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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 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reynslan af framkvæmd reglugerðar framkvæmdastjórn-
arinnar (ESB) nr. 185/2010 (2) hefur sýnt fram á nauðsyn 
þess að endurskoða fyrirkomulag fram kvæmdar á sam-
eigin legum grunnkröfum um notkun snefil greiningar
tækja fyrir sprengiefni (ETD).

2) Í því skyni að auka skýrleika laga, staðla sameiginlega 
túlkun á löggjöfinni og til að tryggja enn frekar bestu 
fram kvæmd sameiginlegra grunnkrafna um flugvernd 
ætti að útlista, samræma eða einfalda tilteknar sértækar 
flug verndar ráðstafanir að því er varðar notkun snefil
greiningar tækja fyrir sprengiefni.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 20.3.2014, bls. 3. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 233/2014 frá 24. október 2014 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar 

ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd 
(Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1).

3) Breytingarnar varða ráðstafanir, þar sem lýst er leyfilegri 
notkun snefilgreiningartækja fyrir sprengiefni, að því er 
varðar skimun farþega, annarra einstaklinga en farþega, 
handfarangurs, lestarfarangurs, farms, pósts, birgða til 
notkunar um borð og flugvallarbirgða, og tæknilegar 
kröfur um öryggisbúnað snefilgreiningartækis fyrir 
sprengi  efni.

4) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til sam-
ræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ 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.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 278/2014

frá 19. mars 2014

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar nánari útlistun, samræmingu og 
einföldun á notkun snefilgreiningartækja fyrir sprengiefni (*)

2014/EES/73/55

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 19. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

1.  Ákvæðum 4. kafla er breytt sem hér segir:

a)  Í stað liðar 4.1.1.2 komi eftirfarandi:

„4.1.1.2  Farþegar skulu skimaðir með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum:

a)  handleit,

b)  málmleitarhliði,

c)  sprengjuleitarhundum,

d)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni,

e)  öryggisskönnum sem nota ekki jónandi geislun,

f)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni ásamt handmálmleitartæki.

 Þegar vopnaleitarmaður getur ekki ákvarðað hvort farþeginn beri á sér bannaða hluti eða ekki skal 
farþeganum synjað um aðgang að haftasvæðum flugverndar eða hann endurskimaður þannig að 
fullnægjandi sé að mati vopnaleitarmanns.“

b)  Í stað liðar 4.1.1.9 komi eftirfarandi:

„4.1.1.9  Aðeins er heimilt að nota sprengjuleitarhunda og snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni sem 
viðbótarúrræði við skimun.“

c)  Í stað liðar 4.1.2.3 komi eftirfarandi:

„4.1.2.3  Handfarangur skal skimaður með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum:

a)  handleit,

b)  röntgenbúnaði,

c)  búnaði til greiningar sprengiefnis (EDS),

d)  sprengjuleitarhundum ásamt aðferðinni í a-lið,

e)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni.

 Þegar vopnaleitarmaður getur ekki ákvarðað hvort handfarangur innihaldi bannaða hluti eða ekki 
er handfarangri ekki hleypt í gegn eða hann endurskimaður þannig að fullnægjandi sé að mati 
vopnaleitarmanns.“

2.  Ákvæðum 6. kafla er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liðir 6.2.1.5 og 6.2.1.6 bætist við:

„6.2.1.5  Skima skal farm og póst með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum í samræmi við fylgiskjal 6-J:

a)  handleit,

b)  röntgenbúnaði,

c)  búnaði til greiningar sprengiefnis,

d)  sprengjuleitarhundum,

e)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni,

f)  sjónrænni skoðun,

g)  málmleitartæki.

 Þegar vopnaleitarmaður getur ekki ákvarðað hvort farmur eða póstur innihaldi bannaða hluti eða 
ekki, er honum ekki hleypt í gegn eða hann endurskimaður þannig að fullnægjandi sé að mati 
vopnaleitarmanns.

6.2.1.6  Einungis má beita eftirfarandi úrræðum eða aðferðum þegar ekki er mögulegt að beita einhverjum af 
þeim úrræðum eða aðferðum sem tilgreindar eru í lið 6.2.1.5 vegna þess hvers eðlis sendingin er:

 öðru viðeigandi flugverndareftirliti, ef hlutaðeigandi yfirvald samþykkir það og tilkynnir fram
kvæmdastjórninni um það.“
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3.  Ákvæðum 8. kafla er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liður 8.1.2.3 bætist við:

„8.1.2.3  Við skimun skulu eftirfarandi úrræði eða aðferðir notaðar, annaðhvort sitt í hvoru lagi eða saman:

a)  sjónræn skoðun,

b)  handleit,

c)  röntgenbúnaður,

d)  búnaður til greiningar sprengiefnis,

e)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni ásamt aðferðinni í alið,

f)  sprengjuleitarhundar ásamt aðferðinni í a-lið.

 Þegar vopnaleitarmaður getur ekki ákvarðað hvort birgðirnar innihaldi bannaða hluti eða ekki skal 
þeim ekki hleypt í gegn eða þær endurskimaðar þannig að fullnægjandi sé að mati vopnaleitarmanns.“

4.  Ákvæðum 9. kafla er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liður 9.1.2.3 bætist við:

„9.1.2.3  Við skimun skulu eftirfarandi úrræði eða aðferðir notaðar, annaðhvort sitt í hvoru lagi eða saman:

a)  sjónræn skoðun,

b)  handleit,

c)  röntgenbúnaður,

d)  búnaður til greiningar sprengiefnis,

e)  snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni ásamt aðferðinni í alið,

f)  sprengjuleitarhundar, ásamt aðferðinni í a-lið.

 Þegar vopnaleitarmaður getur ekki ákvarðað hvort birgðirnar innihaldi bannaða hluti eða ekki skal 
þeim ekki hleypt í gegn eða þær endurskimaðar þannig að fullnægjandi sé að mati vopnaleitarmanns.“

5.  Ákvæðum 12. kafla er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liður 12.0.3 bætist við:

„12.0.3  Framleiðendur tækjabúnaðar skulu leggja fram rekstrarskilyrði og skal tækjabúnaðurinn notaður í 
samræmi við þau.“

b)  Eftirfarandi komi í stað liðar 12.6:

„12.6  SNEFILGREININGARTÆKI FYRIR SPRENGIEFNI

12.6.1  Snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni skal geta safnað og greint snefilmagn af  ögnum á eða 
gufu frá óhreinu yfirborði eða innihaldi farangurs eða sendinga og það getur gefið til kynna með 
viðvörunarmerki ef sprengiefni eru til staðar. Tækið skal uppfylla eftirfarandi kröfur um skimun:

a)  ekki skal nota rekstrarvörur lengur en framleiðandi rekstrarvörunnar mælir með eða ef virkni 
vörunnar virðist hafa rýrnað við notkun,

b)  aðeins skal nota snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni í því umhverfi þar sem notkun þess hefur 
verið samþykkt;

 reglur skulu gilda um snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni að því er varðar töku agna og gufusýna. 
Mælt er fyrir um ítarlegar reglur um þessar kröfur í sérstakri leynilegri ákvörðun fram kvæmda-
stjórnarinnar.“

c)  Eftirfarandi liðir 12.6.2 og 12.6.3 bætist við:

„12.6.2  Kröfur um snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni, sem nota agnasýni, skulu gilda um snefilgreiningar
tæki fyrir sprengiefni sem eru tekin í notkun frá og með 1. september 2014.

12.6.3  Hlutaðeigandi yfirvald getur heimilað áframhaldandi notkun snefilgreiningartækis fyrir sprengiefni, 
sem er ekki vottað í samræmi við fylgiskjal 12-L, sem tekið var í notkun fyrir 1. júlí 2014 og þar sem 
notað er agnasýni, til og með 1. júlí 2020, í síðasta lagi.“

_______________


