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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2006

av den

om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och

  

1 EUT C 185, 8.8.2006, s. 17.
2 Europaparlamentets yttrande av den 15 juni 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) I syfte att skydda personer och gods inom Europeiska unionen från olagliga handlingar 

riktade mot civila luftfartyg, bör det införas gemensamma skyddsregler för den civila 

luftfarten. Detta mål bör uppnås genom fastställande av gemensamma regler och 

gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd samt av mekanismer för 

övervakning av att kraven efterlevs.

(2) För skyddet av den civila luftfarten i allmänhet är det önskvärt att lägga grunden för en 

gemensam tolkning av bilaga 17 till Chicagokonventionen angående internationell civil 

luftfart av den 7 december 1944.

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 

om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten1 antogs till följd av 

händelserna den 11 september 2001 i Förenta staterna.

(4) Innehållet i förordning (EG) nr 2320/2002 bör ses över mot bakgrund av de erfarenheter 

som vunnits, och själva förordningen bör upphävas och ersättas med den här förordningen,

som förenklar, harmoniserar och förtydligar gällande regler och förbättrar säkerheten.

  

1 EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 
(EUT L 158, 30.4.2004, s. 1).
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(5) Eftersom det behövs större flexibilitet vid antagandet av säkerhetsåtgärder och 

säkerhetsförfaranden för att kunna ta hänsyn till nya riskbedömningar och att möjliggöra 

att ny teknik införs, bör denna förordning innehålla de grundläggande principerna för vad 

som behöver göras för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar utan att 

därför omfatta närmare tekniska och procedurrelaterade detaljföreskrifter för hur dessa 

principer skall genomföras.

(6) Denna förordning bör tillämpas på flygplatser med civil luftfart belägna på en 

medlemsstats territorium, på operatörer som tillhandahåller tjänster vid sådana flygplatser 

och på verksamhetsutövare som tillhandahåller varor och/eller tjänster till eller via sådana 

flygplatser.

(7) Utan att det påverkar tillämpningen av konventionen om brott och vissa andra handlingar 

begångna ombord på luftfartyg, Tokyo 1963, konventionen för bekämpande av olaga 

besittningstagande av luftfartyg, Haag 1970, och konventionen för bekämpande av brott 

mot den civila luftfartens säkerhet, Montreal 1971, bör denna förordning även omfatta 

säkerhetsåtgärder som skall gälla ombord eller under flygning på ett luftfartyg som tillhör 

EG-lufttrafikföretag.

(8) Varje medlemsstat får själv besluta om den vill placera säkerhetsvakter ombord på 

luftfartyg som är registrerade i den medlemsstaten och ombord på luftfartyg som tillhör 

lufttrafikföretag till vilka de har utfärdat licens.
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(9) Olika typer av civil luftfart omfattas inte nödvändigtvis av samma grad av hot. När de 

gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd fastställs bör hänsyn tas till 

luftfartygets storlek samt till flygningarnas art och/eller frekvens vid flygplatserna, så att 

det blir möjligt att bevilja undantag.

(10) Medlemsstaterna bör också ges möjlighet att på grundval av en riskbedömning tillämpa 

strängare åtgärder än de som fastställs i denna förordning.

(11) Ett tredjeland kan kräva tillämpning av åtgärder som skiljer sig från åtgärderna enligt 

denna förordning i fråga om flygningar från en flygplats i en medlemsstat till eller över det 

berörda tredjelandet. Utan att det påverkar eventuella bilaterala avtal i vilka gemenskapen 

är part, bör dock kommissionen ges möjlighet att granska de åtgärder som begärs av 

tredjelandet.

(12) Även om det inom en och samma medlemsstat kan finnas två eller fler organ som ansvarar 

för luftfartsskydd, bör varje medlemsstat utse en enda myndighet med ansvar för 

samordning och övervakning av genomförandet av gemensamma grundläggande 

standarder för luftfartsskydd.

(13) Varje medlemsstat bör utarbeta ett nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart, i syfte att 

definiera ansvarsfördelningen när det gäller genomförandet av gemensamma 

grundläggande standarder för luftfartsskydd samt att beskriva vilka åtgärder som krävs av 

operatörer och andra verksamhetsutövare i detta avseende. Vidare bör varje 

flygplatsoperatör, lufttrafikföretag och verksamhetsutövare som genomför standarder för 

luftfartsskydd utarbeta, tillämpa och underhålla ett säkerhetsprogram i enlighet både med 

denna förordning och med det nationella säkerhetsprogram av civil luftfart som är 

tillämpligt.
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(14) För att övervaka efterlevnaden av denna förordning och det nationella 

säkerhetsprogrammet för civil luftfart bör varje medlemsstat utarbeta och säkerställa 

genomförandet av ett nationellt program för kontroll av kvaliteten på luftfartsskyddet.

(15) I syfte att övervaka medlemsstaternas tillämpning av denna förordning, men också för att 

lämna rekommendationer om förbättring av luftfartsskyddet, bör kommissionen utföra 

inspektioner, även oanmälda sådana.

(16) Rättsakter där det föreskrivs gemensamma åtgärder och förfaranden för genomförande av 

de gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd och som innehåller 

känslig säkerhetsinformation skall tillsammans med kommissionens inspektionsrapporter 

och svar från berörda myndigheter betraktas som "sekretessbelagda EU-uppgifter" i 

den mening som avses i kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av 

den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna1. Dessa uppgifter bör inte 

offentliggöras, utan bör endast vara tillgängliga för sådana operatörer och 

verksamhetsutövare som har legitimt intresse av dem.

(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet 

med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas 

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2.

  

1 EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG 

(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(18) Kommissionen bör särskilt ges behörighet att fastställa de villkor på vilka de bestämmelser 

som avses i artiklarna 4.3 och 9.2 skall antas. Eftersom de bestämmelserna har allmän 

räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning eller att 

komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det 

föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(19) Målet att införa en enda säkerhetskontroll för alla flygningar inom Europeiska unionen bör 

främjas.

(20) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om flygsäkerhet, 

inbegripet dem om transport av farligt gods.

(21) Medlemsstaterna bör fastställa de sanktioner som skall tillämpas vid överträdelser av 

bestämmelserna i denna förordning. Dessa sanktioner, som kan vara av civilrättslig eller 

administrativ karaktär, bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(22) Ministeruttalandet om Gibraltars flygplats, som man enades om i Córdoba 

den 18 september 2006 under det första ministermötet i forumet för dialog om Gibraltar, 

kommer att ersätta den gemensamma förklaring om Gibraltars flygplats som gjordes i 

London den 2 december 1987, och full överensstämmelse med det uttalandet kommer att 

betraktas som överensstämmelse med förklaringen från 1987.
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(23) Eftersom målen för denna förordning, nämligen att skydda den civila luftfarten mot 

olagliga handlingar och att utgöra en grund för en gemensam tolkning av bilaga 17 till

Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart, inte i tillräcklig utsträckning 

kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av denna förordnings omfattning 

och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1. I denna förordning fastställs gemensamma regler för att skydda den civila luftfarten mot

olagliga handlingar.

Den utgör också en grund för en gemensam tolkning av bilaga 17 till Chicagokonventionen 

angående internationell civil luftfart.
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2. De syften som anges i punkt 1 skall uppnås genom

a) fastställande av gemensamma regler och gemensamma grundläggande standarder för 

luftfartsskydd,

b) mekanismer för övervakning av att reglerna efterlevs.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Denna förordning skall tillämpas på följande:

a) Alla flygplatser eller delar av flygplatser som är belägna i en medlemsstat och som 

inte uteslutande används för militära ändamål.

b) Alla operatörer, inklusive lufttrafikföretag, som tillhandahåller tjänster på de i a 

avsedda flygplatserna.

c) Alla verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd och har 

verksamhet inom eller utanför flygplatsens område och tillhandahåller varor och/eller 

tjänster till eller via de i a avsedda flygplatserna.

2. Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte anses påverka 

Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om 

suveräniteten över det territorium där flygplatsen är belägen.
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Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. civil luftfart: all lufttrafik utförd av civila luftfartyg med undantag av lufttrafik utförd av 

statsluftfartyg enligt artikel 3 i Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart,

2. luftfartsskydd: en kombination av åtgärder och mänskliga och materiella resurser som 

syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar,

3. operatör: en person, en organisation eller ett företag som deltar i eller erbjuder sig att 

utföra en lufttranssport,

4. lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande,

5. EG-lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag med en giltig operativ licens utfärdad av en 

medlemsstat i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om 

utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag1,

6. verksamhetsutövare: en annan person, organisation eller ett annat företag än en operatör,

  

1 EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.
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7. förbjudna föremål: vapen, sprängämnen eller andra farliga anordningar, föremål eller 

ämnen som kan användas för att begå en olaglig handling,

8. säkerhetskontroll: utnyttjande av tekniska eller andra metoder avsedda för att identifiera 

och/eller upptäcka förbjudna föremål,

9. säkerhetsåtgärd: tillämpning av åtgärder som kan förhindra att förbjudna föremål införs,

10. tillträdeskontroll: tillämpning av åtgärder som kan förhindra att obehöriga personer 

och/eller obehöriga fordon får tillträde,

11. flygsida: rörelseområdet på en flygplats, angränsande mark och byggnader eller delar av 

dessa, till vilket tillträde är begränsat,

12. landsida: de delar av en flygplats, angränsande mark och byggnader eller delar av dessa 

som inte är flygsida,

13. behörighetsområde: del av en flygplats flygsida där förutom att tillträdet är begränsat 

också andra säkerhetsstandarder tillämpas,

14. avgränsat område: ett område som genom tillträdeskontroll är avskiljt antingen från 

behörighetsområden eller, om det avgränsade området i sig självt är ett behörighetsområde, 

från andra behörighetsområden på flygplatsen,
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15. säkerhetsprövning: dokumenterad kontroll av en persons identitet, inbegripet ett eventuellt 

kriminellt förflutet, som ingår i bedömningen av en persons lämplighet för obeledsagat 

tillträde till behörighetsområden,

16. transfererande passagerare, bagage, frakt eller post: passagerare, bagage, frakt eller post 

som avreser eller avsänds med ett annat luftfartyg än det med vilket de anlände,

17. transiterande passagerare, bagage, frakt eller post: passagerare, bagage, frakt eller post 

som avreser eller avsänds med samma luftfartyg som de anlände med,

18. potentiellt störande passagerare: en person som antingen skall utvisas, avvisas eller som är 

lagligen frihetsberövad,

19. kabinbagage: bagage som är avsett att transporteras i luftfartygets kabin,

20. lastrumsbagage: bagage som är avsett att transporteras i luftfartygets lastrum,

21. beledsagat lastrumsbagage: bagage som transporteras i lastrummet på ett luftfartyg, och 

som checkats in inför en flygning av en passagerare som reser med samma flygning,

22. lufttrafikföretagens post: försändelser vars avsändare och mottagare båda är ett 

lufttrafikföretag,

23. lufttrafikföretagens materiel: materiel vars avsändare och mottagare båda är ett 

lufttrafikföretag eller materiel som används av ett lufttrafikföretag,
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24. post: försändelser av brev och andra föremål, utom lufttrafikföretagens post, som lämnats 

in av och är avsedda för leverans till postoperatör i enlighet med regler utfärdade av 

Världspostföreningen,

25. frakt: all egendom avsedd att transporteras med ett luftfartyg utom bagage, post, 

lufttrafikföretagens post, lufttrafikföretagens materiel och förnödenheter för användning 

ombord,

26. säkerhetsgodkänd speditör: ett lufttrafikföretag, ett ombud, ett fraktbolag eller någon 

annan verksamhetsutövare som ombesörjer säkerhetsåtgärder för frakt eller post,

27. känd avsändare: en avsändare av frakt eller post för egen räkning vars förfaranden 

uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att 

frakten eller posten skall få transporteras på alla typer av luftfartyg,

28. kontoavsändare: en avsändare av frakt eller post för egen räkning vars förfaranden 

uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad för att 

frakten skall få transporteras på fraktluftfartyg eller posten på postluftfartyg,

29. säkerhetsinspektion av luftfartyg: en inspektion av de områden inne i luftfartyget som 

passagerarna kan ha haft tillträde till samt en inspektion av lastrummet för att upptäcka 

förbjudna föremål och olagliga handlingar riktade mot luftfartyget,
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30. säkerhetsundersökning av luftfartyg: en undersökning inuti luftfartyget och de utrymmen 

på utsidan som går att nå för att upptäcka förbjudna föremål och olagliga handlingar

riktade mot luftfartyget,

31. säkerhetsvakt ombord: en person som är anställd av en stat för att medfölja ett luftfartyg 

som ägs av ett lufttrafikföretag med licens i den medlemsstaten, i syfte att skydda 

luftfartyget och personer ombord mot olagliga handlingar.

Artikel 4

Gemensamma grundläggande standarder

1. De gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart mot olagliga

handlingar skall vara de som fastställs i bilagan.

2. Detaljerade bestämmelser för genomförandet av de gemensamma grundläggande 

standarderna i punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

Bestämmelserna skall särskilt omfatta

a) metoder för säkerhetskontroller, tillträdeskontroll och andra säkerhetsåtgärder,

b) metoder för att utföra säkerhetsinspektioner och säkerhetsundersökningar av 

luftfartyg,

c) förbjudna föremål,
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d) specifikationer för och test av utrustning,

e) krav beträffande rekrytering och utbildning av personal,

f) definition av känsliga delar av behörighetsområden,

g) skyldigheter som åligger säkerhetsgodkända speditörer, kända avsändare och 

kontoavsändare samt valideringsförfaranden för dessa,

h) kategorier av personer, gods och luftfartyg som av objektiva skäl skall omfattas av 

särskilda säkerhetsförfaranden eller som skall undantas från säkerhetskontroll, 

tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder.

3. Kommissionen skall, genom att ändra denna förordning genom ett beslut i enlighet med det 

föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.3, fastställa kriterier i syfte att 

möjliggöra för medlemsstaterna att göra undantag från de gemensamma grundläggande 

standarderna i punkt 1 och att på grundval av en lokal riskbedömning anta alternativa 

säkerhetsåtgärder som ger en tillfredsställande skyddsnivå. Denna typ av alternativa 

åtgärder skall vara motiverade av skäl som rör luftfartygets storlek eller flygningarnas art, 

omfattning eller frekvens eller av annan relevant verksamhet.

Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma 

förfarande som avses i artikel 15.4.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådana åtgärder.
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4. Medlemsstaterna skall se till att de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 

tillämpas på deras territorium. Om en medlemsstat har skäl att tro att 

luftfartssäkerhetsnivån har äventyrats genom en brist i säkerheten skall den se till att 

lämpliga och omedelbara åtgärder vidtas för att rätta till bristen och säkerställa fortsatt 

skydd av den civila luftfarten.

Artikel 5

Strängare åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna

1. Medlemsstaterna får tillämpa strängare åtgärder än de gemensamma grundläggande 

standarderna i artikel 4. När de gör detta skall det ske på grundval av en riskbedömning 

och vara förenligt med gemenskapslagstiftningen. Åtgärderna skall vara relevanta, 

objektiva, icke diskriminerande och stå i proportion till den risk som avses.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådana åtgärder så snart som möjligt 

efter tillämpningen. När kommissionen har mottagit sådan information skall den 

vidarebefordra den till de andra medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna behöver inte underrätta kommissionen om de berörda åtgärderna 

begränsas till en viss flygning på ett visst datum.
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Artikel 6

Säkerhetsrelaterade åtgärder som begärs av tredjeländer

1. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella bilaterala avtal som gemenskapen är part 

i skall en medlemsstat underrätta kommissionen om säkerhetsrelaterade åtgärder som 

begärs av ett tredjeland i samband med flygningar från en flygplats i en medlemsstat till 

eller över tredjelandet, om dessa åtgärder skiljer sig från de gemensamma grundläggande 

standarderna i artikel 4.

2. Kommissionen skall på den berörda medlemsstatens begäran eller på eget initiativ granska 

tillämpningen av alla åtgärder som meddelas enligt punkt 1 och får, i enlighet med 

förfarandet i artikel 15.2, utarbeta ett lämpligt svar till det berörda tredjelandet.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas om

a) den berörda medlemsstaten tillämpar de aktuella åtgärderna i enlighet med artikel 5, 

eller

b) tredjelandets begäran begränsas till en viss flygning på ett visst datum.
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Artikel 7

Berörd myndighet

När det är två eller fler organ som är engagerade i civilluftfartsskyddet i en medlemsstat, skall den 

medlemsstaten utse en enda myndighet (nedan kallad "den berörda myndigheten") som skall ha 

ansvaret för att samordna och övervaka genomförandet av de gemensamma grundläggande 

standarderna i artikel 4.

Artikel 8

Nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart

1. Varje medlemsstat skall utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett nationellt säkerhetsprogram 

för civil luftfart.

I programmet skall ansvaret för genomförandet av de gemensamma grundläggande 

standarderna i artikel 4 fastställas, och det skall innehålla en beskrivning av de åtgärder 

som skall genomföras av operatörer och verksamhetsutövare i detta syfte.

2. Den berörda myndigheten skall se till att operatörer och verksamhetsutövare som den 

bedömer har ett befogat intresse får tillgång, om de behöver det, till en skriftlig utgåva av 

lämpliga avsnitt av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart.
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Artikel 9

Nationellt program för kvalitetskontroll

1. Varje medlemsstat skall utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett nationellt program för 

kvalitetskontroll.

Programmet skall göra det möjligt för medlemsstaten att kontrollera kvaliteten på 

luftfartsskyddet i syfte att övervaka efterlevnaden av denna förordning och av

medlemsstatens nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten.

2. Specifikationerna för det nationella programmet för kvalitetskontroll skall antas genom 

ändring av denna förordning genom tillägg av en bilaga i enlighet med det föreskrivande 

förfarande med kontroll som avses i artikel 15.3.

Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma 

förfarande som avses i artikel 15.4.

Programmet skall göra det möjligt att snabbt upptäcka och åtgärda brister. Det skall också

innehålla bestämmelser om att alla de flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare med 

ansvar för genomförandet av luftfartsskyddsstandarderna i den berörda medlemsstaten 

regelbundet skall övervakas av den berörda myndigheten eller under överinseende av

denna.



14039/1/06 REV 1 JM/lt,lh 19
DG C III SV

Artikel 10

Säkerhetsprogram för flygplatser

1. Varje flygplatsoperatör skall utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett säkerhetsprogram för 

flygplatsen i fråga. 

Programmet skall innehålla en beskrivning av de metoder och förfaranden som 

flygplatsoperatören skall tillämpa för att uppfylla kraven såväl i denna förordning som i det 

nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart i den medlemsstat där flygplatsen är 

belägen.

Programmet skall innehålla bestämmelser om intern kvalitetskontroll med en beskrivning 

av hur flygplatsoperatören skall övervaka att dessa metoder och förfaranden efterlevs.

2. Säkerhetsprogrammet för flygplatsen till lämnas in till den berörda myndigheten, som vid 

behov får vidta ytterligare åtgärder.

Artikel 11

Säkerhetsprogram för lufttrafikföretag

1. Varje lufttrafikföretag skall utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett eget säkerhetsprogram.

Programmet skall innehålla en beskrivning av de metoder och förfaranden som 

lufttrafikföretaget skall tillämpa för att uppfylla kraven såväl i denna förordning som i det 

nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart i den medlemsstat från vilken det 

tillhandahåller tjänster.
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Programmet skall innehålla bestämmelser om intern kvalitetskontroll med en beskrivning 

av hur lufttrafikföretaget skall övervaka att dessa metoder och förfaranden efterlevs.

2. Säkerhetsprogrammet för lufttrafikföretaget skall på begäran lämnas in till den berörda 

myndigheten, som vid behov får vidta ytterligare åtgärder.

3. Om ett säkerhetsprogram för ett EG-lufttrafikföretag har godkänts av den berörda 

myndigheten i den medlemsstat som utfärdat den operativa licensen, skall 

lufttrafikföretaget i alla medlemsstater anses ha uppfyllt kraven i punkt 1. Detta skall inte 

påverka en medlemsstats rätt att av ett lufttrafikföretag begära närmare uppgifter om 

genomförandet av

a) de säkerhetsrelaterade åtgärder som medlemsstaten tillämpar enligt artikel 5,

och/eller

b) lokala förfaranden som gäller vid de flygplatser som betjänas.

Artikel 12

Säkerhetsprogram för verksamhetsutövare 

1. Varje verksamhetsutövare som enligt det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart 

som avses i artikel 8 skall tillämpa standarder för luftfartsskydd skall utarbeta, tillämpa och 

upprätthålla ett säkerhetsprogram för verksamhetsutövare.
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Programmet skall innehålla en beskrivning av de metoder och förfaranden som 

verksamhetsutövaren skall tillämpa för sin verksamhet i en medlemsstat för att där följa det 

nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart.

Programmet skall innehålla bestämmelser om intern kvalitetskontroll med en beskrivning 

av hur verksamhetsutövaren själv skall övervaka att dessa metoder och förfaranden 

efterlevs.

2. Programmet skall på begäran lämnas in till den berörda myndigheten i den berörda 

medlemsstaten, vilken vid behov får vidta ytterligare åtgärder.

Artikel 13

Kommissionens inspektioner

1. Kommissionen skall i samarbete med den berörda myndigheten i den berörda 

medlemsstaten utföra inspektioner, inklusive inspektioner av flygplatser, operatörer och 

verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd, för att övervaka 

medlemsstaternas tillämpning av denna förordning och vid behov lämna 

rekommendationer om förbättring av luftfartsskyddet. Den berörda myndigheten skall i 

detta syfte skriftligen informera kommissionen om alla flygplatser med civil luftfart på 

dess territorium som inte omfattas av artikel 4.3.

Förfaranden för genomförandet av kommissionens inspektioner skall antas i enlighet med 

förfarandet i artikel 15.2.
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2. Kommissionens inspektioner av flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare som 

tillämpar standarder för luftfartsskydd skall ske oanmälda. Kommissionen skall i god tid 

före en inspektion underrätta den berörda medlemsstaten därom.

3. Kommissionens inspektionsrapporter skall delges den berörda myndigheten i den 

medlemsstat som berörs, vilken i sitt svar skall ange vilka åtgärder som vidtagits för att 

åtgärda konstaterade brister.

Rapporten och den berörda myndighetens svar skall sedan delges den berörda myndigheten 

i de övriga medlemsstaterna.

Artikel 14

Spridning av information

Följande dokument skall betraktas som "sekretessbelagda EU-handlingar" i den mening som avses i 

beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom, och skall inte vara offentliga:

a) Åtgärder och förfaranden enligt artiklarna 4.2, 4.3, 5.1 och 6.1, om de innehåller känslig 

säkerhetsinformation.

b) Kommissionens inspektionsrapporter och svaren från berörda myndigheter enligt 

artikel 13.3.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.
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2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1−5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG 

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1, 5a.2 och 5a.6 och artikel 7 i beslut 

1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 16

Sanktioner

Medlemsstaterna skall fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna 

förordning, och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna skall vara

effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 17

Upphävande

Förordning (EG) nr 2320/2002 skall upphöra att gälla.
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Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den ...∗, med undantag av artiklarna 4.2, 4.3, 9.2, 13.1 och 15, 

vilka skall tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

  

∗ Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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BILAGA

GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDER (ARTIKEL 4)

1. SÄKERHETEN PÅ FLYGPLATSER

1.1 Krav vid planeringen av flygplatser

1. När nya flygplatsanläggningar utformas och byggs eller när redan befintliga 

flygplatsanläggningar ändras skall full hänsyn tas till de krav för genomförande 

av de gemensamma grundläggande standarder som anges i denna bilaga och dess 

genomförandeakter.

2. På flygplatserna skall följande områden upprättas:

a) Landsida.

b) Flygsida.

c) Behörighetsområden.

d) Känsliga delar av behörighetsområden.

1.2 Tillträdeskontroll

1. Tillträdet till flygsidan skall vara begränsat i syfte att förhindra att obehöriga personer och 

fordon kommer in på dessa områden.
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2. Tillträdet till behörighetsområdena skall kontrolleras i syfte att säkerställa att inga 

obehöriga personer eller fordon kommer in på dessa områden.

3. Personer och fordon får endast beviljas tillträde till flygsida och behörighetsområden om 

de uppfyller de föreskrivna säkerhetsvillkoren.

4. Personer, inbegripet flygbesättningsmedlemmar, skall med tillfredsställande resultat ha 

genomgått en säkerhetsprövning innan antingen ett identitetskort för 

besättningsmedlemmar eller ett behörighetskort med tillstånd för obeledsagat tillträde till 

behörighetsområden utfärdas till dem.

1.3 Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål

1. Andra personer än passagerare skall, tillsammans med de föremål de medför, vid tillträde 

till behörighetsområden kontinuerligt och slumpmässigt säkerhetskontrolleras i avsikt att 

förhindra att förbjudna föremål förs in på dessa områden.

2. Alla andra personer än passagerare skall, tillsammans med föremål de medför, vid tillträde 

till känsliga delar av behörighetsområden säkerhetskontrolleras i avsikt att förhindra att 

förbjudna föremål förs in på dessa områden.

1.4 Inspektion av fordon

Fordon skall vid inpassering till behörighetsområden inspekteras i avsikt att förhindra att förbjudna 

föremål förs in på dessa områden.
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1.5 Övervakning, patrullering och andra fysiska kontroller

Övervakning, patrullering och andra fysiska kontroller skall vidtas på flygplatser och, vid behov, i 

angränsande områden till vilka allmänheten har tillträde, så att det blir möjligt att upptäcka personer 

som uppträder misstänkt och svagheter som skulle kunna utnyttjas för att begå olagliga handlingar 

samt att hindra personer från att begå sådana handlingar.

2. AVGRÄNSADE OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSERNA

För att säkerställa att de säkerhetsstandarder som tillämpas på luftfartyg, passagerare, bagage, frakt 

och post inte äventyras, skall luftfartyg som står parkerade i avgränsade områden på flygplatser, och 

som omfattas av alternativa åtgärder i enlighet med artikel 4.3, hållas åtskilda från luftfartyg som 

till fullo omfattas av de gemensamma grundläggande standarderna.

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG

1. Ett luftfartyg skall före avgång genomgå en säkerhetsinspektion eller 

säkerhetsundersökning med syftet att säkerställa att det inte finns några förbjudna föremål 

ombord. Ett luftfartyg får vid transitering göras till föremål för andra lämpliga åtgärder.

2. Varje luftfartyg skall skyddas från obehörig åtkomst.
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4. PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

4.1 Säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage

1. Alla passagerare som påbörjar en resa, transfererar eller transiterar skall tillsammans med 

sitt kabinbagage genomgå säkerhetskontroll så att förbjudna föremål hindras från att föras 

in på behörighetsområden eller ombord på ett luftfartyg.

2. Transferpassagerare och deras kabinbagage får undantas från säkerhetskontroll förutsatt att

a) de anländer från en medlemsstat, såvida inte kommissionen eller den medlemsstaten 

har tillhandahållit information om att dessa passagerare och deras kabinbagage inte 

kan anses ha genomgått säkerhetskontroll som uppfyller de gemensamma 

grundläggande standarderna, eller att

b) de anländer från ett tredjeland vars tillämpade skyddsstandarder anses vara 

likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med 

förfarandet i artikel 15.2.

3. Transitpassagerare och deras kabinbagage får undantas från säkerhetskontroll förutsatt att

a) de stannar ombord på luftfartyget, eller att

b) de inte blandas med andra säkerhetskontrollerade avresande passagerare än dem som 

går ombord på samma luftfartyg, eller att
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c) de ankommer från en medlemsstat, såvida inte kommissionen eller den 

medlemsstaten har tillhandahållit information om att dessa passagerare och deras 

kabinbagage inte kan anses ha genomgått säkerhetskontroll som uppfyller de 

gemensamma grundläggande standarderna, eller att

d) de ankommer från ett tredjeland vars tillämpade skyddsstandarder anses vara 

likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med 

förfarandet i artikel 15.2.

4.2 Skydd av passagerare och kabinbagage

1. Passagerare och deras kabinbagage skall skyddas från obehörig åtkomst från den plats där 

de genomgår säkerhetskontroll fram till dess att det luftfartyg med vilket de skall resa 

avgår.

2. Avresande passagerare som genomgått säkerhetskontroll får inte blandas med 

ankommande passagerare, såvida inte

a) passagerarna ankommer från en medlemsstat, förutsatt att kommissionen eller den 

medlemsstaten inte har tillhandahållit information om att dessa passagerare och deras 

kabinbagage inte kan anses ha genomgått en säkerhetskontroll som uppfyller de 

gemensamma grundläggande standarderna, eller

b) passagerarna ankommer från ett tredjeland vars tillämpade skyddsstandarder anses 

vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med 

förfarandet i artikel 15.2.
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4.3 Potentiellt störande passagerare

Det skall vidtas lämpliga säkerhetsrelaterade åtgärder före avgång i fråga om potentiellt störande 

passagerare.

5. LASTRUMSBAGAGE

5.1 Säkerhetskontroll av lastrumsbagage

1. Allt lastrumsbagage skall säkerhetskontrolleras innan det lastas ombord på ett luftfartyg i 

syfte att förhindra att förbjudna föremål förs in på behörighetsområden och ombord på 

luftfartyg.

2. Transferbagage får undantas från säkerhetskontroll förutsatt att

a) det ankommer från en medlemsstat, såvida inte kommissionen eller den 

medlemsstaten har tillhandahållit information om att detta lastrumsbagage inte kan 

anses ha genomgått en säkerhetskontroll som uppfyller de gemensamma 

grundläggande standarderna, eller att

b) det ankommer från ett tredjeland vars tillämpade skyddsstandarder anses vara 

likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna i enlighet med 

förfarandet i artikel 15.2.

3. Transiterande lastrumsbagage får undantas från säkerhetskontroll om det stannar ombord 

på luftfartyget.
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5.2 Skydd av lastrumsbagage

Lastrumsbagage som skall transporteras på ett luftfartyg skall skyddas mot obehörig åtkomst från 

och med den plats där det genomgår säkerhetskontroll eller tas om hand av lufttrafikföretaget, 

beroende på vilket som inträffar först, fram till dess att det luftfartyg med vilket det skall 

transporteras avgår.

5.3 Bagagets anknytning till passagerare

1. Varje enskilt lastrumsbagage skall identifieras som beledsagat eller obeledsagat bagage.

2. Obeledsagat lastrumsbagage får inte transporteras, såvida inte det berörda bagaget skilts 

från passageraren på grund av omständigheter utanför dennes kontroll eller har genomgått 

kompletterande säkerhetsåtgärder.

6. FRAKT OCH POST

6.1 Säkerhetsåtgärder för frakt och post

1. All frakt och post skall genomgå säkerhetsåtgärder innan det lastas på ett luftfartyg. Ett 

lufttrafikföretag får inte acceptera frakt eller post för transport på ett luftfartyg med mindre

lufttrafikföretaget självt har genomfört sådan kontroll eller en säkerhetsgodkänd speditör, 

en känd avsändare eller en kontoavsändare har bekräftat och redovisat uppgifter om att 

frakten eller posten genomgått säkerhetsåtgärder.

2. För transfererande frakt och post får alternativa säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med 

föreskrifterna i en genomförandeakt.
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3. Transiterande frakt och post som stannar ombord på luftfartyget får undantas från 

säkerhetsåtgärder.

6.2 Skydd av frakt och post

1. Frakt och post som skall transporteras ombord på ett luftfartyg skall skyddas mot obehörig 

åtkomst från det ögonblick då säkerhetsåtgärder vidtas fram till dess att det luftfartyg med 

vilket de skall transporteras avgår.

2. Frakt och post som efter säkerhetsåtgärder inte på ett tillfredsställande sätt skyddas mot 

obehörig åtkomst skall säkerhetskontrolleras.

7. LUFTTRAFIKFÖRETAGENS POST OCH MATERIEL

Lufttrafikföretagens post och materiel skall genomgå säkerhetsåtgärder och sedan skyddas fram till 

dess att de lastas på luftfartyget, i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs ombord på 

luftfartyget.

8. FÖRNÖDENHETER OMBORD

Förnödenheter ombord, inklusive catering, som är avsedda att transporteras eller användas ombord 

på luftfartyget under flygningen skall genomgå säkerhetsåtgärder och sedan skyddas fram till dess 

att de lastas på luftfartyget, i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs ombord på luftfartyget.
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9. VARULEVERANSER TILL FLYGPLATSEN

Varuleveranser som är avsedda för försäljning eller användning inom flygplatsernas 

behörighetsområden, inklusive varuleveranser till butiker för skattefri försäljning och till 

restauranger, skall genomgå säkerhetsåtgärder i syfte att förhindra att förbjudna föremål förs in till 

dessa områden.

10. SÄKERHETSRELATERADE ÅTGÄRDER UNDER FLYGNING

1. Utan att det påverkar tillämpliga flygsäkerhetsregler

a) skall obehöriga personer hindras från att komma in i cockpit under flygning,

b) skall potentiellt störande passagerare omfattas av lämpliga säkerhetsrelaterade 

åtgärder under flygning.

2. Lämpliga säkerhetsrelaterade åtgärder, t.ex. utbildning av cockpit- och kabinpersonalen, 

skall vidtas för att förhindra olagliga handlingar under flygning.

3. Vapen får inte transporteras i ett luftfartygs kabin eller cockpit, såvida inte de berörda 

staterna har beviljat tillstånd för detta i enlighet med sin nationella lagstiftning.

4. Punkt 3 skall även gälla säkerhetsvakter ombord om de bär vapen.
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11. REKRYTERING OCH UTBILDNING AV PERSONAL

1. Personer som genomför eller ansvarar för genomförandet av säkerhetskontroll, 

tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder skall rekryteras, utbildas och vid behov 

certifieras för att säkerställa att de är lämpliga för anställning och har den kompetens som 

krävs för att utföra de uppgifter de tilldelas.

2. Andra personer än passagerare som behöver ha tillträde till behörighetsområden skall 

genomgå utbildning i luftfartsskydd innan vare sig behörighetskort eller 

besättningsidentitetskort får utfärdas.

3. Sådan utbildning som avses i punkterna 1 och 2 skall ske initialt och återkommande.

4. Instruktörer som ansvarar för utbildning av sådana personer som avses i punkterna 1 och 2 

skall ha erforderlig kompetens.

12. SÄKERHETSUTRUSTNING

Den utrustning som används för säkerhetskontroll, tillträdeskontroll eller andra säkerhetsåtgärder 

skall kunna utföra säkerhetsåtgärderna i fråga.
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I. Inledning

I september 2005 lade kommissionen fram ett förslag till rådets förordning om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma 

skyddsregler för den civila luftfarten 1. Förordningen, som utarbetades och antogs som svar på 

terroristattackerna den 11 september 2001 i Förenta staterna, har varit i kraft sedan 

januari 2003. Det anses nödvändigt ersätta av förordning 2320/2002 med en ny text eftersom 

dess tillämpning har givit upphov till ett antal problem.

Den 15 juni 2006 antog Europaparlamentet sitt yttrande vid första behandlingen med 

85 ändringsförslag.

Rådet behandlade ingående frågan om huruvida det var möjligt att vid första behandlingen nå 

en överenskommelse med Europaparlamentet om texten till utkastet till förordning. Under 

informella kontakter med Europaparlamentets företrädare framgick det emellertid att frågan 

om finansieringen av skyddsåtgärderna behöver studeras mer ingående för att man skall 

komma fram till en text som alla parter kan acceptera. Rådet beslöt därför att anta en 

gemensam ståndpunkt med beaktande av så många som möjligt av Europaparlamentets 

ändringar vid första behandlingen och försöka nå en uppgörelse med Europaparlamentet i ett 

senare skede.

Efter juristlingvisternas granskning av hela texten antog rådet sin gemensamma ståndpunkt 

den 11 december 2006. Vid antagandet av ståndpunkten tog rådet stor hänsyn till 

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen och godkände 46 ändringar.

Rådet noterade också Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande. 

  
1 EGT L 355, 30.12.2002, s. 1.
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II. Analys av den gemensamma ståndpunkten

Rådet kunde enas om huvudlinjerna i kommissionens förslag. Rådet beslöt emellertid att på 

vissa punkter göra ändringar i texten för att allmänt göra den tydligare, enklare och lättare att 

förstå.

De mest betydelsefulla ändringarna som rådet gjort i kommissionens förslag avser 

två områden som identifieras nedan: 

För det första har rådet när det gäller kommittéförfarandet tagit hänsyn till de nya regler som 

antogs av rådet i juli 20061. Det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, som införs med 

de nya reglerna och som ger Europaparlamentet ökade befogenheter, anges i artiklarna 4.3, 

och 9.2 i utkastet till förordning. Artikel 4.3 avser kriterier för när en medlemsstat kan göra 

undantag från grundläggande standarder när det gäller små flygplatser och små flygplan. 

Artikel 9.2 anger de specifikationer som skall tillämpas för medlemsstaterna nationella 

program för kvalitetskontroll.

För det andra tillåter artikel 5.2 (2) medlemsstaterna att tillämpa strängare nationella åtgärder 

än dem som föreskrivs i förordningen. Med hänsyn till de frågor som står på spel, allvaret i de 

olika säkerhetshoten och de snabba förändringarna av de förhållanden som omger dessa hot, 

ansåg rådet att medlemsstaterna bör ha tillräckligt handlingsutrymme för att kunna införa 

kompletterande och särskilda åtgärder som de bedömer nödvändigt. Sådana åtgärder bör 

enligt rådets uppfattning inte kräva särskild motivering på gemenskapsnivå.

När det gäller de av Europaparlamentet föreslagna ändringar kunde rådet helt eller delvis 

godkänna följande 46 ändringar:

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 och 84.

  
1 EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
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Rådet kunde däremot inte godkänna några av de övriga ändringarna. Framförallt gäller detta 

ändringarna 3, 35, 43 och 44 om finansiering av skyddsåtgärder enligt förordningen. Rådet 

anser att det är olämpligt att en förordning som denna, som är av teknisk natur, innehåller 

krav och skyldigheter avseende finansiering. Subsidiaritetsprincipen fastslår att sådana frågor 

skall tas upp på nationell nivå.

Flera ändringar kunde inte godtas i sin helhet eller till en del eftersom de utsträckte 

förordningens räckvidd utanför de säkerhetsmål som förordningen är utformad för att uppnå. 

Detta är fallet när det gäller ändringarna 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 och 85. Ändringarna 1, 10, 13, 

14, 16, 18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 och 74 kan inte godtas i sin helhet eller till en del 

därför att de står i strid med andra delar av utkastet till förordning, inte gör något avgörande 

tillägg till texten och inte heller överensstämmer med den accepterade terminologin när det 

gäller skyddsregler för luftfart. Slutligen kunde ändringarna 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 

64, 69, 70, 71, 75, 76 och 83 inte godtas, i sin helhet eller till en del därför att rådet anser att 

de antingen är alltför detaljerade för denna typ av förordning, inte överensstämmer med 

gemenskapens institutionella ramverk eller innehåller regler som kan komma att visa sig 

opraktiska vid tillämpningen antingen av medlemsstaterna eller av de ekonomiska aktörerna.

III. Slutsatser 

Rådet hävdar att texten i dess gemensamma ståndpunkt är väl avpassad och väl avvägd. Rådet 

anser att dess gemensamma ståndpunkt väl återger de syften som ligger till grunden för 

flertalet av parlamentets ändringar.

Rådet vill understryka de stora ansträngningar som gjorts för att säkerställa en 

överenskommelse om denna förordning i ett tidigt skede och hyser förtroende för att den 

gemensamma ståndpunkten kommer att göra det möjligt att nå ett snabbt antagande av 

lagstiftningen i vederbörlig ordning.

________________________
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UTTALANDEN FRÅN KOMMISSIONEN

Artikel 5.2 och 5.3 (ändrade), "Strängare åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna"

Kommissionen anser inte att det är lämpligt att ändra förslaget innan Europaparlamentet har avgivit 

sitt yttrande om ändringen av artikel 5.2 och 5.3 i den gemensamma ståndpunkten jämfört med 

kommissionens ursprungliga förslag, särskilt inte vad gäller bestämmelserna om genomförande av 

kommittéförfarandet för granskning och godkännande av strängare åtgärder som tillämpas av

medlemsstaterna.

Artikel 6, "Säkerhetsåtgärder som begärs av tredjeländer"

Vid beslut om att handla på eget initiativ eller ej enligt artikel 6.2 kommer kommissionen att 

beakta huruvida begäran specifikt avser den medlemsstat som lämnar meddelandet, eller har riktats 

eller kommer att riktas även till andra medlemsstater.
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Artikel 18, "Ikraftträdande"

Under tiden från och med att denna förordning träder i kraft till och med den dag artikel 11 

tillämpas kommer kommissionen att tolka och tyda artikel 5.4 i förordning (EG) nr 2320/2002 mot 

bakgrund av artikel 11 i den här förordningen.

Bilagan – kapitel 6, "Frakt och post"

Kommissionen inser att post är en särskild form av frakt och därför bör omfattas av särskilda 

säkerhetsåtgärder. Dessa kontroller bör stå i proportion till risknivån och bör också genomföras i en 

strävan att de inte skall inverka negativt vare sig på postsektorns kommersiella åtaganden eller på 

dess skyldigheter av allmänt intresse.

De detaljerade kraven på säkerhetsåtgärder för post kommer att fastställas i tillämpningslagstiftning, 

men kommissionen inser att postsektorn önskar stabila regler. Det är därför kommissionen avsikt att 

tillämpningslagstiftningen skall grundas på EG:s gällande säkerhetskrav för post och den kommer 

särskilt inledningsvis att behålla de särskilda reglerna för post som befordras med postluftfartyg. 

Kommissionen avser dessutom att lägga fram utkastet till tillämpningsbestämmelser för post innan 

förordning (EG) nr 2320/2002 och dess tillämpningsakter upphävs så att kontinuiteten säkerställs 

genom att alla upphävda rättsakter omedelbart ersätts.

Bilagan – kapitel 10, "Säkerhetsrelaterade åtgärder under flygning" 

I fråga om punkterna 3 och 4 i kapitel 10 enligt den gemensamma ståndpunkten vill kommissionen 

klargöra att den varken strävar efter att ålägga eller förbjuda medlemsstaterna att tillåta att vapen 

medförs på flygningar. Kommissionen erkänner att det tillkommer varje enskild medlemsstat att 

besluta om huruvida vapen för eventuellt bruk av statstjänstemän får medföras på luftfartyg.

________________________
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2005/0191 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets 
förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(2005) 429 slutlig – 2005/0191 (COD)): 

22.9.2005 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 20.4.2006 

Datum för Europaparlamentets yttrande i första behandlingen: 15.6.2006 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 11.12.2006 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma 
skyddsregler för den civila luftfarten har varit i kraft sedan januari 2003. Erfarenheterna från 
kommissionens inspektioner och den dagliga tillämpningen av förordningen i 
medlemsstaterna visar att den snabba överföringen till lagstiftning av en rad icke-
obligatoriska rekommendationer som utarbetats av medlemsstaterna, på grund av det snabba 
utarbetandet och antagandet av förordningen till följd av händelserna den 11 september 2001, 
har gett upphov till ett antal problem som gjort det svårt att genomföra förordningen på ett 
stringent sätt.  

Kommissionen har därför föreslagit att förordningen skall ändras för att ytterligare förtydliga, 
förenkla och harmonisera de rättsliga kraven i syfte att förbättra det allmänna skyddet av den 
civila luftfarten. Den nya ramförordningen bör endast innehålla de grundläggande principerna 
för vad som måste göras för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar, medan 
tekniska och andra förfaranden för hur detta skall gå till bör fastställas i 
genomföranderättsakter. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Intensiva kontakter har förts mellan de tre institutionerna för att snabbt uppnå enighet i andra 
behandlingen av detta ärende. Detta kunde dock inte uppnås, framför allt på grund av frågan 
om finansieringen av skyddet, där Europaparlamentet i första behandlingen införde flera 
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ändringar syftande till att få medlemsstaterna att betala åtminstone en del av kostnaderna för 
luftfartsskyddet.  

Rådets gemensamma ståndpunkt, som antogs enhälligt, underminerar inte de centrala syftena 
och det allmänna tillvägagångssättet i kommissionens förslag.  

Två frågor som har tagits upp i rådet bör särskilt nämnas. 

Det första är tillämpningen av nya kommittéförfaranden. Dessa måste anpassas till de 
nyligen antagna reglerna i rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av 
beslut 1999/468/EG, som ökar Europaparlamentets kontrollbefogenheter över autonoma 
rättsakter som antas genom kommittéförfarande. Enligt rådets mening borde det 
lagstiftningsförfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG tillämpas 
på både artikel 4.3, där kriterierna fastställs för när medlemsstaterna skall beviljas undantag 
från de gemensamma standarderna för mindre flygplatser och mindre luftfartyg, och på artikel 
9.2, där specifikationer fastställs för medlemsstaternas nationella program för 
kvalitetskontroll. Kommissionen delar rådets syn på detta. 

Den andra frågan gäller strykningen av bestämmelsen att kommissionen skall granska 
strängare åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna. I artikel 5.2 i kommissionens 
förslag föreslog kommissionen att den skulle ha möjlighet granska om strängare åtgärder som 
tillämpas av en medlemsstat verkligen bygger på en riskbedömning och om åtgärderna är 
relevanta, objektiva, icke diskriminerande och står i proportion till den risk som avses. När så 
inte är fallet skulle kommissionen efter samråd med kommittén – och sedan även rådet – 
kunna besluta att den berörda medlemsstaten inte har rätt att fortsätta tillämpa dessa strängare 
åtgärder. Denna bestämmelse ströks av rådet, vilket kommissionen vände sig emot i en 
förklaring. (Se bilagan). 

För att politisk enighet skall kunna uppnås om den gemensamma ståndpunkten förklarade 
kommissionen också hur den kommer att tolka artikel 6, artikel 18 och kapitel 10 samt sina 
avsikter när det gäller kapitel 6. (Se bilagan). 

4. DETALJERADE KOMMENTARER FRÅN KOMMISSIONEN 

1. Ändringsförslag från Europaparlamentet som godtagits av kommissionen och 
som helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 2, 4, 11, 15, 17, 23-30, 33, 34, 37, 40, 46-49, 53-56, 58, 65-68, 73, 77-79 och 
82 är alla kopplade till förtydliganden, bättre formuleringar, mer exakta formuleringar eller 
anpassning till andra bestämmelser i förslaget. Detta innefattar distinktionen mellan frakt och 
post samt fastställande av kriterier för mindre flygplatser och mindre luftfartyg. 

I ändringsförslag 7 anges att målet ”one-stop security” för alla flygningar inom EU bör 
främjas. 

Ändringsförslag 8 och 12 avser flygplatsen i Gibraltar, som omfattas av en ny 
ministerförklaring som antogs i Cordoba den 18 september 2006.  

Ändringsförslag 51 rör erkännande av EG-säkerhetsprogram för lufttrafikföretag av andra 
medlemsstater än den som godkänt programmet.  
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2. Ändringsförslag från Europaparlamentet som kommissionen inte godkänt och 
som inte helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 3, 35, 43 och 44 om finansieringen av skyddsåtgärderna avvisas av rådet. 
Kommissionen delar rådets åsikt att det inte är lämpligt att en teknisk förordning innehåller 
krav eller skyldigheter som rör finansieringen av luftfartsskyddet.  

Enligt ändringsförslag 6 och delar av ändringsförslag 57 skall Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet (EASA) utföra inspektioner avseende luftfartsskydd. Det finns dock en tydlig 
distinktion mellan flygsäkerhet och luftfartssäkerhet som bör bibehållas: flygsäkerhet avser 
konstruktion och användning av luftfartyg, medan luftfartssäkerhet avser förebyggande av 
olagliga handlingar. Luftfartssäkerheten ligger helt klart utanför EASA:s ansvarsområde och 
det är inte lämpligt att låta denna förordning ändra på det. 

Ändringarna 19, 36 och 85 avser säkerhetsprövning av personal. Kommissionen anser att 
dessa ändringar sträcker sig utanför förordningens tillämpningsområde, eftersom de skulle 
beröra de nationella säkerhetstjänsternas arbete, I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör 
gemenskapen inte fastställa harmoniserade regler för säkerhetsprövning. När det gäller 
säkerhetsprövning av piloter kan kommissionen stödja syftet, men pilotcertifiering ligger 
utanför denna förordnings tillämpningsområde. 

Delar av ändringsförslag 20 och 21 ändrar definitionen av både transfererande och 
transiterande passagerare, frakt och post på ett sätt som inte kan godtas. Endast byte av 
luftfartyg, och inte ändrat flightnummer, ändrar säkerhetsstatusen för passagerare, bagage, 
frakt och post. Om dessa ändringar skulle godtas skulle det få till följd att passagerare, 
bagage, frakt och post vid transitering skulle behöva stiga respektive lastas av och genomgå 
ny screening, bara för att flightnumret ändras vid transitpunkten. Detta är varken nödvändigt 
eller önskvärt. 

Ändringsförslag 22, som breddar definitionen av passagerare som riskerar att uppträda 
störande, anses onödigt och omöjligt att kontrollera efterlevnaden av. Ett lufttrafikföretag har 
alltid rätt att av säkerhetsskäl vägra passagerare som beter sig illa att stiga ombord. Dessutom 
är det oklart hur man i förväg skall kunna bedöma att en persons beteende kommer att hota 
säkerheten på en flygning – hur identifierar man en potentiell kapare på flygplatsen? 

Genom ändringsförslag 32 införs en definition av kontinuerlig och slumpmässig kontroll 
(”continuous random check”). Denna term finns dock inte med i förordningen och därmed 
finns det ingen anledning att definiera den. 

Enligt ändringsförslag 38 skall en risk- och konsekvensbedömning göras för varje 
tillämpningåtgärd och tillämpningsförfarande som skall antas, vilket innefattar de beräknade 
kostnaderna. Den övergripande politiken för luftfartsskydd kommer att vara föremål för en 
risk- och konsekvensbedömning, men det skulle inte vara lämpligt att låta detta gälla för 
enskilda åtgärder och förfaranden. Inrättandet av en rådgivande grupp för berörda parter (se 
ändringsförslag 61) kommer att ge ett forum för ingående bedömning av tillämpningsåtgärder 
och tillämpningsförfaranden. 

Enligt ändringsförslag 41 och 42 skall medlemsstaterna underrätta och rådgöra med 
kommittén innan de tillämpar strängare åtgärder. Institutionellt sett är det inte 
medlemsstaternas sak att underrätta eller rådgöra med en föreskrivande kommitté om åtgärder 
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som de vill vidta. Dessa kommittéer har till uppgift att bistå kommissionen i dess 
lagstiftningsarbete.  

Ändringsförslag 45 om utarbetande av svar till ett tredjeland som ställer krav på 
säkerhetsåtgärder för flygningar från en EU-flygplats har delvis införts. Kravet på samråd 
skall genomföras med det berörda tredjelandet före svaret anses dock vara olämpligt att införa 
i en gemenskapsförordning. 

Genom ändringsförslag 50 flyttas ansvaret för säkerhetsprogram för lufttrafikföretag från 
lufttrafikföretaget till medlemsstaterna och begränsar dessa programs skyldigheter gentemot 
det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart. Lufttrafikföretagen bör dock fullgöra 
skyldigheterna enligt både den här förordningen och det nationella säkerhetsprogrammet för 
civil luftfart, inte bara det senare. Kommissionens förslag ger också lufttrafikföretag, 
flygplatser och andra enheter liknande skyldigheter vilket skulle ändras med ändringen. 

Ändringsförslag 52 är inte konsekvent med ändringsförslag 53 som infördes i rådets 
gemensamma ståndpunkt. Kommissionen är enig med rådet om att rubriken till artikel 12 bör 
vara ”säkerhetsprogram för enheter”. 

Enligt ändringsförslag 59 skall kommissionen se till att alla europeiska flygplatser inspekteras 
minst gång inom fyra år från denna förordnings ikraftträdande. Detta skulle inte vara 
realistiskt, eftersom det antingen betyder att kommissionen skall genomföra 200 inspektioner 
per år (jämfört med omkring 30 inspektioner under 2005) eller, omvänt, att kommissionen 
tvingar in medlemsstaterna i en fyraårscykel för deras inspektioner av sina flygplatser, vilket 
är alltför sällan för de nationella myndigheternas inspektioner. 

Ändringsförslag 63 efterlyser fler luftfartsavtal med tredjeländer. Inte bara har artikel 17 
strukits av rådet eftersom den ansågs överflödig med tanke på hänvisningen till artikel 300 i 
fördraget, utan dessutom är det så att ingåendet av avtal om ömsesidigt erkännande inte 
nödvändigtvis bör kopplas till ingåendet av luftfartsavtal. 

Ändringsförslag 69, 70, 71, 75, 76 och 83 går in i detaljer på ett sätt som bör överlåtas till 
tillämpningslagstiftningen, även om kommissionen stöder syftet bakom dessa ändringsförslag. 

Ändringsförslag 74 säkerställer att lufttrafikföretag inte behöver vara säkerhetsgodkända 
speditörer. Ett lufttrafikföretag som säkerställer säkerhetskontroller för ett annat 
lufttrafikföretag måste dock alltid vara en säkerhetsgodkänd speditör. Hänvisningen till 
lufttrafikföretag införs därför uttryckligen också i definitionen av ”säkerhetsgodkänd 
speditör” (definition 24). 

Ändringsförslag 80 innebär en strävan att utvidga tillämpningsområdet utöver EG-
lufttrafikföretag. Tvärtemot principerna i internationell lag fastställs säkerhetsreglerna för 
flygningar av den stat där luftfartyget är registrerat och inte efter lufttrafikföretagets säte.  

3. Ändringsförslag från Europaparlamentet som godtagits av kommissionen och 
som helt eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 1, 10, 13, 16, 31 och 33 syftar till att understryka skälen till att det behövs 
regler om luftfartsskydd. De har ingen negativ inverkan på förordningens innehåll, men 
formuleringarna är inte anpassade till internationellt accepterad terminologi – luftfartsskydd 
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betyder att man förhindrar olagliga handlingar mot civila luftfartyg och därmed skyddar den 
civila luftfarten. 

Del av ändringsförslag 5 där ”kvalitet” ersätts med ”nivå”. Ett program för kvalitetskontroll 
kan omfatta både skyddets kvalitet och dess nivå. Av konsekvensskäl har det därför, med 
tanke på ändringsförslag 49 och 56, rekommenderats att även ordet ”kvalitet” skall behållas. 

I ändringsförslag 9 efterlyses en solidaritetsmekanism vid terroristattacker. Kommissionen 
erkänner att detta är en viktig fråga, samtidigt som konsekvenserna inte är begränsade till 
transportsektorn. 

I ändringsförslag 14 införs en definition av en flygplats. Kommissionen kunde godta denna 
ändring, trots att det inte är strikt nödvändigt att definiera en flygplats i den här förordningen.  

Genom ändringsförslag 18 ändras definitionen av ett avgränsat område. Denna ändring kunde 
godtas, även om den inte är nödvändig eftersom allmänheten är utestängd från alla områden 
på flygsidan. 

Ändringsförslag 39, som innebär att säkerhetskostnaderna skulle anges på biljetten eller på 
annat sätt, kunde godtas av kommissionen även om det inte är helt relevant för denna 
förordning. 

Enligt ändringsförslag 60 och 62 skall kommissionen skriva en årlig rapport. Kommissionen 
hade föredragit ändringsförslag 62, eftersom det i hög grad liknar formuleringen i artikel 11 i 
den befintliga förordningen 2320/2002. 

Genom ändringsförslag 61 inrättas en rådgivande grupp för berörda parter, på samma sätt som 
enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 om ramen för 
inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet. Den formaliserar den rådande 
situationen, där det redan finns en inofficiell rådgivande grupp för berörda parter.  

Ändringsförslag 64 om tillämpningsdatumet (ett år efter ikraftträdandet) kunde godtas av 
kommissionen, beroende på när denna förordning antas av Europaparlamentet och rådet. 

Enligt ändringsförslag 72 skall obeledsagat lastrumsbagage undergå lämpliga (”adequate”) 
säkerhetskontroller i stället för ytterligare (”additional”) säkerhetskontroller. Kommissionen 
kan godta denna formulering, eftersom fastställandet av säkerhetskraven fortfarande skulle 
överlåtas till tillämpningslagstiftningen. 

Ändringsförslag 81 omfattar kravet att ansvaret för att vidta åtgärder i samband med olagliga 
handlingar skall fastställas tydligt. Detta nya mandat till kommissionen kunde godtas. 

Ändringsförslag 84, som innebär att säkerhetsutrustning skall uppfylla godkända 
specifikationer, kunde godtas av kommissionen, om godkända (”approved”) ersätts av 
fastställda (”defined”) eftersom det ännu inte finns något gemenskapstäckande system för 
godkännande av utrustning. 
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5. SLUTSATS 

Kommissionen kan stödja den gemensamma ståndpunkt som antogs enhälligt den 11 
december 2006, eftersom det inte underminerar de grundläggande målen och det allmänna 
tillvägagångssättet för kommissionens förslag. 
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BILAGA 

Rådets och kommissionens förklaring som skall infogas i rådets mötesprotokoll 

Artikel 5.2 och 5.3 (ändrade), ”Strängare åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna” 

”Kommissionen anser inte att det är lämpligt att ändra kommissionens förslag förrän 
Europaparlamentet yttrat sig över ändringen av artikel 5.2 och 5.3 i den gemensamma 
ståndpunkten i jämförelse med kommissionens ursprungliga förslag, särskilt vad gäller 
bestämmelserna om genomförandet av komittéförfarandet när det gäller granskning och 
godkännande av strängare åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna.” 

Artikel 6 ”Säkerhetsåtgärder som begärs av tredjeländer” 

”När kommissionen beslutar om den skall agera på eget initiativ enligt artikel 6.2 eller inte, 
kommer hänsyn att tas till om begäran specifikt rör den medlemsstat som gjort underrättelsen 
eller om den har riktats, eller förmodligen kommer att riktas, även till andra medlemsstater”. 

Artikel 18 ”Ikraftträdande” 

”Under perioden mellan den här förordningens ikraftträdande och tillämpningsdatumet för 
artikel 11, kommer kommissionen att tolka och förstå artikel 5.4 i förordning (EG) nr 
2320/2002 mot bakgrund av artikel 11 i den här förordningen.” 

Bilaga – Kapitel 6, ”Frakt och post” 

”Kommissionen erkänner att post är en särskild typ av fraktgods och därför bör omfattas av 
särskilda säkerhetskontroller. Sådana kontroller skall stå i proportion till graden av risk och 
bör också utformas så att de inte har negativ inverkan på postsektorns kommersiella 
skyldigheter och samhällsuppdrag. 

De exakta kraven avseende säkerhetskontroller av post kommer att fastställas i 
tillämpningslagstiftning, men kommissionen erkänner postsektorns önskan att få stabila 
regler. Följaktligen är det kommissionens avsikt att tillämpningslagstiftningen skall baseras på 
befintliga EG-säkerhetskrav för post, vilket framför allt innebär att de särskilda reglerna för 
post som fraktas på postluftfartyg bibehålls till en början.  

Det är också kommissionens avsikt att utkastet till tillämpningsregler för post skall läggas 
fram innan förordning (EG) 2320/2002 och dess tillämpningsrättsakter upphävs, i syfte att 
säkerställa kontinuiteten genom att se till att de upphävda rättsakterna omedelbart ersätts.” 

Bilaga – Kapitel 10, ”Säkerhetsåtgärder under flygning” 

”När det gäller punkterna 3 och 4 i kapitel 10 enligt den gemensamma ståndpunkten önskar 
kommissionen klargöra att den varken vill ålägga medlemsstaterna att godta att vapen bärs 
ombord på flygningar eller förbjuda detta. Kommissionen erkänner att det är varje 
medlemsstats sak att besluta om vapen skall bäras ombord på flygplan för potentiell 
användning av statens tjänstemän”. 




