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RÄTTELSER

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 849/2004 om ändring av förordning (EG)
nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten
(Europeiska unionens officiella tidning L 158 av den 30 april 2004)
Förordning (EG) nr 849/2004 skall vara som följer:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 849/2004
av den 29 april 2004
om ändring av förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den
civila luftfarten
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(4)

Förordning (EG) nr 2320/2002 bör ändras i enlighet
med detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Genom förordning (EG) nr 2320/2002 (2) införs harmoniserade gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2320/2002 ändras härmed på följande sätt:
1) I artikel 2 skall följande definition läggas till:
”4. avgränsat område: ett område som genom tillträdeskontroller är avskiljt från andra områden med säkerhetsrestriktioner.”
2) Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

(2)

(3)

Vid tillämpningen av förordning (EG) nr 2320/2002 har
det visat sig att det krävs tekniska ändringar. Syftet med
dessa ändringar är inte att ändra förordningens räckvidd
och de påverkar inte heller på något sätt skyddet för
passagerarna inom den civila luftfarten.
Genom förordning (EG) nr 2320/2002 tillåts att andra
men tillräckligt höga skyddsnivåer fastställs för de minsta
flygplatserna. Det är konsekvent att tillåta samma tillräckligt höga skyddsnivåer vid både avgång och
ankomst.

(1) Yttrandet avgivet den 28 januari 2004 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) Europaparlamentets yttrande av den 11 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 29 april 2004.

— Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3.
Den berörda myndigheten i en medlemsstat får,
på grundval av en lokal riskbedömning och om tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som anges i bilagan är
oproportionerlig, eller där de inte kan genomföras av
objektiva praktiska skäl, anta nationella säkerhetsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå på flygplatser
a) med ett årligt genomsnitt på högst två kommersiella
flygningar per dag, eller
b) med endast allmänflyg, eller
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c) med en kommersiell verksamhet som är begränsad
till luftfartyg på mindre än 10 ton MTOW eller med
färre än 20 säten,
varvid hänsyn skall tas till sådana små flygplatsers
särdrag.
Den berörda medlemsstaten skall informera kommissionen om dessa åtgärder.”
— Följande punkt skall införas:
”3a.
Punkt 3 får också tillämpas på avgränsade
områden av flygplatser med
a) endast allmänflyg, eller
b) en kommersiell verksamhet som är begränsad till
luftfartyg på mindre än 10 ton MTOW eller med
färre än 20 säten.
Ett avgränsat område skall anges i flygplatsens säkerhetsprogram.
Alla flyg som avgår från ett avgränsat område vid en
flygplats skall underrätta ankomstflygplatsen om detta
före flygets ankomst.”
3) I artikel 7 skall orden ”kontrolleras”, ”granskningar”, ”granskare” och ”rapporterna från utförda verksamhetskontroller”
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ersättas med ”övervakas”, ”verksamheter för övervakning av
efterlevnaden”, ”personer” respektive ”rapporterna från övervakning av efterlevnaden”.
4) Bilagan skall ändras på följande sätt:
— I punkt 5.2 skall följande punkt läggas till:
”3. Undantag
Lastrumsbagage tillhörande de parter som anges i
punkt 4.1 3 får genomgå speciella procedurer för
säkerhetskontroll eller undantas från säkerhetskontroll.”
— I punkt 7.3 1 b skall den sista meningen ersättas med
följande:
”så att det på rimligt sätt säkerställs att det inte innehåller något sådant förbjudet föremål som anges i
punkterna iv och v i tillägget om det inte har deklarerats
och på ett korrekt sätt genomgått tillämpliga säkerhetsåtgärder.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Strasbourg den 29 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

M. McDOWELL

Ordförande

Ordförande

