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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o …./2006,

annettu …,

yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja 

asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2,

  

1 EUVL C 185, 8.8.2006, s. 17.
2 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. kesäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu…(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu…(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Henkilöiden ja tavaroiden suojelemiseksi siviili-ilma-aluksiin kohdistuvilta laittomilta 

teoilta Euroopan unionissa olisi vahvistettava yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat 

säännöt. Tämä tavoite olisi saavutettava vahvistamalla yhteiset ilmailun turvaamista 

koskevat säännöt ja perusvaatimukset sekä mekanismit, joilla seurataan niiden 

noudattamista. 

(2) Siviili-ilmailun yleisen turvaamisen kannalta on suotavaa luoda perusta kansainvälisestä 

siviili-ilmailusta 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn Chicagon yleissopimuksen liitteen 17 

yhteiselle tulkinnalle.

(3) Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2320/20021 annettiin 

Yhdysvaltojen vuoden 2001 syyskuun 11 päivän tapahtumien seurauksena.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 sisältöä olisi tarkistettava saatujen kokemusten valossa, ja 

itse asetus olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella, jolla yksinkertaistettaisiin, 

yhdenmukaistettaisiin ja selvennettäisiin voimassa olevia sääntöjä sekä parannettaisiin 

turvatasoa.

  

1 EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 849/2004 ( L 158, 30.4.2004, s. 1).
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(5) Koska turvatoimenpiteiden ja -menettelyjen joustavampi toteuttaminen on tarpeen, jotta 

voidaan ottaa huomioon riskinarviointien jatkuvat muutokset ja mahdollistaa uusien 

teknologioiden käyttöönotto, tässä asetuksessa olisi vahvistettava perusperiaatteet siitä, 

mitä on tehtävä siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta, 

esittämättä kuitenkaan teknisiä ja menettelyllisiä yksityiskohtia näiden periaatteiden 

täytäntöönpanosta.

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava jäsenvaltion alueella sijaitseviin siviili-ilmailua palveleviin 

lentoasemiin, näillä lentoasemilla palveluja tarjoaviin toiminnanharjoittajiin sekä näille 

lentoasemille tai näiden lentoasemien kautta tavaroita toimittaviin tai palveluja tarjoaviin

yksiköihin.

(7) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava myös turvatoimenpiteet, joita sovelletaan yhteisön 

lentoliikenteen harjoittajien ilma-aluksilla tai lentojen aikana, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa Tokiossa vuonna 1963 

tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä Haagissa 

vuonna 1970 tehdyn yleissopimuksen ja siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien 

laittomien tekojen ehkäisemisestä Montrealissa vuonna 1971 tehdyn yleissopimuksen 

soveltamista. 

(8) Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, käytetäänkö kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyissä 

ilma-aluksissa ja kyseisen jäsenvaltion toimiluvalla toimivien lentoliikenteen harjoittajien 

ilma-aluksissa lennon turvahenkilöitä.
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(9) Siviili-ilmailualan eri toimintoja uhkaavat vaarat eivät välttämättä ole samanlaisia. 

Asetettaessa ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä perusvaatimuksia olisi otettava 

huomioon ilma-aluksen koko, toiminnan luonne ja/tai toimintojen toistumistiheys 

lentoasemilla, jotta voidaan sallia poikkeusten myöntäminen.

(10) Lisäksi olisi sallittava, että jäsenvaltiot soveltavat riskinarvioinnin perusteella tiukempia 

toimenpiteitä kuin tässä asetuksessa säädetään

(11) Kolmannet maat voivat vaatia tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä poikkeavien 

toimenpiteiden soveltamista, kun on kyse jäsenvaltiossa sijaitsevalta lentoasemalta 

lähtevistä lennoista, jotka suuntautuvat kyseiseen kolmanteen maahan tai kulkevat sen yli. 

Komissiolla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus tutkia kolmannen maan vaatimat 

toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten kahdenvälisten sopimusten 

soveltamista, joissa yhteisö on osapuolena.

(12) Vaikka ilmailun turvaaminen saattaa kuulua samassa jäsenvaltiossa kahdelle tai 

useammalle elimelle, kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi viranomainen, joka vastaa 

ilmailun turvaamisen yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon yhteensovittamisesta ja 

seurannasta.

(13) Kunkin jäsenvaltion olisi laadittava kansallinen siviili-ilmailun turvaohjelma 

vastuualueiden määrittelemiseksi ilmailun turvaamista koskevien yhteisten 

perusvaatimusten täytäntöönpanoa varten sekä niiden toimenpiteiden kuvaamiseksi, joita 

vaaditaan toiminnanharjoittajilta ja muilta yksiköiltä tätä tarkoitusta varten. Lisäksi kunkin

lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan ja yksikön, joka panee täytäntöön ilmailun 

turvaamista koskevia vaatimuksia, olisi laadittava turvaohjelma, sovellettava sitä ja 

pidettävä sitä yllä noudattaakseen sekä tätä asetusta että sovellettavaa kansallista siviili-

ilmailun turvaohjelmaa.
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(14) Tämän asetuksen ja kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman noudattamisen 

seuraamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi laadittava kansallinen ohjelma, jonka avulla 

voidaan tarkistaa siviili-ilmailun turvaamisen laatu, sekä varmistaa kyseisen ohjelman 

täytäntöönpano. 

(15) Seuratakseen, miten jäsenvaltiot soveltavat tätä asetusta, ja voidakseen antaa suosituksia 

ilmailun turvaamisen parantamiseksi, komission olisi tehtävä tarkastuksia, myös siten, ettei 

se ilmoita niistä ennakolta.

(16) Täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset toimenpiteet ja menettelyt ilmailun 

turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöön panemiseksi ja jotka 

sisältävät arkaluonteisia turvatietoja, sekä komission tarkastuskertomuksia ja 

toimivaltaisten viranomaisten vastauksia olisi pidettävä komission sisäisten 

menettelysääntöjen muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä komission 

päätöksessä 2001/844/EY, EHTY, Euratom1 tarkoitettuina "EU:n turvaluokiteltuina 

tietoina". Kyseisiä tietoja ei tulisi julkaista; ne olisi annettava ainoastaan niiden 

toiminnanharjoittajien ja yksiköiden saataville, joiden oikeutettua etua ne koskevat.

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti.

  

1 EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. 
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 

2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(18) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa edellytykset, joiden vallitessa 4 

artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on päätettävä. 

Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä on tarkoitus muuttaa tämän asetuksen 

muita kuin keskeisiä osia tai täydentää tätä asetusta lisäämällä siihen uusia muita kuin 

keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5a artiklassa 

säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 

(19) "Yhden turvatarkastuksen periaatetta" olisi edistettävä kaikilla Euroopan unionin alueella 

tapahtuvilla lennoilla.

(20) Tämä asetus ei vaikuta lentoturvallisuussääntöjen soveltamiseen, vaarallisten aineiden 

kuljetusta koskevien sääntöjen soveltaminen mukaan lukien.

(21) Jäsenvaltioiden olisi päätettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista

seuraamuksista. Säädettävien seuraamusten, jotka voivat olla siviilioikeudellisia tai 

hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(22) Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 annettu lentoasemia koskeva yhteinen julistus 

korvataan vuoropuhelua Gibraltarin kanssa käsittelevän foorumin ensimmäisessä 

ministerikokouksessa Cordobassa 18 päivänä syyskuuta 2006 annetulla Gibraltarin 

lentoasemaa koskevalla ministereiden julistuksella, jonka täyden noudattamisen katsotaan 

täyttävän vuoden 1987 julistuksen vaatimukset. 
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(23) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli turvata 

siviili-ilmailua siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta ja muodostaa perustan 

kansainvälisestä siviili-ilmailusta tehdyn Chicagon yleissopimuksen liitteen 17 yhteiselle 

tulkinnalle, vaan ne voidaan asetuksen laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 

5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen, 

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen 

kohdistuvilta laittomilta teoilta.

Lisäksi se muodostaa perustan kansainvälisestä siviili-ilmailusta tehdyn Chicagon 

yleissopimuksen liitteen 17 yhteiselle tulkinnalle.
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2. Edellä 1 kohdassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa:

a) vahvistamalla ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt ja yhteiset 

perusvaatimukset;

b) mekanismeilla, joilla seurataan niiden noudattamista.

2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan:

a) kaikkiin jäsenvaltion alueella sijaitseviin lentoasemiin tai lentoasemien osiin, joita ei 

käytetä yksinomaan sotilastarkoituksiin; 

b) kaikkiin a alakohdassa tarkoitetuilla lentoasemilla palveluja tarjoaviin 

toiminnanharjoittajiin, lentoliikenteen harjoittajat mukaan luettuina;

c) kaikkiin ilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia noudattaviin yksiköihin, jotka 

toimivat lentoaseman tilojen sisä- tai ulkopuolella sijaitsevista tiloista käsin ja 

toimittavat tavaroita ja/tai tarjoavat palveluja a alakohdassa tarkoitetuille 

lentoasemille tai kyseisten lentoasemien kautta.

2. Tämän asetuksen soveltamisen Gibraltarin lentoasemaan ei katsota vaikuttavan Espanjan 

kuningaskunnan tai Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan kiistassa siitä, 

minkä valtion suvereniteetin alaisuuteen alue, jolla tämä lentoasema sijaitsee, kuuluu. 
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3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1) 'siviili-ilmailulla' siviili-ilma-aluksen harjoittamaa lentotoimintaa, lukuun ottamatta 

kansainvälisestä siviili-ilmailusta tehdyn Chicagon yleissopimuksen 3 artiklassa 

tarkoitetuilla valtion ilma-aluksilla harjoitettavaa toimintaa;

(2) 'ilmailun turvaamisella' toimenpiteiden sekä inhimillisten ja aineellisten voimavarojen 

yhdistelmää, jolla on tarkoitus turvata siviili-ilmailu siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta; 

(3) 'toiminnanharjoittajalla' henkilöä, organisaatiota tai yritystä, joka harjoittaa 

lentoliikennetoimintaa tai tarjoutuu harjoittamaan sitä;

(4) 'lentoliikenteen harjoittajalla' lentoliikenneyritystä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai 

vastaava; 

(5) 'yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla' lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on jäsenvaltion 

yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/921 mukaisesti myöntämä voimassa oleva 

liikennelupa;

(6) 'yksiköllä' henkilöä, organisaatiota tai yritystä, joka on muu kuin toiminnanharjoittaja;

  

1 EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.
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(7) 'kielletyillä esineillä' aseita, räjähteitä ja muita vaarallisia laitteita, esineitä tai aineita, joita 

voidaan käyttää siviili-ilmailuun kohdistuvaan laittomaan tekoon; 

(8) 'turvatarkastuksella' teknisten tai muiden keinojen käyttämistä kiellettyjen esineiden 

tunnistamiseksi ja/tai havaitsemiseksi;

(9) 'turvavalvontatoimenpiteellä' sellaisten keinojen käyttämistä, joilla voidaan estää 

kiellettyjen esineiden tuominen ilma-alukseen;

(10) 'kulunvalvonnalla' sellaisten keinojen käyttämistä, joilla voidaan estää asiattomien 

henkilöiden, asiattomien ajoneuvojen tai näiden molempien pääsy; 

(11) 'lentokenttäalueella' lentoaseman kenttäaluetta sekä ympäröivää maastoa ja rakennuksia tai 

niiden osia, joihin on rajoitettu pääsy;

(12) 'maaliikennealueella' niitä osia lentoasemasta sekä ympäröivästä maastosta ja 

rakennuksista tai niiden osista, jotka eivät kuulu lentokenttäalueeseen;

(13) 'turvavalvotulla alueella' lentokenttäalueen aluetta, jolla sovelletaan rajoitetun pääsyn 

lisäksi muita ilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia;

(14) 'merkityllä alueella' aluetta, joka on kulunvalvonnan avulla erotettu lentoaseman 

turvavalvotuista alueista tai, jos merkitty alue itse on turvavalvottu alue, lentoaseman 

muista turvavalvotuista alueista; 
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(15) 'taustan tarkistuksella' yksilön henkilöllisyyden, rikostausta mukaan luettuna, muistiin 

merkittyä tarkistamista osana soveltuvuusarviointia, joka tehdään sen selvittämiseksi, 

voidaanko hänelle myöntää pääsy ilman saattajaa turvavalvotuille alueille; 

(16) 'transfer-matkustajilla, -matkatavaroilla, -rahdilla tai -postilähetyksillä', matkustajia, 

matkatavaroita, rahtia tai postilähetyksiä, jotka lähtevät toisella ilma-aluksella kuin sillä, 

jolla he tai ne ovat saapuneet; 

(17) 'transit-matkustajilla, -matkatavaroilla, -rahdilla tai -postilähetyksillä' matkustajia, 

matkatavaroita, rahtia tai postilähetyksiä, jotka lähtevät samalla ilma-aluksella, jolla he tai 

ne ovat saapuneet; 

(18) 'mahdollisesti häiriötä aiheuttavalla matkustajalla' matkustajaa, joka on joko karkotettava 

henkilö, maahanmuuttosyistä käännytettävä henkilö tai pidätetty tai vangittu henkilö; 

(19) 'käsimatkatavaralla' ilma-aluksen matkustamossa kuljetettavaksi tarkoitettua matkatavaraa;

(20) 'ruumassa kuljetettavalla matkatavaralla' ilma-aluksen ruumassa kuljetettavaksi tarkoitettua

matkatavaraa;

(21) 'mukana kulkevalla ruumassa kuljetettavalla matkatavaralla' ilma-aluksen ruumassa 

kuljetettavaa matkatavaraa, jonka samalla lennolla matkustava matkustaja on kirjannut 

lennolle;

(22) 'lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksillä' postilähetyksiä, joiden lähettäjänä ja 

vastaanottajana on lentoliikenteen harjoittaja;

(23) 'lentoliikenteen harjoittajan materiaalilla' materiaalia, jonka lähettäjänä ja vastaanottajana 

on lentoliikenteen harjoittaja tai jota lentoliikenteen harjoittaja käyttää;
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(24) 'postilähetyksellä' kirje- ja muita tavaralähetyksiä, lukuun ottamatta lentoliikenteen 

harjoittajan postilähetyksiä, jotka posti on jättänyt lähetettäviksi tai jotka on tarkoitettu 

postin toimitettaviksi Maailman postiliiton sääntöjen mukaisesti; 

(25) 'rahdilla' ilma-aluksella kuljetettavaa omaisuutta, lukuun ottamatta matkatavaroita, 

postilähetyksiä, lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaalia sekä lennon 

aikana käytettäviä tarvikkeita; 

(26) 'valvotulla edustajalla' lentoliikenteen harjoittajaa, asiamiestä, rahtihuolitsijaa tai muuta 

yksikköä, joka huolehtii turvavalvontatoimenpiteistä rahdin tai postilähetysten osalta; 

(27) 'tunnetulla lähettäjällä' lähettäjää, joka luovuttaa rahtinsa tai postilähetyksensä 

kuljetettavaksi omaan lukuunsa ja jonka menettelyt ovat siinä määrin yhteisten 

turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että rahti tai posti voidaan kuljettaa millä tahansa 

ilma-aluksella; 

(28) 'tunnetulla tiliasiakkaalla' lähettäjää, joka luovuttaa rahtinsa tai postilähetyksensä 

kuljetettavaksi omaan lukuunsa ja jonka menettelyt ovat siinä määrin yhteisten 

turvasääntöjen ja -vaatimusten mukaiset, että kyseinen rahti tai postilähetys voidaan 

kuljettaa yksinomaan rahdin kuljettamiseen tarkoitetulla ilma-aluksella tai yksinomaan 

postin kuljettamiseen tarkoitetulla ilma-aluksella; 

(29) 'ilma-aluksen turvatarkastuksella' ilma-aluksen sisätilojen niiden osien tarkastusta, joihin 

matkustajilla on saattanut olla pääsy, sekä ilma-aluksen ruuman tarkastusta kiellettyjen 

esineiden ja ilma-alukseen kohdistuvien laittomien tekojen havaitsemiseksi; 
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(30) 'ilma-aluksen turvaetsinnällä' ilma-aluksen sisätilojen ja niiden ulko-osien tarkastusta, 

joihin on mahdollista päästä, kiellettyjen esineiden ja ilma-alukseen kohdistuvien 

laittomien tekojen havaitsemiseksi;

(31) 'lennon turvahenkilöllä' henkilöä, jonka valtio on ottanut palvelukseen, jotta tämä 

matkustaisi sellaisen lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksella, jolle kyseinen valtio on 

myöntänyt liikenneluvan, suojellakseen kyseistä ilma-alusta ja siinä olevia henkilöitä 

laittomilta teoilta. 

4 artikla 

Yhteiset perusvaatimukset

1. Yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta 

teoilta esitetään liitteessä. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon edellyttämät 

yksityiskohtaiset toimenpiteet vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. 

Toimenpiteiden on kohdistuttava erityisesti seuraaviin seikkoihin:

a) turvatarkastus- ja kulunvalvontamenetelmät sekä muita turvavalvontatoimenpiteitä 

koskevat menetelmät;

b) menetelmät, joilla suoritetaan ilma-aluksen turvatarkastuksia ja ilma-aluksen 

turvaetsintöjä;

c) kielletyt esineet;
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d) laitteiden suorituskriteerit ja hyväksymistestit;

e) henkilöstön palvelukseen ottamista ja koulutusta koskevat vaatimukset;

f) turvavalvottujen alueiden kriittisten osien määritelmä;

g) valvottuja edustajia, tunnettuja lähettäjiä ja tunnettuja tiliasiakkaita koskevat 

velvollisuudet ja validointimenettelyt;

h) henkilö-, tavara- ja ilma-alusryhmät, joihin on objektiivisista syistä sovellettava 

erityisiä turvamenettelyjä tai jotka on tällaisista syistä vapautettava 

turvatarkastuksesta, kulunvalvonnasta tai muista turvavalvontatoimenpiteistä.

3. Muuttamalla tätä asetusta päätöksellä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan 

käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti komissio asettaa kriteerit, joiden perusteella 

jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista ja 

toteuttaa paikallisen riskinarvioinnin perusteella vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä, jotka 

tarjoavat riittävän suojan tason. Tällaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet on perusteltava syillä, 

jotka liittyvät ilma-aluksen kokoon, tai syillä, jotka liittyvät toiminnan tai muiden asiaa 

koskevien toimien luonteeseen, laajuuteen tai toistumistiheyteen. 

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 15 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettua erittäin kiireellistä menettelyä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä toimenpiteistä.
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4. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten perusvaatimusten 

soveltaminen alueellaan. Jos jäsenvaltiolla on syytä uskoa ilmailun turvatason olevan 

uhattuna turvatoimiin liittyvän puutteen vuoksi, sen on huolehdittava asianmukaisten ja 

ripeiden toimien toteuttamisesta kyseisen puutteen korjaamiseksi ja taattava siviili-ilmailun 

turvaamisen jatkuvuus.

5 artikla

Jäsenvaltioiden soveltamat tiukemmat toimenpiteet

1. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tiukempia toimenpiteitä kuin 4 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä 

perusvaatimuksia. Näin tehdessään niiden on toimittava riskinarvioinnin pohjalta ja 

yhteisön oikeuden mukaisesti. Toimenpiteiden on oltava asianmukaisia, puolueettomia ja 

syrjimättömiä ja oikein suhteutettuja niiden kohteena olevaan riskiin.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle mahdollisimman pian sen 

jälkeen kun niitä aletaan soveltaa. Heti kun komissio on vastaanottanut tällaiset tiedot, se 

toimittaa ne muille jäsenvaltiolle

3. Jäsenvaltioita ei vaadita ilmoittamaan kyseisistä toimenpiteistä komissiolle, jos ne 

koskevat vain yhtä tiettynä päivänä tapahtuvaa lentoa.
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6 artikla 

Kolmannen maan vaatimat turvatoimenpiteet

1. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kolmannen maan vaatimista turvatoimenpiteistä, 

jos ne poikkeavat 4 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista, kun on kyse 

jäsenvaltiossa sijaitsevalta lentoasemalta lähtevistä lennoista, jotka suuntautuvat kyseiseen 

kolmanteen maahan tai kulkevat sen yli, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kahdenvälisiä 

sopimuksia, joissa yhteisö on sopimuspuolena.

2. Komissio tarkastelee kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 1 kohdan 

nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden soveltamista ja voi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn mukaisesti laatia asianmukaisen vastauksen kyseiselle kolmannelle maalle. 

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos:

a) kyseinen jäsenvaltio soveltaa kyseisiä toimenpiteitä 5 artiklan mukaisesti;

b) kolmannen maan vaatimus koskee vain yhtä tiettynä päivänä tapahtuvaa lentoa.
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7 artikla 

Toimivaltainen viranomainen

Jos siviili-ilmailun turvaaminen kuuluu samassa jäsenvaltiossa kahdelle tai useammalle elimelle, 

kyseisen jäsenvaltion on nimettävä yksi viranomainen (jäljempänä "toimivaltainen viranomainen"), 

joka vastaa 4 artiklassa tarkoitettujen yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon 

yhteensovittamisesta ja seurannasta. 

8 artikla 

Kansallinen siviili-ilmailun turvaohjelma

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen siviili-ilmailun turvaohjelma, sovellettava 

sitä ja pidettävä sitä yllä.

Ohjelmassa on määriteltävä vastuualueet 4 artiklassa tarkoitettujen yhteisten 

perusvaatimusten täytäntöönpanoa varten sekä kuvattava toimenpiteet, joita vaaditaan 

toiminnanharjoittajilta ja yksiköiltä tätä tarkoitusta varten. 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava tiedon tarpeen perusteella asianmukaiset osat 

kansallisesta siviili-ilmailun turvaohjelmastaan kirjallisesti niiden toiminnanharjoittajien ja 

yksiköiden saataville, joiden oikeutettua etua se katsoo niiden koskevan.
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9 artikla 

Kansallinen laadunvalvontaohjelma

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen laadunvalvontaohjelma, sovellettava sitä ja 

pidettävä sitä yllä.

Ohjelman avulla jäsenvaltion on voitava tarkistaa siviili-ilmailun turvaamisen laatu, jotta 

voidaan seurata tämän asetuksen ja kansallisen ilmailun turvaohjelman noudattamista.

2. Kansallista laadunvalvontaohjelmaa koskevat vaatimukset on vahvistettava muuttamalla 

tätä asetusta lisäämällä siihen liite 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 

sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 15 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettua erittäin kiireellistä menettelyä. Ohjelman avulla puutteet on voitava havaita ja 

korjata nopeasti. Ohjelmassa on myös edellytettävä, että kaikkia kyseisen jäsenvaltion 

alueella sijaitsevia lentoasemia, toiminnanharjoittajia ja yksikköjä, jotka vastaavat ilmailun 

turvavaatimusten täytäntöönpanosta, seurataan säännöllisesti joko suoraan toimivaltaisen 

viranomaisen toimesta tai tämän valvonnassa. 
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10 artikla 

Lentoaseman turvaohjelma

1. Kunkin lentoaseman pitäjän on laadittava lentoaseman turvaohjelma, sovellettava sitä ja 

pidettävä sitä yllä. 

Ohjelmassa on kuvattava menetelmät ja menettelyt, joita lentoaseman pitäjä soveltaa

tämän asetuksen sekä sen jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman 

noudattamiseksi, jossa kyseinen lentoasema sijaitsee.

Ohjelmaan on kuuluttava sisäistä laadunvalvontaa koskevat säännökset, joissa kuvataan, 

miten lentoaseman pitäjä seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista.

2. Lentoaseman turvaohjelma on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi 

tarvittaessa toteuttaa lisätoimia.

11 artikla 

Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma

1. Kunkin lentoliikenteen harjoittajan on laadittava lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma, 

sovellettava sitä ja pidettävä sitä yllä. 

Ohjelmassa on kuvattava menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen harjoittaja 

soveltaa tämän asetuksen sekä sen jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman 

noudattamiseksi, josta se tarjoaa palveluja.
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Ohjelmaan on kuuluttava sisäistä laadunvalvontaa koskevat säännökset, joissa kuvataan, 

miten lentoliikenteen harjoittaja seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista.

2. Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka voi tarvittaessa toteuttaa lisätoimia.

3. Jos sen jäsenvaltion, joka on myöntänyt liikenneluvan yhteisön lentoliikenteen 

harjoittajalle, toimivaltainen viranomainen on vahvistanut kyseisen lentoliikenteen 

harjoittajan turvaohjelman, kaikkien muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 

lentoliikenteen harjoittaja täyttää 1 kohdan vaatimukset. Tämä ei mitenkään vaikuta 

jäsenvaltion oikeuteen pyytää lentoliikenteen harjoittajalta tietoja siitä, miten se toteuttaa:

a) kyseisen jäsenvaltion 5 artiklan nojalla soveltamat turvatoimenpiteet

ja/tai

b) paikalliset menettelyt, joita sovelletaan sen käyttämillä lentoasemilla. 

12 artikla 

Yksikön turvaohjelma

1. Kunkin yksikön, jonka edellytetään 8 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun 

turvaohjelman mukaisesti soveltavan ilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia, on 

laadittava yksikön turvaohjelma, sovellettava sitä ja pidettävä sitä yllä. 
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Ohjelmassa on kuvattava menetelmät ja menettelyt, joita yksikkö noudattaa, jotta sen 

toimet kyseisessä jäsenvaltiossa olisivat jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun 

turvaohjelman mukaisia. 

Ohjelmaan on kuuluttava sisäistä valvontaa koskevat säännökset, joissa kuvataan, miten 

yksikkö itse seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista.

2. Ohjelma on pyynnöstä toimitettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka voi tarvittaessa toteuttaa lisätoimia. 

13 artikla 

Komission tekemät tarkastukset

1. Komissio tekee yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa 

tarkastuksia, mukaan luettuina ilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia soveltavien 

lentoasemien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden tarkastukset, seuratakseen, miten 

jäsenvaltiot soveltavat tätä asetusta, ja antaakseen tarvittaessa suosituksia ilmailun 

turvaamisen parantamiseksi. Tätä varten toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 

komissiolle kirjallisesti kaikista alueellaan sijaitsevista siviili-ilmailua palvelevista 

lentoasemista lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan 4 artiklan 3 kohtaa.

Komission tekemiä tarkastuksia koskevat menettelyt vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen.



14039/1/06 REV 1 JEB/mrc 22
DG C III FI

2. Komission tekemistä ilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia soveltavien lentoasemien, 

toiminnanharjoittajien ja yksiköiden tarkastuksista ei anneta ennakkoilmoitusta. Komissio 

ilmoittaa tarkastuksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle hyvissä ajoin ennen tarkastusta.

3. Jokainen komission tarkastuskertomus saatetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen tiedoksi, ja tämän on ilmoitettava vastauksessaan toimenpiteet, jotka on 

toteutettu havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Kertomus ja toimivaltaisen viranomaisen antama vastaus saatetaan myöhemmin muiden

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tiedoksi. 

14 artikla

Tietojen levittäminen

Seuraavia asiakirjoja pidetään päätöksessä 2001/844/EY, EHTY, Euratom tarkoitettuina "EU:n 

turvaluokiteltuina asiakirjoina", eikä niitä julkisteta:

a) 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

toimenpiteet ja menettelyt, jos ne sisältävät arkaluonteisia turvatietoja;

b) 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut komission tarkastuskertomukset ja toimivaltaisen 

viranomaisten vastaukset.

Artikla 15

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 

yhdeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 

7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2 ja 6

kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

16 artikla 

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista 

seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

17 artikla 

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2320/2002.
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18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ….∗∗ alkaen, lukuun ottamatta 4 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 9 artiklan 2 kohtaa, 

13 artiklan 1 kohtaa ja 15 artiklaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

  

∗∗ kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
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LIITE

YHTEISET PERUSVAATIMUKSET

1. LENTOASEMIEN TURVAAMINEN

1.1 Lentoasemien suunnittelua koskevat vaatimukset

1. Tässä liitteessä ja täytäntöönpanosäädöksissä esitettyjen yhteisten perusvaatimusten 

täytäntöönpanoa koskevat edellytykset on otettava kaikilta osin huomioon suunniteltaessa 

ja rakennettaessa lentoaseman uusia tiloja tai muutettaessa lentoaseman olemassa olevia 

tiloja.

2. Lentoasemille on perustettava seuraavat alueet:

a) maaliikennealue;

b) lentokenttäalue;

c) turvavalvotut alueet ja

d) turvavalvottujen alueiden kriittiset osat.

1.2 Kulunvalvonta

1. Lentokenttäalueelle pääsyä on rajoitettava, jotta estetään asiattomien henkilöiden ja 

ajoneuvojen pääsy tälle alueelle. 
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2. Pääsyä turvavalvotuille alueille on valvottava, jotta varmistetaan, että asiattomat henkilöt 

ja ajoneuvot eivät pääse näille alueille.

3. Henkilöille ja ajoneuvoille voidaan myöntää pääsy lentokenttäalueelle ja turvavalvotuille 

alueille vain, jos he tai ne täyttävät vaaditut turvaehdot.

4. Ennen kuin henkilöille, ohjaamomiehistön jäsenet mukaan lukien, annetaan joko miehistön 

henkilökortti, tai lentoaseman henkilökortti, joka oikeuttaa pääsyyn turvavalvotuille 

alueille ilman saattajaa, heidän on täytynyt läpäistä taustan tarkistus. 

1.3 Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien 

tavaroiden turvatarkastus

1. Muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on 

turvatarkastettava toistuvin satunnaistarkastuksin heidän saapuessaan turvavalvotuille 

alueille, jotta estetään kiellettyjen esineiden tuominen näille alueille.

2. Muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on 

turvatarkastettava heidän saapuessaan turvavalvottujen alueiden kriittisiin osiin, jotta 

estetään kiellettyjen esineiden tuominen näihin osiin.

1.4 Ajoneuvojen tarkastus

Turvavalvotulle alueelle saapuvat ajoneuvot on tarkastettava, jotta estetään kiellettyjen esineiden 

tuominen näille alueille.
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1.5 Valvonta, kiertovartiointi ja muut fyysiset tarkastukset

Lentoasemilla ja tarvittaessa niiden viereisillä alueilla, joille on yleinen pääsy, on oltava valvonta ja 

kiertovartiointi, ja niille on tehtävä muita fyysisiä tarkastuksia, jotta voidaan havaita epäilyttävästi 

käyttäytyvät henkilöt sekä heikkoudet, joita voidaan hyödyntää laittoman teon toteuttamiseksi, ja 

estää henkilöitä toteuttamasta tällaisia tekoja.

2. LENTOASEMIEN MERKITYT ALUEET

Ilma-alukset, jotka on pysäköity lentoasemien merkityille alueille, joihin sovelletaan 4 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia toimenpiteitä, on erotettava niistä ilma-aluksista, joihin 

sovelletaan yhteisiä perusvaatimuksia kaikilta osin, jotta turvavaatimusten soveltaminen 

jälkimmäisiin ilma-aluksiin ja niiden matkustajiin, matkatavaroihin, rahtiin ja postilähetyksiin ei 

vaarantuisi.

3. ILMA-ALUKSEN TURVAAMINEN

1. Ennen lähtöä ilma-aluksessa on tehtävä ilma-aluksen turvatarkastus tai ilma-aluksen 

turvaetsintä, jotta varmistetaan, että ilma-aluksessa ei ole kiellettyjä esineitä. Kauttakulussa 

olevaan ilma-alukseen voidaan soveltaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

2. Jokaista ilma-alusta on suojattava luvattomilta teoilta.
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4. MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

4.1 Matkustajien ja käsimatkatavaroiden turvatarkastus

1. Kaikki matkansa aloittavat matkustajat ja transfer- ja transit-matkustajat sekä heidän 

käsimatkatavaransa on turvatarkastettava, jotta estetään kiellettyjen esineiden tuominen 

turvavalvotuille alueille ja ilma-alukseen.

2. Transfer-matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, 

jos:

a) he saapuvat jäsenvaltiosta ja jollei komissio tai kyseinen jäsenvaltio ole ilmoittanut, 

että kyseisiä matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan ei voida pitää sellaisina 

matkustajina ja käsimatkatavaroina, joille on tehty yhteisten perusvaatimusten 

mukainen turvatarkastus;

b) he saapuvat kolmannesta maasta, jossa sovelletaan turvavaatimuksia, joiden on 

tunnustettu vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun

menettelyn mukaisesti.

3. Transit-matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, 

jos:

a) he jäävät ilma-alukseen;

b) he eivät kohtaa muita turvatarkastettuja matkustajia kuin niitä, jotka ovat samassa 

ilma-aluksessa;
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c) he saapuvat jäsenvaltiosta ja jollei komissio tai kyseinen jäsenvaltio ole ilmoittanut, 

että kyseisiä matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan ei voida pitää sellaisina 

matkustajina ja käsimatkatavaroina, joille on tehty yhteisten perusvaatimusten 

mukainen turvatarkastus;

d) he saapuvat kolmannesta maasta, jossa sovelletaan turvavaatimuksia, joiden on 

tunnustettu vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun

menettelyn mukaisesti.

4.2 Matkustajien ja käsimatkatavaroiden suojaaminen

1. Matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan on suojattava heihin tai niihin kohdistuvilta 

luvattomilta teoilta siitä alkaen, kun heille tai niille on tehty turvatarkastus, aina sen ilma-

aluksen lähtöön asti, joka kuljettaa näitä matkustajia ja tavaroita.

2. Turvatarkastetut lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, paitsi kun:

a) matkustajat saapuvat jäsenvaltiosta ja jollei komissio tai kyseinen jäsenvaltio ole 

ilmoittanut, että kyseisiä matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan ei voida pitää 

sellaisina matkustajina ja käsimatkatavaroina, joille on tehty yhteisten 

perusvaatimusten mukainen turvatarkastus; tai

b) matkustajat saapuvat kolmannesta maasta, jossa sovelletaan turvavaatimuksia, joiden 

on tunnustettu vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia 15 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti.
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4.3 Mahdollisesti häiriöitä aiheuttavat matkustajat

Mahdollisesti häiriötä aiheuttaviin matkustajiin on ennen lähtöä kohdistettava asianmukaisia 

turvatoimenpiteitä.

5. RUUMASSA KULJETETTAVA MATKATAVARA

5.1 Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastus

1. Kaikille ruumassa kuljetettaville matkatavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin ne 

lastataan ilma-alukseen, jotta estettäisiin kiellettyjen esineiden joutuminen turvavalvotuille 

alueille ja ilma-alukseen.

2. Ruumassa kuljetettavat transfer-matkatavarat voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, jos:

a) ne saapuvat jäsenvaltiosta ja jollei komissio tai kyseinen jäsenvaltio ole ilmoittanut, 

että näitä ruumassa kuljetettavia matkatavaroita ei voida pitää sellaisina 

matkatavaroina, joille on tehty yhteisten perusvaatimusten mukainen turvatarkastus;

b) ne saapuvat kolmannesta maasta, jossa sovelletaan turvavaatimuksia, joiden on 

tunnustettu vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun

menettelyn mukaisesti.

3. Ruumassa kuljetettavat transit-matkatavarat voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta, jos ne 

jäävät ilma-alukseen.
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5.2 Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden suojaaminen

Ilma-aluksen ruumassa kuljetettavat matkatavarat on suojattava siten, ettei niihin voi päästä 

luvattomasti käsiksi sen jälkeen, kun niille on tehty turvatarkastus tai ne on hyväksytty 

lentoliikenteen harjoittajan haltuun sen mukaan, kumpi näistä suoritetaan aiemmin, aina sen ilma-

aluksen lähtöön asti, jossa ne on määrä kuljettaa.

5.3 Matkatavaroiden tunnistaminen

1. Jokainen ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin kuuluva tavara on tunnistettava joko 

matkustajan mukana tai matkustajasta erillään kulkevaksi tavaraksi.

2. Matkustajasta erillään kulkevia ruumassa kuljetettavia matkatavaroita ei kuljeteta, paitsi 

jos ne ovat joutuneet erilleen matkustajasta riippumattomista syistä tai jos niille tehdään 

enemmän turvavalvontatoimenpiteitä.

6. RAHTI JA POSTILÄHETYKSET

6.1 Rahtia ja postilähetyksiä koskevat turvavalvontatoimenpiteet

1. Kaikkiin rahtitavaroihin ja postilähetyksiin on kohdistettava turvavalvontatoimenpiteitä 

ennen niiden lastaamista ilma-alukseen. Lentoliikenteen harjoittaja ei saa hyväksyä rahtia 

tai postilähetyksiä kuljetettavaksi ilma-aluksella, jollei se ole suorittanut kyseisiä 

turvavalvontatoimenpiteitä itse tai jollei valvottu edustaja, tunnettu lähettäjä tai tunnettu 

tiliasiakas ole vahvistanut niiden suorittamista ja ottanut niistä vastuuta. 

2. Transfer-rahdille ja -postilähetyksille voidaan suorittaa vaihtoehtoisia 

turvavalvontatoimenpiteitä, joista annetaan yksityiskohtaiset säännökset 

täytäntöönpanosäädöksessä.
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3. Transit-rahti ja -postilähetykset voidaan vapauttaa turvavalvontatoimenpiteistä, jos ne

jäävät ilma-alukseen.

6.2 Rahdin ja postilähetysten suojaaminen

1. Ilma-aluksella kuljetettava rahti ja postilähetykset on suojattava siten, että niihin ei voi 

päästä luvattomasti käsiksi sen jälkeen, kun niille on suoritettu turvavalvontatoimenpiteet, 

aina sen ilma-aluksen lähtöön asti, jossa ne on määrä kuljettaa.

2. Rahdille ja postilähetyksille, joita ei ole riittävästi suojattu luvattomalta käsittelyltä 

turvavalvontatoimenpiteiden suorittamisen jälkeen, on tehtävä turvatarkastus.

7. LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJAN POSTILÄHETYKSET JA MATERIAALI

Lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiin ja materiaaliin on kohdistettava 

turvavalvontatoimenpiteitä, minkä jälkeen niitä on suojattava, kunnes ne lastataan ilma-alukseen, 

jotta estetään kiellettyjen esineiden tuominen ilma-alukseen.

8. LENNON AIKANA KÄYTETTÄVÄT TARVIKKEET

Lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin, ateriapalvelutarvikkeet mukaan luettuina, jotka aiotaan 

kuljettaa tai joita aiotaan käyttää ilma-aluksessa, on kohdistettava turvavalvontatoimenpiteitä, 

minkä jälkeen niitä on suojattava, kunnes ne lastataan ilma-alukseen, jotta estetään kiellettyjen 

esineiden tuominen ilma-alukseen.
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9. LENTOASEMATARVIKKEET

Lentoasemien turvavalvotuilla alueilla myytäviin tai käytettäviin tarvikkeisiin, verottomien 

tavaroiden myymälöiden ja ravintoloiden tarvikkeet mukaan luettuina, on kohdistettava 

turvavalvontatoimenpiteitä, jotta estetään kiellettyjen esineiden tuominen näille alueille.

10. LENNONAIKAISET TURVATOIMENPITEET

1. a) Asiattomia henkilöitä on estettävä pääsemästä ohjaamoon lennon aikana;

b) mahdollisesti häiriötä aiheuttaviin matkustajiin on kohdistettava asianmukaisia 

turvatoimenpiteitä lennon aikana; 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavien lentoturvallisuussääntöjen noudattamista.

2. Lennonaikaisten laittomien tekojen estämiseksi on toteutettava turvatoimenpiteitä, joita 

ovat esimerkiksi ohjaamomiehistön ja matkustamomiehistön kouluttaminen.

3. Ilma-aluksen matkustamossa tai ohjaamossa ei saa kantaa aseita, paitsi jos valtiot, joita asia 

koskee, ovat antaneet siihen luvan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

4. 3 kohtaa sovelletaan myös lennon turvahenkilöihin, jos he kantavat asetta.
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11. HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMINEN JA KOULUTUS

1. Henkilöt, jotka toteuttavat turvatarkastuksia, kulunvalvontaa tai muita 

turvavalvontatoimenpiteitä tai ovat vastuussa niiden toteuttamisesta, on otettava 

palvelukseen, koulutettava ja tarvittaessa sertifioitava sen varmistamiseksi, että he 

soveltuvat palvelukseen ja ovat päteviä suorittamaan heille osoitetut tehtävät. 

2. Henkilöiden, jotka eivät ole matkustajia ja joiden tarvitsee päästä turvavalvotuille alueille, 

on saatava turvakoulutus ennen kuin heille annetaan lentoaseman henkilökortti tai 

miehistön henkilökortti. 

3. Edellä 1 ja 2 alakohdissa mainittu koulutus on annettava perus- ja 

määräaikaiskoulutuksena.

4. Edellä 1 ja 2 alakohdissa mainittujen henkilöiden koulutukseen osallistuvilla kouluttajilla

on oltava tarvittava pätevyys.

12. TURVALAITTEET

Turvatarkastuksiin, kulunvalvontaan ja muihin turvavalvontatoimenpiteisiin käytettävien laitteiden 

on oltava sellaisia, että niillä pystytään suorittamaan kyseiset turvavalvontatoimenpiteet. 
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I Johdanto

Komissio esitti syyskuussa 2005 ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailun 

turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 2320/20021 korvaamiseksi. Kyseinen asetus, joka laadittiin ja annettiin 

Yhdysvaltojen vuoden 2001 syyskuun 11 päivän tapahtumien seurauksena, on ollut voimassa

vuoden 2003 tammikuusta. Asetuksen 2320/2002 korvaamista uudella tekstillä pidetään 

tarpeellisena, koska sen soveltamisessa on ilmennyt täytäntöönpano-ongelmia.

Euroopan parlamentti hyväksyi 15.6.2006 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa, joka sisälsi 

85 tarkistusta.

Neuvosto on tosissaan tarkastellut mahdollisuutta päästä asetusehdotuksesta 

yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Epävirallisissa 

keskusteluissa Euroopan parlamentin jäsenten kanssa kävi kuitenkin ilmi, että turvatoimien 

rahoitusta koskevaa kysymystä on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin, jotta voitaisiin laatia 

teksti, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Neuvosto päätti sen vuoksi vahvistaa yhteisen 

kannan, jossa on otettu mahdollisimman suurelta osin huomioon Euroopan parlamentin 

ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät tarkistukset, ja pyrkiä löytämään yhteisymmärrys 

Euroopan parlamentin kanssa myöhemmässä vaiheessa.

Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 11. joulukuuta 2006 lingvistijuristien viimeisteltyä koko 

tekstin. Vahvistaessaan tätä kantaa neuvosto otti perusteellisesti huomioon Euroopan 

parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnon ja hyväksyi 46 tarkistusta.

Neuvosto otti huomioon myös talous- ja sosiaalikomitean lausunnon.

  
1 EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1.
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II Yhteisen kannan analysointi

Neuvosto saattoi hyväksyä komission ehdotuksen pääpiirteissään. Neuvosto päätti kuitenkin 

joiltakin osin muuttaa tekstiä lähinnä sen selventämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja 

ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Merkittävimmät muutokset, jotka neuvosto teki komission ehdotukseen, liittyvät kahteen 

seuraavaan seikkaan:

Ensinnäkin komiteamenettelyn osalta neuvosto otti huomioon neuvoston heinäkuussa 2006 

antamat uudet säännöt1. Näissä säännöissä käyttöönotettuun uuteen valvonnan käsittävään 

sääntelymenettelyyn, joka lisää Euroopan parlamentin toimivaltaa, viitataan asetusehdotuksen 

4 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa. 4 artiklan 3 kohta koskee kriteerejä, joiden 

perusteella jäsenvaltiot voivat poiketa yhteisistä perusvaatimuksista pienlentokenttien ja 

pienten ilma-alusten osalta. 9 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan vaatimukset, joita sovelletaan 

jäsenvaltioiden kansallisiin laadunvalvontaohjelmiin.

Toiseksi 5 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus soveltaa tämän asetuksen 

toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä. Ottaen huomioon käsiteltävät aiheet, erilaisten 

turvallisuusuhkien vakavuuden ja näiden uhkien nopeasti muuttuvat olosuhteet neuvosto 

katsoi, että jäsenvaltioille tulisi olla riittävä liikkumavara toteuttaa tarpeellisiksi katsomiaan 

lisä- ja erityistoimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet eivät neuvoston käsityksen mukaan edellytä 

erityisperusteita yhteisön tasolla.

Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvosto saattoi hyväksyä kokonaan tai 

osittain seuraavat 46 tarkistusta:

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 EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
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Neuvosto ei kuitenkaan voinut hyväksyä tiettyjä muita tarkistuksia. Tämä koskee erityisesti 

tarkistuksia 3, 35, 43 ja 44 eli asetuksen mukaisten turvatoimien rahoittamista. Neuvosto 

katsoo, että käsiteltävänä olevan kaltaiseen tekniseen asetukseen ei tulisi sisällyttää rahoitusta 

koskevia vaatimuksia tai velvoitteita. Toissijaisuusperiaate sanelee sen, että kyseiset asiat 

käsitellään kansallisella tasolla.

Joitakin muitakin tarkistuksia jäi hyväksymättä kokonaan tai osittain, koska niissä asetuksen 

soveltamisalaa laajennettiin asetukselle tavoitteeksi asetettuja turvallisuustavoitteita 

pidemmälle. Tämä koskee erityisesti tarkistuksia 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 ja 85. Tarkistuksia 1, 

10, 13, 14, 16, 18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 ja 74 ei hyväksytty kokonaan tai osittain, 

koska ne olivat ristiriidassa asetusehdotuksen muiden osien kanssa, niissä ei tuotu tekstiin 

lisää asiasisältöä tai ne poikkesivat lentoturvallisuusalan hyväksytystä terminologiasta. 

Lopuksi tarkistuksia 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 ja 83 ei 

hyväksytty kokonaan tai osittain, koska neuvoston näkemyksen mukaan ne joko sisälsivät 

tämän kaltaiseen asetukseen liian yksityiskohtaista tietoa tai olivat yhteensopimattomia 

yhteisön institutionaalisten järjestelmien kanssa tai sisälsivät säännöksiä, joita olisi 

käytännössä mahdotonta soveltaa jäsenvaltioiden tai asianomaisten taloudellisten toimijoiden 

kannalta.

III Yhteenveto

Neuvosto katsoo, että sen yhteisen kannan teksti on asianmukainen ja tasapainoinen. 

Neuvoston näkemyksen mukaan yhteinen kanta ilmentää niitä tarkoitusperiä, joihin 

suurimmassa osassa Euroopan parlamentin tarkistuksista pyrittiin.

Neuvosto haluaa korostaa, että aikaisen vaiheen yhteisymmärryksen varmistaminen on 

edellyttänyt merkittäviä ponnistuksia, ja luottaa siihen, että yhteisen kannan pohjalta 

lainsäädäntö voidaan hyväksyä viipymättä asianmukaisessa yhteydessä.
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a) yhteinen kanta
b) neuvoston perustelut
– Lausumat

KOMISSION LAUSUMAT

5 artiklan 2 ja 3 kohta (muutettu): 'Jäsenvaltioiden soveltamat tiukemmat toimenpiteet'

Komissio ei pidä tarpeellisena muuttaa ehdotustaan ennen kuin Euroopan parlamentti on antanut 

lausuntonsa yhteisessä kannassa 5 artiklan 2 ja 3 kohtaan komission alkuperäiseen ehdotukseen 

verrattuna tehdyn muutoksen osalta, erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat 

komiteamenettelyn käyttöä jäsenvaltioiden soveltamien tiukempien toimien tarkastelun ja 

hyväksymisen yhteydessä. 

6 artikla: 'Kolmannen maan vaatimat turvatoimenpiteet'

Kun komissio päättää, toimiiko se vai onko se toimimatta omasta aloitteestaan 6 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti, se ottaa huomioon, koskeeko pyyntö nimenomaisesti tiedot toimittanutta jäsenvaltiota 

vai onko se osoitettu myös muille jäsenvaltioille.
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18 artikla: 'Voimaantulo'

Tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkavan ja 11 artiklan soveltamispäivään päättyvän kauden 

aikana komissio aikoo tulkita asetuksen (EY) N:o 2320/2002 5 artiklan 4 kohtaa niin, että se ottaa 

huomioon tämän asetuksen 11 artiklan.

Liite – Luku 6: 'Rahti ja postilähetykset'

Komissio myöntää postilähetysten olevan erityinen rahdin muoto ja näin ollen niihin olisi 

sovellettava erityisiä turvavalvontatoimenpiteitä. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi oltava 

oikeasuhteisia riskiin nähden eivätkä ne saisi vaikuttaa haitallisesti kaupallisen ja julkisen 

postipalvelun velvoitteisiin.

Postilähetysten turvavalvontatoimenpiteitä koskevista tarkoista vaatimuksista aiotaan säätää 

täytäntöönpanosäädöksissä, vaikka komissio tunnustaakin postialan haluavan pysyvät säännöt. Siksi 

komission tarkoituksena on, että täytäntöönpanosäädökset perustuvat postilähetyksiä koskeviin 

nykyisiin EY:n turvavaatimuksiin, jolloin se aikoo erityisesti pitää aluksi voimassa erityissäännöt 

yhteisön postilennoilla kuljetettavien postilähetysten osalta.

Tämän lisäksi komissio sitoutuu esittämään ehdotuksen postilähetyksiä koskevista 

täytäntöönpanosäännöistä ennen asetuksen (EY) N:o 2320/2002 ja sen täytäntöönpanosäädösten 

kumoamista. Tarkoituksena on varmistaa jatkuvuus korvaamalla kumotut säädökset välittömästi 

uusilla säädöksillä.

Liite – Luku 10: 'Lennonaikaiset turvatoimenpiteet'

Komissio haluaa selventää yhteiseen kantaan sisältyvän 10 luvun 3 ja 4 kohdan osalta, että sen 

tarkoituksena ei ole saada jäsenvaltioita hyväksymään aseenkantoa lennoilla tai yrittää kieltää niiltä 

se. Komissio toteaa, että päätös aseenkannosta lennoilla mahdollista viranomaiskäyttöä varten on 

asia, josta jokaisen jäsenvaltion on itse päätettävä. 

________________________



 

FI    FI 

 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel 12.12.2006 
KOM(2006) 810 lopullinen 

2006/0191 (COD) 

  

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 

mukaisesti 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 



 

FI 2   FI 

2006/0191 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 

mukaisesti 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 

1. TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2005) 429 lopullinen – 2005/0191 COD): 

 
22.9.2005 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 20.4.2006 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 15.6.2006 

Yhteinen kanta vahvistettiin: 11.12.2006 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2002 on ollut voimassa tammikuusta 2003 alkaen. 
Komission tekemistä tarkastuksista saadut kokemukset ja asetuksen päivittäinen soveltaminen 
jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, että jäsenvaltioiden laatimien ei-sitovien suositusten nopea 
muuntaminen lainsäädännöksi on johtanut useisiin ongelmiin. Nämä ongelmat johtuvat siitä, 
että asetus laadittiin ja annettiin pikaisesti reaktiona syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumiin, ja 
ne vaikeuttavat asetuksen asianmukaista täytäntöönpanoa.  

Sen vuoksi komissio on ehdottanut asetuksen tarkistamista, jotta voidaan jatkaa lakisääteisten 
vaatimusten selventämistä, yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista ja parantaa siten siviili-
ilmailun yleistä turvaamista. Uudessa puiteasetuksessa olisi pelkästään vahvistettava 
perusperiaatteet siitä, mitä on tehtävä siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta 
laittomilta teoilta. Tekniset ja menettelylliset päätökset, jotka koskevat tämän tavoitteen 
saavuttamiskeinoja, olisi sen sijaan vahvistettava täytäntöönpanosäädöksissä. 

3. HUOMAUTUKSET YHTEISESTÄ KANNASTA 

Asiaa käsittelevät kolme toimielintä ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä toisiinsa, jotta ehdotuksesta 
olisi päästy varhain sopimukseen sen toisessa käsittelyssä. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, 
mikä johtui ennen kaikkea ilmailun turvaamiseen liittyvästä rahoituskysymyksestä. 
Euroopan parlamentti oli esittänyt ensimmäisessä käsittelyssä useita tähän kysymykseen 
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liittyviä tarkistuksia, joiden tavoitteena oli velvoittaa jäsenvaltiot maksamaan ainakin osa 
ilmailun turvaamiseen liittyvistä kustannuksista.  

Neuvoston yksimielisesti vahvistama yhteinen kanta ei heikennä komission ehdotuksen 
keskeisiä tavoitteita eikä ehdotuksen perustana olevaa lähestymistapaa.  

Neuvostossa on kuitenkin noussut esiin kaksi erityiskysymystä, jotka on syytä mainita tässä 
yhteydessä. 

Ensimmäinen kysymys liittyy uusien komiteamenettelysääntöjen soveltamiseen. Ehdotusta 
oli yhdenmukaistettava niiden sääntöjen kanssa, jotka vahvistettiin hiljattain päätöksen 
1999/468/EY muuttamisesta 17. heinäkuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 
2006/512/EY. Uudella päätöksellä Euroopan parlamentille annetaan aiempaa suuremmat 
valtuudet valvoa komission komiteamenettelyllä antamia säädöksiä. Neuvosto katsoo, että 
päätöksen 1999/468/EY 5a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä olisi 
sovellettava sekä 4 artiklan 3 kohtaan, jossa esitetään kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot 
voivat poiketa yhteisistä perusvaatimuksista pienten lentoasemien ja pienten ilma-alusten 
osalta, että 9 artiklan 2 kohtaan, jossa esitetään jäsenvaltioiden kansallisia siviili-ilmailun 
turvaohjelmia koskevat vaatimukset. Komissio yhtyy neuvoston näkemykseen. 

Toinen kysymys liittyy sen säännöksen poistamiseen, jonka mukaan komissio voi 
tarkastella jäsenvaltioiden soveltamia tiukempia toimenpiteitä. Komissio esitti oman 
ehdotuksensa 5 artiklan 2 kohdassa, että sillä tulisi olla mahdollisuus tutkia, perustuvatko 
jäsenvaltion soveltamat tiukemmat toimenpiteet todellakin riskinarviointiin ja ovatko ne 
asianmukaisia, puolueettomia ja syrjimättömiä ja oikein suhteutettuja niiden kohteena olevaan 
riskiin. Muussa tapauksessa komission olisi voitava päättää – komiteaa ja viime kädessä 
neuvostoa kuultuaan – että kyseinen jäsenvaltio ei saa jatkaa tiukempien toimenpiteiden 
soveltamista. Neuvosto poisti tämän säännöksen, mitä komissio vastusti antamalla asiasta 
lausuman (ks. liite). 

Jotta yhteisestä kannasta olisi päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen, komissio antoi 
lausumat myös siitä, miten se tulkitsee 6 ja 18 artiklaa ja lukua 10, sekä lausuman omista 
aikomuksistaan luvun 6 suhteen (ks. liite). 

4. KOMISSION YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET 

1. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty 
yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain 

Tarkistuksilla 2, 4, 11, 15, 17, 23–30, 33, 34, 37, 40, 46–49, 53–56, 58, 65–68, 73, 77–79 ja 
82 selvennetään tekstiä, parannetaan tai täsmennetään sen sanamuotoa tai yhdenmukaistetaan 
sitä muiden säännösten kanssa. Näihin tarkistuksiin sisältyvät eron tekeminen rahdin ja 
postilähetysten välillä sekä pieniä lentoasemia ja pieniä ilma-aluksia koskevien kriteereiden 
määrittely. 

Tarkistuksen 7 mukaan ”keskitetyn turvaamisen” tavoitetta olisi edistettävä kaikkien 
Euroopan unionin alueella lennettävien lentojen osalta. 

Tarkistukset 8 ja 12 liittyvät Gibraltarin lentoasemaan, jota koskevasta uudesta ministeritason 
julistuksesta sovittiin Cordobassa 18. syyskuuta 2006.  
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Tarkistuksessa 51 on kyse yhteisön lentoliikenteen harjoittajien turvaohjelmien 
hyväksymisestä muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka on hyväksynyt kyseisen ohjelman.  

2. Komission hylkäämät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole 
sisällytetty yhteiseen kantaan osittain tai kokonaan 

Neuvosto on hylännyt tarkistukset 3, 35, 43 ja 44, jotka koskevat turvatoimenpiteiden 
rahoittamista. Komissio on neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että teknisessä asetuksessa ei 
saisi olla turvatoimenpiteiden rahoitusta koskevia vaatimuksia tai velvollisuuksia.  

Tarkistuksessa 6 ja osittain myös tarkistuksessa 57 edellytetään Euroopan 
lentoturvallisuusviraston (EASA:n) tekevän tarkastuksia ilmailun turvaamisen alalla. 
Turvallisuuden ja turvaamisen välillä on kuitenkin selvä ero, joka on säilytettävä: turvallisuus 
liittyy ilma-alusten rakentamiseen ja käyttöön, kun taas turvaamisessa on kyse laittomien 
tekojen estämisestä. Turvaaminen jää selvästi EASA:n toimivallan ulkopuolelle, eikä tässä 
asetuksessa ole aiheellista muuttaa EASA:n toimialaa. 

Tarkistuksissa 19, 36 ja 85 on kyse henkilöstön taustan tarkistamisesta. Komission mielestä 
näissä parlamentin tarkistuksissa ylitetään asetuksen soveltamisala, koska ne edellyttävät 
kansallisten tiedustelupalvelujen työpanosta. Toissijaisuusperiaatteen mukaan yhteisön ei tule 
antaa yhdenmukaistettuja sääntöjä henkilöstön taustan tarkistamisesta. Lentäjien taustan 
tarkistamisvelvollisuudesta todettakoon, että komissio voi hyväksyä siihen liittyvän 
tavoitteen, mutta lentolupakirjojen myöntäminen ei kuulu asetuksen soveltamisalaan. 

Tarkistuksissa 20 ja 21 muutetaan sekä transfer- että transit-matkustajien, -matkatavaroiden, 
-rahdin ja -postin määritelmää tavalla, jota ei voida hyväksyä. Ilmailun turvaamisen kannalta 
ainoastaan ilma-aluksen vaihtaminen muuttaa matkustajien, matkatavaroiden, rahdin ja postin 
statusta, eikä siis lennon numeron muuttuminen. Näiden tarkistusten hyväksyminen merkitsisi 
sitä, että välilaskupaikassa matkustajien olisi poistuttava ilma-aluksesta ja matkatavarat, rahti 
ja posti olisi purettava siitä uutta turvatarkastusta varten pelkästään lennon numeron 
vaihtumisen vuoksi. Tämä ei ole tarpeellista eikä suotavaa. 

Tarkistus 22, jossa laajennetaan mahdollisesti häiriötä aiheuttavan matkustajan määritelmää, 
on katsottu tarpeettomaksi sekä mahdottomaksi panna täytäntöön. Lentoliikenteen 
harjoittajalla on aina turvallisuussyistä oikeus kieltäytyä päästämästä huonosti käyttäytyviä 
matkustajia ilma-alukseen. Ei ole myöskään yksinkertaista arvioida etukäteen, uhkaako 
henkilön käyttäytyminen lennon turvallisuutta, sillä miten mahdollinen kaappaaja voidaan 
tunnistaa jo lentoasemalla? 

Tarkistuksessa 32 ehdotukseen lisätään ’toistuvan satunnaistarkastuksen’ määritelmä. Tätä 
käsitettä ei kuitenkaan käytetä asetuksessa, joten sen määritteleminen ei ole tarpeen. 

Tarkistuksen 38 mukaan jokaisesta suunnitellusta yksityiskohtaisesta 
täytäntöönpanotoimenpiteestä ja -menettelystä on tehtävä riskien ja vaikutusten arviointi, 
johon sisältyy myös kustannusten arviointi. Vaikka ilmailun yleisestä turvaamispolitiikasta 
tehdäänkin riskien ja vaikutusten arviointi, sitä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä myös 
yksittäisistä toimenpiteistä tai menettelyistä. Täytäntöönpanotoimenpiteiden ja -menettelyjen 
yksityiskohtaista arviointia varten luodaan erityinen foorumi perustamalla sidosryhmien 
neuvoa-antava työryhmä (ks. tarkistus 61). 

Tarkistuksissa 41 ja 42 edellytetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiukemmista 
toimenpiteistään ja kuultavaa niistä komiteaa ennen niiden soveltamista. Institutionaaliselta 
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kannalta katsottuna ei ole kuitenkaan tarpeen, että jäsenvaltiot ilmoittavat sääntelykomitealle 
toimenpiteistä, jotka ne haluavat toteuttaa, tai kuulevat komiteaa niistä, sillä komitean 
tehtävänä on avustaa komissiota sen sääntelytehtävässä.  

Tarkistus 45, joka koskee vastauksen laatimista kolmannelle maalle, joka vaatii 
turvatoimenpiteiden soveltamista EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta lähteviin lentoihin, on 
sisällytetty yhteiseen kantaan osittain. Sen sijaan ei ole katsottu asianmukaiseksi sisällyttää 
yhteisön asetukseen vaatimusta, jonka mukaan kolmatta maata olisi kuultava ennen 
vastauksen laatimista. 

Tarkistuksessa 50 siirretään vastuu lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmasta lentoliikenteen 
harjoittajalta jäsenvaltiolle ja rajoitetaan turvaohjelmaan liittyvät velvollisuudet kansallisen 
siviili-ilmailun turvaohjelman vaatimusten täyttämiseen. Lentoliikenteen harjoittajien on 
kuitenkin täytettävä sekä tämän asetuksen että kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman 
vaatimukset eikä pelkästään jälkimmäisiä. Lisäksi komission ehdotuksessa asetetaan 
lentoliikenteen harjoittajille, lentoasemille ja muille yksiköille vastaavanlaisia velvollisuuksia, 
jotka muuttuisivat tämän tarkistuksen vaikutuksesta. 

Tarkistus 52 ei ole yhdenmukainen tarkistuksen 53 kanssa, jonka neuvosto on sisällyttänyt 
yhteiseen kantaan. Komissio on neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että 12 artiklan 
otsikkona tulisi olla ”Yksikön turvaohjelma”. 

Tarkistuksen 59 mukaan komission on varmistettava, että jokainen eurooppalainen 
lentoasema tarkastetaan vähintään kerran neljän vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. 
Tämä vaatimus ei ole realistinen, koska se edellyttää, että komissio tekee 200 tarkastusta 
vuodessa (vuonna 2005 niitä tehtiin noin 30) tai että komissio vaatii kutakin jäsenvaltiota 
tarkastamaan lentoasemansa neljän vuoden sykleissä, mikä ei ole riittävää, kun on kyse 
kansallisten viranomaisten tekemistä tarkastuksista. 

Tarkistuksen 63 tavoitteena on, että kolmansien maiden kanssa tehdään nykyistä enemmän 
sopimuksia. Neuvosto on kuitenkin poistanut komission ehdotuksesta 17 artiklan, koska 
viittausta perustamissopimuksen 300 artiklaan on pidetty tarpeettomana. Ei ole myöskään 
välttämätöntä kytkeä vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten tekemistä 
lentoliikennesopimusten tekemiseen. 

Tarkistuksissa 69, 70, 71, 75, 76 ja 83 mennään yksityiskohtaisuuksiin, jotka pitäisi jättää 
täytäntöönpanolainsäädäntöön, vaikka komissio onkin tukenut näiden tarkistusten tavoitetta. 

Tarkistuksella 74 varmistetaan, ettei lentoliikenteen harjoittajan tarvitse olla valvottu edustaja. 
Lentoliikenteen harjoittajan on kuitenkin oltava myös valvottu edustaja, jos se varmistaa 
toisen lentoliikenteen harjoittajan turvavalvontatoimenpiteet. Tästä syystä valvotun edustajan 
määritelmään (määritelmä 24) on sisällytetty nimenomainen viittaus lentoliikenteen 
harjoittajaan. 

Tarkistuksen 80 tavoitteena on ulottaa asetus koskemaan muitakin kuin yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajia. Toisin kuin kansainvälisen oikeuden periaatteet edellyttävät, 
lennon aikana noudatettavista turvasäännöistä päättää kuitenkin se valtio, jossa ilma-alus on 
rekisteröity, eikä se valtio, jossa lentoliikenteen harjoittajan toimipaikka sijaitsee.  

3. Komission hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset, joita ei ole 
sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaan tai osittain 
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Tarkistuksissa 1, 10, 13, 16, 31 ja 33 pyritään tähdentämään, miksi ilmailun turvaamista 
koskevat säännöt ovat tarpeen. Nämä tarkistukset eivät vaikuta kielteisesti asetuksen 
sisältöön, vaikka niiden sanamuoto ei olekaan kansainvälisesti hyväksytyn terminologian 
mukaista: ilmailun turvaamisessa on kyse siviili-ilma-aluksiin kohdistuvien laittomien tekojen 
ehkäisemisestä ja näin ollen siviili-ilmailun suojelemisesta. 

Tarkistuksessa 5 ilmaisu ’laatu’ korvataan ilmaisulla ’taso’. Laadunvalvontaohjelman avulla 
voidaan kuitenkin tarkistaa sekä turvaamisen laatu että taso. Ilmaisun ’laatu’ säilyttämistä on 
suositettu sillä perusteella, että teksti olisi yhdenmukainen tarkistusten 49 ja 56 kanssa. 

Tarkistuksen 9 mukaan olisi suotavaa luoda yhteisvastuujärjestelmä terroritekojen varalta. 
Komissio myöntää tämän olevan tärkeä kysymys, mutta toteaa samalla, että terroritekojen 
seuraukset ulottuvat laajemmalle kuin ainoastaan liikenteen alaan. 

Tarkistuksessa 14 ehdotukseen lisätään lentoaseman määritelmä. Komissio oli valmis 
hyväksymään tämän tarkistuksen, vaikka tällaisen määritelmän esittäminen tässä asetuksessa 
ei olekaan aivan välttämätöntä.  

Tarkistuksessa 18 muutetaan merkityn alueen määritelmää. Komissio hyväksyi muutoksen, 
vaikkei se ollutkaan välttämätön, koska yleisöllä ei ole pääsyä lentoasemien 
lentokenttäalueille. 

Komissio hyväksyi myös tarkistuksen 39, jonka mukaan turvatoimenpiteisiin liittyvät 
kustannukset on ilmoitettava lipussa tai muulla tavoin, vaikkei tarkistus ollutkaan asetuksen 
kannalta aivan olennainen. 

Tarkistusten 60 ja 62 mukaan komission on laadittava vuosittaiset kertomukset. Komission 
mielestä tarkistus 62 oli parempi, koska se on sanamuodoltaan hyvin samanlainen kuin 
voimassa olevan asetuksen (EY) N:o 2320/2002 11 artikla. 

Tarkistuksen 61 tavoitteena on perustaa sidosryhmien neuvoa-antava työryhmä samalla 
tavalla kuin yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista annetun asetuksen 
(EY) N:o 549/2004 6 artiklalla. Siten sillä virallistettaisiin vallitseva tilanne, koska tällainen 
neuvoa-antava työryhmä on jo epävirallisesti olemassa.  

Komissio hyväksyi tarkistuksen 64, joka koskee asetuksen soveltamisen alkamispäivää 
(vuoden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä). Soveltamisen alkaminen riippuu kuitenkin 
siitä, milloin Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät asetuksen. 

Tarkistuksessa 72 ehdotetaan, että matkustajasta erillään kulkeville ruumaan meneville 
matkatavaroille tehdään ”muiden” turvavalvontatoimenpiteiden sijasta ”asianmukaisia” 
turvavalvontatoimenpiteitä. Komissio hyväksyi tämän sanamuodon, koska sen mukaan 
turvavaatimuksista päätetään kuitenkin täytäntöönpanolainsäädännössä. 

Tarkistuksen 81 mukaan on määritettävä selkeästi vastuut asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta sellaisissa tapauksissa, joissa tehdään laiton teko. Komissio hyväksyi tämän 
uuden valtuuden antamisen komissiolle. 

Komission mielestä tarkistus 84, jonka mukaan turvalaitteiden on täytettävä hyväksytyt 
vaatimukset, voitiin hyväksyä sillä ehdolla, että ilmaisu ’hyväksytyt’ muutettaisiin ilmaisuksi 
’määritellyt’, koska tällaisia laitteita varten ei toistaiseksi ole käytössä yhteisön laajuista 
hyväksymisjärjestelmää. 
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5. PÄÄTELMÄ 

Komissio katsoo, ettei 11. joulukuuta 2006 määräenemmistöllä vahvistettu yhteinen kanta 
heikennä sen ehdotuksen keskeisiä tavoitteita eikä sen perustana olevaa lähestymistapaa, ja 
antaa näin ollen tukensa yhteiselle kannalle. 
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LIITE 

Neuvoston istunnon pöytäkirjaan merkittävät komission lausumat 

5 artiklan 2 ja 3 kohta (muutettu): ”Jäsenvaltioiden soveltamat tiukemmat toimenpiteet” 

”Komissio ei kuitenkaan pidä tässä vaiheessa tarpeellisena muuttaa ehdotustaan ennen kuin 
Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa 5 artiklan 2 ja 3 kohdan muuttamisesta 
yhteisessä kannassa komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna, erityisesti niiden 
säännösten osalta, jotka koskevat komiteamenettelyn käyttöä jäsenvaltioiden soveltamien 
tiukempien toimien tarkastelun ja hyväksymisen yhteydessä.” 

6 artikla: ”Kolmannen maan vaatimat turvatoimenpiteet” 

”Kun komissio päättää, toimiiko se vai onko se toimimatta omasta aloitteestaan 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, se ottaa huomioon, koskeeko pyyntö nimenomaisesti tiedot toimittanutta 
jäsenvaltiota vai onko se osoitettu myös muille jäsenvaltioille.” 

18 artikla: ”Voimaantulo” 

”Tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkavan ja 11 artiklan soveltamispäivään päättyvän 
kauden aikana komissio aikoo tulkita asetuksen (EY) N:o 2320/2002 5 artiklan 4 kohtaa niin, 
että se ottaa huomioon tämän asetuksen 11 artiklan.” 

Liitteen luku 6: ”Rahti ja postilähetykset” 

”Komissio myöntää postilähetysten olevan erityinen rahdin muoto ja näin ollen niihin olisi 
sovellettava erityisiä turvavalvontatoimenpiteitä. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi oltava 
oikeasuhteisia riskiin nähden eivätkä ne saisi vaikuttaa haitallisesti kaupallisen ja julkisen 
postipalvelun velvoitteisiin. 

Postilähetysten turvavalvontatoimenpiteitä koskevista tarkoista vaatimuksista aiotaan säätää 
täytäntöönpanosäädöksissä, vaikka komissio tunnustaakin postialan haluavan pysyvät 
säännöt. Siksi komission tarkoituksena on, että täytäntöönpanosäädökset perustuvat 
postilähetyksiä koskeviin nykyisiin EY:n turvavaatimuksiin, jolloin se aikoo erityisesti pitää 
aluksi voimassa erityissäännöt yhteisön postilennoilla kuljetettavien postilähetysten osalta.  

Tämän lisäksi komissio sitoutuu esittämään ehdotuksen postilähetyksiä koskevista 
täytäntöönpanosäännöistä ennen asetuksen (EY) N:o 2320/2002 ja sen 
täytäntöönpanosäädösten kumoamista. Tarkoituksena on varmistaa jatkuvuus korvaamalla 
kumotut säädökset välittömästi uusilla säädöksillä.” 

Liitteen luku 10: ”Lennonaikaiset turvatoimenpiteet” 

”Komissio haluaa selventää yhteiseen kantaan sisältyvän 10 luvun 3 ja 4 kohdan osalta, että 
sen tarkoituksena ei ole saada jäsenvaltioita hyväksymään aseenkantoa lennoilla tai yrittää 
kieltää niiltä se. Komissio toteaa, että päätös aseenkannosta lennoilla mahdollista 
viranomaiskäyttöä varten on asia, josta jokaisen jäsenvaltion on itse päätettävä.”  




