
EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Dokument zasedanja

C6-0041/2007
2005/0191(COD)

SL

17/01/2007

Skupno stališče
Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 2006 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega 
Parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

Dok. 14039/1/2006
 15865/2006 Izjave

COM(2006)0810

SL SL





14039/1/06 REV 1 MP/kok,ski
DG C III SL

SVET
EVROPSKE UNIJE

Bruselj, 11. decembra 2006
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2005/0191 (COD)

14039/1/06
REV 1

AVIATION 165
CODEC 1118

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI
Zadeva: Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 2006 z namenom sprejetja 

Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju 
varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002



14039/1/06 REV 1 MP/kok,ski 1
DG C III SL

UREDBA (ES) št. .../2006

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva

in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

  

1 UL C 185, 8.8.2006, str. 17.
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zaščite oseb in blaga v Evropski uniji bi bilo treba preprečiti dejanja nezakonitega 

vmešavanja v civilno letalstvo z določitvijo skupnih pravil za varovanje civilnega letalstva. 

Ta cilj bi bilo treba doseči z vzpostavitvijo skupnih pravil in skupnih osnovnih standardov 

na področju varovanja letalstva ter mehanizmov spremljanja skladnosti.

(2) Zaželeno je, da se v interesu varovanja civilnega letalstva na splošno zagotovi osnova za 

skupno razlago Priloge 17 k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. 

decembra 1944.

(3) Uredba (ES) št. 2320/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o 

določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva1 je bila sprejeta zaradi 

dogodkov 11. septembra 2001 v Združenih državah.

(4) Vsebino Uredbe (ES) št. 2320/2002 bi bilo treba revidirati glede na pridobljene izkušnje in 

jo zaradi poenostavitve, uskladitve in pojasnitve obstoječih pravil ter izboljšanja ravni 

varovanja razveljaviti ter nadomestiti s to uredbo.

  

1 UL L 355, 30.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
849/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 1).
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(5) Glede na potrebo po večji prožnosti pri sprejemanju ukrepov in postopkov varovanja 

zaradi izpolnjevanja nastajajočih ocen tveganja in zaradi omogočanja uvajanja novih 

tehnologij bi morala ta uredba določiti osnovna načela o tem, kaj je treba storiti za 

varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, brez poseganja v 

tehnične in postopkovne podrobnosti o tem, kako se jih bo izvajalo.

(6) Ta uredba naj bi se uporabljala za letališča, ki služijo civilnemu letalstvu in se nahajajo na 

ozemlju države članice, za operatorje, ki nudijo storitve na takšnih letališčih, ter za 

subjekte, ki zagotavljajo blago in/ali storitve na takšnih letališčih ali prek njih.

(7) Brez poseganja v Konvencijo o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na 

letalih (Tokio, 1963), Konvencijo o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov (Haag, 

1970) in Konvencijo o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva 

(Montreal, 1971) bi morala nova uredba zajemati tudi ukrepe varovanja, ki se uporabljajo 

na krovu zrakoplovov letalskih prevoznikov Skupnosti ali med njihovim letom.

(8) Vsaka država članica se lahko sama odloči, ali bo na zrakoplove, registrirane v tej državi 

članici, in na zrakoplove letalskih prevoznikov, ki jim je podelila licenco, napotila častnike 

za varovanje med letom.
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(9) Različne vrste civilnega letalstva ne predstavljajo nujno enake stopnje nevarnosti. Pri 

določitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja letalstva bi bilo treba zaradi 

omogočanja dodelitve odstopanj upoštevati velikost zrakoplova, naravo letalskega prevoza 

in/ali pogostost operacij na letališčih.

(10) Državam članicam bi bilo treba prav tako dovoliti, da na podlagi ocene tveganja uporabijo 

ukrepe, ki so strožji od ukrepov, ki jih določa ta uredba.

(11) Tretje države lahko zahtevajo uporabo ukrepov, ki se razlikujejo od ukrepov, določenih v 

tej uredbi, v zvezi z leti z letališča v državi članici v ali čez to tretjo državo. Vendar pa bi 

brez poseganja v morebitne dvostranske sporazume, katerih pogodbenica je Skupnost, 

Komisija morala imeti možnost preučiti ukrepe, ki jih zahteva tretja država.

(12) Čeprav sta lahko v eni sami državi članici v varovanje letalstva vključena dva ali več 

organov, bi morala vsaka država članica imenovati en organ, pristojen za usklajevanje in 

spremljanje izvajanja skupnih osnovnih standardov na področju varovanja letalstva.

(13) Zaradi opredelitve odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov na področju 

varovanja letalstva in da bi se opisalo, kateri ukrepi se v ta namen zahtevajo od operatorjev 

in drugih subjektov, bi morala vsaka država članica pripraviti nacionalni program 

varovanja civilnega letalstva. Poleg tega bi moral vsak upravljavec letališča, letalski 

prevoznik in subjekt, ki izvaja standarde s področja varovanja v letalstvu, pripraviti, 

uporabljati in vzdrževati program varovanja, ki naj mu omogoča usklajenost tako s to 

uredbo kot z ustreznim nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva.
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(14) Zaradi spremljanja skladnosti s to uredbo in nacionalnim programom varovanja civilnega 

letalstva bi morala vsaka država članica pripraviti in zagotoviti izvajanje nacionalnega 

programa za preverjanje kakovosti varovanja civilnega letalstva.

(15) Da bi spremljala, kako države članice uporabljajo to uredbo, in da bi podala priporočila za 

izboljšanje varovanja letalstva, bi morala Komisija opravljati inšpekcije, vključno z 

nenapovedanimi inšpekcijami.

(16) Izvedbeni akti, ki določajo skupne ukrepe in postopke za izvajanje skupnih osnovnih 

standardov s področja varovanja letalstva in vsebujejo občutljive varnostne podatke, skupaj 

s poročili o inšpekcijah Komisije ter odgovori ustreznih organov, bi se morali šteti za 

"tajne podatke EU" v smislu Sklepa Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom, z dne 29. 

novembra 2001 o spremembah njenega poslovnika1. Ti podatki se ne bi smeli objaviti; na 

razpolago bi smeli biti le tistim operatorjem in subjektom, ki imajo upravičen interes.

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

dodeljenih izvedbenih pooblastil2.

  

1 UL L 317, 3.12.2001, str. 1.
2 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 

200, 22.7.2006, str. 11). 
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(18) Še posebej bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev pogojev, pod katerimi 

naj se sprejemajo ukrepi iz členov 4(3) in 9(2). Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so 

namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe oziroma njenemu dopolnjevanju z 

dodajanjem nebistvenih določb, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim 

postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(19) Treba bi si bilo prizadevati za uresničitev cilja "enega varnostnega pregleda" za vse lete v 

Evropski uniji.

(20) Ta uredba ne posega v uporabo pravil o varnosti letalstva, vključno s tistimi, ki se nanašajo 

na prevoz nevarnih snovi.

(21) Države članice bi morale za kršitve določb te uredbe določiti kazni. Te kazni, ki so lahko 

civilne ali upravne narave, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(22) Ministrska izjava o gibraltarskem letališču, dogovorjena na prvem ministrskem srečanju 

Foruma za dialog o Gibraltarju v Kordovi 18. septembra 2006, bo nadomestila Skupno 

izjavo o gibraltarskem letališču, podano v Londonu 2. decembra 1987, njeno polno 

spoštovanje pa se bo štelo kot spoštovanje izjave iz leta 1987.
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(23) Ker ciljev te uredbe, in sicer varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 

vmešavanja in zagotovitve osnove za skupno razlago Priloge 17 k Čikaški konvenciji o 

mednarodnem civilnem letalstvu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te 

cilje zaradi obsega in učinkov te uredbe lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za 

doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilji

1. Ta uredba določa skupna pravila za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 

vmešavanja.

Zagotavlja tudi osnovo za skupno razlago Priloge 17 k Čikaški konvenciji o mednarodnem 

civilnem letalstvu.
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2. Načini za doseganje ciljev, navedenih v odstavku 1, so:

(a) določitev skupnih pravil in skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva;

(b) mehanizmi za spremljanje skladnosti.

Člen 2 

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja za:

(a) vsa letališča ali dele letališč, ki se nahajajo na ozemlju države članice in se ne 

uporabljajo izključno v vojaške namene;

(b) vse operatorje, vključno z letalskimi prevozniki, ki opravljajo storitve na letališčih, 

navedenih v točki (a);

(c) vse subjekte, ki uporabljajo standarde s področja varovanja v letalstvu in ki izvajajo 

operacije iz prostorov, ki se nahajajo v letaliških prostorih ali zunaj njih, in 

zagotavljajo blago in/ali storitve prek letališč ali na letališčih, navedenih v točki (a).

2. Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije 

in Združenega kraljestva v zvezi s sporom o suverenosti nad ozemljem, na katerem je 

letališče.
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Člen 3 

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

1) "civilno letalstvo" pomeni kakršno koli operacijo, ki jo opravi civilni zrakoplov, vendar pa 

izključuje operacije, ki jih opravljajo državni zrakoplovi iz člena 3 Čikaške konvencije o 

mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944;

2) "varovanje letalstva" pomeni kombinacijo ukrepov, osebja in materialnih virov, 

namenjenih za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja;

3) "operator" pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki opravlja ali želi opravljati operacijo 

zračnega prevoza;

4) "letalski prevoznik" pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali 

enakovrednim dokumentom;

5) "letalski prevoznik Skupnosti" pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno 

licenco, ki jo je dodelila država članica v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 

23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov1;

6) "subjekt" pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki ni operator;

  

1 UL L 240, 24.8.1992, str. 1.
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7) "prepovedani predmeti" pomenijo orožje, eksplozive ali druge nevarne naprave, predmete 

ali snovi, ki se lahko uporabijo za dejanje nezakonitega vmešavanja;

8) "varnostni pregled" pomeni uporabo tehničnih ali drugih sredstev za odkrivanje in/ali 

zaznavanje prepovedanih predmetov;

9) "varnostni nadzor" pomeni uporabo sredstev, s katerimi se lahko prepreči vnos 

prepovedanih predmetov;

10) "nadzor dostopa" pomeni uporabo sredstev, s katerimi se prepreči vstop nepooblaščenih 

oseb ali nepooblaščenih vozil ali obojih;

11) "nadzorovani del letališča" pomeni območje gibanja zrakoplovov na letališču, bližnje 

zemljišče in stavbe ali njihove dele, do katerih je dostop omejen;

12) "javni del letališča" pomeni tiste dele letališča, bližnje zemljišče in stavbe ali njihove dele, 

ki niso nadzorovani del letališča;

13) "varnostno območje omejenega gibanja" pomeni tisto območje nadzorovanega dela 

letališča, kjer se poleg tega, da je dostop omejen, uporabljajo drugi standardi letalske 

varnosti;

14) "razmejeno območje" pomeni območje, ki je ločeno s pomočjo nadzora dostopa bodisi od 

varnostnega območja omejenega gibanja ali, če je razmejeno območje samo varnostno 

območje omejenega gibanja, od drugih varnostnih območij omejenega gibanja na letališču;
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15) "preverjanje preteklosti" pomeni zabeleženo preverjanje identitete osebe, vključno z njeno 

morebitno kriminalno preteklostjo, ki je del ocene, ali se osebi lahko dovoli dostop do 

varnostnih območij omejenega gibanja brez spremstva;

16) "transferni potniki, prtljaga, tovor ali pošta" pomenijo potnike, prtljago, tovor ali pošto, ki 

odhajajo na zrakoplovu, ki ni isti kot tisti, na katerem so prispeli;

17) "tranzitni potniki, prtljaga, tovor ali pošta" pomenijo potnike, prtljago, tovor ali pošto, ki 

odhajajo na istem zrakoplovu, na katerem so prispeli;

18) "potencialno težaven potnik" pomeni potnika, ki je bodisi deportiranec, oseba, ki se šteje, 

da nima vstopa iz razlogov priseljevanja, ali oseba, ki ji je bila zakonito odvzeta prostost;

19) "ročna prtljaga" pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v potniški kabini zrakoplova;

20) "oddana prtljaga" pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova;

21) "spremljana oddana prtljaga" pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v prtljažnem prostoru

istega zrakoplova, s katerim potnik, ki jo je oddal, potuje;

22) "pošta letalskega prevoznika" pomeni pošto, ki izvira in je hkrati namenjena letalskemu 

prevozniku;

23) "material letalskega prevoznika" pomeni material, ki izvira in je hkrati namenjen 

letalskemu prevozniku, ali material, ki ga uporablja letalski prevoznik;
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24) "pošta" pomeni pisemske pošiljke in druge predmete, razen pošte letalskega prevoznika, ki 

jih poštne službe oddajo za prevoz ali so namenjene za dostavo tem službam v skladu s 

pravili Svetovne poštne zveze;

25) "tovor" pomeni vsako premoženje, namenjeno za prevoz z zrakoplovom, razen prtljage, 

pošte, pošte letalskega prevoznika, materiala letalskega prevoznika in zalog za oskrbo med 

letom;

26) "regulirani agent" pomeni letalskega prevoznika, agenta, odpravnika tovora ali drug 

subjekt, ki zagotavlja varnostni nadzor nad tovorom ali pošto;

27) "znani pošiljatelj" pomeni pošiljatelja, ki pošilja tovor ali pošto za lasten račun in čigar 

postopki izpolnjujejo skupna pravila in standarde varovanja v zadostni meri, da omogočajo 

prevoz tovora ali pošte na katerem koli zrakoplovu;

28) "stalni pošiljatelj" pomeni pošiljatelja, ki pošilja tovor ali pošto za lasten račun in čigar 

postopki izpolnjujejo skupna pravila in standarde varovanja v zadostni meri, da omogočajo 

prevoz tega tovora na zrakoplovu, ki prevaža le tovor, ali pošte na zrakoplovu, ki prevaža 

le pošto;

29) "varnostno preverjanje zrakoplova" pomeni pregled tistih delov notranjosti zrakoplova, do 

katerih so potniki morebiti imeli dostop, skupaj s pregledom prtljažnih prostorov 

zrakoplova, z namenom odkriti prepovedane predmete in nezakonita vmešavanja v 

zrakoplov;
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30) "varnostna preiskava zrakoplova" pomeni pregled notranjosti in dostopne zunanjosti 

zrakoplova z namenom odkriti prepovedane predmete in nezakonita vmešavanja v 

zrakoplov;

31) "častnik za varovanje med letom" pomeni osebo, ki jo zaposli država članica, da potuje na 

zrakoplovu letalskega prevoznika, ki mu je izdala licenco, z namenom varovanja tega 

zrakoplova in oseb, ki so na njem, pred dejanji nezakonitega vmešavanja.

Člen 4 

Skupni osnovni standardi

1. Skupni osnovni standardi za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 

vmešavanja so določeni v Prilogi.

2. Podrobni ukrepi za izvajanje skupnih osnovnih standardov iz odstavka 1 se določijo v 

skladu s postopkom iz člena 15(2).

Ti ukrepi zadevajo zlasti:

(a) metode varnostnih pregledov, nadzora dostopa in drugih varnostnih nadzorov;

(b) metode izvajanja varnostnih preverjanj zrakoplova in varnostnih preiskav 

zrakoplova;

(c) prepovedane predmete;
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(d) merila za preverjanje zmogljivosti opreme in testiranje njene sprejemljivosti;

(e) zahteve za zaposlovanje in usposabljanje osebja;

(f) opredelitev kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja;

(g) obveznosti in postopke preverjanja reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in 

stalnih pošiljateljev;

(h) kategorije oseb, blaga in zrakoplovov, za katere se iz objektivnih razlogov 

uporabljajo posebni varnostni postopki, oziroma so izvzeti iz varnostnih pregledov, 

nadzora dostopa ali drugih varnostnih nadzorov.

3. Komisija s spremembo te uredbe v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 

15(3) določi merila, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih 

osnovnih standardov iz odstavka 1 ter sprejmejo ukrepe varovanja, ki zagotavljajo ustrezno 

raven zaščite na podlagi lokalne ocene tveganja. Takšni alternativni ukrepi se utemeljijo z 

razlogi, ki se nanašajo na velikost zrakoplova, ali z razlogi, ki se nanašajo na naravo, obseg 

ali pogostnost letalskih prevozov ter drugih zadevnih dejavnosti.

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 15(4).

Države članice o teh ukrepih obvestijo Komisijo.
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4. Države članice na svojem ozemlju zagotovijo uporabo skupnih osnovnih standardov iz

odstavka 1. Če država članica meni, da je bila raven varovanja letalstva ogrožena zaradi 

kršitve s področja varovanja, zagotovi ustrezne in hitre ukrepe za odpravo kršitve ter 

zagotovi nemoteno varovanje civilnega letalstva.

Člen 5

Strožji ukrepi držav članic

1. Države članice lahko uporabljajo ukrepe, ki so strožji od skupnih osnovnih standardov iz

člena 4. Pri tem delujejo na podlagi ocene tveganja in skladno s pravom Skupnosti. Ukrepi 

so ustrezni, objektivni, nediskriminatorni in sorazmerni s tveganjem.

2. Države članice o takšnih ukrepih obvestijo Komisijo čim prej po tem, ko jih začnejo 

uporabljati. Po prejetju takšnih informacij Komisija posreduje te informacije drugim 

državam članicam.

3. Če so zadevni ukrepi omejeni na določen let na določen datum, državam članicam 

Komisije o tem ni treba obvestiti.
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Člen 6 

Ukrepi varovanja, ki jih zahtevajo tretje države

1. Brez poseganja v morebitne dvostranske sporazume, katerih pogodbenica je Skupnost, 

država članica obvesti Komisijo o ukrepih varovanja, ki jih zahteva tretja država v zvezi z 

leti iz letališča v državi članici v ali čez to tretjo državo, če se ti razlikujejo od skupnih 

osnovnih standardov iz člena 4.

2. Komisija na zahtevo zadevne države članice ali na lastno pobudo preuči uporabo ukrepov, 

o katerih je bila obveščena v skladu z odstavkom 1, in lahko v skladu s postopkom iz 

člena 15(2) pripravi ustrezen odgovor zadevni tretji državi.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, če:

(a) zadevna država članica uporablja zadevne ukrepe v skladu s členom 5 ali

(b) je zahteva tretje države omejena na določen let na določen datum.
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Člen 7 

Ustrezni organ

Če sta v eni državi članici dve ali več teles, ki so zadolžena za varovanje civilnega letalstva, ta 

država članica imenuje en organ (v nadaljnjem besedilu "ustrezni organ"), ki je pristojen za 

usklajevanje in spremljanje izvajanja skupnih osnovnih standardov iz člena 4.

Člen 8

Nacionalni program varovanja civilnega letalstva

1. Vsaka država članica pripravi, uporablja in vzdržuje nacionalni program varovanja

civilnega letalstva.

V tem programu se opredelijo odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov iz 

člena 4 in opišejo ukrepi, ki se zahtevajo od operatorjev in subjektov za ta namen.

2. Ustrezni organ v pisni obliki na podlagi "potrebe po seznanitvi" da na razpolago ustrezne 

dele nacionalnega programa varovanja civilnega letalstva operatorjem in subjektom, za 

katere meni, da imajo upravičen interes.
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Člen 9 

Nacionalni program za nadzor kakovosti

1. Vsaka država članica pripravi, uporablja in vzdržuje nacionalni program za nadzor 

kakovosti.

Ta program zaradi spremljanja skladnosti s to uredbo in z nacionalnim programom 

varovanja civilnega letalstva omogoča državi članici preverjanje kakovosti varovanja

civilnega letalstva.

2. Specifikacije za nacionalni program za nadzor kakovosti se sprejmejo s spremembo te 

uredbe v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(3), in sicer z dodatkom 

priloge k tej uredbi.

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 15(4).

Program omogoča takojšnje odkrivanje in odpravo pomanjkljivosti. Določa tudi, da vsa 

letališča, operatorje in subjekte, odgovorne za izvajanje standardov s področja varovanja v 

letalstvu, ki se nahajajo na ozemlju zadevne države članice, redno spremlja bodisi ustrezni 

organ neposredno bodisi se spremljanje izvaja pod njegovim nadzorom.
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Člen 10 

Program varovanja letališča

1. Vsak upravljavec letališča pripravi, uporablja in vzdržuje program varovanja letališča.

V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora upravljavec letališča upoštevati 

zaradi skladnosti s to uredbo in z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva 

države članice, kjer se nahaja letališče.

Program vsebuje tudi določbe za notranji nadzor kakovosti, ki opisujejo, kako upravljavec 

letališča spremlja skladnost s temi metodami in postopki.

2. Program varovanja letališča se predloži ustreznemu organu, ki lahko nadalje ukrepa, če je 

to potrebno.

Člen 11 

Program varovanja letalskega prevoznika

1. Vsak letalski prevoznik pripravi, uporablja in vzdržuje program varovanja letalskega 

prevoznika.

V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora letalski prevoznik upoštevati zaradi 

skladnosti s to uredbo in z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva države 

članice, iz katere opravlja storitve.



14039/1/06 REV 1 MP/kok,ski 20
DG C III SL

Program vsebuje tudi določbe za notranji nadzor kakovosti, ki opisujejo, kako letalski 

prevoznik spremlja skladnost s temi metodami in postopki.

2. Na zahtevo se program varovanja letalskega prevoznika predloži ustreznemu organu, ki 

lahko nadalje ukrepa, če je to potrebno.

3. Če program varovanja letalskega prevoznika Skupnosti potrdi ustrezni organ države 

članice, ki je izdala operativno licenco, se letalskemu prevozniku v vseh državah članicah 

prizna izpolnjevanje zahtev iz odstavka 1. To velja brez poseganja v pravico države 

članice, da od katerega koli letalskega prevoznika zahteva podrobnosti glede izvajanja:

(a) varnostnih ukrepov, zahtevanih s strani te države članice v skladu z določbami člena 

5,

in/ali

(b) lokalnih postopkov, ki veljajo na letališčih, na katerih zagotavlja prevoze.

Člen 12 

Program varovanja subjekta

1. Vsak subjekt, ki mora v okviru nacionalnega programa varovanja civilnega letalstva iz 

člena 8 uporabljati standarde s področja varovanja v letalstvu, pripravi, uporablja in 

vzdržuje program varovanja subjekta.
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V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora subjekt upoštevati zaradi skladnosti 

z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva države članice glede svojih 

operacij v tej državi članici.

Program vsebuje določbe za notranji nadzor kakovosti, ki opisujejo, kako subjekt spremlja 

skladnost s temi metodami in postopki.

2. Na zahtevo se program predloži ustreznemu organu zadevne države članice, ki lahko 

nadalje ukrepa, če je to potrebno.

Člen 13

Inšpekcije Komisije

1. Komisija v sodelovanju z ustreznim organom zadevne države članice izvaja inšpekcije, 

vključno z inšpekcijami letališč, operatorjev in subjektov, ki uporabljajo standarde s 

področja varovanja v letalstvu, s katerimi spremlja uporabo te uredbe v državah članicah 

in, kjer je to potrebno, daje priporočila za izboljšanje varovanja letalstva. V ta namen 

ustrezni organ pisno obvesti Komisijo o vseh letališčih na svojem ozemlju, ki služijo 

civilnemu letalstvu, razen tistih, ki so zajeta v členu 4(3).

Postopki za izvajanje inšpekcij Komisije se sprejmejo po postopku iz člena 15(2).
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2. Inšpekcije letališč, operatorjev in subjektov, ki uporabljajo standarde s področja varovanja 

v letalstvu, s strani Komisije niso napovedani. Komisija pred načrtovano inšpekcijo o tem 

pravočasno obvesti zadevno državo članico.

3. Vsako poročilo Komisije o inšpekciji se posreduje ustreznemu organu zadevne države 

članice, ki v odgovoru navede ukrepe, sprejete za odpravo vseh ugotovljenih 

pomanjkljivosti.

Poročilo se skupaj z odgovorom ustreznega organa nato posreduje ustreznim organom

drugih držav članic.

Člen 14

Razširjanje informacij

Za namene Sklepa 2001/844/ES, ESPJ, Euratom se naslednji dokumenti štejejo za "tajne 

dokumente EU" in se ne razkrijejo javnosti:

(a) ukrepi in postopki iz členov 4(2), 4(3), 5(1) in 6(1), če vsebujejo občutljive podatke s 

področja varovanja;

(b) poročila o inšpekcijah Komisije in odgovori ustreznih organov iz člena 13(3).

Člen 15

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor.
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2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 

1999/468/ES, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2) in (6) ter člen 7 Sklepa 

1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 16

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo 

vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne.

Člen 17

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 2320/2002 se razveljavi.
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Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od … *, razen členov 4(2), 4(3), 9(2), 13(1) in 15, ki se začnejo uporabljati z dnem 

začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

  

* UL : Dve leti po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
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PRILOGA

SKUPNI OSNOVNI STANDARDI (ČLEN 4)

1. VAROVANJE LETALIŠČA

1.1 Zahteve pri načrtovanju letališča

1. Pri projektiranju in gradnji novih objektov ali spreminjanju obstoječih objektov na letališču 

se v celoti upoštevajo zahteve za izvajanje skupnih osnovnih standardov, določenih v tej 

prilogi ter v aktih za njeno izvedbo.

2. Na letališčih se vzpostavijo naslednja območja:

(a) javni del letališča;

(b) nadzorovani del letališča;

(c) varnostna območja omejenega gibanja in

(d) kritični deli varnostnih območij omejenega gibanja.

1.2 Nadzor dostopa

1. Dostop do nadzorovanega dela letališča je omejen, da se prepreči vstop nepooblaščenim 

osebam in vozilom na ta območja.
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2. Dostop na varnostna območja omejenega gibanja je nadzorovan zaradi zagotovitve, da 

nepooblaščene osebe in vozila ne vstopijo na ta območja.

3. Osebam in vozilom se dostop do nadzorovanega dela letališča in do varnostnih območij 

omejenega gibanja lahko dovoli le, če izpolnjujejo zahtevane pogoje varovanja.

4. Osebe, tudi člani posadke, morajo uspešno prestati preverjanje preteklosti, preden 

pridobijo identifikacijsko priponko za člane posadke ali identifikacijsko priponko za 

letališče, s katero jim je omogočen dostop do varnostnih območij omejenega gibanja brez 

spremstva.

1.3 Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov

1. Osebe, razen potnikov, se skupaj z njihovimi osebnimi predmeti ob vstopu v varnostna 

območja omejenega gibanja stalno naključno varnostno pregledujejo zaradi preprečitve 

vnosa prepovedanih predmetov v ta območja.

2. Vse osebe, razen potnikov, se skupaj z njihovimi osebnimi predmeti ob vstopu v kritične 

dele varnostnih območij omejenega gibanja varnostno pregledujejo zaradi preprečitve 

vnosa prepovedanih predmetov v te dele.

1.4 Preiskava vozil

Vozila, ki vstopajo v varnostna območja omejenega gibanja, se preiščejo zaradi preprečitve vnosa 

prepovedanih predmetov v ta območja.



14039/1/06 REV 1 MP/kok,ski 3
PRILOGA DG C III SL

1.5 Nadzorstvo, patrulje in druge vrste fizičnega nadzora

Na letališčih in, kjer je to potrebno, na zemljiščih v njihovi bližini, do katerih je dostop javen, se 

izvajajo nadzorstvo, patrulje in druge vrste fizičnega nadzora zaradi odkrivanja sumljivega 

obnašanja oseb, odkrivanja ranljivih mest, ki bi lahko bila zlorabljena za izvedbo dejanja 

nezakonitega vmešavanja, in da se osebe odvrne od izvedbe takih dejanj.

2. RAZMEJENA OBMOČJA NA LETALIŠČIH

Zrakoplovi, parkirani na razmejenih območjih letališč, za katere se uporabljajo alternativni ukrepi iz

člena 4(3), so ločeni od zrakoplovov, za katere se v celoti uporabljajo skupni osnovni standardi, da 

se prepreči ogrožanje standardov s področja varovanja, ki se uporabljajo za zrakoplove, potnike, 

prtljago, tovor in pošto slednjih.

3. VAROVANJE ZRAKOPLOVA

1. Pred odhodom se opravi varnostno preverjanje zrakoplova ali varnostna preiskava 

zrakoplova zaradi zagotovitve, da na njem ni nobenih prepovedanih predmetov. Za 

zrakoplove, ki so v tranzitu, se lahko uporabljajo drugi primerni ukrepi.

2. Vsak zrakoplov se varuje pred dejanji nezakonitega vmešavanja.
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4. POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

4.1 Varnostni pregledi potnikov in ročne prtljage

1. Vsi potniki, ki začenjajo svoje potovanje, transferni in tranzitni potniki in njihova ročna 

prtljaga se varnostno pregledajo, da se tako prepreči vnos prepovedanih predmetov na 

varnostna območja omejenega gibanja in v zrakoplov.

2. Transferni potniki in njihova ročna prtljaga so lahko izvzeti iz varnostnih pregledov, če:

(a) prispejo iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali 

informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, da so bili 

varnostno pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali

(b) prispejo iz tretje države, v zvezi s katero se v skladu s postopkom iz člena 15(2) 

šteje, da so tam uporabljani standardi s področja varovanja enakovredni skupnim 

osnovnim standardom.

3. Tranzitni potniki in njihova ročna prtljaga so lahko izvzeti iz varnostnih pregledov, če:

(a) ostanejo v zrakoplovu; ali

(b) se ne pomešajo z varnostno pregledanimi odhajajočimi potniki, razen s tistimi, ki se 

vkrcajo na isti zrakoplov; ali
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(c) prispejo iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali 

informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, da so bili 

varnostno pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali

(d) prispejo iz tretje države, v zvezi s katero se v skladu s postopkom iz člena 15(2) 

šteje, da so tam uporabljani standardi s področja varovanja enakovredni skupnim 

osnovnim standardom.

4.2 Varovanje potnikov in ročne prtljage

1. Potniki in njihova ročna prtljaga se varujejo pred nezakonitim vmešavanjem od točke, ko 

so varnostno pregledani, do odhoda zrakoplova, na katerem potujejo.

2. Odhajajoči potniki, ki so bili varnostno pregledani, se ne smejo pomešati s prihajajočimi 

potniki, razen če:

(a) potniki prispejo iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica 

posredovali informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, 

da so bili varnostno pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali

(b) potniki prispejo iz tretje države, v zvezi s katero se v skladu s postopkom iz člena 

15(2) šteje, da so tam uporabljani standardi s področja varovanja enakovredni 

skupnim osnovnim standardom.
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4.3 Potencialno težavni potniki

Pred odhodom se za potencialno težavne potnike sprejmejo ustrezni ukrepi varovanja.

5. ODDANA PRTLJAGA

5.1 Varnostni pregledi oddane prtljage

1. Preden se natovori na zrakoplov, se vsa oddana prtljaga varnostno pregleda, da se prepreči 

vnos prepovedanih predmetov na varnostna območja omejenega gibanja in v zrakoplov.

2. Transferna oddana prtljaga se lahko izvzame iz varnostnih pregledov, če:

(a) prihaja iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali 

informacije, da se za to oddano prtljago ne more šteti, da je bila varnostno 

pregledana v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali

(b) prispe iz tretje države, v zvezi s katero se v skladu s postopkom iz člena 15(2) šteje, 

da so tam uporabljani standardi s področja varovanja enakovredni skupnim osnovnim 

standardom.

3. Tranzitna oddana prtljaga se lahko izvzame iz varnostnih pregledov, če ostane v 

zrakoplovu.
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5.2 Varovanje oddane prtljage

Oddana prtljaga, ki se bo prevažala z zrakoplovom, se varuje pred dejanji nezakonitega vmešavanja 

od točke, ko je bila varnostno pregledana ali od točke, ko jo je prevoznik sprejel v oskrbo, kar je 

bilo prej, do odhoda zrakoplova, s katerim se bo prevažala.

5.3 Vezanost prtljage na potnika

1. Vsak kos oddane prtljage se označi kot spremljan oziroma nespremljan.

2. Nespremljana oddana prtljaga se ne prevaža, razen če je bila prtljaga ločena od potnika 

zaradi razlogov, na katere potnik ni mogel vplivati, ali če je bil na njej opravljen dodatni 

varnostni nadzor.

6. TOVOR IN POŠTA

6.1 Varnostni nadzor tovora in pošte

1. Ves tovor in pošta sta pred natovarjanjem v zrakoplov podvržena varnostnemu nadzoru. 

Letalski prevoznik ne sprejme tovora ali pošte za prevoz v zrakoplovu, če ni opravil 

takšnega nadzora ali če regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj ne potrdi 

takšnega nadzora in odgovarja za njegovo opravo.

2. Transferni tovor ali transferna pošta sta lahko podvržena alternativnemu varnostnemu 

nadzoru, ki je podrobno opisan v izvedbenem aktu.
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3. Tranzitni tovor in tranzitna pošta sta lahko izvzeta iz varnostnega nadzora, če ostaneta v 

zrakoplovu.

6.2 Varovanje tovora in pošte

1. Tovor in pošta, ki se bosta prevažala v zrakoplovu, se varujeta pred nezakonitim 

vmešavanjem od trenutka, ko se izvede varnostni nadzor, do odhoda zrakoplova, na 

katerem se bosta prevažala.

2. Tovor in pošta, ki po izvedbi varnostnega nadzora nista dovolj varovana pred nezakonitim 

vmešavanjem, se varnostno pregledata.

7. POŠTA IN MATERIAL LETALSKEGA PREVOZNIKA

Pošta in material letalskega prevoznika sta podvržena varnostnemu nadzoru in se nato do 

natovarjanja v zrakoplov varujeta, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov v zrakoplov.

8. ZALOGE ZA OSKRBO MED LETOM

Zaloge za oskrbo med letom, vključno s hrano, namenjene za prevoz ali uporabo na krovu, so 

podvržene varnostnemu nadzoru in se nato do natovarjanja v zrakoplov varujejo, da se prepreči 

vnos prepovedanih predmetov v zrakoplov.
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9. ZALOGE ZA OSKRBO NA LETALIŠČU

Zaloge, namenjene za prodajo ali uporabo na varnostnih območjih omejenega gibanja na letališčih, 

vključno z zalogami za brezcarinske trgovine ter restavracije, so podvržene varnostnemu nadzoru, 

da se prepreči vnos prepovedanih predmetov na ta območja.

10. UKREPI VAROVANJA MED LETOM

1. Brez poseganja v ustrezna pravila o letalski varnosti:

(a) se nepooblaščenim osebam med letom onemogoči vstop v kabino letalske posadke;

(b) se za potencialno težavne potnike med letom uporabljajo ustrezni ukrepi varovanja.

2. Za preprečitev dejanj nezakonitega vmešavanja med letom se sprejmejo ustrezni ukrepi

varovanja, kot na primer usposabljanje letalske posadke in kabinskega osebja.

3. V potniški kabini ali kabini letalske posadke zrakoplova je prepovedano nositi orožje, 

razen če so zadevne države članice dale dovoljenje v skladu s svojim nacionalnim pravom.

4. Odstavek 3 se uporablja tudi za častnike za varovanje med letom, če ti nosijo orožje.
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11. ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE OSEBJA

1. Osebe, ki izvajajo ali so odgovorne za varnostne preglede, nadzor dostopa ali druge 

varnostne nadzore, se zaposlijo, usposabljajo in po potrebi pridobijo dokazilo o 

usposobljenosti, s čimer se zagotovi, da so primerne za zaposlitev in usposobljene za 

izvajanje dodeljenih nalog.

2. Osebe, razen potnikov, ki morajo imeti dostop na varnostna območja omejenega gibanja, 

se usposabljajo na področju varovanja, preden se jim izda identifikacijska priponka za 

letališče ali identifikacijska priponka za člane posadke.

3. Usposabljanje, omenjeno v odstavkih 1 in 2, se opravi na začetku in nato periodično.

4. Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanje oseb, omenjenih v odstavkih 1 in 2, imajo potrebne 

kvalifikacije.

12. VARNOSTNA OPREMA

Oprema, ki se uporablja za varnostne preglede, nadzor dostopa in druge varnostne nadzore, mora 

imeti zmogljivost za opravljanje zadevnih varnostnih nadzorov.
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I. Uvod

Komisija je septembra 2005 predložila predlog uredbe Sveta, ki bi nadomestila Uredbo 

Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 o določitvi skupnih pravil na področju 

varnosti civilnega letalstva1. Navedena uredba, ki je bila pripravljena in sprejeta kot odziv na 

teroristične napade 11. septembra 2001 v Združenih državah, je v veljavi od januarja 2003. 

Uredbo št. 2320/2002 je treba zamenjati z novim besedilom, saj so kot posledica njene 

uporabe nastale številne težave pri izvajanju.

Evropski parlament je 15. junija 2006 sprejel mnenje v prvi obravnavi, ki vsebuje 

85 sprememb.

Svet je resno preučil možnosti, da bi z Evropskim parlamentom v prvi obravnavi dosegel 

dogovor o besedilu osnutka uredbe. Vendar se je v okviru neuradnih stikov s predstavniki 

Evropskega parlamenta izkazalo, da je treba vprašanje financiranja varnostnih ukrepov 

podrobneje preučiti, da bi lahko oblikovali besedilo, sprejemljivo za vse strani. Svet se je zato 

odločil sprejeti skupno stališče, v katerem se upošteva čim več sprememb Evropskega 

parlamenta iz prve obravnave, nato pa si prizadevati za soglasje z Evropskim parlamentom.

Potem ko so celotno besedilo pregledali pravniki lingvisti, je Svet sprejel skupno stališče dne 

11. decembra 2006. Svet je pri sprejemanju tega stališča v veliki meri upošteval mnenje 

Evropskega parlamenta v prvi obravnavi in sprejel 46 sprememb.

Upošteval je tudi mnenje Ekonomsko-socialnega odbora.

  
1 UL L 355, 30.12.2002, str. 1.
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II. Analiza skupnega stališča

Svet se je strinjal z glavnimi točkami predloga Komisije. V nekaterih točkah pa se je Svet 

odločil za spremembo besedila, večinoma zaradi večje jasnosti, enostavnosti in razumljivosti.

Najpomembnejše spremembe, ki jih je Svet vnesel v predlog Komisije, zadevajo spodaj 

opredeljeni področji:

Prvič, v zvezi s komitologijo je Svet upošteval nova pravila, sprejeta v okviru Sveta 

julija 20061. V členih 4(3) in 9(2) osnutka uredbe je predviden novi regulativni postopek s 

pregledom, uveden z navedenimi novimi pravili, ki Evropskemu parlamentu daje večja 

pooblastila. Člen 4(3) se nanaša na merila, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo 

od splošnih standardov za majhna letališča ali majhne zrakoplove. Člen 9(2) določa standarde, 

ki se uporabljajo za nacionalne programe držav članic za obvladovanje kakovosti.

Drugič, člen 5(2) državam članicam dopušča uporabo nacionalnih ukrepov, ki so strožji od 

ukrepov iz Uredbe. Gre namreč za obravnavo zelo perečih vprašanj, resnost raznih varnostnih 

groženj in hitro spreminjajoče se okoliščine, povezane s temi grožnjami, zato je Svet zavzel 

stališče, da bi morale imeti države članice dovolj velik manevrski prostor za določitev vseh 

dodatnih ali posebnih ukrepov, ki se jim zdijo potrebni. Taki ukrepi po mnenju Sveta ne 

potrebujejo posebne utemeljitve na ravni Skupnosti.

Izmed sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament, je bilo za Svet v celoti ali delno 

sprejemljivih naslednjih 46 sprememb:

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 in 84.

  
1 UL L 200, 22.7.2006, str. 11.
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Nekaterih drugih sprememb pa Svet ni mogel sprejeti. Med temi izstopajo spremembe 3, 35, 

43 in 44 o financiranju varnostne ureditve v okviru Uredbe. Svet meni, da tehnične uredbe, 

kakršna je tudi zadevna uredba, ne bi smele vsebovati zahtev oziroma obveznosti glede 

financiranja. V skladu z načelom subsidiarnosti se tovrstna vprašanja obravnavajo na 

nacionalni ravni.

Sprejetih ni bilo tudi več drugih sprememb ali pa te delno niso bile sprejete, ker bi z njimi 

področje uporabe Uredbe preseglo varnostne cilje, zaradi katerih je bila Uredba zasnovana. 

To drži predvsem za spremembe 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 in 85. Spremembe 1, 10, 13, 14, 16, 

18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 in 74 v celoti ali delno niso bile sprejete, kar je bilo 

utemeljeno s tem, da so v nasprotju z drugimi deli osnutka uredbe, da besedilu ne dodajajo 

posebnega pomena ali da niso v skladu z dogovorjeno terminologijo na področju letalske 

varnosti. In nazadnje, spremembe 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 in 

83 v celoti ali delno niso bile sprejete, saj Svet meni, da te bodisi vsebujejo preveč 

podrobnosti za tovrstno uredbo bodisi niso v skladu z institucionalno ureditvijo Skupnosti ali 

pa vsebujejo določbe, za katere bi se izkazalo, da jih zadevne države članice oziroma 

gospodarski subjekti ne morejo izvajati.

III. Sklep

Svet meni, da je besedilo skupnega stališča ustrezno in uravnoteženo. Poleg tega meni, da 

skupno stališče odraža cilje večine sprememb, ki jih je predlagal Parlament.

Svet želi poudariti, da si je močno prizadeval za sklenitev čim prejšnjega dogovora o tej 

uredbi, in verjame, da bo skupno stališče omogočilo pravočasno sprejetje zakonodaje.

__________________
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IZJAVE KOMISIJE

člen 5(2) in (3) (spremenjeno), "Strožji ukrepi, ki jih uporabijo države članice"

Komisija meni, da ni primerno spreminjati njenega predloga, preden Evropski parlament poda 

mnenje o spremembi člena 5(2) in (3) iz skupnega stališča glede na prvotni predlog Komisije, zlasti 

kar zadeva določbe o izvajanju komitološkega postopka v zvezi s pregledom in odobritvijo uporabe 

strožjih ukrepov s strani držav članic.

člen 6, "Varnostni ukrepi, ki jih zahtevajo tretje države"

Pri odločanju, ali se naj v skladu s členom 6(2) odloča na lastno pobudo, bo Komisija upoštevala, 

ali se zahteva nanaša posebej na državo članico, ki obvešča, ali pa je bila ali verjetno bo naslovljena 

tudi na druge države članice.
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Člen 18, "Začetek veljavnosti"

Komisija bo v obdobju od datuma začetka veljavnosti te uredbe do datuma uporabe člena 11 

razlagala in tolmačila člen 5(4) Uredbe (ES) št. 2320/2002 v luči člena 11 te uredbe.

Priloga – poglavje 6, "Tovor in pošta"

Komisija priznava, da je pošta posebna oblika tovora in mora biti zato deležna posebnega 

varnostnega nadzora. Takšen nadzor mora biti sorazmeren s stopnjo tveganja ter ne sme ogrožati in 

posegati v poslovne obveznosti niti v obveznosti javnih služb v poštnem sektorju.

Natančne zahteve za varnostni nadzor pošte bodo določene v izvedbeni zakonodaji, vendar 

Komisija priznava prošnjo poštnega sektorja po stabilnih pravilih. Zaradi tega Komisija načrtuje 

izvedbeno zakonodajo opreti na obstoječe varnostne zahteve ES za pošto in bo zlasti na začetku 

ohranila posebna pravila za pošto, ki naj bi se prevažala z izključno temu namenjenimi zrakoplovi.

Komisija poleg tega načrtuje, da bo osnutek izvedbenih pravil za pošto predstavila pred 

razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 2320/2002 in njenih izvedbenih aktov, da bi s takojšnjo zamenjavo 

razveljavljenih aktov zagotovila kontinuiteto.

Priloga – poglavje 10, "Varnostni ukrepi med letom"

V zvezi z odstavkoma 3 in 4 poglavja 10 iz skupnega stališča želi Komisija pojasniti, da držav 

članic ne želi obvezati, da bi pri poletih morale sprejemati prevoz orožja, niti jim tega ne 

prepoveduje. Komisija priznava, da vsaka država članica sama odloča o tem, kdaj se orožje lahko 

prevaža z zrakoplovi za morebitno uporabo s strani uradnikov držav članic.

________________________
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2005/0191 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 
 

glede 

skupnega stališča Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
pravilih na področju varnosti civilnega letalstva 

1. OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 
(dokument COM(2005) 429 konč. – 2005/0191 COD): 

22.9.2005 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 20.4.2006 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 15.6.2006 

Datum sprejetja skupnega stališča: 11.12.2006 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 o določitvi skupnih pravil na 
področju varnosti civilnega letalstva velja od januarja 2003. Izkušnje, pridobljene na podlagi 
inšpekcijskih pregledov Komisije in vsakodnevne uporabe Uredbe s strani držav članic 
kažejo, da je takojšnje preoblikovanje skupine nezavezujočih priporočil, ki so jih razvile 
države članice, v zakonodajo zaradi hitre priprave in sprejetja Uredbe kot odziva na dogodke 
11. septembra 2001, pripeljalo do številnih težav, ki vplivajo na njeno zanesljivejše izvajanje.  

Komisija je zato predlagala ponovni pregled te uredbe, da se opredelijo, poenostavijo in 
uskladijo pravne zahteve z namenom krepitve splošne varnosti na področju civilnega 
letalstva. Nova okvirna uredba mora določiti le osnovna načela o tem, kaj je treba storiti za 
varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, medtem ko morajo 
izvedbeni akti določiti tehnične in postopkovne sklepe, kako to doseči. 

3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

Prišlo je do intenzivnih stikov med tremi institucijami za oblikovanje predčasnega dogovora 
na drugi obravnavi tega dokumenta. Vendar tega ni mogoče doseči predvsem zaradi vprašanja 
financiranja varnosti, za katero je Evropski parlament na prvi obravnavi uvedel več 
sprememb, katerih namen je države članice zavezati za plačilo vsaj nekaterih stroškov letalske 
varnosti.  

Soglasno sprejeto skupno stališče Sveta ne ogroža glavnih ciljev in temeljnega pristopa 
predloga Komisije.  
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Na ravni Sveta sta se pojavili dve posebni vprašanji, ki ju je treba omeniti. 

Prvo vprašanje zadeva uporabo novih pravil komitologije. Potrebno je bilo uskladiti na novo 
sprejeta pravila, določena v Sklepu Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 o spremembah 
Sklepa 1999/468/ES, ki Evropskemu parlamentu daje večjo pristojnost za natančen pregled 
samostojnih aktov, sprejetih s komitologijo. Po mnenju Sveta se mora regulativni postopek z 
nadzorom, določen v členu 5a Sklepa 1999/468/ES, uporabiti za člen 4(3) o določitvi meril, ki 
državam članicam omogočajo odstopanje od skupnih osnovnih standardov za manjša 
letališča/manjše zrakoplove, in člen 9(2) o določitvi specifikacij za nacionalni program držav 
članic za obvladovanje kakovosti. Komisija se glede tega strinja s Svetom. 

Drugo vprašanje zadeva črtanje določbe o preverjanju Komisije glede strožjih ukrepov, 
ki jih uporabljajo države članice. V členu 5(2) predloga Komisije slednja predlaga, da mora 
imeti možnost preveriti, ali strožji ukrepi, ki jih uporabljajo države članice, zares temeljijo na 
oceni tveganja ter so ustrezni, objektivni, nediskriminatorni in sorazmerni tveganju, ki se ga 
obravnava. V primeru, da temu ni tako, mora imeti Komisija po posvetovanju z Odborom − in 
končno s Svetom – možnost odločiti, da se zadevni državi članici onemogoči nadaljnja 
uporaba teh strožjih ukrepov. To določbo je Svet črtal, čemur je Komisija nasprotovala z 
izjavo. (glej Prilogo) 

Nenazadnje je Komisija za dosego političnega dogovora o skupnem stališču podala tudi izjave 
o tem, kako bo tolmačila člen 6, člen 18 in poglavje 10 ter tudi o svojih namenih glede 
poglavja 6. (glej Prilogo) 

4. PODROBNE PRIPOMBE KOMISIJE 

1. Spremembe EP, ki jih je Komisija sprejela in so v celoti ali deloma vključene v 
skupno stališče 

Spremembe 2, 4, 11, 15, 17, 23-30, 33, 34, 37, 40, 46 – 49, 53-56, 58, 65-68, 73, 77 – 79 in 82 
so vse povezane s pojasnitvijo, boljšo pripravo osnutka, natančnejšo pripravo osnutka ali 
usklajenostjo z drugimi določbami v tem besedilu. To vključuje razlikovanje med tovorom in 
pošto, kakor tudi določitev meril za majhna letališča/majhne zrakoplove. 

Sprememba 7 navaja, da je treba zagotavljati cilj „enkratnega varnostnega pregleda“ za vse 
lete znotraj EU. 

Spremembi 8 in 12 se nanašata na gibraltarsko letališče, za katerega je bila v Cordobi 18. 
septembra 2006 dogovorjena nova ministrska izjava.  

Sprememba 51 se nanaša na priznavanje programov varnosti letalskih prevoznikov Skupnosti 
s strani držav članic, ki niso država, ki je program potrdila.  

2. Spremembe EP, ki jih je Komisija zavrnila in niso v celoti ali deloma vključene 
v skupno stališče 

Spremembe 3, 35, 43 in 44 o financiranju varnosti je Svet zavrnil. Komisija se strinja s 
Svetom, in sicer o tem, da ni primerno, da bi tehnični predpisi vsebovali zahteve ali 
obveznosti, ki se nanašajo na financiranje varnosti.  
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Sprememba 6 in del 57 od Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) zahtevata, da na 
področju letalstva opravlja inšpekcijske preglede. Vseeno je treba ohraniti jasno razlikovanje 
med varnostjo in zaščito – varnost zadeva gradnjo in uporabo zrakoplova, medtem ko zaščita 
zadeva preprečevanje dejanj nezakonitega vmešavanja. Ker zaščita nedvomno ne sodi v 
pristojnost EASA, ni primerno, da se v tej uredbi spreminja področje delovanja agencije 
EASA. 

Spremembe 19, 36 in 85 se nanašajo na preverjanje preteklosti osebja. Po mnenju Komisije te 
spremembe presegajo področje uporabe te uredbe, ker bi vključevale delo nacionalnih 
obveščevalnih služb. V skladu z načelom subsidiarnosti Komisija ne sme sodelovati pri 
določitvi usklajenih pravil za preverjanje preteklosti. Kar zadeva zavezujoča preverjanja 
preteklosti za pilote, lahko Komisija cilj podpre, vendar pa licenciranje pilotov presega 
področje uporabe te uredbe. 

Del sprememb 20 in 21 na nesprejemljiv način spreminja opredelitev transfernih in tranzitnih 
potnikov, prtljage, tovora in pošte. Varnostni status potnikov, prtljage, tovora in pošte 
spreminja samo sprememba števila letal in ne sprememba števila letov. Če bi bile te 
spremembe sprejete, bi to pomenilo, da se morajo potniki, prtljaga, tovor in pošta na 
tranzitnih postankih izkrcati ali raztovoriti, da se ponovno pregledajo samo zaradi tega, ker se 
število letov na tranzitnem mestu spreminja. To ni niti potrebno niti zaželeno. 

Sprememba 22 o razširitvi opredelitve potnikov, ki bi utegnili povzročati težave, se šteje za 
nepotrebno in neizvedljivo. Letalski prevoznik ima vedno pravico, da zaradi varnosti zavrne 
vkrcanje potnikov, ki se neprimerno obnašajo. Poleg tega ni jasno, kako naj se vnaprej oceni, 
ali bo vedenje osebe ogrožalo varnost leta – kako naj nekdo prepozna potencialnega 
ugrabitelja na letališču? 

Sprememba 32 dodaja opredelitev „stalnih naključnih preverjanj“. Vendar pa izraza ni treba 
opredeliti, ker se v uredbi ne pojavlja. 

Sprememba 38 zahteva, da se ocena tveganja in vpliva izvede za vse podrobne izvedbene 
ukrepe in postopke, ki jih je treba sprejeti, vključno z ocenjenimi stroški. Čeprav se bo izvedla 
ocena tveganja in vpliva splošne politike letalske varnosti, ne bi bilo primerno, da se to izvede 
za posamične ukrepe in postopke. Ustanovitev svetovalne skupine zainteresiranih strani 
(glejte spremembo 61) bo zagotovila forum za podrobnejšo oceno izvedbenih ukrepov in 
postopkov. 

Spremembi 41 in 42 zahtevata, da države članice obvestijo Odbor in se z njim posvetujejo 
pred uporabo strožjih ukrepov. Z institucionalnega vidika državam članicam ni potrebno 
obvestiti regulativnega odbora ali se z njim posvetovati o ukrepih, ki jih želijo sprejeti, 
temveč mora Odbor pomagati Komisiji pri njenih regulativnih nalogah.  

Sprememba 45 o pripravi odgovora tretjim državam, ki zahteva varnostne ukrepe v zvezi z 
leti iz letališč v EU, je deloma vključena. Vendar pa naj bi bila zahteva po posvetovanju 
zadevne tretje države pred odgovorom neprimerna za vključitev v uredbo Skupnosti. 

Sprememba 50 prenaša odgovornost za varnost programov letalskih prevoznikov od letalskih 
prevoznikov na državo članico in omejuje obveznosti tega programa na nacionalni program 
varnosti civilnega letalstva. Kljub temu morajo letalski prevozniki izpolnjevati obveznosti 
tako te uredbe kot tudi nacionalnega programa varnosti civilnega letalstva, ne le slednjega. 
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Poleg tega predlog Komisije letalskim prevoznikom, letališčem in drugim subjektom nalaga 
obveznosti, ki bi jih ta sprememba spremenila. 

Sprememba 52 ni skladna s spremembo 53, ki je bila vključena v skupno stališče Sveta. 
Komisija se strinja s Svetom, da bi moral biti naslov člena 12 „program varnosti subjekta“. 

Sprememba 59 od Komisije zahteva, da zagotovi pregled vsakega evropskega letališča 
najmanj enkrat v štirih letih od začetka veljavnosti te uredbe. To ne bi bilo realno, ker bi 
bodisi pomenilo, da Komisija opravi 200 pregledov letno (v primerjavi s približno 30 pregledi 
v letu 2005), bodisi, da Komisija države članice prisili k štiriletnemu ciklu za pregled njihovih 
letališč, kar ni dovolj pogosto za preglede s strani nacionalnih organov. 

Sprememba 63 si prizadeva za več sporazumov o letalskem prometu s tretjimi državami. Svet 
ni črtal le člena 17, ker naj bi bil z upoštevanjem sklicevanja na člen 300 Pogodbe odveč, 
temveč tudi ni nujno, da se sklenitev sporazumov medsebojnega priznavanja poveže s 
sklenitvijo sporazumov o zračnih prevozih. 

Spremembe 69, 70, 71, 75, 76 in 83 pojasnjujejo stopnjo podrobnosti, ki jo je treba prepustiti 
izvedbeni zakonodaji, čeprav je Komisija podprla cilj teh sprememb. 

Sprememba 74 zagotavlja, da ni potrebno, da so letalski prevozniki registrirani agenti. 
Vendar, če letalski prevoznik zagotavlja varnostne preglede za drugega letalskega prevoznika, 
mora biti prvi vedno registrirani agent. Sklicevanje na letalskega prevoznika je zato izrecno 
vključeno v opredelitev „registriranega agenta“ – opredelitev (24). 

Sprememba 80 si prizadeva za razširitev področja delovanja, ki presega okvir letalskih 
prevoznikov Skupnosti. V nasprotju z načeli mednarodnega prava, varnostna pravila med 
letom določi država registracije letala, ne glede na sedež poslovanja prevoznika.  

3. Spremembe EP, ki jih je Komisija sprejela, vendar niso v celoti ali deloma 
vključene v skupno stališče 

Spremembe 1, 10, 13, 16, 31 in 33 želijo poudariti, zakaj so potrebna pravila o letalski 
varnosti. Ne vplivajo negativno na vsebino uredbe, čeprav besedilo ni v skladu z mednarodno 
sprejeto terminologijo – varnost je sredstvo za preprečevanje dejanj nezakonitega vmešavanja 
v civilno letalstvo in s tem varovanja civilnega letalstva. 

Del spremembe 5 nadomešča „kakovost“ z „ravnijo“. Program za obvladovanje kakovosti 
lahko preveri kakovost in raven varnosti. Zaradi doslednosti v zvezi s spremembama 49 in 56 
je bilo priporočeno, da se obdrži tudi beseda „kakovost“. 

Sprememba 9 izraža željo po mehanizmu solidarnosti v primeru terorističnih dejanj. Komisija 
priznava pomembnost tega vprašanja ob spoznanju, da posledice presegajo transportni sektor. 

Sprememba 14 dodaja opredelitev letališča. Komisija bi lahko to spremembo sprejela, čeprav 
v tej uredbi opredelitev letališča ni nujno potrebna.  

Sprememba 18 spreminja opredelitev razmejenega območja. Ta sprememba bi se lahko 
sprejela, čeprav to ni nujno, ker civilna javnost nima dostopa do vseh nadzorovanih delov 
letališča. 



 

SL 6   SL 

Spremembo 39 o navedbi stroškov za varnost na letalski karti, ali kako drugače, bi Komisija 
lahko sprejela, čeprav ni strogo povezana s to uredbo. 

Spremembi 60 in 62 od Komisije zahtevata, da napiše letno poročilo. Komisija je raje izbrala 
spremembo 62, ker je zelo podobna besedilu člena 11 obstoječe Uredbe 2320/2002. 

Sprememba 61 ustanavlja svetovalno skupino zainteresiranih strani na enak način kot člen 6 
Uredbe (ES) št. 549/2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba. To 
formalizira trenuten položaj, kjer svetovalna skupina zainteresiranih strani neuradno že 
obstaja.  

Sprememba 64 o datumu uporabe (eno leto od datuma začetka veljavnosti) je za Komisijo 
sprejemljiva glede na to, kdaj to uredbo sprejmeta Evropski parlament in Svet. 

Sprememba 72 zahteva, da se opravijo „ustrezni“ namesto „dodatni“ varnostni pregledi 
nespremljane oddane prtljage. Komisija se s tem besedilom strinja, ker je opredelitev 
varnostnih zahtev še vedno prepuščena izvedbeni zakonodaji. 

Sprememba 81 zahteva jasno opredelitev odgovornosti za sprejemanje ukrepov v primeru 
dejanja nezakonitega vmešavanja. Ta nova naloga Komisije bi se lahko sprejela. 

Sprememba 84, ki zahteva, da varnostna oprema izpolnjuje odobrene specifikacije, je za 
Komisijo sprejemljiva, če se beseda „odobrene“ nadomesti z „opredeljene“, ker v celotni 
Skupnosti ni vzpostavljen še noben homologacijski sistem za opremo. 

5. ZAKLJUČEK 

Komisija meni, da skupno stališče Sveta, soglasno sprejeto 11. decembra 2006, ne nasprotuje 
glavnim ciljem in temeljnemu pristopu njenega predloga ter ga zato lahko podpre. 
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PRILOGA 

Izjave Komisije za vključitev v zapisnik Sveta  

Člen 5(2) in (3) (spremenjen) „Strožji ukrepi, ki jih uporabljajo države članice“ 

„Komisiji se ne zdi primerno, da se njen predlog spreminja, dokler Evropski parlament ne da 
svojega mnenja o spremembi člena 5(2) in (3) v skupnem stališču v primerjavi s prvotnim 
predlogom Komisije, zlasti glede določb o izvajanju postopka odbora v zvezi s preučevanjem 
in odobritvijo zahteve po uporabi strožjih ukrepov s strani držav članic“. 

Člen 6, „Varnostni ukrepi, ki jih zahtevajo tretje države“ 

„Komisija bo pri odločanju o tem, ali naj na podlagi člena 6(2) deluje na lastno pobudo ali ne, 
upoštevala, ali se zahteva nanaša izrecno na državo članico priglasiteljico ali pa je bila, 
oziroma bo najverjetneje naslovljena tudi na druge države članice“. 

Člen 18, „Začetek veljavnosti“ 

„V obdobju od datuma začetka veljavnosti te uredbe do datuma uporabe člena 11 bo Komisija 
razlagala in podala razlago člena 5(4) Uredbe (ES) št. 2320/2002 z vidika člena 11 te uredbe“. 

Priloga – poglavje 6, „Tovor in pošta“ 

„Komisija priznava, da je pošta posebna oblika tovora in mora zato opraviti posebne 
varnostne preglede. Takšni pregledi morajo biti sorazmerni stopnji tveganja in si morajo 
prizadevati tudi za to, da ne vplivajo negativno na obveznosti tržnih in javnih storitev v 
poštnem sektorju. 

Natančne zahteve za varnostne preglede pošte bodo določene v izvedbeni zakonodaji, kljub 
temu pa Komisija priznava željo poštnega sektorja po ustaljenih pravilih. Zato Komisija 
navaja, da bo izvedbena zakonodaja temeljila na obstoječih varnostnih zahtevah ES za pošto, 
in bo zlasti na začetku ohranila posebna pravila za pošto, ki se prevaža izključno s poštnimi 
zrakoplovi.  

Poleg tega Komisija navaja, da bo osnutek izvedbenih pravil za pošto predstavljen pred 
razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 2320/2002 in njenih izvedbenih aktov, da se zagotovi stalnost s 
takojšno nadomestitvijo razveljavljenih aktov“. 

Priloga – poglavje 10, „Varnostni ukrepi med letom“ 

„Komisija v zvezi z odstavkoma 3 in 4 poglavja 10, kot je navedeno v skupnem stališču, želi 
pojasniti, da si ne prizadeva obvezati države članice k sprejetju prevoza orožja med leti, niti si 
ne prizadeva za njihovo prepoved. Komisija priznava, da je odločitev o tem, kdaj se bo orožje 
prevažalo v zrakoplovu zaradi njegove možne uporabe s strani državnih uradnikov, vprašanje, 
glede katerega se mora odločiti vsaka država članica“.  




