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              REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1138/2004               2007/EES/31/41 

frá 21. júní 2004 

um sameiginlega skilgreiningu á viðkvæmustu hlutum haftasvæða flugverndar á flugvöllum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2320/2002 frá 16. desember 2002 um sameiginlegar 
reglur um flugvernd í almenningsflugi (1), einkum 2. mgr. 
4. gr. og a-lið liðar 2.3 í viðaukanum, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2320/2002 ber fram-

kvæmdastjórninni að ákvarða sameiginlega skil-
greiningu á viðkvæmustu hlutum haftasvæða flug-
verndar. Slík skilgreining skal a.m.k. taka til þeirra 
hluta flugvallar sem brottfararfarþegar hafa aðgang að 
eftir skimun og þeirra hluta sem lestarfarangur til 
brottfarar getur farið um eða kann að vera geymdur á, 
eftir skimun. 

 
2) Allt starfsfólk, þ.m.t. flugáhafnir, ásamt hlutum sem 

menn bera á sér, skal skimað áður en aðgangur er 
veittur að viðkvæmustu hlutum haftasvæða flug-
verndar.  

 
3) Heimila skal undanþágu fyrir þá hluta flugvallar þar 

sem skimaður lestarfarangur til brottfarar getur farið 
um eða kann að vera geymdur á ef hætta er á að 
starfsfólk, sem ekki hefur verið skimað, meðhöndli 
farangurinn eftir að tryggilega hefur verið gengið frá 
honum, án þess þó að slakað sé á kröfum um 
flugvernd. Gera skal ráðstafanir til að sjá til þess að 
ekki hafi verið átt við slíkan tryggilega frágenginn 
farangur áður en hann er settur um borð í loftfar. 

 
4) Á flugvöllum þar sem mjög fátt starfsfólk hefur 

aðgang að haftasvæðum flugverndar skal leitast við 
að skapa jafnvægi milli þess að tryggja vernd og 
rekstrarskilvirkni. 

 
5) Einungis skal heimila starfsfólki, sem ekki hefur verið 

skimað, aðgang að viðkvæmustu hlutum haftasvæða 
flugverndar á flugvöllum að því tilskildu að það sé 
alltaf í fylgd starfsfólks sem hefur verið skimað og 
hefur tilskilda heimild.  

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 221, 22.6.2004, bls. 6. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2004 frá  
29. október 2004 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemi)  
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1. 

6) Ef aðrar aðilar, sem ekki hafa verið skimaðir, kunna 
að hafa haft aðgang að viðkvæmustu hlutum hafta-
svæða flugverndar skal láta fara fram nákvæma 
flugverndarleit til að ganga úr skugga um að bannaða 
hluti sé ekki að finna á viðkvæmustu hlutum hafta-
svæða flugverndar. Framkvæma skal allsherjar flug-
verndarleit á hlutum, sem eru ekki að staðaldri 
skilgreindir sem viðkvæmir hlutar, rétt áður en þeir 
eru aftur teknir í notkun sem slíkir. 

 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 
komið var á fót skv. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2320/2002. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

1. Á þeim flugvöllum þar sem fleiri en 40 flugvallar-
starfsmenn hafa aðgangskort, sem veitir aðgang að hafta-
svæðum flugverndar, skulu a.m.k. eftirfarandi hlutar teljast 
til viðkvæmustu hluta haftasvæða flugverndar: 

 

a) hver sá hluti flugvallar sem brottfararfarþegar, þ.m.t. 
handfarangur þeirra, hafa aðgang að eftir skimun, 

 

b)  hver sá hluti flugvallar sem lestarfarangur til brottfarar 
getur farið um eða kann að vera geymdur á, eftir 
skimun, ef ekki hefur verið tryggilega gengið frá 
honum. 

 

2. Að því er 1. mgr. snertir skal litið svo á að hluti 
flugvallar teljist til viðkvæmasta hluta haftasvæða flug-
verndar svo fremi sem:  

 

a)  brottfararfarþegar, þ.m.t. handfarangur þeirra, séu til 
staðar í þeim hluta eftir skimun,  

 
b) lestarfarangur til brottfarar fari um þennan hluta eða 

kunni að vera geymdur þar eftir skimun ef ekki hefur 
verið tryggilega gengið frá honum. 
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3. Að því er 1. og 2. mgr. snertir skal litið svo á að loftfar, 
hópbifreið, farangurskerra eða önnur samgöngutæki, göngu-
brú/gangvegur eða landgöngubrú fyrir farþega sé hluti af 
flugvelli. 
 

2. gr. 
 
Í þessari reglugerð merkir „tryggilega frágenginn farangur 
til brottfarar“ skimaður farangur sem er gætt til að koma í 
veg fyrir að hlutum sé komið fyrir í honum. 
 

3. gr. 
 
Á þeim flugvöllum þar sem 40 flugvallarstarfsmenn eða 
færri hafa aðgangskort, sem veitir aðgang að haftasvæðum 
flugverndar, er aðildarríkjunum heimilt að halda áfram að 
skilgreina viðkvæmustu hluta haftasvæða flugverndar í 
samræmi við a-lið liðar 2.3 í viðaukanum við reglugerð 
(EB) nr. 2320/2002. 
 

4. gr. 
 
1. Allt starfsfólk, þ.m.t. flugáhafnir, ásamt hlutum sem 
menn bera á sér, skal skimað áður en aðgangur er veittur að 
þeim hlutum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., þegar 
þessir hlutar tilheyra flugstöðinni.  
 
2. Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 1. janúar 2006, hafa 
innleitt fyrirkomulag sem tryggir að allt starfsfólk, þ.m.t. 
flugáhafnir, ásamt hlutum sem menn bera á sér, sé skimað 
áður en aðgangur er veittur að þeim hlutum sem um getur í 
a-lið 1. mgr. 1. gr. 
 
3. Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 1. júlí 2009, hafa 
innleitt fyrirkomulag sem tryggir að allt starfsfólk, þ.m.t. 
flugáhafnir, ásamt hlutum sem menn bera á sér, sé skimað 
áður en aðgangur er veittur að þeim hlutum sem um getur í 
b-lið 1. mgr. 1. gr. 

5. gr. 
 
Gera skal ráðstafanir, eigi síðar en 1. júlí 2009, þegar um er 
að ræða tryggilega frágenginn farangur til brottfarar sem er 
meðhöndlaður af starfsfólki sem ekki hefur verið skimað til 
að tryggja að ekki hafi verið átt við farangurinn áður en 
hann er settur um borð í loftfar. 
 

6. gr. 
 
1. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. er ekki nauðsynlegt að skima 
starfsfólk áður en aðgangur er veittur að viðkvæmustu 
hlutum haftasvæða flugverndar að því tilskildu að það sé í 
fylgd starfsfólks sem hefur verið skimað og hefur tilskilda 
heimild. 
 
Fylgdarmaður skal bera ábyrgð á því að starfsmaður, sem er 
fylgt, brjóti ekki öryggisreglur. 
 
2. Þrátt fyrir 4. gr. er ekki nauðsynlegt að skima starfsfólk, 
sem yfirgefur viðkvæmasta hluta haftasvæða flugverndar 
tímabundið, þegar það kemur til baka að því tilskildu að það 
hafi verið undir stöðugu eftirliti sem nægir til að tryggja að 
það flytji ekki bannaða hluti inn á viðkvæmustu hluta 
haftasvæða flugverndar. 
 

7. gr. 
 
Þrátt fyrir 6. gr. skal, þegar einstaklingur, sem hefur ekki 
verið skimaður, hefur hugsanlega haft aðgang að 
viðkvæmustu hlutum haftasvæða flugverndar, láta fara fram 
nákvæma flugverndarleit í þessum hlutum. 
 

8. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júlí 2004. 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 21. júní 2004. 
 
 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Loyola DE PALACIO 

varaforseti. 
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                   REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 574/2004            2007/EES/31/42 

frá 23. febrúar 2004 

um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 2150/2002 um hagskýrslur um úrgang  (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af  reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um hagskýrslur um 
úrgang (1), einkum 5. mgr. 1. gr. og b-lið 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 2150/2002 skal 
framkvæmdastjórnin mæla fyrir um ráðstafanir til 
framkvæmdar þeirri reglugerð. 

2) Samkvæmt b-lið 6. liðar í reglugerð (EB) nr. 
2150/2002 er framkvæmdastjórninni heimilt að 
aðlaga forskriftirnar í viðaukunum. 

3) Samkvæmt 5. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2150/2002 skal framkvæmdastjórnin setja fram 
töflu um samsvörun milli hagtöluflokkunarkerfisins í 
III. viðauka og úrgangsskrárinnar sem er komið á með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (2). 

4) Reglugerð (EB) nr. 2150/2002 skal því breytt til 
samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, eru í samræmi við álit 
hagskýrsluáætlunarnefndarinnar sem komið var á fót 
með ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (3). 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Viðaukum við reglugerð (EB) nr. 2150/2002 er breytt sem 
hér segir: 
 
1. Í I. viðauka kemur I. viðauki við þessa reglugerð í stað 

1. mgr. 2. gr. 
 
2. Í stað III. viðauka komi II. viðauki við þessa reglugerð. 
 

2. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 23. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 90, 27.3.2004, bls. 15. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2004  
frá 29. október 2004 um breytingu á XXI viðauka (Hagskýrslugerð) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 26. 

(1) Stjtíð. EB L 332, 9.12.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3. Ákvörðuninni var síðast breytt með 

ákvörðun 2001/573/EB (Stjtíð. EB L 203, 28.7.2001, bls. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 


