
EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Istungidokument

C6-0041/2007
2005/0191(COD)

ET
17/01/2007

Ühisseisukoht

Nõukogu 11. detsembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002

Dok. 14039/1/2006
 15865/2006 Avaldused

KOM(2006)0810

ET ET





14039/1/06  RJ/kes
DG C III ET

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 11. detsember 2006
(OR. en)

Institutsioonidevaheline dokument:
2005/0191 (COD)

14039/1/06

REV 1

AVIATION 165
CODEC 1118

ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID
Teema: Nõukogu 11. detsembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb
tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 2320/2002



14039/1/06  RJ/kes 1
DG C III ET

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …/2006,

…,

mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjade ja 

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,1

võttes konsulteerimist Regioonide Komitee arvamust,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2

  

1 ELT C 185, 8.8.2006, lk 17.
2 Euroopa Parlamendi 15. juuni 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), 

nõukogu … ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 
… seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Inimeste ja kaupade kaitseks Euroopa Liidus tuleks ennetada tsiviillennunduse vastu suunatud 

ebaseadusliku sekkumist, kehtestades ühiseeskirjad tsiviillennundusjulgestuse kohta. Selle 

eesmärgi saavutamiseks tuleks sätestada lennundusjulgestuse ühiseeskirjad ja ühised 

põhistandardid ning luua nende täitmise järelevalve süsteemid.

(2) Tsiviillennundusjulgestuse huvides on üldiselt soovitav kehtestada 7. detsembri 1944. aasta 

Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 17. lisa ühise tõlgendamise alused.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2320/2002, 

millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonnas ühiseeskirjad,1 võeti vastu 

Ameerika Ühendriikides 11. septembril 2001. aastal toimunud sündmuste tulemusena.

(4) Määruse (EÜ) nr 2320/2002 sisu tuleks saadud kogemusi silmas pidades läbi vaadata ja 

kõnealune määrus tuleks tunnistada kehtetuks ja asendada uue õigusaktiga, mille eesmärk on 

olemasolevate eeskirjade lihtsustamine, ühtlustamine ja selgitamine ning julgestustaseme 

parandamine.

  

1 EÜT L 355, 30.12.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 849/2004 (ELT L 158, 
30.4.2004, lk 1).
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(5) Suurema paindlikkuse saavutamiseks selliste julgestusmeetmete ja menetluste vastuvõtmisel, 

mille eesmärk on vastata riskianalüüside arengule ja võimaldada uue tehnoloogia 

kasutuselevõttu, tuleks käesolevas määruses sätestada põhimõtted meetmete kohta, mis tuleks 

võtta tsiviillennunduse kaitsmiseks ebaseadusliku sekkumise eest, vältides sealjuures nende 

rakendamiseks vajalikesse tehnilistesse ja menetluslikesse üksikasjadesse laskumist.

(6) Käesolevat määrust tuleks kohaldada liikmesriigi territooriumil asuvate tsiviillennundust 

teenindavate lennujaamade suhtes, sellistes lennujaamades teenuseid osutavate 

majandustegevuses osalejate suhtes ja sellistele lennujaamadele või selliste lennujaamade 

kaudu tooteid pakkuvate ja/või teenuseid osutavate üksuste suhtes.

(7) Ilma et see piiraks konventsiooni kuritegude ja mõningate teiste tegude kohta õhusõiduki 

pardal (Tokio, 1963), õhusõiduki ebaseadusliku hõivamise vastu võitlemise konventsiooni 

(Haag, 1970) ja tsiviillennunduse ohutuse vastu suunatud ebaseaduslike tegude tõkestamise 

konventsiooni (Montreal, 1971) kohaldamist, peaks käesolev määrus samuti hõlmama 

julgestusmeetmeid, mida kohaldatakse ühenduse lennuettevõtjate õhusõiduki pardal või lennu 

ajal.

(8) Iga liikmesriik võib ise otsustada lennu ajal parda julgestustöötajate kasutamise üle 

asjaomases liikmesriigis registreeritud õhusõidukite pardal ning asjaomase liikmesriigi poolt 

välja antud lennutegevusluba omavate lennuettevõtjate õhusõidukite pardal.
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(9) Eri liiki tsiviillennunduse puhul ei pruugi ohutase olla sama. Lennundusjulgestuse 

ühispõhistandardite kehtestamisel tuleks erandite lubamiseks arvesse võtta õhusõiduki suurust 

ning lendude iseloomu ja/või sagedust lennujaamades.

(10) Liikmesriikidel tuleks riskianalüüsi alusel lubada ka käesolevas määruses sätestatutest 

rangemate meetmete kohaldamist.

(11) Kolmandad riigid võivad nõuda käesolevas määruses sätestatud meetmetest erinevate 

meetmete kohaldamist liikmesriigi lennujaamast väljuvate lendude või kolmandast riigist 

ülelendude suhtes. Ilma et see siiski piiraks mis tahes kahepoolsete kokkulepete, milles üks 

osaline on ühendus, kohaldamist, peaks komisjonil olema võimalik kontrollida kolmanda riigi 

nõutavaid meetmeid.

(12) Isegi kui ühe liikmesriigi piires võib olla lennundusjulgestusse kaasatud kaks või rohkem 

asutust, peaks iga liikmesriik määrama ühe ametiasutuse, kes vastutab lennundusjulgestuse 

ühiste põhistandardite rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest.

(13) Lennundusjulgestuses ühiste põhistandardite rakendamise kohustuste määratlemiseks ja 

majandustegevuses osalejatele ja muudele üksustele sel eesmärgil vajalike meetmete 

kirjeldamiseks peaks iga liikmesriik koostama siseriikliku tsiviillennunduse 

julgestuseprogramm. Peale selle peaks iga lennujaama käitaja, lennuettevõtja ja 

lennundusjulgestusstandardeid rakendav üksus koostama, kohaldama ja haldama 

julgestusprogrammi, et täita nii käesoleva määruse kui ka mis tahes kohaldatava siseriiklikku 

tsiviillennunduse julgestuseprogrammi nõudeid.
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(14) Käesoleva määruse ja siseriikliku tsiviillennunduse julgestusprogrammi täitmise 

kontrollimiseks peaks iga liikmesriik koostama siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve 

programmi ja tagama selle rakendamise, et kontrollida tsiviillennundusjulgestuse kvaliteeti.

(15) Liikmesriikides käesoleva määruse kohaldamise kontrollimiseks ning samuti 

lennundusjulgestuse parandamiseks ettepanekute tegemiseks peaks komisjon korraldama 

inspekteerimisi, sealhulgas ette teatamata inspekteerimisi.

(16) Tundlikku julgeolekuteavet sisaldavaid rakendusakte, milles sätestatakse ühismeetmed ja 

menetlused ühiste põhistandardite kehtestamiseks, tuleks koos komisjoni 

inspekteerimisaruannete ja pädevate ametiasutuste vastustega käsitada "Euroopa Liidu 

salastatud teabena" komisjoni 29. novembri 2001. aasta otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom 

(millega muudetakse komisjoni kodukorda)1 määratletud tähenduses. Neid materjale ei tohiks 

avaldada; need tuleks teha kättesaadavaks ainult õigustatud huviga majandustegevuses 

osalejatele ja üksustele.

(17) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu vastavalt nõukogu 

28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendamisvolituste kasutamise menetlused2.

  

1 EÜT L 317, 03.12.2001, lk 1.
2 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 

22.7.2006, lk 11). 
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(18) Eelkõige peaksid komisjonil olema volitused kehtestada tingimused, mille puhul artikli 4 

lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlused vastu võetakse. Kuivõrd need meetmed on 

üldise iseloomuga ja on kavandatud muutma käesoleva määruse vähemolulisi sätteid või 

lisama uusi vähemolulisi sätteid, tuleks need meetmed vastu võtta vastavalt nõukogu otsuse 

1999/468 artiklis 5a ette nähtud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(19) Tuleks edendada "ühekordse kontrollimise" (one-stop-security) eesmärki kõikide Euroopa 

Liidus toimuvate lendude puhul.

(20) Käesolev määrus ei piira lennuohutuseeskirjade, sealhulgas ohtlike kaupade vedu käsitlevate 

eeskirjade kohaldamist.

(21) Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama karistused käesoleva määruse sätete rikkumise 

korral. Sätestatud karistused, mis võivad olla kas kriminaal- või halduskaristused, peaksid 

olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(22) Cordobas 18. septembril 2006. aastal Gibraltarit käsitleva dialoogi foorumi esimesel 

ministrite kohtumisel kokku lepitud Gibraltari lennujaama käsitlev ministrite deklaratsioon 

asendab Londonis 2. detsembril 1987. aastal esitatud ühisdeklaratsiooni lennujaama kohta 

ning selle täiel määral järgimist loetakse 1987. aasta deklaratsiooni järgimiseks.
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(23) Kuna käesoleva määruse eesmärke, milleks on tsiviillennunduse kaitsmine ebaseaduslike 

sekkumiste eest ja aluse loomine Chicago konventsiooni 17. lisa ühiseks tõlgendamiseks, ei 

suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ja need eesmärgid on määruse ulatuse ja mõju tõttu 

paremini saavutatavad ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 

asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärgid

1. Käesolevas määruses kehtestatakse ühiseeskirjad tsiviillennunduse kaitsmiseks ebaseaduslike 

sekkumiste eest.

Samuti kehtestatakse kõnealuses määruses Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse 

konventsiooni 17. lisa ühise tõlgendamise alused.
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2. Lõikes 1 sätestatud eesmärkide saavutamise vahendid on järgmised:

a) lennundusjulgestuse ühiseeskirjade ja ühiste põhistandardite kehtestamine;

b) nõuete täitmise järelevalve mehhanismid.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) kõikide liikmesriigi territooriumil asuvate lennujaamade või lennujaamade osade 

suhtes, mida ei kasutata üksnes sõjalisel otstarbel;

b) kõikide majandustegevuses osalejate, sealhulgas lennuettevõtjate suhtes, kes osutavad 

teenuseid punktis a osutatud lennujaamades;

c) kõikide üksuste suhtes, kes kohaldavad lennujaamas või lennujaamast väljaspool 

asuvates hoonetes lennundusjulgestusstandardeid ja kes punktis a osutatud 

lennujaamadele või nende kaudu pakuvad tooteid ja/või osutavad teenuseid.

2. Käesoleva määruse kohaldamisest Gibraltari lennujaama suhtes ei järeldu, et see mõjutaks 

Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi õiguslikke positsioone nende vaidluses selle 

territooriumi suveräänsuse üle, kus lennujaam paikneb.
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Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) "tsiviillennundus" – mis tahes tsiviilõhusõiduki poolt teostatav lennundustegevus, välja 

arvatud riiklike õhusõidukite teostatavad lennud, millele on osutatud Chicago rahvusvahelise 

tsiviillennunduse konventsiooni artiklis 3;

2) "lennundusjulgestus" – meetmete ning inim- ja materiaalsete ressursside kogum, mille 

eesmärk on kaitsta tsiviillennundust ebaseaduslike sekkumiste eest;

3) "majandustegevuses osaleja" – isik, organisatsioon või ettevõte, kes tegutseb või pakub oma 

teenuseid lennutranspordi valdkonnas;

4) "lennuettevõtja" – kehtiva lennutegevusloaga või samaväärse loaga õhuveoettevõtja;

5) "ühenduse lennuettevõtja" – lennuettevõtja, kellel on kehtiv lennutegevusluba, mille 

liikmesriik on väljastanud nõukogu 23. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2407/92

lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta1 kohaselt;

6) "üksus" – isik, organisatsioon või ettevõte, v.a majandustegevuses osaleja;

  

1 EÜT L 240, 24.8.1992, lk 1.
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7) "keelatud esemed" – relvad, lõhkeained või muud ohtlikud seadeldised, esemed või ained, 

mida võib kasutada ebaseaduslike sekkumiste toimepanemiseks;

8) "läbivaatus" – keelatud esemete tuvastamiseks ja/või leidmiseks ettenähtud tehniliste või 

muude vahendite kasutamine;

9) "julgestuskontrolli meetmed" – selliste vahendite kasutamine, mille abil on võimalik ennetada

keelatud esemete kaasavõtmist;

10) "juurdepääsu kontroll" – nende vahendite kasutamine, mille abil võidakse ennetada isikute või 

sõidukite või mõlemate ilma loata sisenemist;

11) "lennuala" – lennujaama liiklusala, sellega piirnev maastik ja ehitised või nende osad, millele 

juurdepääs on piiratud;

12) "avatud ala" – lennujaama, sellega piirneva maastiku ja ehitiste või nende osade alad, mis ei 

ole lennuala;

13) "julgestuspiiranguala" – lennujaama lennuala osa, kus lisaks juurdepääsu piiramisele 

kohaldatakse ka muid lennundusjulgestusstandardeid;

14) "piiritletud ala" – ala, mis on eraldatud juurdepääsu kontrolli abil kas julgestuspiirangualadest, 

või kui piiritletud ala kujutab endast julgestuspiiranguala, siis lennujaama muudest 

julgestuspiirangualadest;
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15) "taustakontroll" – isiku dokumenteeritud tuvastamine, sealhulgas tema võimaliku kriminaalse 

tausta kontrollimine, mis on osa hinnangust isiku sobilikkusele pääsuks saatjata

julgestuspiirangualadele;

16) "transfeerreisijad, -pagas, -last või -post" – reisijad, pagas, last või post, mis väljub 

lennujaamast muu õhusõiduki pardal, kui see, millega nad lennujaama saabusid;

17) "transiitreisijad, -pagas, -last või -post" – reisijad, pagas, last või post, mis väljuvad 

lennujaamast sama õhusõiduki pardal, millega nad lennujaama saabusid;

18) "võimalikku ohtu kujutav reisija" – reisija, kes on kas deporteeritu, on sisserände seisukohalt 

vastuvõetamatu isik või on seaduslikult kinnipeetav;

19) "käsipagas" – pagas, mis on ette nähtud õhusõiduki salongis vedamiseks;

20) "registreeritud pagas" – pagas, mis on ette nähtud õhusõiduki lastiruumis vedamiseks;

21) "reisijaga koos liikuv registreeritud pagas" – pagas, mida veetakse selle õhusõiduki 

lastiruumis, mille on registreerinud sama lennuga reisiv reisija;

22) "lennuettevõtja post" – post, mille saatja ja vastuvõtja on lennuettevõtja;

23) "lennuettevõtja saadetis" – saadetis, mille saatja ja vastuvõtja on lennuettevõtja või mida 

lennuettevõtja ise kasutab;
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24) "post" – vastavalt Ülemaailmse Postiliidu eeskirjadele postiasutuse hoole all olevad ning 

postiasutustele edastamise eesmärgil veetavad kirjad ja muud postisaadetised välja arvatud 

lennuettevõtja post;

25) "last" – õhusõiduki pardal vedamiseks ettenähtud mis tahes vara, mis ei ole pagas, post, 

lennuettevõtja post, lennuettevõtja saadetis ega pardavarud;

26) "kokkuleppeline esindaja" – lennuettevõtja, esindaja, ekspediitor või muu üksus, kes tagab 

lasti või posti suhtes julgestuskontrolli meetmete kohaldamise;

27) "tuntud saatja" – saatja, kes on loovutanud oma kulul lasti või posti õhuveoks ja kelle 

menetlused vastavad ühistele julgestuseeskirjadele ja -standarditele määral, mis lubab seda 

lasti või posti vedada mis tahes õhusõiduki pardal;

28) "agendi teenuseid kasutav kaubasaatja" – saatja, kes on loovutanud oma kulul lasti või posti 

õhuveoks, ja kelle meetmed vastavad ühistele julgestuseeskirjadele ja -standarditele, määral, 

mis lubab lasti vedada kaubalennukite pardal või posti postilennuki pardal;

29) "õhusõiduki julgestuskontroll" – õhusõiduki sisemuse nende osade kontrollimine, millele 

reisijatel võis olla juurdepääs, ning lastiruumi kontrollimine eesmärgiga avastada keelatud 

esemed ja ebaseaduslikud sekkumised õhusõiduki suhtes;
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30) "õhusõiduki julgestusotstarbeline läbiotsimine" – õhusõiduki sisemuse ja juurdepääsetava 

väliste osade kontroll eesmärgiga avastada keelatud esemed ja ebaseaduslikud sekkumised

õhusõidukisuhtes;

31) "parda julgestustöötaja" – isik, kelle liikmesriik on võtnud tööle tema poolt välja antud 

lennutegevusloaga lennuettevõtja õhusõidukis reisimiseks eesmärgiga kaitsta nimetatud 

õhusõidukit ja selles viibijaid ebaseadusliku sekkumise eest.

Artikkel 4

Ühised põhistandardid

1. Ühised põhistandardid tsiviillennunduse kaitsmiseks ebaseaduslike sekkumiste eest on 

sätestatud lisas.

2. Lõikes 1 osutatud ühiste standardite rakendamise üksikasjalikud meetmed sätestatakse artikli 

15 lõikes 2 osutatud korras.

Need meetmed puudutavad eelkõige järgmist:

a) läbivaatuse meetodid, juurdepääsu kontroll ja muud julgestuskontrolli meetmed;

b) õhusõiduki julgestuskontrolli ja õhusõiduki julgestusotstarbelise läbiotsimise teostamise 

meetodid;

c) keelatud esemed;
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d) seadmete toimivusnõuded ja testimine heakskiidu andmiseks;

e) personali tööle võtmine ja nõuded väljaõppele;

f) lennujaama julgestuspiiranguala kriitiliste osade määratlus;

g) kokkuleppeliste esindajate, tuntud saatjate ja agendi teenuseid kasutavate kaubasaatjate 

kohustused ja kinnitamismenetlused;

h) isikute, kaupade ja õhusõidukite kategooriad, mille suhtes rakendatakse objektiivsetel 

põhjustel julgestuse erimenetlusi, või mis vabastatakse läbivaatusest, juurdepääsu 

kontrollist või muudest julgestuskontrolli meetmetest.

3. Muutes käesolevat määrust otsusega vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga 

regulatiivmenetlusele, sätestab komisjon kriteeriumid, mille kohaselt liikmesriikidel on 

võimalik erandina lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest võtta vastu alternatiivsed 

julgestusmeetmed, millega tagatakse piisav kaitse kohaliku riskianalüüsi põhjal. Selliste 

alternatiivsete meetmete kasutamine on põhjendatud õhusõiduki suuruse, lennutegevuse või 

muude asjassepuutuvate tegevuste olemuse, ulatuse, või sagedusega seotud asjaoludega.

Eriti kiireloomulistel juhtudel võib komisjon kasutada artikli 15 lõikes 4 osutatud 

kiirmenetlust.

Liikmesriigid teatavad nendest meetmetest komisjonile.
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4. Liikmesriigid tagavad oma territooriumil lõikes 1 osutatud ühiste põhistandardite 

kohaldamise. Kui liikmesriigil on alust arvata, et julgestusalase rikkumisega on turvalisust 

ohustatud, tagab ta asjakohaste ja koheste meetmete kohaldamise rikkumise kõrvaldamiseks 

ning tsiviillennunduse jätkuva turvalisuse tagamiseks.

Artikkel 5

Liikmesriikide kohaldatavad rangemad meetmed

1. Liikmesriigid võivad kohaldada artiklis 4 osutatud ühistest põhistandarditest rangemaid 

meetmeid. Seda tehes peavad nad tegutsema riskianalüüsi põhjal ja ühenduse õigust järgides. 

Meetmed peavad käsitletava riski suhtes olema asjakohased, objektiivsed, 

mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed.

2. Pärast nende meetmete kohaldamist teatavad liikmesriigid neist võimalikult kiiresti 

komisjonile. Kõnealuse teabe saamisel edastab komisjon selle teabe teistele liikmesriikidele.

3. Liikmesriigid ei ole kohustatud komisjoni teavitama, kui asjaomased meetmed piirduvad 

teatava lennuga konkreetsel kuupäeval.
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Artikkel 6

Kolmandate riikide nõutavad julgestusmeetmed

1. Ilma et see piiraks mis tahes kahepoolsete kokkulepete, milles üks osaline on ühendus, 

kohaldamist, teavitab liikmesriik komisjoni kolmanda riigi nõutavatest julgestusmeetmetest, 

kui need erinevad artiklis 4 osutatud ühistest põhistandarditest liikmesriigi lennujaamast 

kolmandasse riiki väljuvate lendude või kolmandast riigist ülelendude suhtes .

2. Asjaomase liikmesriigi taotlusel või omal algatusel kontrollib komisjon lõikes 1 osutatud mis 

tahes meetmete kohaldamist ning võib vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlusele 

koostada nõuetekohase vastuse asjaomasele kolmandale riigile.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui:

a) asjaomane liikmesriik kohaldab asjaomaseid meetmeid vastavalt artiklile 5; või

b) kolmanda riigi nõue piirdub teatava lennuga konkreetsel kuupäeval.
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Artikkel 7

Pädev asutus

Kui ühe liikmesriigi piires on tsiviillennundusjulgestusse kaasatud kaks või rohkem asutust, määrab 

liikmesriik ühe asutuse (edaspidi "pädev asutus"), kes vastutab artiklis 4 osutatud ühiste 

põhistandardite rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest.

Artikkel 8

Siseriiklik tsiviillennunduse julgestusprogramm

1. Iga liikmesriik koostab siseriikliku tsiviillennunduse julgestusprogrammi ning kohaldab ja 

haldab seda.

Kõnealuses programmis määratletakse artiklis 4 osutatud ühiste põhistandardite 

rakendamisega seotud kohustused ja kirjeldatakse majandustegevuses osalejate ja üksuste 

poolt sel eesmärgil nõutavaid meetmeid.

2. Pädev asutus teeb tsiviillennunduse julgestusprogrammi asjakohased osad teadmisvajaduse 

põhimõttel kirjalikult kättesaadavaks vaid neile majandustegevuses osalejatele ja üksustele, 

kellel on tema arvates nende vastu õigustatud huvi.
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Artikkel 9

Siseriiklik lennundusjulgestuse järelevalve programm

1. Iga liikmesriik koostab siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi ning kohaldab 

ja haldab seda.

Nimetatud programm võimaldab liikmesriigil kontrollida tsiviillennundusjulgestuse kvaliteeti 

ning jälgida käesoleva määruse ja siseriikliku tsiviillennunduse julgestusprogrammi täitmist.

2. Siseriikliku lennundusjulgestuse järelevalve programmi puudutavad erinõuded võetakse 

vastu, muutes käesolevat määrust lisa lisamise kaudu artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga 

regulatiivmenetluses.

Eriti kiireloomulistel juhtudel võib komisjon kasutada artikli 15 lõikes 4 osutatud 

kiirmenetlust.

Programm võimaldab puudusi kiiresti avastada ja kõrvaldada. Samuti sätestatakse selles 

programmis, et pädev asutus kontrollib otseselt (või kontrollimine toimub tema järelevalve 

all) ja regulaarselt kõiki lennundusjulgestusstandardite rakendamise eest vastutavaid 

lennujaamu, majandustegevuses osalejaid ja üksusi, kes asuvad asjaomase liikmesriigi 

territooriumil.
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Artikkel 10

Lennujaama julgestusprogramm

1. Iga lennujaama käitaja koostab, kohaldab ja haldab lennujaama julgestusprogrammi.

Kõnealuses programmis kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida lennujaama käitaja peab 

järgima, et täita nii käesolevat määrust kui ka lennujaama asukohaliikmesriigi siseriiklikku 

tsiviillennunduse julgestuseprogrammi.

Programm sisaldab sisemise kvaliteedikontrolli sätteid, milles kirjeldatakse, kuidas 

lennujaama käitaja kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

2. Lennujaama julgestusprogramm esitatakse pädevale asutusele, kes võib vajadusel võtta 

edasisi meetmeid.

Artikkel 11

Lennuettevõtja julgestusprogramm

1. Iga lennuettevõtja koostab, kohaldab ja haldab lennuettevõtja julgestusprogrammi.

Kõnealuses programmis kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida lennuettevõtja peab 

järgima, et täita nii käesolevat määrust kui ka teenuste osutamise lennujaama liikmesriigi 

siseriiklikku tsiviillennunduse julgestusprogrammi.
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Programm sisaldab sisemise kvaliteedikontrolli sätteid, milles kirjeldatakse, kuidas 

lennuettevõtja kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

2. Taotluse korral esitatakse lennuettevõtja julgestusprogramm pädevale asutusele, kes võib 

vajadusel võtta edasisi meetmeid.

3. Kui ühenduse lennuettevõtja julgestusprogramm on selle liikmesriigi, kes annab 

lennuettevõtjale lennutegevusloa pädeva asutuse poolt kinnitatud, tunnustavad teda kõik 

liikmesriigid kui lennuettevõtjat, kelle puhul on täidetud lõikes 1 sätestatud nõuded. See ei 

piira liikmesriigi õigust nõuda mis tahes lennuettevõtjalt täpsustusi:

a) artikli 5 kohaste liikmesriigi poolt kohaldatavate julgestusmeetmete rakendamise kohta

ja/või

b) teenindatavate lennujaamade suhtes kohalike meetmete rakendamise kohta.

Artikkel 12

Üksuse julgestusprogramm

1. Iga üksus, kes artiklis 8 osutatud siseriikliku tsiviillennunduse julgestusprogrammi alusel peab 

kohaldama lennundusjulgestusstandardeid, koostab üksuse julgestusprogrammi ning kohaldab 

ja haldab seda.
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Kõnealuses programmis kirjeldatakse meetodeid ja menetlusi, mida üksus peab järgima, et 

täita liikmesriigi siseriiklikku tsiviillennunduse julgestusprogramm seoses oma tegevusega 

asjaomases liikmesriigis.

Programm sisaldab sisemise kvaliteedikontrolli sätteid, milles kirjeldatakse, kuidas üksus 

kontrollib nende meetodite ja menetluste täitmist.

2. Taotluse korral esitatakse programm asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele, kes vajadusel 

võib võtta edasisi meetmeid.

Artikkel 13

Komisjoni inspekteerimised

1. Komisjon koostöös asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega korraldab inspekteerimisi, 

sealhulgas lennundusjulgestusstandardeid rakendavate lennujaamade, majandustegevuses 

osalejate ja üksuste inspekteerimisi, et kontrollida käesoleva määruse kohaldamist 

liikmesriikides ning vajadusel teha soovitusi lennundusjulgestuse tõhustamiseks. Sel 

eesmärgil teavitab pädev asutus komisjoni kirjalikult kõikidest tema territooriumil asuvatest 

tsiviillennundust teenindavates muudest tsiviillennujaamadest, mis ei ole hõlmatud artikli 4 

lõikega 3.

Komisjoni inspekteerimiste korraldamise menetlused võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 

osutatud korras.
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2. Komisjon ei teata ette lennundusjulgestusstandardeid kohaldavate lennujaamade, 

majandustegevuses osalejate ja üksuste inspekteerimisest. Aegsasti enne inspekteerimist

teavitab komisjon sellest asjaomast liikmesriiki.

3. Iga komisjoni inspekteerimisaruanne edastatakse asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele, 

kes oma vastuses sätestab meetmed mis tahes tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Aruanne ja pädeva asutuse vastus edastatakse seejärel teiste liikmesriikide pädevatele 

asutustele.

Artikkel 14

Teabelevi

Otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom kohaldamisel käsitatakse "ELi salastatud dokumentidena" ja ei 

tehta avalikkusele kättesaadavaks järgmiseid dokumente:

a) meetmed ja menetlused, millele on osutatud artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 1 ja artikli 

6 lõikes 1, kui need sisaldavad julgestuse seisukohalt tundlikku teavet;

b) komisjoni inspekteerimisaruanded ja pädevate asutuste vastused, millele on osutatud artikli 13

lõikes 3.

Artikkel 15

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.
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2. Kui osutatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 

arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse üks kuu.

3. Kui osutatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja 

6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

4. Kui osutatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2 ja 

6 ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 16

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavaid karistusi käsitlevad 

eeskirjad ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende eeskirjade rakendamise tagamiseks. Kehtestatud 

karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 17

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 2320/2002 tunnistatakse kehtetuks.
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Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates …*, välja arvatud artikli 4 lõiked 2 ja 3, artikli 9 lõige 2, artikli 

13 lõige 1 ja artikkel 15, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

  

* Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
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LISA

ÜHISED PÕHISTANDARDID (ARTIKKEL 4)

1. LENNUJAAMA JULGESTUS

1.1 Lennujaama planeerimisnõuded

1. Uue lennujaama rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel või olemasoleva lennujaama rajatiste 

muutmisel võetakse täielikult arvesse käesolevas lisas sätestatud ühiste põhistandardite 

rakendamise nõudeid ja rakendusakte.

2. Lennujaamades kehtestatakse järgmised alad:

a) avatud ala;

b) lennuala;

c) julgestuspiirangualad ning

d) julgestuspiirangualade kriitilised osad.

1.2 Juurdepääsu kontroll

1. Juurdepääsu lennualale piiratakse, et ennetada isikute ja sõidukite loata sisenemist nimetatud 

aladele.



14039/1/06  RJ/kes 2
LISA DG C III ET

2. Juurdepääsu julgestuspiirangualadele kontrollitakse, et tagada, et isikud ja sõidukid nimetatud 

aladele loata ei sisene.

3. Isikutele ja sõidukitele võib lubada juurdepääsu lennualale ja julgestuspiirangualadele, kui 

nad vastavad nõutavatele julgestustingimustele.

4. Isikud, sealhulgas lennumeeskonna liikmed peavad edukalt läbima taustakontrolli, enne kui 

neile väljastatakse meeskonnaliikme sertifikaat või lennujaama julgestuspiirangualadele 

saatjata pääsu võimaldav läbipääsuluba.

1.3 Muude isikute kui reisijate ja nendega kaasasolevate esemete läbivaatus

1. Muud isikud ja nendega kaasasolevad esemed vaadatakse enne julgestuspiirangualale 

lubamist läbi korduva pistelise kontrolli põhimõttel, et ennetada keelatud esemete viimist 

kõnealustele aladele.

2. Muud isikud kui reisijad ja nendega kaasasolevad esemed vaadatakse enne 

julgestuspiirangualade kriitilistesse aladesse lubamist läbi, et ennetada keelatud esemete 

viimist kõnealustele aladele.

1.4 Sõidukite kontroll

Julgestuspiirangualadele sisenevaid sõidukeid kontrollitakse, et ennetada keelatud esemete viimist 

kõnealustele aladele.
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1.5 Järelevalve, patrullid ja muud füüsilised julgestuskontrolli meetodid

Lennujaamades ja vajadusel nendega piirnevatel avaliku juurdepääsuga aladel teostatakse järelevalvet, 

patrulle ja rakendatakse muid füüsilisi julgestuskontrolli meetmeid, et tuvastada kahtlase käitumisega 

isikud ning ohualtid alad, mida võiks ära kasutada ebaseaduslikuks sekkumiseks, ja hoida ära selliseid

tegusid.

2. LENNUJAAMADE PIIRITLETUD ALAD

Õhusõidukid, mis on pargitud lennujaamade piiritletud aladele, mille suhtes kohaldatakse artikli 4 

lõikes 3 osutatud alternatiivseid meetmeid, eraldatakse õhusõidukitest, mille suhtes kohaldatakse 

täielikult ühiseid põhistandardeid tagamaks, et õhusõidukite, reisijate, pagasi, lasti ja posti suhtes 

kohaldatavaid julgestusstandardeid ei rikutaks.

3. ÕHUSÕIDUKI JULGESTUS

1. Õhusõidukile tehakse enne väljalendu julgestuskontroll või viiakse läbi õhusõiduki 

julgestusotstarbeline läbiotsimine, tagamaks, et pardal ei ole keelatud esemeid. 

Transiitõhusõidukite suhtes võib kohaldada muid kohaseid meetmeid.

2. Iga õhusõidukit kaitstakse ebaseadusliku sekkumise eest.
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4. REISIJAD JA KÄSIPAGAS

4.1 Reisijate ja käsipagasi läbivaatus

1. Kõik reisi alustavad, transfeer- ja transiitreisijad ning nende käsipagas vaadatakse läbi, et 

ennetada keelatud esemete viimist julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale.

2. Transfeerreisijad ja nende käsipagasi võib läbivaatusest vabastada, kui:

a) nad saabuvad liikmesriigist, välja arvatud juhul kui komisjon või see liikmesriik on 

edastanud teabe, et neid reisijaid ja nende käsipagasit ei saa käsitada ühiste 

põhistandardite kohase läbivaatuse läbinutena; või

b) nad saabuvad kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud 

samaväärseks ühiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

3. Transiitreisijaid ja nende käsipagasit võib läbivaatusest vabastada, kui:

a) nad jäävad õhusõiduki pardale; või

b) nad ei puutu kokku läbivaadatud väljalendavate reisijatega, välja arvatud nendega, kes 

lähevad sama õhusõiduki pardale; või
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c) nad saabuvad liikmesriigist, välja arvatud juhul kui komisjon või see liikmesriik on 

edastanud teabe, et neid reisijaid ja nende käsipagasit ei saa käsitada ühiste 

põhistandardite kohase läbivaatuse läbinutena; või

d) nad saabuvad kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud 

samaväärseks üldiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

4.2 Reisijate ja käsipagasi kaitse

1. Reisijaid ja nende käsipagasit kaitstakse ebaseadusliku sekkumise eest alates paigast, kus 

neile tehti läbivaatus, kuni selle õhusõiduki väljalennuni, mille pardal nad viibivad.

2. Läbivaadatud väljalendavad reisijad ei tohi kokku puutuda saabuvate reisijatega, välja arvatud 

juhul kui:

a) reisijad saabuvad liikmesriigist, tingimusel et komisjon või see liikmesriik ei ole 

edastanud teavet, et kõnealuseid reisijaid ja nende käsipagasit ei saa käsitada ühiste 

põhistandardite kohase läbivaatuse läbinutena; või

b) nad saabuvad kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud 

samaväärseks üldiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.
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4.3 Võimalikku ohtu kujutavad reisijad

Võimalikku ohtu kujutavate reisijate suhtes rakendatakse enne väljalendu asjakohaseid 

julgestusmeetmeid.

5. REGISTREERITUD PAGAS

5.1 Registreeritud pagasi läbivaatus

1. Kogu registreeritud pagas vaadatakse enne õhusõidukile laadimist läbi, et ennetada keelatud 

esemete viimist julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale.

2. Registreeritud transfeerpagasit võib läbivaatusest vabastada, kui:

a) see saabub liikmesriigist, välja arvatud juhul kui komisjon või asjaomane liikmesriik on 

edastanud teabe, et kõnealust registreeritud transfeerpagasit ei saa käsitada ühiste 

põhistandardite kohase läbivaatuse läbinuna; või

b) see saabub kolmandast riigist, kus kohaldatavad julgestusstandardid on tunnistatud 

samaväärseks ühiste põhistandarditega artikli 15 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

3. Registreeritud transiitpagasi võib läbivaatusest vabastada, kui see jääb õhusõiduki pardale.
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5.2 Registreeritud pagasi kaitse

Õhusõidukis veetavat registreeritud pagasit kaitstakse loata juurdepääsu eest alates paigast, kus sellele 

tehakse läbivaatus või kus lennuettevõtja selle vastu võtab, olenevalt sellest, kumb on varasem, kuni 

seda vedava õhusõiduki väljalennuni.

5.3 Pagasi vastavuse kontroll

1. Iga registreeritud pagasi ühik liigitatakse reisijaga koos või reisijast eraldi liikuvaks pagasiks.

2. Reisijast eraldi liikuvat pagasit ei transpordita, välja arvatud juhul, kui see pagas on kas 

eraldatud reisijast mitteolenevatel põhjustel või selle suhtes kohaldatakse täiendavaid 

julgestuskontrolli meetmeid.

6. LAST JA POST

6.1 Lasti ja posti julgestuskontrolli meetmed

1. Kogu lasti ja posti suhtes kohaldatakse enne õhusõidukile laadimist julgestuskontrolli

meetmeid. Lennuettevõtja ei võta lasti ega posti õhusõidukil vedamiseks vastu, kui 

kokkuleppeline esindaja, tuntud saatja või agendi teenuseid kasutav kaubasaatja ei ole 

julgestuskontrolli meetmeid ise kohaldanud või kohaldamist kinnitanud ja nende eest 

vastutust võtnud.

2. Transfeerlasti ja posti suhtes võib kohaldada alternatiivseid julgestuskontrolli meetmeid, mille

üksikasjad nähakse ette rakendusaktis.



14039/1/06  RJ/kes 8
LISA DG C III ET

3. Transiitlasti ja transiitposti võib läbivaatusest vabastada, kui see jääb õhusõiduki pardale.

6.2 Lasti ja posti kaitse

1. Õhusõidukis veetavat lasti ja posti kaitstakse loata juurdepääsu eest alates paigast, kus selle 

suhtes kohaldati julgestuskontrolli meetmeid kuni seda vedava õhusõiduki väljalennuni.

2. Pärast julgestuskontrolli meetmete kohaldamist loata juurdepääsu eest nõuete kohaselt 

kaitsmata last ja post vaadatakse läbi.

7. LENNUETTEVÕTJA POST JA SAADETISED

Lennuettevõtja posti ja saadetiste suhtes kohaldatakse julgestuskontrolli meetmeid, ning need on 

kaitstud kuni õhusõidukile laadimiseni, et ennetada keelatud esemete viimist õhusõiduki pardale.

8. LENNUETTEVÕTJA PARDAVARUD

Pardavarude suhtes, sealhulgas veoks või õhusõiduki pardal kasutamiseks ettenähtud 

toitlustusvahendite ja varude suhtes, kohaldatakse julgestuskontrolli meetmeid ja need on kaitstud kuni 

õhusõidukisse laadimiseni, et ennetada keelatud esemete viimist õhusõiduki pardale.
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9. LENNUJAAMA VARUD

Müügiks või lennujaama julgestuspiirangualadel kasutamiseks ettenähtud varude suhtes, sealhulgas 

tollimaksuvabade kaupluste ja restoranide varude suhtes, kohaldatakse julgestuskontrolli meetmeid, et 

ennetada keelatud esemete viimist kõnealustele aladele.

10. JULGESTUSMEETMED LENNU AJAL

1. Ilma et see piiraks lennuohutuseeskirjade kohaldamist:

a) takistatakse loata isikutel lennu ajal õhusõiduki kabiini sisenemist;

b) rakendatakse võimalikku ohtu kujutavate reisijate suhtes lennu ajal asjakohaseid 

julgestusmeetmeid.

2. Lennu ajal ebaseadusliku sekkumise vältimiseks võetakse asjakohased julgestusmeetmed, 

näiteks lennumeeskonna ja salongipersonali väljaõpe.

3. Õhusõiduki salongis ega lennumeeskonna kabiinis ei tohi vedada relvi, kui asjaomane riik ei 

ole selleks vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele luba andnud.

4. Lõiget 3 kohaldatakse samuti parda julgestustöötajatele, juhul kui nad relvi kannavad.
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11. PERSONALI TÖÖLE VÕTMINE JA VÄLJAÕPE

1. Isikud, kes teostavad läbivaatust, juurdepääsukontrolli, või muid julgestuskontrolli meetmeid 

või kes vastutavad selle eest, võetakse tööle, koolitatakse ja vajadusel sertifitseeritakse, 

tagamaks, et nad on selleks tööks sobivad ja pädevad täitma kohustusi, mis neile määratakse.

2. Isikud, välja arvatud reisijad, kes vajavad juurdepääsu julgestuspiirangualadele, peavad saama 

julgestusalase väljaõppe kas enne lennujaama läbipääsuloa või meeskonnaliikme sertifikaadi

saamist.

3. Lõigetes 1 ja 2 mainitud väljaõpet tehakse töölevõtmisel ja edaspidi korduvalt.

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud isikute väljaõpetamisega tegelevatel instruktoritel peab olema vastav

kvalifikatsioon.

12. JULGESTUSSEADMED

Läbivaatuseks, juurdepääsu kontrolliks ja muudeks julgestuskontrolli meetmeteks kasutatavate 

seadmetega peab olema võimalik asjaomaseid julgestuskontrolli meetmeid kohaldada.
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I. Sissejuhatus

Komisjon esitas 2005. aasta septembris ettepaneku nõukogu määruse vastuvõtmiseks, mis 

asendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2320/2002, millega kehtestatakse 

tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad1. Viimatinimetatud määrus, mis koostati ja 

võeti vastu vastusena 11. septembril 2001. aastal Ameerika Ühendriikides toimunud 

terrorirünnakutele, on olnud jõus alates 2003. aasta jaanuarist. Määruse nr 2320/2002 

asendamist uue tekstiga peetakse vajalikuks sellepärast, et selle kohaldamise käigus on 

tekkinud mitmeid rakendamisega seotud probleeme.

Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu esimesel lugemisel 15. juunil 2006 ning see 

sisaldas 85 muudatusettepanekut.

Nõukogu kaalus tõsiselt võimalust jõuda määruse eelnõu teksti osas Euroopa Parlamendiga 

kokkuleppele esimesel lugemisel. Mitteametlike kontaktide käigus Euroopa Parlamendi 

esindajatega selgus siiski, et julgestusmeetmete rahastamise küsimust peab põhjalikumalt 

uurima, et jõuda mõlemale poolele vastuvõetava tekstini. Seetõttu otsustas nõukogu vastu 

võtta ühise seisukoha, milles võetaks arvesse võimalikult palju Euroopa Parlamendi esimesel 

lugemisel tehtud muudatusettepanekuid, ning püüda Euroopa Parlamendiga hiljem 

kokkuleppele jõuda.

Pärast kogu teksti viimistlemist õiguskeele ekspertide poolt võttis nõukogu 

11. detsembril 2006 vastu oma ühise seisukoha. Nimetatud seisukoha vastuvõtmisel võttis 

nõukogu arvesse Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel esitatud arvamust ja võttis vastu 46 

muudatusettepanekut.

Nõukogu võttis samuti arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust.

  
1 EÜT L 355, 30.12.2002, lk 1.
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II. Ühise seisukoha analüüs

Nõukogu pidas võimalikuks nõustuda komisjoni ettepaneku põhisuundadega. Mõnedes 

punktides otsustas nõukogu siiski teksti muuta, eelkõige selleks, et teha see selgemaks, 

lihtsamaks ja arusaadavamaks.

Kõige olulisemad muudatused, mille nõukogu komisjoni ettepanekusse tegi, kuuluvad kahte 

allpoolnimetatud valdkonda:

Esiteks, nõukogu võttis seoses komiteemenetlusega arvesse nõukogu poolt 2006. aasta juulis 

vastu võetud uusi eeskirju1 Määruse eelnõu artikli 4 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2 nähakse ette 

uue kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamine, mis kehtestati kõnealuste uute eeskirjadega ja 

mis annab Euroopa Parlamendile suurema võimu. Artikli 4 lõikes 3 sätestatakse kriteeriumid, 

mille alusel liikmesriigid võivad väikeste lennujaamade või õhusõidukite puhul erandeid teha. 

Artikli 9 lõikes 2 esitatakse standardid, mida kohaldatakse liikmesriikide siseriiklike 

kvaliteedikontrolli programmide suhtes.

Teiseks, artikli 5 lõige 2 lubab liikmesriikidel kohaldada kõnealuses määruses sätestatud 

meetmetest rangemaid riiklikke meetmeid. Võttes arvesse arutlusel olevate küsimuste 

tähtsust, mitmete julgeolekuriskide tõsidust ja nende riskidega seotud kiiresti muutuvaid 

asjaolusid, asus nõukogu seisukohale, et liikmesriikidel peaks olema piisavalt 

tegutsemisruumi mis tahes täiendavate või erimeetmete kehtestamiseks, mida nad peavad 

vajalikuks. Selliste meetmete kehtestamist ei oleks nõukogu arvates vaja ühenduse tasandil 

eraldi põhjendada.

Euroopa Parlamendi esitatud muudatusettepanekutest pidas nõukogu võimalikuks kiita 

osaliselt või täielikult heaks järgmised 46 muudatusettepanekut:

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 ja 84.

  
1 ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.
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Nõukogu ei pidanud siiski võimalikuks kiita heaks mitmeid teisi muudatusettepanekuid. Neist 

tähtsaimad on muudatusettepanekud 3, 35, 43 ja 44, mis käsitlevad julgeolekukorralduste 

rahastamist kõnealuse määruse alusel. Nõukogu leiab, et ei ole asjakohane, et selline tehniline 

määrus sisaldab rahastamisnõudeid või -kohustusi. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleks 

sellised küsimused lahendada siseriiklikul tasandil.

Paljusid teisi muudatusettepanekuid vastu ei võetud või neid ei võetud osaliselt vastu, kuna 

need jäid määruse reguleerimisalast väljapoole ega käsitlenud julgeolekueesmärke, milleks 

kõnealune määrus on kavandatud. Eelkõige puudutab see muudatusettepanekuid 6, 9, 19, 36, 

45, 57, 80 ja 85. Muudatusettepanekuid 1, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 

ja 74 ei võetud täielikult või osaliselt vastu põhjusel, et nad olid vastuolus määruse eelnõu 

teiste osadega, ei lisanud sisulist tähendust selle tekstile või ei olnud kooskõlas 

lennundusjulgestuse valdkonnas kokkulepitud terminoloogiaga. Lisaks sellele ei võetud 

täielikult või osaliselt vastu muudatusettepanekuid 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 

70, 71, 75, 76 ja 83, kuna nõukogu on seisukohal, et nad on kas liiga detailsed sellist tüüpi 

määruse jaoks või ei sobi kokku ühenduse institutsioonilise korraga või sisaldavad sätteid, 

mille rakendamine kas liikmesriikide või asjaomaste ettevõtjate poolt oleks ebapraktiline.

III. Kokkuvõte

Nõukogu on arvamusel, et ühise seisukoha tekst on asjakohane ja tasakaalustatud. Nõukogu 

on arvamusel, et ühine seisukoht väljendab eesmärke, mis olid enamiku Parlamendi 

muudatusettepanekute ajendiks.

Nõukogu soovib esile tuua neid suuri jõupingutusi, mida on tehtud kõnealuse määruse suhtes 

kiire kokkuleppe saavutamiseks, ning usub, et ühine seisukoht võimaldab õigusakti varakult ja 

õigeaegselt vastu võtta.

___________________
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KOMISJONI AVALDUSED

Artikli 5 "Liikmesriikide kohaldatavad rangemad meetmed" lõiked 2 ja 3 (muudetud)

Komisjon ei pea käesoleval etapil, kuni Euroopa Parlament ei ole oma arvamust ühise seisukoha 

artikli 5 lõigete 2 ja 3 muutmise kohta võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga, esitanud, 

asjakohaseks oma ettepanekut muuta, eelkõige nende sätete osas, milles käsitletakse 

komiteemenetluse rakendamist seoses liikmesriigi poolt rangemate meetmete kohaldamise 

läbivaatamise ja lubamisega.

Artikkel 6 "Kolmandate riikide nõutavad julgestusmeetmed"

Otsustades, kas artikli 6 lõike 2 kohaselt tegutseda omal algatusel või mitte, võtab komisjon 

arvesse, kas taotlus puudutab eelkõige teate esitanud liikmesriiki või kas see on puudutanud või 

võib tõenäoliselt puudutada samuti mõnda teist liikmesriiki.
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Artikkel 18 "Jõustumine"

Ajavahemikul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast kuni artikli 11 kohaldamise 

kuupäevani võtab komisjon määruse (EÜ) nr 2320/2002 artikli 5 lõike 4 tõlgendamisel arvesse 

käesoleva määruse artiklit 11.

Lisa peatükk 6 "Last ja post"

Komisjon tunnistab, et post on lasti erivorm ning peaks seetõttu läbima eri julgestuskontrolli. 

Niisugune kontroll peaks vastama ohu suurusele ning ei tohiks kahjutekitavalt piirata kaubandus- ja 

avaliku teenuse osutamise kohustusi postisektoris.

Üksikasjalikumad julgestuskontrolli nõuded posti suhtes kehtestatakse rakendusaktidega, kuid 

komisjon tunnistab postisektori soovi stabiilsete eeskirjade järele. Sellest tulenevalt kavandab 

komisjon, et rakendusaktid põhinevad olemasolevatel EÜ postialastel julgeolekunõuetel ning 

eelkõige säilitatakse neis esialgselt postialased erieeskirjad, mida tuleb kohaldada toimuvate 

postilendude suhtes.

Lisaks sellele näeb komisjon ette, et kavandamisel olevad postialased rakenduseeskirjad esitatakse 

enne määruse (EÜ) nr 2320/2002 ning selle rakendusaktide kehtetuks tunnistamist, et tagada 

järjepidevus kehtetuks tunnistatud õigusaktide kohese asendamisega.

Lisa peatükk 10 "Julgestusmeetmed lennu ajal"

Seoses ühise seisukoha 10. peatüki lõigetega 3 ja 4 soovib komisjon selgitada, et ta ei taotle seda, et 

liikmesriigid peaksid nõustuma õhusõiduki pardal relvade vedamisega ega taotle selle keelustamist. 

Komisjon tunnistab, et otsus selle kohta, millal tohib relvi õhusõiduki pardal vedada –

potentsiaalseks kasutamiseks riigi ametnike poolt – on iga liikmesriigi enda otsustada.
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2005/0191 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 
 

nõukogu ühise seisukoha kohta,  

mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirju käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist 

1. TAUST 

Ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastamise kuupäev
(dokument KOM(2005) 429 (lõplik) – 2005/0191 COD): 

22.9.2005 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 20.4.2006 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 15.6.2006 

Ühise seisukoha vastuvõtmine: 11.12.2006 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2320/2002, millega kehtestatakse 
tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad, on olnud jõus alates 2003. aasta 
jaanuarist. Komisjoni inspekteerimiste käigus omandatud kogemused ja määruse igapäevane 
kohaldamine liikmesriikides näitavad, et liikmesriikide väljatöötatud mittesiduvate soovituste 
kogumi kiire muutmine õigusaktideks on tekitanud rea probleeme, mis tulenevad määruse 
kiirest koostamisest ja vastuvõtmisest vastusena 2001. aasta 11. septembri sündmustele, ning 
need probleemid takistavad määruse kindlamat kohaldamist.  

Seepärast on komisjon teinud ettepaneku vaadata kõnealune määrus läbi, et veelgi selgitada, 
lihtsustada ja ühtlustada õigusnorme ning seeläbi suurendada üldist tsiviillennundusjulgestust. 
Uue raammäärusega tuleks sätestada ainult aluspõhimõtted selleks, mida tuleks teha 
tsiviillennunduse kaitsmiseks õigusvastaste tegude eest, samas kui rakendusaktides tuleks 
sätestada tehnilised ja menetlusotsused selle kohta, kuidas seda saavutada. 

3. KOMMENTAARID ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

Kolm institutsiooni on teinud omavahel tihedat koostööd, et jõuda kokkuleppele kõnealuse 
kausta üle juba teisel lugemisel. See siiski ei õnnestunud peamiselt lennundusjulgestuse 
rahastamisega seotud küsimuste tõttu, mille kohta tegi Euroopa Parlament esimesel 
lugemisel mitu muudatusettepanekut, soovides, et liikmesriigid maksaksid vähemalt osa 
lennundusjulgestuse kuludest.  
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Nõukogus ühehäälselt vastuvõetud ühine seisukoht ei kahjusta komisjoni ettepaneku 
põhieesmärke ega valitud lähenemisviisi.  

Nõukogus kerkis üles kaks konkreetset küsimust, millele tasuks tähelepanu juhtida. 

Esimene küsimus on seotud komiteemenetluse uute eeskirjade kohaldamisega. Tagada tuli 
ühtsus hiljuti vastuvõetud eeskirjadega, mis on sätestatud nõukogu 17. juuli 2006. aasta 
otsuses 2006/512/EÜ, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, ja millega antakse Euroopa 
Parlamendile suuremad kontrollivolitused komiteemenetlusega vastuvõetud autonoomsete 
õigusaktide üle. Nõukogu leiab, et otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlust tuleks kohaldada nii artikli 4 lõike 3 (kriteeriumid, mille alusel 
liikmesriigid võivad teha erandeid väikelennujaamade / väikeste õhusõidukite suhtes 
kohaldatavatest ühisstandarditest) kui ka artikli 9 lõike 2 (liikmesriikide siseriikliku 
kvaliteediprogrammi nõuded) puhul. Komisjon jagab nõukogu seisukohta. 

Teine küsimus on seotud selliste sätete väljajätmisega, mis käsitlevad liikmesriikide 
kohaldatavate rangemate meetmete kontrollimist komisjoni poolt. Oma ettepaneku artikli 
5 lõikes 2 väljendas komisjon seisukohta, et tal peaks olema võimalik kontrollida, kas 
liikmesriigi kohaldatavad rangemad meetmed on käsitletava riski suhtes asjakohased, 
objektiivsed, mittediskrimineerivad ja proportsionaalsed. Kui meetmed neile tingimustele ei 
vasta, peaks komisjonil olema võimalus pärast komitee ja vajadusel ka nõukoguga 
konsulteerimist otsustada, et asjaomasel liikmesriigil ei lubata jätkata selliste rangemate 
meetmete kohaldamist. Nõukogu jättis selle sätte välja ning komisjon väljendas oma 
vastuseisu asjakohases teatises (vt lisa). 

Et saavutada poliitiline kokkulepe ühise seisukoha üle esitas komisjon oma seisukohad selle 
kohta, kuidas ta tõlgendab artiklit 6, artiklit 18 ja 10. peatükki, ning tutvustas oma kavatsusi 
seoses 6. peatükiga (vt lisa). 

4. KOMISJONI ÜKSIKASJALIKUD MÄRKUSED 

1. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, mille komisjon on heaks kiitnud ja 
mis inkorporeeritakse täielikult või osaliselt ühisesse seisukohta 

Muudatusettepanekud 2, 4, 11, 15, 17, 23-30, 33, 34, 37, 40, 46-49, 53-56, 58, 65-68, 73, 77–
79 ja 82 on kõik seotud teksti selgemaks muutmisega, parema või täpsema sõnastamisega või 
ühtlustamisega teksti muude sätetega. See hõlmab ka kauba- ja postivedude eristamist ning 
kriteeriumide kehtestamist väikelennujaamade / väikeste õhusõidukite jaoks. 

Muudatusettepanekus 7 on öeldud, et edendada tuleks „ühekordset julgestust” (one-stop 
security) kõigi Euroopa Liidus toimuvate lendude puhul. 

Muudatusettepanekutes 8 ja 12 käsitletakse Gibraltari lennuvälja, mille kohta lepiti Cordobas 
18. septembril 2006 kokku uus ministrite deklaratsioon.  

Muudatusettepanekus 51 käsitletakse ühenduse lennuettevõtjate julgestuskavade tunnustamist 
teiste liikmesriikide poolt kui see, kes on programmi kinnitanud.  

2. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, mille komisjon on tagasi lükanud 
ja mida ei inkorporeerita täielikult või osaliselt ühisesse seisukohta 
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Nõukogu lükkas tagasi muudatusettepanekud 3, 35, 43 ja 44 julgestuse rahastamise kohta. 
Komisjon on nõukoguga sama meelt selle üle, et tehniline norm ei peaks sisaldama nõudeid 
või kohustusi julgestuse rahastamise kohta.  

Muudatusettepanekus 6 ja osaliselt ka muudatusettepanekus 57 on sätestatud nõue, et Euroopa 
Lennundusohutusamet (EASA) tegeleks lennundusjulgestuse inspekteerimisega. Samas tuleks 
ka edaspidi teha selget vahet ohutusel ja julgestusel: ohutus puudutab õhusõiduki ehitust ja 
kasutust ning julgestus õigusvastaste tegude vältimist. Julgestus jääb selgelt väljapoole EASA 
tegevusvaldkonda ja seepärast ei ole asjakohane muuta käesoleva määrusega EASA tegevuse 
ulatust. 

Muudatusettepanekud 19, 36 ja 85 käsitlevad töötajate tausta kontrollimist. Komisjoni arvates 
lähevad need muudatusettepanekud määruse reguleerimisalast kaugemale, sest nad võivad 
eeldada riikide luureteenistuste kaasamist. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ei tohiks 
ühendus oma tegevuse käigus kehtestada taustakontrolli jaoks ühtlustatud eeskirju. Komisjon 
võib küll toetada pilootide kohustusliku taustakontrolli eesmärki, kuid pilootidele litsentside 
andmine jääb väljapoole käesoleva määruse reguleerimisala.  

Muudatusettepanekute 20 ja 21 teatavate osadega muudetakse ümberistuvate ja 
transiitreisijate, -pagasi, -lasti ja -posti määratlusi moel, mis ei ole vastuvõetav. Reisija, 
pagasi, lasti või posti julgestusstaatus muutub vaid siis, kui muutub õhusõiduk, mitte aga 
lennunumber. Kui need muudatusettepanekud vastu võetaks, tähendaks see, et reisijad, pagas, 
last ja post peavad transiidipeatuse ajal õhusõidukist väljuma või tuleb need maha laadida, et 
neid saaks uuesti läbi vaadata, vaid selle pärast, et transiidipaigas muutus lennunumber. See 
pole vajalik ega soovitav. 

Muudatusettepanekut 22, millega laiendatakse potentsiaalset ohtu kujutavate reisijäte 
määratlust, ei peeta vajalikuks ning seda loetakse jõustamatuks. Lennuettevõtjal on 
julgestuskaalutlustel alati õigus keelduda halvasti käituvate reisijate pardalelubamisest. Lisaks 
ei ole selge, kuidas eelnevalt otsustada, kas isiku käitumine seab ohtu lennu ohutuse; kuidas 
saaks võimaliku lennukikaaperdaja lennujaamas kindlaks teha? 

Muudatusettepanekuga 32 lisatakse korduva pistelise kontrolli määratlus. Et seda terminit 
määruses ei kasutata, ei ole seda vaja ka määratleda. 

Muudatusettepanekuga 38 nõutakse, et iga vastuvõetava üksikasjaliku rakendusmeetme ja –
menetluse, k.a eeldatavate kulude kohta tuleks teha riskianalüüs ja mõjuhindamine. Kuigi 
lennundusjulgestuse üldpoliitika kohta tehakse riskianalüüs ja mõjuhindamine, ei ole 
otstarbekas teha seda iga üksiku meetme ja menetluse puhul. Sidusrühmade nõuanderühma 
loomisega (vt muudatusettepanek 61) luuakse võimalus anda rakendusmeetmetele ja -
menetlustele üksikasjalik hinnang. 

Muudatusettepanekutes 41 ja 42 nõutakse, et enne rangemate meetmete kohaldamist 
teavitaksid liikmesriigid sellest komiteed ja peaksid sellega nõu. Institutsioonilisest 
vaatenurgast ei ole asjakohane, et liikmesriigid teataksid regulatiivkomiteele, milliseid 
meetmeid nad tahavad võtta, või peaksid komiteega selliste meetmete üle nõu; tegemist on 
komiteega, kes abistab komisjoni regulatiivse funktsiooni täitmisel.  

Muudatusettepanek 45, mis käsitleb vastuse koostamist kolmandale riigile, kes nõuab 
julgestusmeetmete kohaldamist Euroopa Liidu lennujaamadest väljuvate lendude suhtes, 



 

ET 5   ET 

inkorporeeritakse osaliselt. Nõuet konsulteerida enne vastamist asjaomase kolmanda riigiga 
peetakse siiski ebasobivaks, et lisada see ühenduse määrusesse.  

Muudatusettepanekuga 50 viiakse vastutus lennuettevõtjate julgestuskavade eest 
lennuettevõtjatelt liikmesriikidele ja piiratakse selle kavaga seotud kohustusi vaid siseriikliku 
lennundusjulgestuse kavaga. Lennuettevõtjad peaksid siiski täitma nii selle määruse kui ka 
siseriikliku lennundusjulgestuskavaga seotud kohustusi, mitte ainult julgestuskavast 
tulenevaid kohustusi. Komisjoni ettepanekuga antakse lennuettevõtjatele, lennujaamadele ja 
muudele üksustele sarnased kohutused, kuid kõnealune muudatusettepanek muudaks seda. 

Muudatusettepanek 52 ei ole kooskõlas muudatusettepanekuga 53, mis inkorporeeriti 
nõukogu ühisesse seisukohta. Komisjon nõustub nõukoguga, et artikli 12 pealkiri peaks olema 
„üksuse julgestuskava”. 

Muudatusettepanekuga 59 nõutakse, et komisjon tagaks kõigi Euroopa lennujaamade 
inspekteerimise vähemalt üks kord nelja aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. 
Selline nõue ei ole realistlik, sest selle täitmine eeldaks komisjonilt aastas 200 inspekteerimise 
korraldamist (võrreldes ligikaudu 30 inspekteerimisega aastal 2005) või seda, et komisjon 
kohustaks liikmesriike järgima nelja aasta pikkust lennujaamade inspekteerimise tsüklit, kuid 
see ei ole riikide ametiasutuste teostatavate inspekteerimiste jaoks küllalt sage.  

Muudatusettepanek 63 käsitleb suurema hulga lennunduskokkulepete sõlmimist kolmandate 
riikidega. Nõukogu jättis ettepanekust välja artikli 17, kuna see oli liigne, arvestades viidet 
asutamislepingu artiklile 300, ning lisaks sellele ei tohiks vastastikuse tunnustamise lepingute 
sõlmimist tingimata seostada lennunduslepingute sõlmimisega. 

Kuigi komisjon toetab muudatusettepanekute 69, 70, 71, 75, 76 ja 83 eesmärke, minnakse 
neis sellistesse üksikasjadesse, mida tuleks käsitleda rakendusaktides 

Muudatusettepanekuga 74 tagatakse, et lennuettevõtjad ei pea olema kokkuleppelised 
esindajad. Kui lennuettevõtja tagab teise lennuettevõtja julgestuskontrolli, peab ta siiski alati 
olema kokkuleppeline esindaja. Seepärast on viide lennuettevõtjale selgelt inkorporeeritud ka 
kokkuleppelise esindaja määratlusse (määratlus 24). 

Muudatusettepanekuga 80 püütakse laiendada reguleerimisala ka muudele lennuettevõtjatele 
kui ühenduse omad. Vastupidiselt rahvusvahelise õiguse põhimõtetele määrab lennu ajal 
kohaldatavad julgestusmeetmed kindlaks see riik, kus õhusõiduk on registreeritud, mitte see 
riik, kus lennuettevõtja tegutseb.  

3. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, millega komisjon on nõus, kuid 
mida ei inkorporeerita täielikult või osaliselt ühisesse seisukohta 

Muudatusettepanekutega 1, 10, 13, 16, 31 ja 33 püütakse rõhutada 
lennundusjulgestuseeskirjade vajalikkust. Need muudatusettepanekud ei avalda määruse 
sisule negatiivset mõju, kuigi nende sõnastus ei ole kooskõlas rahvusvaheliselt heakskiidetud 
terminoloogiaga: julgestus on vahend, mille abil vältida õigusvastaseid tegusid 
tsiviilõhusõidukite puhul, ja seega on tegemist tsiviillennunduse kaitsmisega. 

Osa muudatusettepanekust 5 asendab sõna „kvaliteet” sõnaga „tase”. Kvaliteedikontrolli kava 
raames saab kontrollida nii julgestuse kvaliteeti kui ka taset. Et säiliks järjepidevus võrreldes 
muudatusettepanekutega 49 ja 56, on seega soovitav säilitada ka sõna „kvaliteet”.  
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Muudatusettepanekus 9 on väljendatud soovi luua terroriaktide puhuks 
solidaarsusmehhanism. Komisjon tõdeb, et tegemist on olulise teemaga, kuid leiab, et 
terroriaktide tagajärjed ulatuvad transpordisektorist palju kaugemale. 

Muudatusettepanekuga 14 lisatakse lennujaama määratlus. Komisjon võiks selle 
muudatusettepanekuga nõus olla, kuigi selles määruses ei ole otseselt vaja lennujaama 
määratleda.  

Muudatusettepanekuga 18 muudetakse piiritletud ala määratlust. Sellise muudatusega võiks 
nõus olla, kuigi see ei ole otseselt vajalik, sest üldsusel puudub juurdepääs kõigile 
lennujaamade lennualadele. 

Muudatusettepanekuga 39, mis käsitleb julgestuskulude esitamist piletil või muul moel, võiks 
komisjoni nõus olla, kuigi rangelt võttes ei ole see käesoleva määruse puhul oluline. 

Muudatusettepanekutega 60 ja 62 nõutakse, et komisjon kirjutaks aastaaruande. Komisjon 
eelistas muudatusettepanekut 62, sest selle sõnastus on väga sarnane kehtiva määruse 
2320/2002 artiklile 11. 

Muudatusettepanekuga 61 luuakse sidusrühmade nõuanderühm sarnaselt määruse (EÜ) nr 
549/2004 (millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks) artikliga 6. Sellega 
antakse ametlik vorm praegusele olukorrale, sest mitteametlikult on sidusrühmade 
nõuanderühm juba olemas.  

Muudatusettepanek 64 kohaldamiskuupäeva kohta (üks aasta alates jõustumise kuupäevast) 
on komisjonile vastuvõetav olenevalt sellest, millal Euroopa Parlament ja nõukogu määruse 
vastu võtavad. 

Muudatusettepanekus 72 nõutakse, et reisijast eraldi liikuva pagasi suhtes tuleks „täiendava” 
julgeolekukontrolli asemel kohaldada „piisavat” julgeolekukontrolli. Komisjon on sellise 
sõnastusega nõus, sest sedasi jääks julgestusnõuete määramine siiski rakendusaktide 
otsustada.  

Muudatusettepanekuga 81 nõutakse, et selgelt tuleks määratleda vastutus õigusvastase teo 
korral meetmete võtmise eest. Sellise uue volituse andmisega komisjonile võib nõus olla. 

Muudatusettepanekus 84 esitati nõue, et julgestusseadmed peavad vastama kinnitatud 
spetsifikatsioonile, ning komisjon on sellega nõus, kui sõna „kinnitatud” asendada sõnaga 
„määratletud”, sest seni ei ole veel olemas kogu ühenduses kehtivat seadmete 
heakskiitmissüsteemi. 

5. JÄRELDUS 

Komisjon leiab, et 11. detsembril 2006 ühehäälselt vastu võetud nõukogu ühine seisukoht ei 
ole vastuolus tema ettepaneku peamiste eesmärkide ega valitud lähenemisviisiga ning toetab 
seega seda seisukohta. 
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LISA 

Nõukogu istungi protokolli lisatav komisjoni avaldus 

Artikli 5 lõiked 2 ja 3 (muudetud), „Liikmesriikide kohaldatavad rangemad meetmed” 

„Komisjon ei pea oma ettepaneku muutmist otstarbekaks kuni Euroopa Parlament ei ole 
esitanud oma seisukohta ühises seisukohas esitatud artikli 5 lõigete 2 ja 3 muutmise kohta 
võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga, eelkõige nende sätete puhul, milles käsitletakse 
komiteemenetluse kohaldamist liikmesriikide rangemate meetmete kontrollimise ja nendeks 
lubade andmise puhul.” 

Artikkel 6, „Kolmandate riikide nõutavad julgestusmeetmed” 

„Otsustades, kas tegutseda omal algatusel vastavalt artikli 6 lõikele 2, võtab komisjon arvesse, 
kas taotlus puudutab konkreetselt teatanud liikmesriiki või on see adresseeritud ka teistele 
liikmesriikidele.” 

Artikkel 18, „Jõustumine” 

„Käesoleva määruse jõustumiskuupäeva ja artikli 11 kohaldamise kuupäeva vahele jääval ajal 
tõlgendab komisjon määruse (EÜ) nr 2320/2002 artikli 5 lõiget 4 käesoleva määruse artiklit 
11 silmas pidades.” 

Lisa. 6. peatükk. „Last ja post” 

„Komisjon tunnistab, et post on lasti konkreetne vorm ja seepärast tuleks selle suhtes 
kohaldada spetsiifilisi julgestuskontrolli meetmeid. Selline kontroll peaks olema ohu 
ulatusega võrreldes proportsionaalne ega tohiks kahjustada ei kaubanduslikke ega avalik-
õiguslikke kohustusi postisektoris. 

Posti julgestuskontrolli täpsed nõuded kehtestatakse rakendusaktidega, kuid komisjon 
tunnustab postisektori soovi stabiilsete eeskirjade järele. Seepärast kavatseb komisjon võtta 
rakendusaktide aluseks posti suhtes kehtivad EÜ julgestusnõuded ja eelkõige säilitada esialgu 
erieeskirjad, mida kohaldatakse postivedudel veetava posti suhtes.  

Lisaks kavatseb komisjon esitada posti käsitlevate rakenduseeskirjade eelnõu enne määruse 
(EÜ) nr 2320/2002 ja selle rakendusaktide kehtetuks tunnistamist, et tagada järjepidevus 
kehtetuks tunnistatud õigusaktide viivitamatu asendamisega.” 

Lisa. 10. peatükk. Julgestusmeetmed lennu ajal 

„Komisjon soovib ühise seisukoha 10. peatüki punktide 3 ja 4 puhul selgitada, et ta ei taha 
kohustada liikmesriike nõustuma relvade vedamisega õhusõidukis ega taha seda neile ka 
keelata. Komisjon tunnistab, et riigi ametnike poolt potentsiaalselt kasutatavate relvade 
õhusõidukis vedamise otsuse peab tegema iga liikmesriik ise.”  




