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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 300/2008 
skal Kommisjonen vedta allmenne tiltak som har som 
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i de 
felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 
luftfart, fastsatt i vedlegget til forordningen, ved å utfylle 
dem.

2) I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008 
skal Kommisjonen også vedta detaljerte tiltak for 

sikkerhet i sivil luftfart, fastsatt i vedlegget til forordning 
(EF) nr. 300/2008, utfylt ved de allmenne tiltakene som 
Kommisjonen har vedtatt på grunnlag av artikkel 4 nr. 2.

grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart 

former for sikkerhetskontroll samt på områdene forbudte 
gjenstander, anerkjennelse av at sikkerhetsstandarder 
i tredjestater er likeverdige, ansettelse og opplæring av 
personell, særlige sikkerhetsframgangsmåter og unntak 
fra sikkerhetskontroll.

for luftfartssikkerhet i Den europeiske union som tilsvarer 
standardene fastsatt i forordning (EF) nr. 2320/2002(2), 
som ble opphevet ved forordning (EF) nr. 300/2008.

5) I samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 300/2008 
får vedlegget til nevnte forordning anvendelse fra datoen 

etter ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 300/2008. 

til artikkel 4 nr. 3, men ikke lenger enn til 29. april 2010.

-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2009 av 25. september 2009 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 61 av 19.11.2009, s. 7.

(1

(2

passasjerer kan bringe med seg uskadelige væsker uten 

metoder, herunder teknologi, av objektive grunner ikke 
er mulig i visse lufthavner, vil Kommisjonen ved hjelp av 

væsker kan medbringes uten at sikkerhetsstandardene 
svekkes.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes allmenne tiltak som skal utfylle 
de felles grunnleggende standardene fastsatt i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 300/2008, med henblikk på å

vedlegget,

vedlegget,

vedlegget,

e) fastsette kriterier for anerkjennelse av tredjestaters 
sikkerhetsstandarder som likeverdige, som fastsatt i del E 
i vedlegget,

underlegges andre former for sikkerhetskontroll samt 
bestemme framgangsmåten for godkjenning eller utpeking 

og registrerte avsendere, som fastsatt i del F i vedlegget,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 272/2009

av 2. april 2009

om utfylling av de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og 
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g) angi vilkår for når luftfartsselskapers post og 

underlegges andre former for sikkerhetskontroll, som 
fastsatt i del G i vedlegget,

sikkerhetskontroll, samt bestemme framgangsmåten 
for godkjenning eller utpeking av sikkerhetsgodkjente 

vedlegget,

sikkerhetsbegrensede områder, som fastsatt i del I i 
vedlegget,

j) fastsette kriterier for ansettelse av personer som 

av disse personene og personer som får utstedt et 
identitetskort for lufthavnen eller et identitetskort for 
besetningsmedlemmer, som fastsatt i del J i vedlegget, og

k) angi vilkår for når særlige sikkerhetsframgangsmåter eller 
unntak fra sikkerhetskontroll kan anvendes, som fastsatt i 
del K i vedlegget.

Artikkel 2

sikkerhetsbegrensede områder i lufthavner,

a) håndbagasje,

b) gjenstander som medbringes av andre personer enn 
passasjerene, og

c) luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell,

henblikk på at passasjerer eller besetning skal benytte, 

levere forsyninger til lufthavnen til sikkerhetsbegrensede 
områder.

Artikkel 3

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

som vedtas etter framgangsmåtene omhandlet i artikkel 4 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 300/2008, men senest 29. april 2010.

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

 For Kommisjonen

 Visepresident

__________
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VEDLEGG

Tillatte metoder for gjennomsøking

b) metalldetektorramme (WTMD),

c) håndholdt metalldetektor (HHMD),

d) bombehunder og

e) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).

luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell, unntatt når dette skal lastes om bord i lasterommet på et 

d) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS),

e) bombehunder og

f) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).

d) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS),

e) bombehunder,

f) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD),

g) teststrimler for påvisning av kjemiske reaksjoner, og

d) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS),

e) bombehunder,
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f) utstyr for sporpåvisning av eksplosiver (ETD) og

g) simulatorkammer.

reduserer den generelle sikkerheten.

Kategorier av gjenstander som kan forbys

a) skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler
forårsake alvorlig skade ved å avfyre et prosjektil,

b) bedøvende innretninger

c) skarpe eller spisse gjenstander
skade,

d) verktøy

e) stumpe gjenstander

f) eksplosive og brannfarlige stoffer og innretninger

være der.

For å få adgang til sikkerhetsbegrensede områder skal en person framvise en tillatelse.

Tillatte metoder for undersøkelse av kjøretøyer og for sikkerhetssjekk og sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer

c) bombehunder og

d) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).

reduserer den generelle sikkerheten.
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Kriterier for anerkjennelse av tredjestaters sikkerhetsstandarder som likeverdige

a) tredjestaten har hittil hatt et godt samarbeid med Fellesskapet og dets medlemsstater,

b) Kommisjonen har kontrollert at tredjestaten anvender tilfredsstillende standarder for luftfartssikkerhet, herunder 
kvalitetskontroll, og

c) Kommisjonen har kontrollert at

Frakt og post

1. Frakt og post: vilkår for når frakt og post skal gjennomsøkes eller underlegges annen sikkerhetskontroll

mot ulovlige inngrep fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen, eller

b) en kjent avsender har sikkerhetskontrollert forsendelsen, og forsendelsen er blitt beskyttet mot ulovlige inngrep 
fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen, eller

c) en registrert avsender har sikkerhetskontrollert forsendelsen, forsendelsen er blitt beskyttet mot ulovlige 

d) transferfrakt og transferpost er blitt sikkerhetskontrollert i samsvar med punkt 6.1.2 i vedlegget til forordning 
(EF) nr. 300/2008.

2. Frakt og post: framgangsmåte for godkjenning eller utpeking av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører, kjente 
avsendere og registrerte avsendere

fastsatte standardene.

2. Kjente avsendere skal godkjennes av vedkommende myndighet.

Som et alternativ til godkjenning kan vedkommende myndighet tillate at en kjent avsender utpekes av en 

henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.
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Luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell: vilkår for når luftfartsselskapers post og materiell skal 
gjennomsøkes eller gjennomgå annen sikkerhetskontroll

1. 
eller gjennomgå annen sikkerhetskontroll

og forsyningene er blitt beskyttet mot ulovlige inngrep fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 

inngrep fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til leveringen til luftfartsselskapet eller en 

for sikkerhetskontrollen og fram til de ankommer det sikkerhetsbegrensede området.

2. 
leverandører og kjente leverandører

forordning (EF) nr. 300/2008.

forsyningene til.

(både innsjekket bagasje hvis eiere påbegynner sin reise, og transferbagasje) ikke kommer i kontakt med passasjerer og 
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Ansettelse av personell og opplæringsmetode

1. Kriterier for ansettelse av personell

nasjonale regler,

2. Opplæringsmetoder

sikkerhetskontroll,

c) personer som får utstedt et identitetskort for lufthavnen eller et identitetskort for besetningsmedlemmer,

får teoretisk og/eller praktisk opplæring og/eller opplæring på arbeidsplassen.

Vilkår for når særlige sikkerhetsframgangsmåter eller unntak fra sikkerhetskontroll kan anvendes

a) framgangsmåten eller unntaket fastsettes av Kommisjonen eller vedkommende myndighet, og

___________


