
KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 68/2004
af 15. januar 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæg-
gende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af
fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1),
særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal
Kommissionen vedtage foranstaltninger til gennem-
førelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssik-
kerhed i hele Den Europæiske Union. Kommissionens
forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foran-
staltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles
normer for luftfartssikkerhed (2) var den første retsakt,
der fastlagde sådanne foranstaltninger.

(2) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2320/2002
og for at forhindre ulovlige handlinger, skal de forholds-
regler, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 622/
2003, være hemmelige og må ikke offentliggøres. Det
samme gælder nødvendigvis for ændringsretsakter til
sidstnævnte forordning.

(3) Der er dog behov for en harmoniseret liste, som er
tilgængelig for offentligheden, og som én for én
opregner de genstande, som det er forbudt passagerer at
medbringe i security-beskyttede områder og i et flys
kabine, og de genstande, som det er forbudt at
medbringe i bagage, der skal anbringes i flyets lastrum.

(4) Det erkendes, at en sådan liste aldrig kan være udtøm-
mende. Den kompetente myndighed bør derfor have ret
til at forbyde andre genstande end dem, der er opført på

listen. Passagererne bør både før og under check-in
informeres tydeligt om, hvilke genstande det er forbudt
at medbringe.

(5) Der bør også være harmoniserede regler for personalets,
herunder flybesætningens, besiddelse af genstande, som
det er forbudt for passagerer at medbringe, men som
medlemmerne af personalet har behov for for at kunne
udføre deres opgaver.

(6) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør ændres i overensstem-
melse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem-
melse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssik-
kerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003 ændres som beskrevet i
bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3 i den nævnte forordning finder anvendelse, for så vidt
angår bilagets fortrolige karakter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent-
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2004.

På Kommissionens vegne
Loyola DE PALACIO

Næstformand
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(1) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1.
(2) EUT L 89 af 5.4.2003, s. 9.



BILAG

I overensstemmelse med artikel 1 er bilaget hemmeligt og må ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
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