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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1138/2004

av 21. juni 2004

om fastsettelse av en felles definisjon av kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder i lufthavner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2 og punkt 2.3 bokstav a) i vedlegget, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen fastsette en felles definisjon av kritiske 
deler av sikkerhetsbegrensede områder. En slik definisjon 
bør omfatte minst de deler av en lufthavn som avreisende 
passasjerer har adgang til etter gjennomsøking, og de 
deler der innsjekket avreisebagasje kan passere etter 
gjennomsøking eller der den kan bli oppbevart.

2) Alt personale, herunder flybesetninger, med medbrakte 
gjenstander, bør gjennomsøkes før de får innpassere til 
de kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder.

3) Det bør gis unntak for de deler av en lufthavn der innsjek-
ket avreisebagasje kan passere etter gjennomsøking eller 
der den kan bli oppbevart, dersom bagasjen er blitt sikret 
og dermed kan håndteres av ikke-kontrollert personale 
uten at sikkerhetsnivået svekkes. Det bør treffes tiltak for 
å påse at slik sikret bagasje er intakt før den lastes om 
bord i et luftfartøy.

4) I lufthavner der svært få medlemmer av personalet har 
adgang til sikkerhetsbegrensede områder, bør det finnes 
en middelvei mellom behovet for å garantere sikkerheten 
og behovet for å sikre driftseffektivitet.

5) Ikke-gjennomsøkt personale bør tillates å innpassere til 
kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder i en luft-
havn bare dersom de til enhver tid følges av gjennomsøkt 
og autorisert personale.

6) Dersom andre ikke-gjennomsøkte personer kan ha fått 
innpassere til kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 
områder, bør det foretas en full sikkerhetsgjennomsø-
king for å påse at kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 
områder ikke inneholder forbudte gjenstander. Når slike 
kritiske deler ikke permanent er i bruk som sådanne, bør 
de underkastes en full sikkerhetsgjennomsøking umid-
delbart før de igjen tas i slik bruk.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 2320/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. I lufthavner der mer enn 40 medlemmer av personalet 
er utstyrt med identitetskort for lufthavnen som gir adgang til 
sikkerhetsbegrensede områder, skal de kritiske delene av sik-
kerhetsbegrensede områder minst være følgende:

a) enhver del av en lufthavn som avreisende passasjerer, 
herunder deres håndbagasje, har adgang til etter gjennom-
søking,

b) enhver del av en lufthavn som innsjekket avreisebagasje 
kan passere gjennom etter gjennomsøking eller der den kan 
oppbevares, dersom bagasjen ikke er sikret.

2. Med hensyn til nr. 1 skal enhver del av en lufthavn 
betraktes som en kritisk del av sikkerhetsbegrensede områder 
så lenge:

a) avreisende passasjerer, herunder deres håndbagasje, etter 
gjennomsøking har adgang dit,

b) innsjekket avreisebagasje etter gjennomsøking passerer 
gjennom eller oppbevares i denne delen, dersom bagasjen 
ikke er blitt sikret.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 22.6.2004, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 25.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.
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3. Med hensyn til nr. 1 og 2 skal et luftfartøy, en buss, baga-
sjevogn eller ethvert annet transportmiddel samt en korridor 
eller passasjerbro også betraktes som en del av en lufthavn.

Artikkel 2

I denne forordning menes med «sikret bagasje», gjennomsøkt 
innsjekket avreisebagasje som er slik fysisk beskyttet at det 
ikke kan plasseres noen gjenstander i den.

Artikkel 3

I lufthavner der færre enn 40 medlemmer av personalet er 
utstyrt med identitetskort for lufthavnen som gir adgang til 
sikkerhetsbegrensede områder, kan medlemsstatene fortsatt 
definere de kritiske delene av sikkerhetsbegrensede områder 
i samsvar med punkt 2.3 bokstav a) annet ledd i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 2320/2002.

Artikkel 4

1. Alle medlemmer av personalet, herunder flybesetninger, 
og medbrakte gjenstander skal gjennomsøkes før de får innpas-
sere til de deler som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) når 
disse delene utgjør en del av terminalen.

2. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2006 ha truffet til-
tak som medfører at alle medlemmer av personalet, herunder  
flybesetninger, og medbrakte gjenstander blir gjennomsøkt 
før de får innpassere til de deler som er nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav a).

3. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2009 ha truffet tiltak 
som medfører at alle medlemmer av personalet, herunder  
flybesetninger, og medbrakte gjenstander blir gjennomsøkt 
før de får innpassere til de deler som er nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav b).

Artikkel 5

Dersom sikret bagasje håndteres av ikke-gjennomsøkt perso-

nale, skal det innen 1. juli 2009 treffes tiltak for å sikre at baga-

sjen fortsatt er intakt før den lastes om bord i et luftfartøy.

Artikkel 6

1. Som unntak fra artikkel 4 behøver personale ikke gjen-

nomsøkes før de får innpassere til kritiske deler av sikkerhets-

begrensede områder dersom de ledsages av et gjennomsøkt og 

autorisert medlem av personalet.

Ledsageren er ansvarlig for eventuelle brudd på sikkerheten 

som begås av medlemmet av personalet som ledsages.

2. Som unntak fra artikkel 4 behøver gjennomsøkt personale 

som midlertidig forlater kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 

områder, ikke gjennomsøkes når de kommer tilbake, forutsatt 

at de har vært under konstant observasjon som er tilstrekkelig 

til å garantere at de ikke bringer med seg forbudte gjenstander 

inn i de kritiske delene av sikkerhetsbegrensede områder.

Artikkel 7

Uten at artikkel 6 berøres skal det foretas en full sikker-

hetsgjennomsøking av kritiske deler av sikkerhetsbegren-

sede områder dersom ikke-gjennomsøkte personer kan ha hatt 

adgang til disse delene.

Artikkel 8

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. juni 2004.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident


