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Subiect: Plan de acţiune al UE privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor

1. La 12 noiembrie 2007, Consiliului i s-a transmis din partea Comisiei o comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European şi Consiliu privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor 

(14959/07 CATS 121, ENFOPOL 184, TRANS 357, MI 287, EEE 69).

2. În cadrul reuniunii sale din 9 aprilie 2008, Coreper a confirmat acordul la care s-a ajuns în 

cadrul reuniunii din 2 şi 3 aprilie a Comitetului articolului 36 asupra proiectului de plan de 

acţiune privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor şi a convenit să îl transmită Consiliului.

3. Consiliul este invitat să aprobe proiectul de plan de acţiune privind îmbunătăţirea securităţii 

explozivilor prezentat în anexă.

___________________
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ANEXĂ

Plan de acţiune al UE privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor
Măsuri orizontale

Nr. Măsură/Acţiune Organismul competent Termen limită Statut/Observaţii

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi de bune practici în timp util

1.1.1 Instituirea unui sistem de alertă timpurie privind explozivii

Un astfel de sistem ar fi utilizat pentru a face schimb de informaţii 
privind:

· Ameninţări imediate;
· Furtul de explozivi (orice tip);
· Furtul de detonatoare;
· Furtul de precursori; (urmează a fi discutat)
· Tranzacţiile suspecte;
· Descoperirea unor noi modi operandi.

Sistemul ar trebui să fie în special pus la dispoziţia a autorităţilor de 
securitate publică ale statelor membre (puncte de contact naţionale), la 
dispoziţia Europol şi a tuturor unităţilor operaţionale de eliminare a 
dispozitivelor explozive (EOD).

Statele 
membre/Europol/Comisia

Sfârşitul anului 
2008

Recomandările nr. 39 şi nr. 40 ale 
grupului operativ de experţi



7712/1/08 REV 1 gc/ML/lv 3
ANEXĂ DG H 3A RO

1.1.2 1.1.2 Crearea unui sistem european de date privind bombele

Acest sistem ar trebui să furnizeze un instrument european comun care să 
permită accesul organismelor guvernamentale autorizate de la nivelul UE şi 
de la nivelul statelor membre 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la informaţii 
relevante privind incidente care implică dispozitive explozive. Cel puţin toate 
unităţile operaţionale EOD din statele membre, care au un astfel de statut în 
conformitate cu legislaţia naţională, ar trebui să aibă acces securizat la baza 
de date. Accesul altor autorităţi competente din statele membre trebuie luat în 
considerare în conformitate cu legislaţia naţională.

Unităţile sau organismele competente ale statelor membre vor fi obligate cu 
fermitate să furnizeze informaţiile necesare pentru includerea în baza de date

Europol/Statele 
membre/Comisia

Sfârşitul anului 
2008

Recomandările nr. 35, 36 şi 37 ale 
grupului operativ de experţi

1.1.3 Organizarea în mod periodic (la fiecare doi ani) a unui eveniment 
privind securitatea explozivilor, care să abordeze toate aspectele 
relevante.

Un astfel de eveniment/conferinţă ar trebui să aibă loc cu participarea 
funcţionarilor atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat.

Comisia În curs de 
desfăşurare la 
fiecare doi ani

Recomandarea nr. 50 a grupului 
operativ de experţi.

1.1.4 Angajarea unui dialog şi a unui schimb de bune practici cu parteneri 
externi

Ar trebui încurajată creşterea standardelor de securitate în afara UE, în 
special în ţările PEV. 

Statele 
membre/Comisia

În curs de 
desfăşurare
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Prioritatea 2: Intensificarea cercetării ştiinţifice privind explozivii 

1.2.1 Îmbunătăţirea agregării şi a răspândirii rezultatelor cercetării între 
autorităţile competente identificate atât la nivelul UE, cât şi la nivel 
naţional în ţările membre ale Uniunii Europene şi, de asemenea, definirea 
unor domenii specifice de cercetare, cum ar fi: 

· precursori în legătură cu explozivii de fabricaţie artizanală 
(IEDs),

· tehnologii de detectare şi identificarea diverselor probleme,
· deficienţele din sisteme.

Statele membre/Comisia în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 49 a grupului 
operativ de experţi

1.2.2 Desfăşurarea în continuare de cercetări privind dispozitivele 
explozive improvizate şi caracteristicile acestora

Statele membre/Comisia în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 47 a grupului 
operativ de experţi

1.2.3 Efectuarea în continuare de cercetări privind detectarea explozivilor 
şi a precursorilor, inclusiv cu ajutorul aditivilor

Ar trebui luate în considerare atât detectabilitatea cât şi trasabilitatea.

Statele membre/Comisia în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 47 a grupului 
operativ de experţi
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1.2.4 Efectuarea în continuare de cercetări privind trusele de 
testare/dispozitivele de detectare mobile a explozivilor (metode 
nedistructive).

Statele membre/Comisia în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 47 a grupului 
operativ de experţi

1.2.5 Efectuarea în continuare de cercetări privind găsirea de inhibitori 
care pot fi adăugaţi la precursorii de explozivi pentru a împiedica 
folosirea acestora la fabricarea dispozitivelor explozive

Statele membre/Comisia în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 48 a grupului 
operativ de experţi

1.2.6 Efectuarea în continuare de cercetări privind detectarea 
dispozitivelor explozive improvizate în centrele de tranzit.

O atenţie specială ar trebui acordată cercetării privind detectarea 
explozivilor lichizi.

Statele membre/Comisia În curs de 
desfăşurare

progresele ar trebui 
să fie evaluate anual

Recomandarea nr. 31 a grupului 
operativ de experţi

1.2.7 Sprijinirea în continuare a cercetării pentru găsirea de soluţii 
tehnice pentru ca autorităţile statelor membre să poată bruia 
semnalele fără fir în zonele ameninţate.

Statele membre/Comisia în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 45 a grupului 
operativ de experţi
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Măsuri de prevenire
Nr. Măsură/Acţiune Organismul 

competent
Termen limită Statut/Observaţii

Prioritatea 1: Sensibilizarea personalului cu privire la precursori

2.1.1 Furnizarea de către autorităţile publice a informaţiilor privind 
securitatea către întregul lanţ de aprovizionare cu precursori, de la 
fabricanţi până la vânzători, către personalul de intervenţie de urgenţă 
(poliţie, pompieri, echipe de pirotehnişti), şi concentrarea atenţiei 
instituţiilor de învăţământ asupra produselor care creează îngrijorare.

Statele membre În curs Recomandarea nr. 1 a grupului operativ 
de experţi.

2.1.2 Ar trebui să fie realizate campanii de sensibilizare a personalului cu 
privire la ameninţările prezente de-a lungul întregului lanţ de 
aprovizionare în rândul fabricanţilor, preparatorilor, distribuitorilor şi 
vânzătorilor de precursori.

Statele membre În curs de desfăşurare Recomandarea nr. 3 a grupului operativ 
de experţi.

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea reglementării precursorilor de explozivi disponibili pe piaţă

2.2.1 Înfiinţarea unui comitet permanent pentru a analiza măsurile şi a 
pregăti recomandările privind reglementarea precursorilor de 
explozivi disponibili pe piaţă, luând în considerare efectele acestora 
asupra raportului cost/beneficii .

Comitetului permanent de experţi va fi însărcinat, inter alia, să identifice,
acolo unde este posibil substanţă cu substanţă, riscurile asociate diferiţilor 
precursori, cum ar fi peroxidul de hidrogen, nitrometanul, cloraţii, sau alte 
substanţe identificate de serviciile competente ca susceptibile de a fi 
utilizate pentru a comite acte teroriste, precum şi să recomande acţiuni 
adecvate Comisiei.  Comitetul ar trebui să ia în considerare şi/sau să 
verifice următoarele aspecte:
· Pe baza cercetării, dezvoltarea unor aditivi adecvaţi şi promovarea 

folosirii acestora la fabricarea precursorilor, pentru a împiedica, atunci 
când este posibil din punct de vedere tehnic, utilizarea acestora din 
urmă pentru a obţine explozivi.

· Stabilirea de restricţii referitoare la concentraţiile privind vânzările 
anumitor precursori către utilizatorii finali, pe baza cantităţilor stabilite 
de precursori necesare pentru producerea de explozivi. 

Comisia/Statele 
membre

Începând înainte de 
sfârşitul anului 2007

În curs de desfăşurare

Recomandarea nr. 4 a grupului operativ 
de experţi
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· O interdicţie totală a acizilor tari concentraţi pe pieţele de consum din 
UE (pieţele neprofesionale), atunci când este disponibil un înlocuitor 
care permite aceeaşi utilizare: în special, acizi sulfurici, clorhidrici şi 
azotici.

· Fezabilitatea instituirii unui sistem de supraveghere voluntară a pieţei 
pentru îngrăşămintele pe bază de azotat de amoniu şi examinarea unor 
posibile restricţionări ale vânzării de îngrăşăminte cu conţinut ridicat de 
azot către publicul larg.

· Limitarea accesului publicului larg la nitrometan pur. Această substanţă 
ar trebui să fie accesibilă clienţilor industriali prin intermediul unui 
sistem adecvat de autorizare a clienţilor.

· Restricţii privind accesul publicului larg la cloratul de sodiu 
neflegmatizat (ierbicid).

· Fezabilitatea şi valoarea adăugată a instituirii unei interdicţii totale 
asupra vânzării anumitor precursori către minori.

Activitatea comitetului ar trebui să ia în considerare măsurile detaliate 
propuse în raportul grupului operativ de experţi în domeniul securităţii 
explozivilor.

Pentru a evita duplicarea măsurilor existente sau adăugarea inutilă de 
sarcini celor cu care se confruntă activităţile legitime, este important să se 
ţină cont, de asemenea, de controalele existente pentru produsele sensibile 
similare. Comerţul cu materiale explozibile, cum ar fi acetona, acizii 
clorhidrici şi sulfurici, este deja reglementat prin legislaţia comunitară 
existentă privind precursorii de droguri. Această legislaţia prevede 
controale eficiente şi trebuie să fie luată în considerare înainte de a propune 
noi mecanisme. Pentru a fi eficiente, controalele vor trebui să fie aplicate 
importurilor, exporturilor, tranzitului şi circulaţiei intra-comunitare.

2.2.2 Introducerea unui sistem de înregistrare a identităţii cumpărătorului 
de precursori care depăşesc anumite cantităţi şi/sau concentraţii. 
Înregistrările trebuie să fie accesibile, la cerere, autorităţilor de 
aplicare a legii sau furnizate punctelor naţionale de contact în cazul 
tranzacţiilor suspecte. Trebuie respectate toate normele pertinente 
referitoare la protecţia datelor.

Cantităţile şi/sau concentraţiile relevante de precursori ar fi stabilite pe baza 
lucrărilor comitetului permanent de experţi.

Comisia/Statele 
membre

Începând cu 2008

Evaluând necesitatea 
stabilirii unui sistem 
concret până la
sfârşitul anului 2008

Recomandarea nr. 7 a grupului operativ 
de experţi.
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2.2.3 Luând în considerare măsurile deja existente, pentru a asigura 
securitatea depozitării precursorilor de explozivi, ar trebui fixat un 
standard minim european şi stabilite orientări industriale prin 
intermediul unui cod corespunzător.

Acesta ar trebui să nu contravină altor regulamente.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2008 Recomandarea nr. 8 a grupului operativ 
de experţi.

Prioritatea 3: Întărirea controlului asupra tranzacţiilor care implică precursori

2.3.1 Înfiinţarea unui sistem de raportare a tranzacţiilor suspecte

Pentru toţi cei implicaţi în lanţul de aprovizionare ar trebui să existe 
mijloace simple de alertare a autorităţilor naţionale competente în legătură 
cu tranzacţii suspecte sau furturi despre care suspectează că au fost făcute 
cu intenţia de a fabrica explozivi în mod ilegal.

Ar putea fi luat în considerare un sistem obligatoriu privind înştiinţarea 
autorităţilor naţionale competente cu privire la orice tranzacţii care implică 
produse incluse în listă care ar putea fi considerate suspecte. Un „cod de 
conduită”, similar codului CE pentru precursorii de droguri, ar putea fi 
elaborat pentru industrie şi pentru vânzătorii cu amănuntul, care să 
identifice tipurile de comportamente care ar putea da naştere la suspiciuni. 
De asemenea, ar trebui înfiinţată o reţea de puncte de contact pentru 
schimbul de informaţii relevante în acest domeniu.

Statele 
membre/Comisia

Începând cu 2008

Evaluarea necesităţii 
stabilirii unui sistem 
concret până la 
sfârşitul anului 2008

Recomandările nr. 2, 5 şi 6 ale grupului 
operativ de experţi

2.3.2 Evaluarea beneficiilor creării, pentru fiecare precursor care face 
obiectul comerţului cu amănuntul, a unui sistem conform căruia toate 
ambalajele ar purta o etichetă cu un cod care să precizeze că 
achiziţionarea respectivei substanţe poate face obiectul înregistrării, 
luând în considerare măsurile deja existente şi standardele minime ale 
UE.

Ar putea fi examinată posibilitatea de a realiza un simbol european pentru a 
indica faptul că produsul pentru vânzarea cu amănuntul ar putea fi 
înregistrat.

Statele 
membre/Comisia

2008 Recomandarea nr. 9 a grupului operativ 
de experţi.
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Prioritatea 4: Întărirea controlului asupra explozivilor disponibili pe piaţă şi a articolelor pirotehnice

2.4.1 Să se asigure că fiecare stat membru are un sistem oficial de autorizare, 
reglementare şi acordare de licenţe pentru fabricarea, depozitarea, 
vânzarea, utilizarea şi deţinerea de explozivi, inclusiv de către 
persoanele fizice.

Acest sistem ar trebui să se aplice întreprinderilor, precum şi activităţilor 
necomerciale.

Statele membre 2009 Recomandarea nr. 21 a grupului operativ 
de experţi.

2.4.2 Să se asigure identificarea şi trasabilitatea explozivilor pe baza 
sistemului propus în proiectul de directivă a Comisiei privind 
identificarea şi trasabilitatea explozivilor pentru uz civil (Directiva 
privind trasabilitatea)

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2007 Recomandarea nr. 22 a grupului operativ 
de experţi.

2.4.3 Să se armonizeze cerinţele UE pentru acordarea de licenţe şi 
manipularea cantităţilor mari de articole pirotehnice.

Este necesară elaborarea unui studiu privind posibilităţile de folosire a 
articolelor pirotehnice pentru scopuri teroriste. Ulterior, ar fi necesar 
să se decidă dacă ar fi necesară o legislaţie cu caracter neobligatoriu 
sau o armonizare integrală privind riscul utilizării articolelor 
pirotehnice ca explozivi.

Absenţa unei abordări armonizate în ceea ce priveşte sistemele de acordare 
a licenţelor pentru manipularea de articole pirotehnice în cantităţi mari 
înseamnă că posibil să se manipuleze astfel de materiale fără ca acestea să 
fie supuse unei supravegheri reglementare, atâta timp cât sunt îndeplinite 
condiţiile de depozitare şi transport. Astfel de lacune în materie de 
securitate ar trebui eliminate.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2009 Recomandarea nr. 43 a grupului operativ 
de experţi.

Prioritatea 5: Îmbunătăţirea securităţii instalaţiilor de produse explozive

2.5.1 Introducerea de planuri de securitate/sisteme de gestionare a securităţii 
eficace la nivelul tuturor instalaţiilor de produse explozive (fabricaţie, 
depozitare, distribuţie şi utilizare) 

Asigurarea faptului că toate nivelurile dispoziţiilor necesare privind 
prevenirea şi detectarea accesului la instalaţiile fixe de depozitare sunt 
proporţionale cu riscul şi că fac obiectul unei clasificări standard.

Statele membre Lansarea dezbaterii în 
2008

În curs de desfăşurare

Recomandările nr. 12 şi nr. 14 ale 
grupului operativ de experţi
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2.5.2 Introducerea obligaţiei pentru autorităţile naţionale competente să 
informeze, în orice moment, fabricanţii şi distribuitorii de explozivi în 
legătură cu ameninţarea la nivel regional.

Planurile de reacţie ar trebui dezvoltate şi ajustate în funcţie de nivelul de 
alertă existent.

Statele membre În curs Recomandarea nr. 13 a grupului 
operativ de experţi.

2.5.3 Ar trebui ţinută evidenţa periodică a materiilor prime folosite la 
fabricarea explozivilor în vrac şi a produselor finite şi ar trebui făcute 
regularizări cu aprobarea autorităţilor naţionale.

Aceasta se aplică tuturor fabricilor care produc explozivi în vrac. Perioadele 
relevante nu ar trebui să fie îndelungate, astfel încât orice pierderi, furturi sau 
inadvertenţe să fie observate cât mai rapid posibil..

Statele membre 2009 Recomandarea nr. 20 a grupului 
operativ de experţi.
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2.5.4 |Îmbunătăţirea securităţii unităţilor mobile de fabricare a explozivilor 
(UMFE). Modificarea Acordului european pentru transportul rutier 
internaţional de mărfuri periculoase (ADR) până la sfârşitul anului 2009

Ar trebui întreprinse următoarele acţiuni specifice:

· Cantitatea de explozivi produsă de către UMFE ar trebui constatată de 
două sisteme independente. Cel puţin unul dintre acestea ar trebui să fie 
fixat pe camion.

· Fiecare UMFE ar trebui să fie prevăzută cu încuietori de proces pentru a 
împiedica utilizarea neautorizată.

· UMFE încărcate ar trebui să fie parcate într-un amplasament care este 
supravegheat, atunci când acestea nu funcţionează.

· Ar trebui stabilite termene limită pentru păstrarea datelor în legătură cu 
măsurile de securitate.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2009 Recomandările nr. 15, 16 şi 17 ale 
grupului operativ de experţi

Prioritatea 6: Îmbunătăţirea verificării personalului din prisma securităţii

2.6.1 Toate persoanele angajate în activităţile de fabricare, depozitare, 
distribuţie şi utilizare a explozivilor, precum şi persoanele care solicită 
formarea în domeniul explozivilor, şi care au acces la explozivi, ar trebui 
să fie verificate (controale externe de către autorităţile naţionale 
competente în conformitate cu regulamentele naţionale aplicabile) şi să 
aibă o autorizaţie oficială pentru a avea acces la explozivi

Statele membre În curs de desfăşurare Recomandarea nr. 11 a grupului 
operativ de experţi.
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Prioritatea 7: Îmbunătăţirea securităţii transportului de explozivi

2.7.1 Toate vehiculele EX/II şi EX/III care transportă explozivi ar trebui să fie 
dotate cu anumite soluţii de îmbunătăţire a securităţii.  Modificarea 
Acordului european pentru transportul internaţional rutier de mărfuri 
periculoase (ADR) până la sfârşitul anului 2009.

Aceste soluţii privind securitatea include:

1) fixarea de sisteme de monitorizare la distanţă 24 de ore din 24, (de ex. 
sisteme bazate pe GPS), care sunt monitorizate de o staţie de monitorizare 
dotată corespunzător. Un astfel de sistem ar trebui protejat pentru a evita 
distrugerea sistemului şi pentru a împiedica trasabilitatea camioanelor.
Sistemele de monitorizare (inclusiv staţiile de monitorizare) trebuie să 
permită în mod sigur, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic:
· Identificarea poziţiei vehiculului
· Activarea alarmei în cazul în care vehiculul este mutat de la poziţia 

specificată în anumite momente
· Activarea alarmei dacă sunt deschise compartimente specificate în 

anumite momente şi/sau în locuri neautorizate
· Un dispozitiv pentru alarma de pericol şi/sau de panică

2) capacitatea de a opri motorul de la distanţă dacă este acest lucru sigur, şi 
în conformitate cu Convenţia de la Viena

3) fixarea unui sistem antifurt

4) compartimente suficient de sigure pentru explozivi

Comisie/Statele 
membre

2009 Recomandarea nr. 18 a grupului 
operativ de experţi.

5) dotarea cu mijloace de comunicare

6) o marcare recunoscută aplicată pe acoperişul vehiculului, de o anumită 
dimensiune şi descriere.

Ar trebui stabilite termene limită pentru păstrarea datelor în legătură cu 
măsurile de securitate.
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2.7.2 Iniţierea unei dezbateri referitoare la necesitatea de a revizui clasificarea 
„explozivilor desensibilizaţi”.

Aceasta ar trebui să se desfăşoare în scopul de a asigura că regulamentele 
viitoare privind transportul (Sistemul armonizat global de clasificare şi 
etichetare a produselor chimice GHS al ONU) continuă să reglementeze astfel 
de substanţe. 

Comisia/Statele 
membre

Imediat

Sfârşitul anului 2007

Recomandarea nr. 19 a grupului 
operativ de experţi.

2.7.3 Ar trebui efectuată analizarea măsurilor de securitate existente înainte de 
a decide referitor la punerea în aplicare a noilor măsuri.

Prioritatea 8: Reducerea ofertei şi calităţii informaţiilor privind metodele ilegale de fabricare a explozivilor

2.8.1 Limitarea difuzării ilegale, prin intermediul internetului, de informaţii 
privind fabricarea bombelor, respectând în acelaşi timp pe deplin 
libertatea presei, libertatea de expresie şi libertatea de informare.

Statele 
membre/Comisia

în curs de desfăşurare Recomandarea nr. 41 a grupului 
operativ de experţi.

2.8.2 Luarea în consideraţie a apropierii sancţiunilor penale pentru difuzarea 
pe internet a experienţelor privind fabricarea bombelor, în conformitate 
cu modificările aduse Deciziei-cadru a Consiliului privind combaterea 
terorismului (subliniate în Decizia-cadru a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului)

Statele 
membre/Comisia

Sfârşitul anului 2008 Recomandarea nr. 41 a grupului 
operativ de experţi.
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Măsuri de detectare

Nr. Măsură/Acţiune Organismul 
competent

Termen limită Statut/Observaţii

Prioritatea 1: Stabilirea unei abordări pe bază de scenarii pentru a identifica priorităţile de lucru în domeniul detectării

3.1.1 Constituirea unui grup de lucru însărcinat cu dezvoltarea şi discutarea 
scenariilor privind detectarea şi, în continuare, identificarea cerinţelor 
tehnologiilor aferente scenariilor, luând în considerare activitatea 
desfăşurată în alte forumuri.

Grupul de lucru va fi format din reprezentanţi ai statelor membre şi ai 
Comisiei.

Comisia/Statele 
membre

Cât de curând posibil Recomandarea nr. 23 a grupului operativ 
de experţi.

3.1.2 Crearea unei matrice referitoare la ce este dezirabil şi ce este posibil în 
prezent din punct de vedere al detectării explozivilor, pentru fiecare 
dintre scenariile elaborate de grupul de lucru.

Comitetului permanent de experţi privind precursorii va evalua 
posibilitatea de a stabili care sunt precursorii care ar putea fi adăugaţi 
la matricea menţionată mai sus.

Comisia/Statele 
membre

În curs de desfăşurare Recomandarea nr. 24 a grupului operativ 
de experţi.

Prioritatea 2: Elaborarea unor standarde minime privind detectarea

3.2.1 Luarea în considerare a elaborării unor standarde minime comune 
privind detectarea, pe baza unor scenarii pertinente şi a evaluării 
ameninţării

Aceste standarde ar trebui actualizate pe măsură ce tehnologia evoluează.

Statele 
membre/Comisia

În curs de desfăşurare Recomandarea nr. 25 a grupului operativ 
de experţi.

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea schimbului de informaţii

3.3.1 Asigurarea faptului că personalului de securitate (în special cel din 
aeroporturi) i se oferă cu regularitate informaţii actualizate privind Statele membre În curs de Recomandarea nr. 42 a grupului operativ 
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activităţile teroriste existente, ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
sarcinilor acestora.

Pentru securitatea din aeroporturi, aceasta ar trebui completată de obligaţii 
privind formarea personalului de securitate, astfel cum este prevăzut la 
punctul 12.2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unor norme comune 
în domeniul siguranţei aviaţiei civile 

desfăşurare de experţi.

3.3.2 Evaluarea şi îmbunătăţirea, atunci când este cazul, a disponibilităţii 
datelor privind formarea profesională şi a altor informaţii/feedback 
pentru fabricanţii de soluţii de detectare. Ar trebui creat un mecanism 
pentru schimbul de astfel de informaţii, luând în considerare 
instrumentele existente pentru schimbul de informaţii. 

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2009 Recomandarea nr. 30 a grupului operativ 
de experţi.

3.3.3 Crearea unui baze de date care să conţină caracteristicile explozivilor 
produşi în cadrul UE.

Baza de date ar include caracteristicile-ţintă ale explozivilor care sunt 
necesare specialiştilor de la poliţia judiciară şi experţilor din domeniul 
detectării. Dreptul de accesare a bazei de date ar trebui acordat numai 
conform principiului necesităţii de a cunoaşte.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2010 Recomandarea nr. 32 a grupului operativ 
de experţi.

3.3.4 Crearea unui manual pentru operatori (utilizatorii finali) privind 
detectarea 

Manualul ar trebui să aibă un nivel de confidenţialitate adecvat.

Comisia/Statele 
membre

A doua jumătate a 
anului 2009

Recomandarea nr. 33 a grupului operativ 
de experţi.

3.3.5 Înfiinţarea unei reţele de experţi în domeniul detectării explozivilor, 
luând în considerare activitatea desfăşurată de diverse organisme.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2008 Recomandarea nr. 34 a grupului operativ 
de experţi.

Prioritatea 4: Instituirea, la nivelul UE, a unor programe de certificare, verificare şi testare pentru detectarea explozivilor

3.4.1 Crearea, la nivel UE, a unui sistem de certificare a soluţiilor pentru 
detectarea explozivilor şi examinarea posibilităţilor de extindere a 
acestuia în afara UE (de ex. cooperarea cu ISO şi CASCO).

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2009 Recomandarea nr. 26 a grupului operativ 
de experţi.
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3.4.2 Crearea, la nivel UE, a unui sistem de testare a soluţiilor pentru 
detectarea explozivilor, luând în considerare activitatea desfăşurată de 
diverse organisme.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2009 Recomandarea nr. 27 a grupului operativ 
de experţi.

În cadrul sistemului, autorităţile publice şi instituţiile competente ar fi în 
măsură să facă schimb de informaţii privind rezultatele testării.

Grupul de lucru în domeniul detectării va analiza posibilitatea armonizării 
măsurilor de testare

3.4.3 Crearea, la nivel UE, a unui sistem de verificare a soluţiilor pentru 
detectarea explozivilor

Un astfel de sistem ar trebui sprijinit de un program al UE şi ar trebui să 
permită desfăşurarea de verificări ale funcţionării în condiţii reale după 
aceleaşi scenarii sau scenarii similare.

Grupul de lucru în domeniul detectării va analiza posibilitatea armonizării 
măsurilor de verificare.

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2009 Recomandarea nr. 28 a grupului operativ 
de experţi.

3.4.4 Evaluarea necesităţii de a dezvolta proceduri şi procese standardizate 
referitoare la procesele de certificare, verificare şi testare şi examinarea 
posibilităţilor de extindere a acestuia în afara UE (de ex. cooperarea cu 
ISO şi CASCO).

Comisia/Statele 
membre

Sfârşitul anului 2008 Recomandarea nr. 29 a grupului operativ 
de experţi.
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Prioritatea 5: Utilizarea mai eficientă a tehnologiilor de detectare în locuri specifice

3.5.1 Îmbunătăţirea utilizării tehnologiilor de detectare în aeroporturi şi în 
cazul altor alte mijloace de transport şi altor infrastructuri publice

Ar trebui sprijinită dezvoltarea în continuare în acest domeniu. Situaţia ar 
trebui evaluată şi estimată în mod continuu şi actualizată după cum este 
necesar. 

Comisia/Statele 
membre

În curs de desfăşurare Recomandarea nr. 31 a grupului operativ 
de experţi

Măsuri de pregătire şi reacţie

Nr. Măsură/Acţiune Organismul competent Termen limită Statut/Observaţii

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi de bune practici între autorităţile competente ale statelor membre

4.1.1 Crearea unei reţele europene de eliminare a dispozitivelor explozive 
(reţeaua EOD) 

Sistemul ar trebui să faciliteze schimbul de informaţii şi întărirea încrederii.
Acesta ar trebui să contribuie la identificarea bunelor practici, la 
organizarea de exerciţii de formare comune şi la ţinerea la curent a 
unităţilor EOD în ceea ce priveşte evoluţiile recente relevante pentru 
sector.

Reţeaua ar trebui pusă la dispoziţia tuturor unităţilor EOD (de poliţie, 
unităţi guvernamentale şi militare) care se ocupă cu explozivi în statele 
membre.

Ar trebui evaluată utilizarea finanţării UE pentru înfiinţarea reţelei.

Statele 
membre/Europol/Comisia

Sfârşitul anului 2008 Recomandarea nr. 38 a grupului 
operativ de experţi.

4.1.2 Schimbul de informaţii şi asistenţa în cazul unor cantităţi mari de 
produse chimice găsite la locul anchetei

Un astfel de schimb de informaţii ar veni în sprijinul experţilor EOD şi s-ar 
putea desfăşura prin reţeaua EOD.

Statele membre în curs de 
desfăşurare

Recomandarea nr. 47 a grupului 
operativ de experţi
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Prioritatea 2: Elaborarea de evaluări ale ameninţării

4.2.1 Luarea în considerare a elaborării unei evaluări specializate a 
ameninţării privind explozivii 

Statele 
membre/Europol/Consiliul

în curs de 
desfăşurare

Raportul grupului operativ de experţi 
Secţiunea 4.10

Prioritatea 3: Elaborarea de măsuri specifice de pregătire şi reacţie în cazul ameninţărilor teroriste cu explozivi

4.3.1 Crearea posibilităţii ca autorităţile pertinente de aplicare a legii să 
solicite furnizorilor să oprească funcţionarea antenelor pentru 
telefoane mobile în cazul unei ameninţări de atac terorist

În situaţia în care există motive pentru a considera că telefoane mobile vor 
fi folosite ca detonatoare, autorităţile pertinente de aplicare a legii ar trebui 
să fie în măsură să solicite furnizorilor să oprească funcţionarea antenelor 
corespunzătoare.

Ar trebui să se facă schimb de experienţă, competenţe şi bune practici 
relevante în acest domeniu între statele membre prin intermediul reţelei de 
unităţi EOD.

Statele membre/(Comisia) În curs de 
desfăşurare

Recomandările nr. 44 şi nr. 46 ale 
grupului operativ de experţi

____________________


