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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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 2. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Framkvæmdastjórninni ber, skv. 2. mgr. 4. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 300/2008, að samþykkja almennar ráðstafanir 
sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum sameiginlegra 
grunnkrafna, sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þá 
reglugerð, með viðbótum við ákvæðin.

2)  Í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 272/2009 frá 2. apríl 2009 um viðbætur við 
sameiginlegar grunnkröfur um flugvernd í almennings
flugi sem mælt er fyrir um í viðauka við reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 300/2008 er mælt fyrir um 
almennar ráðstafanir til að bæta við almennar grunnkröfur 
um flugvernd í almenningsflugi (2). Í viðaukanum við 
reglugerð (EB) nr. 272/2009 er sérstaklega mælt fyrir um 
aðferðir, þ.m.t. tækni til að greina sprengiefni í fljótandi 
formi, með hliðsjón af því að heimila að vökvi, úðaefni 
og gel séu höfð meðferðis inn á haftasvæði flugverndar og 
um borð í loftfar.

3)  Til að mögulegt sé að innleiða í áföngum skimunarkerfi 
sem greinir sprengiefni í fljótandi formi eru settar fram 
tvær dagsetningar í viðauka við reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 297/2010 frá 9. apríl 2010 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 272/2009 um viðbætur við 
sameiginlegar grunnkröfur um flugvernd í almennings
flugi(3): 29. apríl 2011, að því er varðar skimun vökva, 
úðaefna og gels, sem keypt eru á flugvelli í þriðja landi eða 
um borð í loftfari flugrekanda utan Evrópusambandsins 
og 29. apríl 2013 að því er varðar skimun allra vökva, 
úðaefna og gels.

4)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 720/2011 
frá 22. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
272/2009 um viðbætur við sameiginlegar grunnkröfur um 
flugvernd í almenningsflugi, að því er varðar að innleiða 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2013, bls. 5. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2013 frá 15. júlí 2013 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(2) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 7.
(3) Stjtíð. ESB L 90, 10.4.2010, bls. 1.

í áföngum skimun vökva, úðaefna og gels á flugvöllum 
í Evrópusambandinu(4), var felld brott dagsetningin 29. 
apríl 2011 þar sem þróun í Evrópusambandinu og alþjóðleg 
þróun skömmu fyrir 29. apríl 2011 sýndi fram á að fáir 
flugvellir myndu með skilvirkum hætti geta boðið upp á 
aðstöðu til skimunar og að mögulega kynnu farþegar að 
vera í vafa um hvort heimilt væri að hafa vökva, úðaefni 
og gel, sem keypt eru á flugvelli í þriðja landi eða um borð 
í loftfari flugrekanda utan Evrópusambandsins, meðferðis 
inn á haftasvæði flugverndar og um borð í loftfar. 

5)  Þróun á sviði tækni eða reglusetningar, bæði á vettvangi 
Evrópusambandsins og á alþjóðavettvangi, getur haft áhrif 
á dagsetningarnar, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) 
nr. 272/2009, og, ef við á, getur framkvæmdastjórnin lagt 
fram tillögur um endurskoðun, einkum að því er varðar 
virkni búnaðar og tillitssemi við farþega.

6)  Framkvæmdastjórnin hefur starfað náið með öllum 
hlutaðeigandi aðilum til að meta stöðuna að því er varðar 
skimun vökva, úðaefna og gels á flugvöllum í Evrópu
sambandinu fyrir júlí 2012. Hluti af þessu starfi hefur falið 
í sér prófanir á framkvæmd skimunarbúnaðarins. Mat 
framkvæmdastjórnarinnar á stöðunni var sent Evrópu-
þinginu og ráðinu í júlí 2012 í formi skýrslu framkvæmda-
stjórnarinnar(5).

7)  Á grundvelli þessa mats og einkum með hliðsjón af 
umtalsverðri rekstraráhættu, ef skyldubundið væri að 
skima fyrir sprengiefni í fljótandi formi í öllum vökvum, 
úðaefni og geli á öllum flugvöllum í Evrópusambandinu 
frá 29. apríl 2013, telur framkvæmdastjórnin að skipta 
skuli út þessari dagsetningu og aflétta takmörkunum í 
áföngum, sem tryggir að háu öryggisstigi og tillitssemi 
við farþega sé viðhaldið á öllum stigum eins og fram 
kemur í framkvæmdarreglunum.

8)  Því ber að breyta viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 
272/2009 til samræmis við það.

9)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru 
í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 272/2009 er breytt eins og 
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

(4) Stjtíð. ESB L 193, 23.7.2011, bls. 19.
(5) COM(2012) 404, 18.7.2012, hefur ekki verið birt.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 245/2013

frá 19. mars 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 272/2009 að því er varðar skimun vökva, úðaefna og gels á 
flugvöllum í Evrópusambandinu (*)
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 19. mars 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_____________
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 272/2009 er breytt sem hér segir:

a)  Í stað 2. liðar í A-hluta komi eftirfarandi:

„2.  Að því er varðar skimun handfarangurs, hluta sem aðrir en farþegar bera á sér, pósts flugrekanda og rekstrarvara 
flugrekanda nema þegar setja á þau í lest loftfars, birgða til notkunar um borð og flugvallarbirgða:

a)  handleit,

b)  sjónræna skoðun,

c)  röntgenbúnað,

d)  búnað til greiningar sprengiefnis (EDS),

e)  sprengjuleitarhunda (EDD),

f)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni (ETD) og

g)  búnað til greiningar sprengiefnis í fljótandi formi (LEDS).“

b)  Í stað hluta B1 komi eftirfarandi:

„HLUTI B1

Vökvar, úðaefni og gel

Heimilt er að hafa vökva, úðaefni og gel meðferðis inn á haftasvæði flugverndar að því tilskildu að efnin hafi verið 
skimuð eða séu undanþegin skimun í samræmi við kröfur í framkvæmdarreglunum sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 
4. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008.“

______________


