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REGULAMENTUL (CE) nr. …/2006

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din

privind norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile 

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

întrucât:

  
1 JO C 185, 8.8.2006, p. 17.
2 Avizul Parlamentului European din 15 iunie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia 

comună a Consiliului din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Parlamentului 
European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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(1) În vederea protejării persoanelor şi a bunurilor în interiorul Uniunii Europene de actele de 

intervenţie ilicită îndreptate împotriva aeronavelor civile, trebuie stabilite norme comune de 

protecţie a aviaţiei civile. Acest obiectiv trebuie îndeplinit prin stabilirea de norme şi 

standarde de bază comune în materie de siguranţă aeriană, precum şi mecanisme de 

monitorizare a conformităţii.

(2) Este de dorit, în interesul siguranţei aviaţiei civile în general, să se prevadă baza pentru o 

interpretare comună a anexei 17 a Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă 

internaţională din 7 decembrie 1944.

(3) Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile1 a 

fost adoptat în urma evenimentelor din 11 septembrie 2001 în Statele Unite.

(4) Conţinutul Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 trebuie revizuit având în vedere experienţa 

dobândită, iar întregul regulament trebuie abrogat şi înlocuit cu prezentul regulament cu 

scopul de a simplifica, armoniza şi clarifica regulile existente şi de a îmbunătăţi nivelurile de 

siguranţă.

(5) Ţinând cont de necesitatea unei flexibilităţi sporite în adoptarea de măsuri şi proceduri de 

siguranţă cu scopul de a se adapta evaluărilor de risc aflate în schimbare şi de a permite 

introducerea de noi tehnologii, prezentul regulament trebuie să stabilească principiile de bază 

privind măsurile care trebuie luate pentru a proteja aviaţia civilă împotriva actelor de 

intervenţie ilicită, fără a intra în detalii tehnice şi de procedură legate de modalităţile de 

punere în aplicare a acestora.

(6) Prezentul regulament trebuie să se aplice aeroporturilor care deservesc aviaţia civilă situate pe 

teritoriul unui stat membru, operatorilor care furnizează servicii în aceste aeroporturi şi 

entităţilor care furnizează bunuri şi/sau servicii acestor aeroporturi sau prin acestea.

  
1 JO L 355, 30.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 

849/2004 (JO L 158, 30.4.2004, p. 1).
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(7) Fără a aduce atingere Convenţiei referitoare la infracţiuni şi alte acte săvârşite la bordul 

aeronavelor, Tokyo, 1963, Convenţiei pentru combaterea capturării ilicite a aeronavelor, 

Haga, 1970, şi Convenţiei pentru combaterea actelor ilicite îndreptate împotriva siguranţei 

aviaţiei civile, Montreal, 1971, prezentul regulament trebuie să acopere de asemenea măsuri 

de siguranţă care se aplică la bordul unei aeronave a transportatorilor aerieni comunitari sau în 

timpul unui astfel de zbor .

(8) Fiecare stat membru poate decide singur dacă este necesar să desfăşoare agenţi de siguranţă la 

bordul aeronavelor înmatriculate în statul membru respectiv şi la bordul aeronavelor 

transportatorilor aerieni care au primit licenţă din partea statului membru respectiv.

(9) Diversele tipuri de exploatare din aviaţia civilă nu se confruntă neapărat cu acelaşi nivel de 

ameninţare. La stabilirea de standarde de bază comune privind siguranţa aeriană, trebuie să se 

ţină cont de mărimea aeronavei, natura activităţii şi/sau frecvenţa activităţilor aeroportuare în 

vederea permiterii unor derogări.

(10) Pe baza unei evaluări a riscurilor, trebuie de asemenea să li se permită statelor membre să 

aplice măsuri mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(11) Ţări terţe pot solicita aplicarea de măsuri care diferă de cele prevăzute de prezentul 

regulament în ceea ce priveşte zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru 

având ca destinaţie sau survolând ţara terţă respectivă. Cu toate acestea, fără a aduce atingere 

acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, Comisia trebuie să poată examina 

măsurile solicitate de ţara terţă.

(12) Deşi în cadrul unui acelaşi stat membru pot exista două sau mai multe organisme al căror 

obiect de activitate este siguranţa aviaţiei, fiecare stat membru trebuie să desemneze o 

autoritate competentă unică, responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării de 

standarde de bază comune privind siguranţa aeriană.
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(13) În scopul de a defini responsabilităţile pentru aplicarea standardelor de bază comune privind 

siguranţa aeriană şi de a descrie măsurile solicitate de către operatori şi de alte entităţi în acest 

scop, fiecare stat membru trebuie să stabilească un program naţional de siguranţă a aviaţiei 

civile. Mai mult decât atât, fiecare operator aeroportuar, transportator aerian şi entitate de 

aplicare a standardelor de siguranţă aeriană trebuie să stabilească, să aplice şi să menţină un 

program de siguranţă pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât şi oricărui 

program de siguranţă a aviaţiei civile aplicabil.

(14) În scopul de a monitoriza conformitatea cu prezentul regulament şi cu programul naţional de 

siguranţă a aviaţiei civile, fiecare stat membru trebuie să stabilească şi să asigure aplicarea 

unui program naţional de verificare a calităţii siguranţei aviaţiei civile.

(15) În scopul de a monitoriza aplicarea de către statele membre a prezentului regulament şi, de 

asemenea, de a face recomandări pentru îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei, Comisia trebuie să 

efectueze inspecţii, inclusiv inspecţii fără preaviz. 

(16) Normele de aplicare stabilind măsuri şi proceduri comune pentru aplicarea standardelor de 

bază comune privind siguranţa aviaţiei şi conţinând informaţii de siguranţă sensibile, alături 

de rapoartele de inspecţie ale Comisiei şi răspunsurile din partea autorităţilor competente 

trebuie considerate „informaţii clasificate ale UE” în înţelesul Deciziei 2001/844/CE, CECO, 

Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură 

internă1. Aceste documente nu trebuie publicate, ci trebuie puse doar la dispoziţia acelor 

operatori şi entităţi care au un interes legitim.

(17) Măsurile necesare în scopul aplicării prezentului regulament trebuie să fie adoptate în 

conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

procedurilor pentru exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei2.

  
1 JO L 317, 3.12.2001, p. 1.
2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată de Decizia nr. 2006/512/CE 

(JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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(18) Comisiei trebuie în special să i se confere competenţe în vederea stabilirii condiţiilor în care 

trebuie adoptate măsurile la care se face referire la articolele 4 alineatul (3) şi 9 alineatul (2). 

Deoarece aceste măsuri au o aplicabilitate generală şi sunt adoptate cu scopul de a modifica 

elementele neesenţiale ale prezentului regulament sau de a-l completa prin adăugarea unor noi 

elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare 

cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului.

(19) Obiectivul „controlului unic de siguranţă” trebuie încurajat pentru toate zborurile în interiorul 

Uniunii Europene.

(20) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării regulilor privind siguranţa aviaţiei, inclusiv a 

celor privind transportul de bunuri periculoase.

(21) Statele membre stabilesc sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentului 

regulament. Sancţiunile prevăzute, care pot fi de natură civilă sau administrativă, trebuie să 

fie eficace, adecvate şi descurajante.

(22) Declaraţia ministerială privind aeroportul Gibraltar, adoptată la Cordoba la 18 septembrie 

2006 în cursul primei reuniuni ministeriale a Forumului de dialog privind Gibraltarul, va 

înlocui declaraţia comună privind aeroportul Gibraltar făcută la Londra la 2 decembrie 1987, 

deplina conformitate cu declaraţia din 2006 fiind asimilată conformităţii cu declaraţia din 

1987.

(23) Întrucât obiectivele prezentului regulament, respectiv protejarea aviaţiei civile împotriva 

actelor de intervenţie ilicită şi prevederea bazei pentru o interpretare comună a anexei 17 a 

Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională, nu pot fi realizate într-o măsură 

suficientă de către statele membre şi, în consecinţă, din cauza anvergurii şi efectelor 

prezentului regulament, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii enunţat în articolul 5 din tratat. În 

conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut în articolul menţionat, 

prezentul regulamentul nu depăşeşte ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor 

obiective,
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiective

1. Prezentul regulament instituie norme comune de protecţie a aviaţiei civile împotriva actelor 

de intervenţie ilicită.

De asemenea, acesta constituie baza unei interpretări comune a anexei 17 a Convenţiei de la 

Chicago privind aviaţia civilă internaţională.

2. Mijloacele pentru realizarea obiectivelor menţionate la alineatul 1 sunt următoarele:

(a) stabilirea de norme şi standarde de bază comune în materie de siguranţă aeriană;

(b) mecanisme de monitorizare a conformităţii.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

1. Prezentul regulament se aplică pentru următoarele:

(a) toate aeroporturile sau părţile de aeroporturi localizate pe teritoriul unui stat membru 

care nu sunt folosite exclusiv în scopuri militare;

(b) toţi operatorii, inclusiv transportatorii aerieni, care furnizează servicii în aeroporturile 

menţionate la litera (a);

(c) toate entităţile care aplică standardele de siguranţă a aviaţiei care funcţionează în 

spaţiile localizate în interiorul sau în exteriorul zonelor aparţinând aeroporturilor şi 

furnizează bunuri şi/sau servicii către sau prin aeroporturile menţionate la litera (a).



8
RO

2. Aplicarea prezentului regulament aeroportului din Gibraltar nu aduce atingere poziţiei juridice 

a Regatului Spaniei, respectiv a Regatului Unit, privind litigiul referitor la suveranitatea 

asupra teritoriului pe care este situat aeroportul.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentului regulament:

1) „aviaţie civilă” înseamnă orice operaţiune de transport aerian efectuată de o aeronavă civilă, 

excluzând operaţiunile efectuate de o aeronavă de stat menţionată la articolul 3 al Convenţiei 

de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională;

2) „siguranţă aeriană” înseamnă combinarea măsurilor şi resurselor umane şi materiale menite să 

protejeze aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită;

3) „operator” înseamnă o persoană, organizaţie sau întreprindere angajată sau care se oferă să se 

angajeze într-o operaţiune de transport aerian;

4) „operator de transport aerian” înseamnă întreprindere de transport aerian titulară a unei licenţe 

de exploatare valabile sau un document echivalent;

5) „operator de transport aerian comunitar” înseamnă un operator de transport aerian cu licenţă 

de exploatare valabilă acordată de un stat membru, în conformitate cu Regulamentul (CEE) 

nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind acordarea licenţelor pentru operatorii de 

transport aerian1;

6) „entitate” înseamnă o persoană, organizaţie sau întreprindere, alta decât un operator;

7) „articole interzise” înseamnă arme, explozivi sau alte dispozitive, articole sau substanţe 

periculoase care pot fi folosite pentru a comite un act de intervenţie ilicită;

  
1 JO L 240, 24.8.1992, p. 1.
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8) „verificare/filtrare” înseamnă aplicarea unor mijloace tehnice sau de altă natură cu scopul de a 

identifica şi/sau detecta articolele interzise.

9) „control de siguranţă” înseamnă aplicarea de mijloace prin care se poate preveni introducerea 

unor articole interzise;

10) „controlul accesului” înseamnă aplicarea de mijloace prin care se poate preveni intrarea unor 

persoane şi/sau vehicule neautorizate;

11) „zonă aeroportuară” înseamnă zona de circulaţie a unui aeroport, terenurile şi clădirile 

adiacente sau porţiuni din acestea, la care accesul este restricţionat;

12) „zonă publică” înseamnă zonele unui aeroport, inclusiv terenurile şi clădirile adiacente sau 

porţiuni ale acestora din afara zonei aeroportuare;

13) „zonă de siguranţă cu acces restricţionat” înseamnă acea parte din zona aeroportuară în care, 

pe lângă faptul că accesul este restricţionat, se aplică şi alte standarde de siguranţă a aviaţiei; 

14) „zonă delimitată” înseamnă o zonă care este separată prin controlul accesului fie de alte zone 

de siguranţă cu acces restricţionat, fie, în cazul în care chiar zona delimitată este o zonă de 

siguranţă cu acces restricţionat, de alte zone de siguranţă cu acces restricţionat ale unui 

aeroport;

15) „verificarea antecedentelor” înseamnă verificarea înregistrată a identităţii unei persoane, 

inclusiv a cazierului său judiciar, pentru a evalua dacă respectiva persoană este abilitată să 

pătrundă neînsoţită în zonele de securitate cu acces restricţionat;

16) „călători, bagaje, mărfuri sau poştă în escală” înseamnă călători, bagaje, mărfuri sau poştă 

care pleacă cu o altă aeronavă decât cea cu care au sosit;
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17) „călători, bagaje, mărfuri sau poştă în tranzit” înseamnă călători, bagaje, mărfuri sau poştă 

care pleacă cu aceeaşi aeronavă cu care au sosit;

18) „călător susceptibil de a provoca probleme” înseamnă un călător care este fie deportat, fie 

considerat inadmisibil din motive de imigraţie, fie aflat în custodie;

19) „bagaj de mână” înseamnă bagaj care poate fi transportat în cabina unei aeronave;

20) „bagaj de cală” înseamnă bagaj care poate fi transportat în cala unei aeronave;

21) „bagaj de cală însoţit” înseamnă bagaj transportat în cala unei aeronave, înregistrat pentru un 

zbor de către un călător care călătoreşte cu aceeaşi aeronavă;

22) „poşta transportatorului aerian” înseamnă poşta pentru care transportatorul aerian este atât 

expeditor, cât şi destinatar;

23) „materialele transportatorului aerian” înseamnă materialele pentru care atât expeditorul, cât şi 

destinatarul sunt transportatori aerieni sau care sunt folosite de un transportator aerian;

24) „poştă” înseamnă trimiterile de corespondenţă şi alte articole, altele decât poşta 

transportatorului aerian, prezentate spre trimitere şi destinate serviciilor poştale în 

conformitate cu normele Uniunii Poştale Universale;

25) „mărfuri” înseamnă orice bun, altul decât bagajele, poşta, poşta transportatorului aerian, 

materialele transportatorului aerian şi furniturile de la bord, care poate fi transportat la bordul 

unei aeronave;

26) „agent abilitat” înseamnă un transportator aerian, agent, expeditor sau altă entitate care 

asigură controalele de siguranţă în ceea ce priveşte transportul de marfă sau poştă;
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27) „expeditor cunoscut” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi 

ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor de siguranţă comune într-o 

măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poştei de către orice 

aeronavă;

28) „expeditor client” înseamnă un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi ale 

cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor de siguranţă comune într-o măsură 

suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri de către avioanele de marfă sau al 

poştei de către aeronavele poştale;

29) „controlul siguranţei aeronavei” înseamnă inspecţia acelor părţi ale spaţiului interior al unei 

aeronave la care ar fi putut avea acces călătorii şi inspecţia calei aeronavei în vederea 

identificării articolelor interzise şi a intervenţiilor ilegale îndreptate împotriva aeronavei;

30) „percheziţia de siguranţă a aeronavei” înseamnă inspecţia interiorului şi a exteriorului 

accesibil al aeronavei în vederea identificării articolelor interzise şi a intervenţiilor ilegale 

îndreptate împotriva aeronavei;

31) „agent de siguranţă la bord” înseamnă o persoană care este angajată de un stat pentru a 

călători la bordul unei aeronave a unui transportator aerian licenţiat de statul respectiv cu 

scopul de a proteja aeronava şi ocupanţii acesteia împotriva actelor de intervenţie ilicită.

Articolul 4

Standarde de bază comune

1. Standardele de bază comune pentru a proteja aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie 

ilicită figurează în anexă.

2. Măsurile detaliate privind aplicarea standardelor de bază comune menţionate la alineatul 1 se 

stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (2).

Aceste măsuri vizează în special:
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(a) metode de verificare/filtrare, control al accesului şi alte controale de securitate;

(b) metode de efectuare a verificărilor şi percheziţiilor privind siguranţa aeronavei;

(c) articole interzise;

(d) criteriile de performanţă şi testele de recepţie a echipamentelor;

(e) exigenţe de recrutare şi de instruire a personalului;

(f) definirea spaţiilor critice din zonele de securitate cu acces restricţionat;

(g) obligaţiile şi procedurile de validare ale agenţilor abilitaţi, ale expeditorilor cunoscuţi şi 

ale expeditorilor clienţi;

(h) categorii de persoane, bunuri şi aeronave care, din motive obiective, se supun unor 

proceduri speciale de siguranţă sau care sunt scutite de verificare/filtrare, controlul 

accesului sau alte controale de securitate.

3. Comisia stabileşte criterii, prin modificarea prezentului regulament printr-o decizie în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 15 alineatul (3), 

pentru a permite statelor membre derogări de la standardele de bază comune menţionate la 

alineatul 1 şi adoptarea de măsuri de siguranţă alternative care furnizează un nivel de protecţie 

adecvat pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative sunt justificate 

prin aspecte ce ţin cont de mărimea aeronavei sau de natura, dimensiunile sau frecvenţa 

operaţiunilor sau a altor activităţi specifice.

Din motive de urgenţă absolută, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la 

articolul 15 alineatul (4).

Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri.
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4. Statele membre asigură aplicarea pe teritoriul lor a standardelor de bază comune menţionate la 

alineatul 1. În cazul în care un stat membru are motive de a considera că nivelul de siguranţă a 

aviaţiei a fost compromis printr-o violare a sistemului de siguranţă, acesta asigură adoptarea 

de acţiuni adecvate şi prompte în scopul de a îndrepta situaţia şi a asigura continuitatea 

siguranţei aviaţiei civile.

Articolul 5

Aplicarea de măsuri mai stricte de către statele membre

1. Statele membre pot aplica măsuri mai stricte decât standardele de bază comune menţionate la 

articolul 4. În acest caz, acestea acţionează pe baza unei evaluări a riscului şi în conformitate 

cu dreptul comunitar. Măsurile sunt pertinente, obiective, nediscriminatorii şi proporţionale 

riscurilor avute în vedere.

2. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri în cel mai scurt timp de la 

aplicarea acestora. După primirea acestor informaţii, Comisia le transmite celorlalte state 

membre.

3. Statele membre nu sunt obligate să informeze Comisia în cazul în care măsurile respective 

sunt limitate la un anumit zbor de la o dată precisă.

Articolul 6

Măsuri de siguranţă solicitate de ţări terţe

1. Fără a aduce atingere acordurilor bilaterale la care Comunitatea este parte, un stat membru 

informează Comisia cu privire la măsurile de siguranţă solicitate de o ţară terţă în cazul în 

care acestea diferă de standardele de bază comune menţionate la articolul 4 în ceea ce priveşte 

zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unui stat membru având ca destinaţie sau survolând 

ţara terţă respectivă.
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2. La cererea statului membru respectiv sau la propria iniţiativă, Comisia examinează aplicarea 

măsurilor notificate în conformitate cu alineatul 1 şi poate elabora, în conformitate cu 

procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2), un răspuns adecvat adresat ţării terţe 

respective.

3. Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în cazul în care:

(a) statul membru respectiv aplică măsurile în conformitate cu articolul 5; sau în cazul în 

care

(b) solicitarea ţării terţe este limitată la un anumit zbor de la o dată precisă.

Articolul 7

Autoritatea competentă

În cazul în care, în cadrul unui acelaşi stat membru, două sau mai multe organisme au ca obiect de 

activitate siguranţa aviaţiei civile, statul membru respectiv desemnează o autoritate unică (denumită 

în cele ce urmează „autoritatea competentă”) responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării 

standardelor de bază comune menţionate la articolul 4.

Articolul 8

Programul naţional de siguranţă a aviaţiei civile

1. Fiecare stat membru elaborează, aplică şi menţine un program naţional de siguranţă a aviaţiei 

civile.

Acest program defineşte responsabilităţile pentru aplicarea standardelor de bază comune 

menţionate la articolul 4 şi descrie măsurile solicitate de operatori şi entităţi în acest scop.
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2. Autoritatea competentă pune în scris la dispoziţia operatorilor şi entităţilor pe care le 

consideră a avea un interes legitim, conform principiului „trebuie cunoscute”, părţile adecvate 

ale programului său naţional de siguranţă a aviaţiei civile.

Articolul 9

Programul naţional de control al calităţii

1. Fiecare stat membru elaborează, aplică şi menţine un program naţional de control al calităţii.

Acest program permite statului membru să verifice calitatea siguranţei aviaţiei civile în scopul 

de a monitoriza conformitatea atât cu prezentul regulament, cât şi cu programul său naţional 

de siguranţă a aviaţiei civile.

2. Specificaţiile pentru programul naţional de control al calităţii se adoptă prin modificarea 

prezentului regulament, prin adăugarea unei anexe în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control menţionată la articolul 15 alineatul (3).

Din motive de urgenţă absolută, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă menţionată la 

articolul 15 alineatul (4).

Programul permite detectarea şi corectarea rapidă a deficienţelor. Acesta prevede de 

asemenea ca toate aeroporturile, operatorii şi entităţile responsabile de aplicarea standardelor 

de siguranţă a aviaţiei de pe teritoriul statului membru respectiv să facă obiectul monitorizării 

directe şi regulate a autorităţii competente sau sub supravegherea acesteia.
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Articolul 10

Programul de siguranţă aeroportuară

1. Fiecare operator aeroportuar elaborează, aplică şi menţine un program siguranţă al 

aeroportului.

Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de operatorul aeroportuar 

pentru a se conforma atât prezentului regulament, cât şi programului naţional de siguranţă a 

aviaţiei civile al statului membru pe al cărui teritoriu se află aeroportul.

Programul conţine dispoziţii privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care 

operatorul aeroportuar monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

2. Programul de siguranţă al aeroportului este înaintat autorităţii competente, care poate lua 

măsuri suplimentare, dacă este cazul.

Articolul 11

Programul de siguranţă al transportatorului aerian

1. Fiecare transportator aerian elaborează, aplică şi menţine un program siguranţă al 

transportatorului aerian.

Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de transportatorul aerian pentru 

a se conforma atât prezentului regulament, cât şi programului naţional de siguranţă a aviaţiei 

civile al statului membru pe al cărui teritoriu furnizează servicii.

Programul conţine dispoziţii privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care 

transportatorul aerian monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

2. La cerere, programul de siguranţă al transportatorului aerian este înaintat autorităţii 

competente, care poate lua măsuri suplimentare, dacă este cazul.
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3. În cazul în care programul de siguranţă al transportatorului aerian comunitar a fost validat de 

autoritatea competentă a statului membru care acordă licenţa, transportatorul aerian este 

recunoscut de către toate celelalte state membre ca îndeplinind cerinţele prevăzute la alineatul 

1. Aceasta se face fără a aduce atingere dreptului unui stat membru de a solicita oricărui 

transportator aerian detalii legate de aplicarea următoarelor elemente:

(a) măsurile de siguranţă aplicate de statul membru respectiv conform articolului 5; şi/sau

(b) proceduri locale aplicabile în aeroporturile deservite.

Articolul 12

Programul de siguranţă al unei entităţi

1. Fiecare entitate care trebuie să aplice, conform unui program naţional de siguranţă a aviaţiei 

civile menţionat la articolul 8, standarde de siguranţă a aviaţiei, stabileşte, aplică şi menţine 

un program de siguranţă al entităţii.

Programul descrie metodele şi procedurile care trebuie urmate de entitate pentru a se 

conforma programului naţional de siguranţă a aviaţiei civile al statului membru în legătură cu 

operaţiunile de pe teritoriul statului membru respectiv.

Programul conţine dispoziţii privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care 

entitatea monitorizează respectarea acestor metode şi proceduri.

2. La cerere, programul este înaintat autorităţii competente a statului membru în cauză, care 

poate lua măsuri suplimentare, dacă este cazul.
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Articolul 13

Inspecţii ale Comisiei

1. Comisia, în cooperare cu autoritatea competentă a statului membru respectiv, efectuează 

inspecţii, inclusiv inspecţii ale aeroporturilor, operatorilor şi entităţilor care aplică standardele 

de siguranţă a aviaţiei, în scopul de a monitoriza aplicarea de către statele membre a 

prezentului regulament şi, după caz, de a face recomandări pentru îmbunătăţirea siguranţei 

aviaţiei. În acest scop, autoritatea competentă informează în scris Comisia în legătură cu toate 

aeroporturile de pe teritoriul său care deservesc aviaţia civilă, altele decât cele prevăzute la 

articolul 4 alineatul (3).

Procedurile de desfăşurare a inspecţiilor Comisiei se adoptă în conformitate cu procedura 

menţionată la articolul 15 alineatul (2).

2. Inspecţiile efectuate de Comisie în aeroporturi, în rândul operatorilor şi entităţilor care aplică 

standarde de siguranţă a aviaţiei sunt inopinate. Înainte de a se da curs unei inspecţii şi în timp 

util, Comisia informează statul membru respectiv cu privire la aceasta.

3. Fiecare raport de inspecţie al Comisiei este comunicat autorităţii competente a statului 

membru respectiv, care, în răspunsul său, expune măsurile luate pentru remedierea 

deficienţelor identificate.

Raportul, însoţit de răspunsul autorităţii competente, este trimis mai departe autorităţii 

competente din fiecare din celelalte state membre.
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Articolul 14

Difuzarea informaţiilor

Următoarele documente sunt considerate „informaţii clasificate ale UE” în înţelesul Deciziei 

2001/844/CE, CECO, Euratom şi nu sunt făcute publice:

(a) măsurile şi procedurile menţionate la articolul 4 alineatele (2) şi (3), articolul 5 alineatul (1) şi 

articolul 6 alineatul (1), în cazul în care conţin informaţii de siguranţă sensibile;

(b) rapoartele de inspecţie ale Comisiei şi răspunsurile de la autorităţile competente, menţionate 

la articolul 13 alineatul (3).

Articolul 15

Comitetul

1. Comisia este asistată de un comitet.

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la o lună.

3. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele (1) până 

la (4) şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva 

decizie.

4. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2) şi 

(6) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din 

respectiva decizie.
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Articolul 16

Sancţiuni

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor 

prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora.

Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, adecvate şi descurajante.

Articolul 17

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 se abrogă.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu … *, cu excepţia articolului 4 alineatele (2) şi (3), articolului 9 alineatul (2), 

articolului 13 alineatul (1) şi articolului 15, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Preşedintele, Preşedintele,

________________________

  
* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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ANEXĂ

STANDARDE DE BAZĂ COMUNE (ARTICOLUL 4)

1. SIGURANŢA ÎN AEROPORTURI

1.1. Cerinţe privind planificarea aeroportuară

1. La proiectarea şi construirea de noi instalaţii aeroportuare sau la modificarea instalaţiilor 

aeroportuare existente, se iau pe deplin în considerare cerinţele de aplicare a standardelor de 

bază comune formulate în prezenta anexă şi normele sale de aplicare.

2. În aeroporturi se stabilesc următoarele zone:

(a) zona publică;

(b) zona aeroportuară;

(c) zonele de securitate cu acces restricţionat; şi

(d) spaţiile critice din zonele de securitate cu acces restricţionat.

1.2. Controlul accesului

1. Accesul la zona aeroportuară este restricţionat pentru a preveni accesul persoanelor şi 

vehiculelor neautorizate în această zonă.

2. Accesul la zonele de securitate cu acces restricţionat este controlat pentru a preveni accesul 

persoanelor şi vehiculelor neautorizate în aceste zone.
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3. Accesul persoanelor şi vehiculelor la zona aeroportuară şi la zonele de securitate cu acces 

restricţionat este permis numai în cazul în care acestea îndeplinesc condiţiile de siguranţă 

solicitate.

4. Înainte de a i se elibera o legitimaţie de membru de echipaj sau legitimaţie de aeroport care

permite accesul neînsoţit la zonele de securitate cu acces restricţionat, orice persoană, inclusiv 

personalul navigant, trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor.

1.3. Verificarea/filtrarea persoanelor, altele decât călătorii, şi a obiectelor transportate

1. Persoanele, altele decât călătorii, împreună cu obiectele transportate, sunt în mod continuu şi 

aleatoriu supuse unei verificări/filtrări la intrarea în zonele de securitate cu acces restricţionat 

în scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

2. Toate persoanele, altele decât călătorii, împreună cu obiectele transportate, sunt supuse unei 

verificări/filtrări la intrarea în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat în 

scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

1.4. Controlul vehiculelor

Vehiculele care intră într-o zonă de securitate cu acces restricţionat sunt controlate în scopul de a 

preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

1.5. Supravegherea, patrularea şi alte controale fizice

Aeroporturile şi, dacă este cazul, zonele învecinate deschise publicului, fac obiectul supravegherii, 

patrulării şi al altor controale fizice în scopul de a identifica orice comportament suspect al 

persoanelor şi vulnerabilităţile care ar putea fi exploatate în vederea comiterii unui act de intervenţie 

ilicită, precum şi în scopul descurajării persoanelor de la comiterea unor astfel de acte.
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2. ZONELE DELIMITATE ALE AEROPORTURILOR

Aeronavele staţionate în zonele delimitate ale aeroporturilor cărora li se aplică măsurile alternative 

menţionate la articolul 4 alineatul (3) sunt separate de aeronavele cărora li se aplică integral 

standardele de bază comune în scopul de a se asigura că standardele de siguranţă aplicate acestora 

din urmă, precum şi călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei acestora nu sunt compromise.

3. SIGURANŢA AERONAVELOR

1. Înainte de plecare, o aeronavă este supusă unei verificări sau unei percheziţii privind siguranţa 

aeronavei în scopul de a se asigura că la bord nu există articole interzise. O aeronavă în tranzit 

poate fi supusă altor măsuri adecvate.

2. Fiecare aeronavă este protejată împotriva intervenţiilor neautorizate.

4. CĂLĂTORII ŞI BAGAJELE DE MÂNĂ

4.1. Verificarea/filtrarea călătorilor şi a bagajelor de mână

1. Toţi călătorii care se află la plecare, în escală sau în tranzit, precum şi bagajele lor de mână 

sunt supuşi unei verificări/filtrări pentru a se preveni introducerea unor articole interzise în 

zonele de securitate cu acces restricţionat şi la bordul aeronavei.

2. Călătorii în escală şi bagajele lor de mână pot beneficia de derogare de la verificare/filtrare în 

cazul în care:

(a) sosesc dintr-un stat membru, cu excepţia cazului în care Comisia sau statul membru 

respectiv a informat că nu se poate considera că pasagerii respectivi şi bagajele lor de 

mână au fost supuşi unei verificări/filtrări conform normelor de bază comune; sau în 

cazul în care

(b) sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca 

fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată 

la articolul 15 alineatul (2).
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3. Călătorii în tranzit şi bagajele lor de mână pot beneficia de derogare de la verificare/filtrare în 

cazul în care:

(a) rămân la bordul aeronavei; sau

(b) nu se amestecă cu călătorii de la plecare supuşi verificării/filtrării, alţii decât cei care se 

îmbarcă la bordul aceleiaşi aeronave; sau

(c) sosesc dintr-un stat membru, cu excepţia cazului în care Comisia sau statul membru 

respectiv a informat că nu se poate considera că pasagerii respectivi şi bagajele lor de 

mână au fost supuşi unei verificări/filtrări conform normelor de bază comune; sau

(d) sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca 

fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată 

la articolul 15 alineatul (2).

4.2. Protecţia călătorilor şi a bagajelor de mână

1. Călătorii şi bagajul lor de mână sunt protejaţi împotriva oricăror intervenţii neautorizate 

începând din momentul în care sunt supuşi verificării/filtrării şi până la plecarea aeronavei 

care îi transportă.

2. Călătorii care pleacă şi care au trecut prin filtrare/verificare nu se amestecă cu pasagerii care 

sosesc, cu excepţia cazului în care: 

(a) călătorii sosesc dintr-un stat membru, în cazul în care Comisia sau statul membru 

respectiv nu a informat că nu se poate considera că pasagerii respectivi, care sosesc, şi 

bagajele lor de mână au fost supuşi unei verificări/filtrări conform normelor de bază 

comune; sau în cazul în care

(b) pasagerii sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt 

recunoscute ca fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu 

procedura menţionată la articolul 15 alineatul (2).
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4.3. Călătorii susceptibili de a provoca probleme

Înainte de plecare, călătorii susceptibili de a provoca probleme sunt supuşi unor măsuri de siguranţă 

adecvate.

5. BAGAJELE DE CALĂ

5.1. Verificarea/filtrarea bagajelor de cală

1. Toate bagajele de cală sunt supuse unei verificări/filtrări, înainte de îmbarcarea în aeronavă, 

pentru a se preveni introducerea unor articole interzise în zonele de securitate cu acces 

restricţionat şi la bordul aeronavei.

2. Bagajele de cală în escală pot beneficia de derogare de la verificare/filtrare în cazul în care:

(a) sosesc dintr-un stat membru, cu excepţia cazului în care Comisia sau statul membru 

respectiv a informat că nu se poate considera că bagajele de cală respective au fost 

supuse unei verificări/filtrări conform normelor de bază comune; sau

(b) sosesc dintr-o ţară terţă în care standardele de siguranţă aplicate sunt recunoscute ca 

fiind echivalente standardelor de bază comune în conformitate cu procedura menţionată 

la articolul 15 alineatul (2).

3. Bagajele de cală în tranzit pot beneficia de derogare de la verificare/filtrare în cazul în care 

rămân la bordul aeronavei.

5.2. Protecţia bagajelor de cală

Bagajele de cală care urmează să fie îmbarcate pe o aeronavă sunt protejate împotriva oricăror 

intervenţii neautorizate începând din momentul în care sunt supuse verificării/filtrării sau sunt date 

în grija transportatorului aerian, evenimentul care are loc mai întâi fiind luat în considerare, şi până 

la plecarea aeronavei cu care urmează să fie transportate.
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5.3. Concordanţa dintre bagajele de cală şi pasageri

1. Fiecare bagaj de cală este identificat ca fiind însoţit sau neînsoţit.

2. Bagajele de cală neînsoţite nu sunt transportate, cu excepţia situaţiei în care au fost fie 

separate din motive independente de voinţa călătorului, fie supuse unor controale de securitate 

suplimentare.

6. MĂRFURILE ŞI POŞTA

6.1. Controale de securitate pentru mărfuri şi poştă

1. Toate mărfurile şi poşta se supun unor controale de securitate înainte de a fi îmbarcate într-o 

aeronavă. Un transportator aerian nu acceptă să transporte mărfuri sau poştă la bordul unei 

aeronave în cazul în care nu a efectuat el însuşi aceste controale sau efectuarea lor nu a fost 

confirmată şi atestată de un agent abilitat, un expeditor cunoscut sau un expeditor client.

2. Mărfurile şi poşta în escală pot fi supuse şi altor controale de securitate descrise într-o normă 

de aplicare.

3. Mărfurile şi poşta în tranzit pot beneficia de derogare de la controalele de siguranţă în cazul în 

care rămân la bordul aeronavei.

6.2. Protejarea mărfurilor şi a poştei

1. Mărfurile şi poşta destinate transportului la bordul unei aeronave sunt protejate împotriva 

oricăror intervenţii neautorizate începând din momentul în care sunt supuse controalelor de 

siguranţă şi până la plecarea aeronavei care le transportă.

2. Mărfurile şi poşta care nu sunt suficient protejate împotriva intervenţiilor neautorizate după 

efectuarea controalelor de siguranţă sunt supuse verificării/filtrării.
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7. POŞTA TRANSPORTATORILOR AERIENI ŞI MATERIALELE 

TRANSPORTATORILOR AERIENI

Poşta transportatorului aerian şi materialele transportatorului aerian sunt supuse unor controale de 

securitate şi protejate apoi până la îmbarcarea în aeronavă pentru a se preveni introducerea de 

articole interzise la bordul aeronavei.

8. FURNITURILE DE LA BORD

Furniturile de la bord, inclusiv alimentele, destinate transportului sau folosirii la bordul aeronavei 

sunt supuse unor controale de securitate şi protejate apoi până la îmbarcarea în aeronavă pentru a se 

preveni introducerea de articole interzise la bordul aeronavei.

9. FURNITURILE DESTINATE AEROPORTURILOR

Furniturile destinate vânzării sau folosirii în zonele de securitate cu acces restricţionat ale 

aeroporturilor, inclusiv furniturile pentru magazinele duty-free şi restaurante, sunt supuse unor 

controale de securitate în scopul de a preveni introducerea de articole interzise în aceste zone.

10. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ DE LA BORD

1. Fără a aduce atingere normelor de siguranţă a aviaţiei aplicabile:

(a) accesul persoanelor neautorizate în zonele destinate personalului navigant este interzis 

în timpul zborului;

(b) călătorii susceptibili de a provoca probleme sunt supuşi unor măsuri de siguranţă 

adecvate în timpul zborului.

2. Se iau măsuri de siguranţă adecvate, cum ar fi instruirea echipajului şi a personalului de 

cabină, în vederea prevenirii acţiunilor de intervenţie ilicită în timpul zborului.
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3. În cabină sau în zonele destinate personalului navigant, nu pot fi transportate arme, cu 

excepţia situaţiei în care statele respective au eliberat o autorizaţie în conformitate cu 

legislaţiile naţionale respective.

4. Alineatul 3 se aplică de asemenea agenţilor de siguranţă de la bord în cazul în care aceştia 

poartă armă.

11. RECRUTAREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Persoanele care aplică sau sunt responsabile de aplicarea, verificarea/filtrarea, controlul 

accesului şi alte controale de securitate sunt recrutate, instruite şi, dacă este cazul, certificate 

pentru a se asigura că au aptitudinile pentru a fi angajate şi competenţa de a efectua sarcinile 

care le sunt atribuite.

2. Persoanelor, altele decât pasagerii, care solicită accesul la zonele de securitate cu acces 

restricţionat li se face un instructaj de siguranţă înainte de eliberarea unei legitimaţii de 

aeroport sau a unei legitimaţii de membru de echipaj.

3. Instructajul menţionat la alineatele 1 şi 2 se face sub o formă iniţială şi una continuă.

4. Instructorii care efectuează acţiunile de instructaj menţionate la alineatele 1 şi 2 trebuie să 

aibă calificările necesare.

12. ECHIPAMENTE DE SIGURANŢĂ

Echipamentele folosite pentru verificare/filtrare, controlul accesului şi alte controale de securitate 

trebuie să permită efectuarea controalelor de siguranţă respective.
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I. Introduction

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

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

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

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

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

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

problems.

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

containing 85 amendments.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simpler and easier to understand.

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

two areas identified below:

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

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

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

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

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

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

programmes.

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

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

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

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

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

of the Council, require special justification at Community level.

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

accept, entirely or partially, the following 46 amendments:

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

79, 82 and 84.

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

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

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

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

dictates that such questions be addressed at national level. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Conclusion

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

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

the Parliament’s amendments.

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

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

adoption of the legislation in due course.

___________________
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COMMISSION STATEMENTS

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

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

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

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

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

application of stricter measures by the Member States.

Article 6, "Security measures required by third countries"

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

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

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

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

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

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

Annex – Chapter 6, "Cargo and mail"

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

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

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

sector.

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

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

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

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

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

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

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

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

Annex – Chapter 10, "In flight security measures"

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

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

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

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

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

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

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

 
concerning the 

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

1. BACKGROUND 

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

22.09.2005 

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

20.04.2006 

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

Date of adoption of the common position: 11.12.2006 

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

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

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

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

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

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

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

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

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

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

4. COMMISSION DETAILED COMMENTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendments 41 and 42 require that Member States shall notify and consult the Committee 
before applying more stringent measures. From an institutional point of view, it is not for the 
Member States to notify or consult a Regulatory Committee for measures that they want to 
take; it is a Committee assisting the Commission in its regulatory task.  



 

EN 5   EN 

Amendment 45 on drawing up a response to a third country that requires security measures in 
respect of flights from an EU airport is incorporated in part. However, the requirement to 
consult the third country concerned prior to the response is considered to be inappropriate for 
incorporation into a Community Regulation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. CONCLUSION 

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

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

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

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

Article 6, 'Security measures required by third countries' 

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

Article 18, 'Entry into force' 

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

Annex – Chapter 6, 'Cargo and mail' 

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

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

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

Annex – Chapter 10, 'In flight security measures'  

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




