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 FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  2012/EES/67/53 

nr. 1087/2011 

frá 27. október 2011 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja 
 sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar greiningarkerfi fyrir sprengiefni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um 
flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu reglugerðar 
(EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að 
framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um 
flugvernd (2) er mælt fyrir um ákvæði um 
greiningarkerfi fyrir sprengiefni. 

2) Aðferðir og tækni til að greina sprengiefni eru sífellt í 
þróun. Í samræmi við breytingu á hættu sem steðjar að 
almenningsflugi, tækniþróun og reynslu af starfrækslu 
greiningarkerfisins, bæði á vettvangi Sambandsins og á  

heimsvísu, skal framkvæmdastjórnin endurskoða 
ákvæðin um tækni og starfrækslu í tengslum við 
greiningarkerfi fyrir sprengiefni. 

3) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til 
samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi sem skipuð var með 1. mgr. 19. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 300/2008. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í 
samræmi við viðaukann 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, 27. október 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 281, 28.10.2011, bls. 12. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 178/2012 frá 28. 
september 2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við 
EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72. 
(2) Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

Í stað liðar 12.4.2 í 12. kafla í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 185/2010 komi eftirfarandi: 

„12.4.2. STAÐLAR FYRIR GREININGARKERFI FYRIR SPRENGIEFNI 

12.4.2.1.  Þrír staðlar skulu gilda fyrir greiningarkerfi fyrir sprengiefni. Í sérstakri ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar er mælt fyrir um ítarlegar kröfur um þessa staðla. 

12.4.2.2.  Öll greiningarkerfi fyrir sprengiefni skulu uppfylla staðal 1. 

12.4.2.3.  Staðall 1 fellur úr gildi 1. september 2012. 

12.4.2.4.  Viðeigandi yfirvald getur heimilað notkun á greiningarkerfum fyrir sprengiefni samkvæmt staðli 1, sem 
sett voru upp á bilinu 1. janúar 2003 til 1. september 2006, í síðasta lagi til 1. janúar 2014. 

12.4.2.5.  Öll greiningarkerfi fyrir sprengiefni, sem sett eru upp frá og með 1. janúar 2007, skulu uppfylla staðal 2 
nema samningur um að setja upp greiningarkerfi fyrir sprengiefni, sem uppfyllir staðal 1, hafi verið 
gerður fyrir 19. október 2006. 

12.4.2.6.  Öll greiningarkerfi fyrir sprengiefni skulu uppfylla staðal 2, eigi síðar en 1. september 2012, nema liður 
12.4.2.4 eigi við. 

12.4.2.7.  Staðall 2 fellur úr gildi 1. september 2020. 

12.4.2.8.  Viðeigandi yfirvald getur heimilað notkun á greiningarkerfum fyrir sprengiefni samkvæmt staðli 2, sem 
sett voru upp á bilinu 1. janúar 2011 til 1. september 2014, í síðasta lagi til 1. september 2022. 

12.4.2.9.  Viðeigandi yfirvald skal tilkynna framkvæmdastjórninni þegar það veitir heimild til notkunar á 
greiningarkerfi fyrir sprengiefni samkvæmt staðli 2 frá og með 1. september 2020. 

12.4.2.10.  Staðall 3 gildir um öll greiningarkerfi fyrir sprengiefni sem eru sett upp frá og með 1. september 2014. 

12.4.2.11.  Öll greiningarkerfi fyrir sprengiefni skulu uppfylla staðal 3, eigi síðar en 1. september 2020, nema liður  
12.4.2.8 eigi við.“ 

 
 

 

 

 


