registreret kunde selv har gennemført 

en sådan kontrol eller har bekræftet og indestår for, at sikkerhedskontrollen er gennemført.

2. Transferfragt og -post skal underkastes en alternativ sikkerhedskontrol, som skal beskrives 

nærmere i en gennemførelsesretsakt.
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3. Sikkerhedskontrol af transitfragt og -post kan undlades, hvis den forbliver om bord i luft-

fartøjet.

6.2. Beskyttelse af fragt og post

1. Fragt og post, der skal transporteres med et luftfartøj, skal beskyttes mod uautoriseret ad-

gang fra det tidspunkt, hvor sikkerhedskontrollen er gennemført, indtil det luftfartøj, som 

den skal transporteres med, afgår.

2. Fragt og post, der ikke har været behørigt beskyttet mod uautoriseret adgang efter sikker-

hedskontrollen, skal screenes.

7. LUFTFARTSSELSKABERS POST OG MATERIALER

Luftfartsselskabers post og materialer skal underkastes sikkerhedskontrol og derefter beskyttes, ind-

til de lastes på luftfartøjet, for at forhindre, at forbudte genstande bringes om bord på et luftfartøj.

8. FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

Forsyninger til flyvningen, herunder catering, der skal transporteres med et luftfartøj eller bruges 

om bord, skal underkastes sikkerhedskontrol og derefter beskyttes, indtil de lastes på luftfartøjet, for 

at forhindre, at forbudte genstande bringes om bord på et luftfartøj.
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9. LEVERANCER TIL LUFTHAVNEN

Varer, der skal sælges eller bruges i lufthavnes security-beskyttede områder, herunder varer til af-

giftsfrie butikker og restauranter, skal underkastes sikkerhedskontrol for at forhindre, at forbudte 

genstande bringes ind i disse områder.

10. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER UNDER FLYVNINGEN

1. Uden at gældende regler for flyvesikkerheden berøres:

a) skal uvedkommende forhindres i at komme ind i cockpittet under flyvningen

b) skal der træffes behørige sikkerhedsforanstaltninger over for potentielt uregerlige 

passagerer under flyvningen.

2 Der skal træffes behørige sikkerhedsforanstaltninger, såsom uddannelse af besætningsmed-

lemmer og kabinepersonale, til at imødegå ulovlige handlinger under en flyvning.

3. Der må ikke medbringes våben om bord i kabinen eller i cockpittet på et fly, undtagen hvis 

de pågældende stater i henhold til deres egne nationale love har givet tilladelse hertil.

4. Punkt 3 finder desuden anvendelse på sikkerhedsofficerer om bord, der bærer våben.
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11. ANSÆTTELSE OG UDDANNELSE AF PERSONALE

1. Personer, der udfører eller er ansvarlige for udførelse af screening, adgangskontrol eller 

anden sikkerhedskontrol, skal ansættes, uddannes og om nødvendigt certificeres således, at 

de med sikkerhed er egnede og kvalificerede til at udføre de arbejdsopgaver, de ansættes 

til.

2. Andre personer end passagerer, der har brug for adgang til security-beskyttede områder, 

skal gennemgå en sikkerhedsuddannelse, inden de får udstedt enten lufthavns-id-kort eller 

flybesætnings-id-kort.

3. Uddannelsen nævnt i punkt 1 og 2 afholdes i form af et grundkursus og derefter løbende.

4. Instruktørerne, der varetager uddannelsen af personerne nævnt i punkt 1 og 2, skal have de 

nødvendige kvalifikationer.

12. SIKKERHEDSUDSTYR

Udstyr til screening, adgangskontrol og anden sikkerhedskontrol skal garantere, at den pågældende 

sikkerhedskontrol kan udføres.

________________________
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I. Indledning

Kommissionen forelagde i september 2005 et forslag til Rådets forordning, der skal erstatte 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsættelse af fælles be-

stemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart1. Denne forordning, som blev udarbejdet og 

vedtaget som følge af terrorangrebene den 11. september 2001 i De Forenede Stater, har været 

i kraft siden januar 2003. Det anses for nødvendigt at erstatte forordning 2320/2002 med en 

ny tekst, da dens anvendelse heraf har givet anledning til et antal problemer med gennemfø-

relsen.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 15. juni 2006 med 85 ændringer.

Rådet undersøgte grundigt muligheden for at nå til enighed med Europa-Parlamentet ved før-

stebehandlingen af teksten til forordningsudkastet. Under uformelle kontakter med repræsen-

tanter for Europa-Parlamentet fremgik det dog, at det ville være nødvendigt at undersøge 

spørgsmålet om finansieringen af sikkerhedsforanstaltningerne mere nøje med henblik på at 

nå frem til en tekst, som alle parter ville kunne acceptere. Rådet besluttede derfor at vedtage 

en fælles holdning, der i så høj grad som muligt tog hensyn til Europa-Parlamentets førstebe-

handlingsændringer, og at søge at nå til enighed med Europa-Parlamentet på et senere tids-

punkt.

Efter jurist-lingvisternes gennemgang af hele teksten vedtog Rådet sin fælles holdning den 

11. december 2006. Ved vedtagelsen af denne holdning tog Rådet behørigt hensyn til Europa-

Parlamentets førstebehandlingsudtalelse og godkendte 46 ændringer.

Rådet noterede sig også Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse.

  
1 EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1.
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II. Analyse af den fælles holdning

Rådet kunne tilslutte sig hovedlinjerne i Kommissionens forslag. Rådet besluttede dog at ænd-

re teksten på visse punkter, generelt for at gøre den mere klar og enkel og lettere at forstå.

Rådets væsentligste ændringer af Kommissionens forslag faldt på de to nedennævnte områ-

der:

For det første har Rådet med hensyn til komitologi taget hensyn til de nye regler, som Rådet

vedtog i juli 20061. Den nye forskriftsprocedure med kontrol, som blev indført med disse nye 

regler, og som giver større magt til Europa-Parlamentet, er omhandlet i artikel 4, stk. 3, og ar-

tikel 9, stk. 2, i forordningsudkastet. Artikel 4, stk. 3, vedrører de kriterier, i henhold til hvilke 

medlemsstaterne kan fravige de generelle normer for små lufthavne eller små luftfartøjer. I ar-

tikel 9, stk. 2, fastsættes normerne for medlemsstaternes nationale kvalitetskontrolprogram-

mer.

For det andet giver artikel 5, stk. 2, medlemsstaterne ret til at anvende strengere nationale for-

anstaltninger end dem, der er indeholdt i forordningen. I betragtning af de spørgsmål, der er 

tale om, alvoren i de forskellige sikkerhedstrusler og de hurtigt skiftende omstændigheder 

omkring disse trusler, indtog Rådet den holdning, at medlemsstaterne bør have tilstrækkeligt 

manøvrerum til at indføre yderligere eller specielle foranstaltninger, som de måtte finde nød-

vendige. Sådanne foranstaltninger bør efter Rådets mening ikke kræve særlig begrundelse på 

fællesskabsplan.

Med hensyn til de ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået, kunne Rådet helt eller 

delvis acceptere følgende 46 ændringer:

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 og 84.

  
1 EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.
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Dog kunne Rådet ikke acceptere en række af de øvrige ændringer. De vigtigste af disse æn-

dringer er ændring 3, 35, 43 og 44 om finansiering af sikkerhedsforanstaltningerne i henhold 

til forordningen. Rådet finder det ikke hensigtsmæssigt, at en teknisk forordning som den fo-

religgende indeholder krav eller forpligtelser med hensyn til finansiering. I henhold til subsi-

diaritetsprincippet skal sådanne spørgsmål behandles på nationalt plan.

En række andre ændringer kunne ikke godkendes, eller kunne delvis ikke godkendes, da de 

udvidede forordningens anvendelsesområde ud over de sikkerhedsmål, som den er udarbejdet 

til at skulle opfylde. Dette er navnlig tilfældet for ændring 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 og 85. Æn-

dring 1, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 og 74 kunne helt eller delvis ikke 

godkendes med den begrundelse, at de er i modstrid med andre dele af forordningsudkastet, 

ikke tilfører teksten nogen egentlig betydning eller ikke er i overensstemmelse med den ac-

cepterede terminologi om luftfartssikkerhed. Endelig kunne ændring 20, 21, 38, 39, 41, 42, 

59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 og 83 ikke godkendes, helt eller delvis, da Rådet er af den 

opfattelse, at de enten har en for høj detaljeringsgrad for en forordning af denne type, eller ik-

ke er forenelige med Fællesskabets institutionelle ordninger eller indeholder bestemmelser, 

der kunne vise sig at være upraktiske at gennemføre, enten for medlemsstaterne eller de berør-

te økonomiske aktører.

III. Konklusion

Rådet er af den opfattelse, at teksten til den fælles holdning er hensigtsmæssig og afbalance-

ret. Rådet finder, at den fælles holdning afspejler målene med størstedelen af Parlamentets 

ændringer.

Rådet ønsker at understrege, at der er udfoldet store anstrengelser for hurtigt at skabe enighed 

om denne forordning og håber, at den fælles holdning vil give mulighed for en hurtig vedta-

gelse af lovgivningen, når tiden er inde.

________________________
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KOMMISSIONENS ERKLÆRINGER

Ad artikel 5, stk. 2 og 3 (ændret), "Anvendelse af strengere foranstaltninger"

Kommissionen finder det ikke relevant at ændre sit forslag, før Europa-Parlamentet har afgivet ud-

talelse om ændringen af artikel 5, stk. 2 og 3, i den fælles holdning i forhold til Kommissionens op-

rindelige forslag, navnlig for så vidt angår bestemmelserne om gennemførelsen af udvalgsprocedu-

ren med hensyn til undersøgelse af og tilladelse til medlemsstaternes anvendelse af strengere foran-

staltninger.

Ad artikel 6, "Sikkerhedsforanstaltninger, som kræves af tredjelande"

Når Kommissionen tager stilling til, om den skal handle på eget initiativ i medfør af artikel 6, stk. 2, 

tager den hensyn til, om anmodningen specielt vedrører den medlemsstat, der har foretaget under-

retningen, eller om den er blevet eller måske også vil blive rettet til andre medlemsstater.
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Ad artikel 18 "Ikrafttræden"

Kommissionen vil i perioden fra denne forordnings ikrafttræden til datoen for anvendelsen af arti-

kel 11 fortolke artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2320/2002 i lyset af artikel 11 i denne for-

ordning.

Bilaget - Kapitel 6, "Fragt og post"

Kommissionen erkender, at post er en særlig form for fragt og derfor bør undergå en særlig sikker-

hedskontrol. En sådan kontrol bør stå i forhold til risikoens omfang og bør så vidt muligt ikke være 

til skade for de kommercielle forpligtelser og de offentlige serviceforpligtelser i postsektoren.

De specifikke krav til sikkerhedskontrol af post vil blive fastlagt i gennemførelsesbestemmelserne, 

men Kommissionen anerkender postsektorens ønske om stabile regler. Derfor er det Kommis-

sionens intention, at gennemførelsesbestemmelserne skal baseres på de nugældende EF-sikker-

hedsbestemmelser for post, og den vil navnlig i begyndelsen opretholde de specifikke regler for 

post, der skal transporteres om bord på postfly.

Kommissionen giver endvidere tilsagn om, at et udkast til gennemførelsesbestemmelserne for post 

vil blive fremsat, inden forordning (EF) nr. 2320/2002 og gennemførelsesbestemmelserne hertil op-

hæves, med henblik på at sikre kontinuiteten, idet retsakterne således kan erstattes umiddelbart efter 

deres ophævelse.

Bilaget - Kapitel 10, "Sikkerhedsforanstaltninger under flyvningen"

Kommissionen ønsker i forbindelse med kapitel 10, punkt 3 og 4, jf. den fælles holdning, at præci-

sere, at den hverken ønsker at forpligte medlemsstaterne til at acceptere våben om bord under flyv-

ningen eller at forbyde dette. Kommissionen erkender, at det er op til den enkelte medlemsstat at 

beslutte, om en tjenestemand i funktion må bringe våben om bord på et luftfartøj til eventuel brug.

_____________________
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2005/0191 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet: 
(dokument KOM(2005) 429 endelig - 2005/0191 COD): 

22.9.2005 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

20.4.2006 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 15.6.2006 

Fælles holdning vedtaget: 11.12.2006 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsættelse af fælles 
bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart har været i kraft siden januar 2003. 
Erfaringen fra Kommissionens inspektioner og medlemsstaternes daglige anvendelse af 
forordningen har vist, at den hurtige transformation til lovgivning af en række ikke bindende 
henstillinger udarbejdet af medlemsstaterne som følge af den hurtige udarbejdelse og 
vedtagelse af forordningen efter begivenhederne den 11. september 2001 har resulteret i nogle 
problemer, der påvirker gennemførelsen af forordningen ret kraftigt.  

Derfor foreslog Kommissionen en revision af denne forordning for at affatte retsreglerne 
klarere og at forenkle og harmonisere dem yderligere for generelt at øge sikkerheden inden 
for civil luftfart. Den nye rammeforordning bør alene fastlægge de grundlæggende principper 
for, hvad der skal gøres for at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger, mens der 
ved gennemførelsesbestemmelser bør fastsættes tekniske og proceduremæssige regler for, 
hvordan dette mål skal nås. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Der har været tætte kontakter mellem de tre institutioner for at gøre det lettere at nå frem til en 
aftale under andenbehandlingen af denne sag. Dette lykkedes dog ikke, mest på grund af 
spørgsmålet om finansiering af luftfartssikkerhedsforanstaltningerne. Europa-Parlamentet 
havde under sin førstebehandling stillet adskillige ændringsforslag med henblik på at forpligte 
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medlemsstaterne til at betale i det mindste nogle af omkostningerne ved luftfartssikkerheds-
foranstaltningerne.  

Rådets fælles holdning, som blev vedtaget med enstemmighed, rokker ikke ved de væsentlige 
mål og bagvedliggende tilgange i Kommissionens forslag.  

Det er værd at nævne to specifikke spørgsmål, der er opstået i forbindelse med Rådets 
behandling. 

Det første spørgsmål vedrører anvendelsen af de nye udvalgsprocedureregler. Der måtte 
skabes sammenhæng med de nylig vedtagne regler i Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 
2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF, hvorved Europa-Parlamentets får øgede kontrol-
beføjelser med hensyn til autonome retsakter, som vedtages med udvalgsprocedurer. Efter 
Rådets opfattelse bør forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF, 
gælde for såvel artikel 4, stk. 3, der indeholder kriterier for, hvornår medlemsstaterne kan 
afvige fra de fælles grundlæggende normer for små lufthavne / små fly, som for artikel 9, stk. 
2, hvori specifikationerne for medlemsstaternes nationale kvalitetskontrolprogram fastsættes. 
Kommissionen deler Rådets opfattelse på dette punkt. 

Det andet spørgsmål vedrører udeladelse af bestemmelsen om, at Kommissionen kan 
undersøge medlemsstaternes anvendelse af strengere foranstaltninger. I forslagets artikel 
5, stk. 2, foreslog Kommissionen, at den skulle være beføjet til at se nærmere på, om 
medlemsstaternes anvendelse af strengere foranstaltninger rent faktisk er baseret på en 
risikovurdering, og at den er relevant, objektiv og ikke-diskriminerende og står i rimeligt 
forhold til den risiko, der søges begrænset. Er dette ikke opfyldt, ville Kommissionen efter 
høring af udvalget – og i sidste instans Rådet – kunne beslutte, at den pågældende 
medlemsstat ikke kan vedblive med at anvende de strengere foranstaltninger. Denne 
bestemmelse blev udeladt af Rådet, og Kommissionen gjorde sine indvendinger gældende i en 
erklæring. (jf. bilaget). 

Endelig afgav Kommissionen erklæringer om, hvorledes den vil fortolke artikel 6, artikel 18 
og kapitel 10, samt om Kommissionens hensigter angående kapitel 6 for at gøre det muligt at 
nå frem til en politisk aftale om den fælles holdning. (jf. bilaget). 

4. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER I DETALJER 

1. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, 
og som fuldt ud eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning 

Ændringsforslag 2, 4, 11, 15, 17, 23-30, 33, 34, 37, 40, 46-49, 53-56, 58, 65-68, 73, 77-79 og 
82 vedrører alle præciseringer, bedre, eller mere præcise formuleringer eller sammenhæng 
med tekstens øvrige bestemmelser. Disse indbefatter sondringen mellem traditionel fragt og 
post samt fastsættelsen af kriterier for små lufthavne /små fly. 

I ændringsforslag 7 anføres det, at målsætningen om "one-stop security" for alle flyvninger 
inden for EU bør fremmes. 

Ændringsforslag 8 og 12 vedrører Gibraltar lufthavn. Der er opnået enighed om en ny 
ministererklæring om denne i Cordoba den 18. september 2006.  
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Ændringsforslag 51 omhandler anerkendelse af EF-sikkerhedsprogrammer for 
luftfartsselskaber af andre medlemsstater end den medlemsstat, der har godkendt programmet.  

2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har afvist, og 
som hverken fuldt ud eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning 

Ændringsforslag 3, 35, 43 og 44 om finansiering af luftfartssikkerhedsforanstaltninger er 
afvist af Rådet. Kommissionen er enig med Rådet i, at det er uhensigtsmæssigt at lade en 
teknisk forordning indeholde krav eller forpligtelser vedrørende finansiering af luftfartssikker-
hedsforanstaltninger.  

Ændringsforslag 6 og en del af 57 pålægger Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 
(EASA) at foretage inspektioner på området luftfartssikkerhed. Den klare skelnen mellem 
begreberne sikkerhed og security bør imidlertid bevares – sikkerhed vedrører konstruktion og 
anvendelse af fly, medens security vedrører forebyggelse af ulovlige handlinger. Da security 
tydeligvis ligger uden for EASA's kompetence, er det uhensigtsmæssigt at ændre EASA's 
kompetenceområde i denne forordning. 

Ændringsforslag 19, 36 og 85 omhandler baggrundskontrol af personalet. Efter Kommissio-
nens opfattelse gør disse ændringsforslag videre end forordningens anvendelsesområde, idet 
de nationale efterretningsvirksomheders arbejde inddrages. I overensstemmelse med subsidia-
ritetsprincippet bør Fællesskabet ikke fastsætte harmoniserede regler om baggrundskontrol. 
Hvad obligatorisk baggrundskontrol af piloter angår, tilslutter Kommissionen sig sigtet, men 
pilotcertificering ligger uden for denne forordnings anvendelsesområde. 

I dele af ændringsforslag 20 og 21 ændres definitionen af både transfer- og transitpassagerer, 
bagage, fragt og mail på en uacceptabel måde. Det er alene ved skift af fly, og ikke ved 
ændring af rutenummer, at security-status for passagerer, bagage, fragt og mail ændres. En 
accept af disse ændringsforslag ville indebære, at passagerer, bagage, fragt og mail i transit 
henholdsvis ville skulle gå fra borde, eller læsses af for at blive screenet igen, blot fordi 
rutenummeret ændres ved transitstedet. Dette er hverken nødvendigt eller ønskeligt. 

Ændringsforslag 22, hvorved definitionen af potentielt uregerlige passagerer udvides, anses 
for at være overflødig og umulig at håndhæve. Et luftfartsselskab har altid ret til af sikker-
hedsgrunde at nægte uregerlige passagerer ombordstigning. Det er endvidere ikke entydigt, 
hvordan det på forhånd kan bedømmes, om en persons adfærd vil bringe flysikkerheden i fare 
– hvordan kan en potentiel flykaprer udpeges i lufthavnen? 

I ændringsforslag 32 tilføjes en definition af "kontinuerlig stikprøvekontrol". Men da 
udtrykket ikke forekommer i forordningen, er der ikke behov for at definere det. 

Ifølge ændringsforslag 38 skal der foretages en risikovurdering og konsekvensanalyse for 
hver enkelt af de nærmere beskrevne foranstaltninger og procedurer, som skal vedtages, 
herunder de skønnede omkostninger. Selv om der foretages en risikovurdering og konse-
kvensanalyse for den overordnede politik for luftfartssikkerhed, vil det være uhensigtsmæssigt 
at gøre dette for de enkelte foranstaltninger og procedurer. Med oprettelsen af en 
ekspertgruppe "Stakeholders' Advisory Group" (se ændringsforslag 61) dannes der en ramme 
for en dybdegående vurdering af gennemførelsesforanstaltninger og -procedurer. 

Ifølge ændringsforslag 41 og 42 skal medlemsstaterne underrette og konsultere Kommis-
sionen, inden de anvender strengere foranstaltninger. Ud fra en institutionel betragtning er det 
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ikke op til medlemsstaterne at underrette eller konsultere et forskriftsudvalg angående 
foranstaltninger, som de ønsker at træffe; udvalget bistår Kommissionen med dennes 
reguleringsopgaver.  

Ændringsforslag 45 angående udarbejdelse af et dækkende svar til et tredjeland, som anmoder 
om sikkerhedsforanstaltninger for flyvninger fra EU-lufthavne, er delvis indarbejdet. Det 
anses dog for uhensigtsmæssigt at indarbejde kravet om at høre det pågældende tredjeland 
forud for svaret i en fællesskabsforordning. 

Med ændringsforslag 50 overføres ansvaret for sikkerhedsprogrammer for luftfartsselskaber 
fra luftfartsselskaberne til medlemsstaten, og forpligtelserne i medfør af dette program 
begrænses til det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart. Luftfartsselskaberne bør 
imidlertid opfylde såvel forpligtelserne i medfør af denne forordning som i det nationale 
sikkerhedsprogram for civil luftfart og ikke blot forpligtelserne i det sidstnævnte. Med 
Kommissionens forslag pålægges luftfartsselskaber, lufthavne og andre enheder tilsvarende 
forpligtelser, som ville blive ændret med dette ændringsforslag. 

Ændringsforslag 52 stemmer ikke overens med ændringsforslag 53, der er indarbejdet i 
Rådets fælles holdning. Kommissionen er enig med Rådet i, at overskriften for artikel 12 bør 
være "Sikkerhedsprogram for enheder". 

Med ændringsforslag 59 forpligtes Kommissionen til at sikre, at der føres tilsyn med hver 
enkelt europæisk lufthavn mindst én gang hvert fjerde år. Dette er ikke realistisk, da det vil 
indebære, at Kommissionen enten foretager 200 inspektioner pr. år (sammenlignet med ca. 30 
inspektioner i 2005), eller omvendt at Kommissionen pålægger medlemsstaterne en 
inspektionscyklus over fire år for deres lufthavne, hvilket ikke er tilstrækkelig hyppigt for de 
nationale myndigheders inspektioner. 

Med ændringsforslag 63 tilstræbes der flere luftfartsaftaler med tredjelande. Ikke alene har 
Rådet slettet artikel 17, idet den blev anset for overflødig i lyset af henvisningen til traktatens 
artikel 300, men indgåelsen af aftaler om gensidig anerkendelse bør heller ikke nødvendigvis 
kobles med indgåelsen af luftfartsaftaler. 

Ændringsforslag 69, 70, 71, 75, 76 og 83 omhandler detaljer, som bør fastlægges i gennemfø-
relseslovgivningen, selv om Kommissionen har støttet sigtet bag disse ændringsforslag. 

Med ændringsforslag 74 sikres det, at luftfartsselskaber ikke behøver at være sikkerhedsgod-
kendte fragtagenter. Men hvis et luftfartsselskab varetager security-kontrol for et andet 
luftfartsselskab, skal førstnævnte altid være en sikkerhedsgodkendt fragtagent. Henvisningen 
til luftfartsselskaber er derfor også udtrykkeligt indføjet i definitionen af "sikkerhedsgod-
kendte fragtagenter" – definition (24). 

I ændringsforslag 80 tilstræbes det at udvide anvendelsesområdet ud over EF-luftfarts-
selskaber. I modsætning til den internationale lovgivnings principper fastsættes regler for 
sikkerhedsforanstaltninger under flyvningen af den stat, hvor flyet er registreret, og ikke der, 
hvor luftfartsselskabet har forretningssted.  

3. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, 
men som hverken fuldt ud eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning 
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I ændringsforslag 1, 10, 13, 16, 31 og 33 søges det understreget, hvorfor der er behov for 
regler for luftfartssikkerhed. De påvirker ikke forordningens indhold negativt, skønt ordvalget 
ikke er i tråd med den internationalt accepterede terminologi - security er et middel til at 
forebygge ulovlige handlinger mod civile luftfartøjer, og derved beskyttes den civile luftfart. 

I en del af ændringsforslag 5 erstattes "kvalitetskontrolprogram for sikkerheden" med 
"program for kontrol med sikkerhedsniveauet". Et kvalitetskontrolprogram kan kontrollere 
både kvaliteten og niveauet af sikkerhed. Af hensyn til sammenhængen med ændringsforslag 
49 og 56 er det derfor anbefalet også at fastholde ordet "kvalitet". 

I ændringsforslag 9 udtrykkes et ønske om at disponere over en solidaritetsmekanisme til 
ydelse af bistand efter terrorhandlinger. Kommissionen anerkender dette spørgsmåls 
betydning, men erkender, at følgerne heraf rækker ud over transportsektoren. 

Ændringsforslag 14 tilføjer en definition af "lufthavn". Kommissionen kunne acceptere dette 
ændringsforslag, selv om det ikke er strengt nødvendigt at definere lufthavn i denne 
forordning.  

Ændringsforslag 18 ændrer definitionen af "demarkeret område". Denne ændring kan 
accepteres, men den er unødvendig, idet ingen airside-områder i lufthavne er tilgængelige for 
den almene offentlighed. 

Kommissionen kan acceptere ændringsforslag 39 om angivelse af sikkerhedsomkostninger på 
billetten eller på anden måde, selv om dette ikke er strengt relevant for denne forordning. 

Med ændringsforslag 60 og 62 forpligtes Kommissionen til at udfærdige en årlig rapport. 
Kommissionen ville have foretrukket ændringsforslag 62, da det i høj grad ligner ordlyden af 
artikel 11 i den eksisterende forordning (EF) nr. 2320/2002. 

Med ændringsforslag 61 oprettes en ekspertgruppe ("Stakeholders' Advisory Group") på 
samme vis som i artikel 6 i forordning (EF) nr. 549/2004 om rammerne for oprettelse af et 
fælles europæisk luftrum. Herved formaliseres den nuværende situation, idet en sådan 
ekspertgruppe allerede findes.  

Kommissionen kan acceptere ændringsforslag 64 vedrørende datoen for anvendelse (et år fra 
datoen for ikrafttræden), alt efter hvornår Europa-Parlamentet og Rådet vedtager denne 
forordning. 

Ifølge ændringsforslag 72 skal uledsaget indskrevet bagage underkastes en "tilstrækkelig" i 
stedet for "ekstra" sikkerhedskontrol. Kommissionen accepterer denne formulering, da det 
stadig overlades til gennemførelseslovgivningen at fastlægge sikkerhedskravene. 

Ifølge ændringsforslag 81 skal ansvaret for at træffe foranstaltninger i tilfælde af en ulovlig 
handling defineres klart. Dette nye mandat til Kommissionen kan accepteres. 

Ændringsforslag 84 kræver, at security-udstyr opfylder de godkendte specifikationer. 
Kommissionen kan acceptere dette ændringsforslag, såfremt "godkendte" erstattes af 
"definerede", idet der endnu ikke er etableret noget fællesskabsdækkende system til 
godkendelse af udstyr. 



 

DA 7   DA 

5. KONKLUSION 

Kommissionen er af den opfattelse, at Rådets fælles holdning, som blev vedtaget den 11. 
december 2006 med enstemmighed, ikke er i modstrid med dets forslags væsentlige mål og 
bagvedliggende tilgange, og Kommissionen kan derfor acceptere den. 



 

DA 8   DA 

BILAG 

Kommissionens erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol 

Ad artikel 5, stk. 2 og 3 (ændret), "Anvendelse af strengere foranstaltninger" 

"Kommissionen finder det ikke relevant at ændre sit forslag, før Europa-Parlamentet har 
afgivet udtalelse om ændringen af artikel 5, stk. 2 og 3, i den fælles holdning i forhold til 
Kommissionens oprindelige forslag, navnlig for så vidt angår bestemmelserne om 
gennemførelsen af udvalgsproceduren med hensyn til undersøgelse af og tilladelse til 
medlemsstaternes anvendelse af strengere foranstaltninger." 

Ad artikel 6, "Sikkerhedsforanstaltninger, som kræves af tredjelande" 

"Når Kommissionen tager stilling til, om den skal handle på eget initiativ i medfør af artikel 6, 
stk. 2, tager den hensyn til, om anmodningen specielt vedrører den medlemsstat, der har 
foretaget underretningen, eller om den er blevet eller måske også vil blive rettet til andre 
medlemsstater." 

Ad artikel 18, "Ikrafttræden" 

"Kommissionen vil i perioden fra denne forordnings ikrafttræden til datoen for anvendelsen af 
artikel 11 fortolke artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2320/2002 i lyset af artikel 11 i denne 
forordning." 

Bilaget - Kapitel 6, "Fragt og post" 

"Kommissionen erkender, at post er en særlig form for fragt og derfor bør undergå en særlig 
sikkerhedskontrol. En sådan kontrol bør stå i forhold til risikoens omfang og bør så vidt 
muligt ikke være til skade for de kommercielle forpligtelser og de offentlige 
serviceforpligtelser i postsektoren. 

De specifikke krav til sikkerhedskontrol af post vil blive fastlagt i gennemførelses-
bestemmelserne, men Kommissionen anerkender postsektorens ønske om stabile regler. 
Derfor er det Kommissionens intention, at gennemførelsesbestemmelserne skal baseres på de 
nugældende EF-sikkerhedsbestemmelser for post, og den vil navnlig i begyndelsen opretholde 
de specifikke regler for post, der skal transporteres om bord på postfly.  

Kommissionen giver endvidere tilsagn om, at et udkast til gennemførelsesbestemmelserne for 
post vil blive fremsat, inden forordning (EF) nr. 2320/2002 og gennemførelses-
bestemmelserne hertil ophæves, med henblik på at sikre kontinuiteten, idet retsakterne således 
kan erstattes umiddelbart efter deres ophævelse." 

Bilaget - Kapitel 10, "Sikkerhedsforanstaltninger under flyvningen" 

"Kommissionen ønsker i forbindelse med kapitel 10, punkt 3 og 4, jf. den fælles holdning, at 
præcisere, at den hverken ønsker at forpligte medlemsstaterne til at acceptere våben om bord 
under flyvningen eller at forbyde dette. Kommissionen erkender, at det er op til den enkelte 
medlemsstat at beslutte, om en tjenestemand i funktion må bringe våben om bord på et 
luftfartøj til eventuel brug."  




