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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
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

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen skal i henhold til forordning (EF) nr. 
2320/2002 ved behov vedta tiltak for gjennomføring av 
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet 
i hele Fellesskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 
622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak 
for gjennomføring av felles grunnleggende standarder 
for luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakten som 
fastsatte slike tiltak.

2) Det bør treffes tiltak for å gjøre de felles grunnleggende 
standardene mer presise, særlig for å møte den økte risiko 
for at flytende eksplosiver tas med inn i luftfartøyer. 
Tiltakene bør gjennomgås hver sjette måned i lys av den 
tekniske utvikling, de driftsmessige følger i lufthavnene 
og virkningene for passasjerene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 17.10.2006, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 24.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EFT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 240/2006 (EUT L 40 av 11.2.2006, s. 3).

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og med 
sikte på å hindre ulovlige handlinger, må tiltakene 
fastlagt i vedlegget til denne forordning være hemmelige 
og ikke offentliggjøres. Den samme regel gjelder 
nødvendigvis alle endringsrettsakter. Uten hensyn til 
dette bør passasjerene tydelig informeres om de regler 
som gjelder for gjenstander som er forbudt om bord i 
luftfartøyer.

4) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3 i nevnte forordning får anvendelse med hensyn til 
dette vedleggs fortrolige karakter.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1546/2006

av 4. oktober 2006

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

2009/EØS/69/44

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

Utferdiget i Brussel, 4. oktober 2006.

 For Kommisjonen
 Jacques BARROT

 Visepresident
_____________
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VEDLEGG

I samsvar med artikkel 1 er vedlegget hemmelig og skal ikke kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

________________


