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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, 

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. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Begrensningene for væsker, aerosoler og geleer som 
passasjerer bringer med seg på flyginger fra tredjestater 
og ved flybytte i lufthavner i Unionen, skaper visse 
problemer for driften av disse lufthavnene og ulemper for 
de berørte passasjerene.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 
2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(2) er det 
fastsatt unntak fra anvendelsen av disse begrensningene 
som kan gis dersom visse vilkår er oppfylt. Kommisjonen 
har gitt slike unntak etter å ha kontrollert at disse 
vilkårene er oppfylt i lufthavner i visse tredjestater, og 
at disse statene så langt har hatt et godt samarbeid med 
Unionen og dens medlemsstater.

3) Ettersom forordning (EF) nr. 820/2008 oppheves fra 
29. april 2010, vil disse unntakene også bli opphevet. 
Begrensningene for væsker, aerosoler og geleer som 
passasjerer bringer med seg på flyginger fra tredjestater 
og ved flybytte i lufthavner i Unionen, opprettholdes 
imidlertid som fastsatt i forordning (EU) nr. 297/2010 av 
9. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 
om utfylling av de felles grunnleggende standarder for 
sikkerhet i sivil luftfart(3).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 27.4.2010, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 15.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8.
(3) EUT L 90 av 10.4.2010, s. 1.

4) Unntakene fra anvendelsen av begrensningene for væsker, 
aerosoler og geleer som passasjerer bringer med seg på 
flyginger fra tredjestater, bør derfor utvides, samtidig som 
begrensningene opprettholdes, forutsatt at tredjestatene 
fortsatt oppfyller vilkårene som dannet grunnlag for 
unntakene.

5) Forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 
fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(4) bør 
derfor endres.

6) Forordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 får 
anvendelse fra 29. april 2010. Denne forordning bør 
derfor tre i kraft så snart som mulig, ettersom den bør få 
anvendelse samme dag.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt 
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 29. april 2010.

(4) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 358/2010

av 23. april 2010

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

2015/EØS/51/16

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

I kapittel 4 i vedlegget gjøres følgende endringer:

1. Nr. 4.0.4. skal lyde:

«4. I dette vedlegg menes med:

a) «væsker, aerosoler og geleer» masser, lotion, blandinger av væsker og faste stoffer og innholdet i 
trykkbeholdere, f.eks. tannkrem, hårgelé, drikke, suppe, sirup, parfyme, barberskum og andre produkter 
med lignende konsistens,

b) «forseglingspose» pose som er i samsvar med Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts anbefalte 
retningslinjer for sikkerhetskontroll.»

2. Nr. 4.1.3.4. skal lyde:

«4. Væsker, aerosoler og geleer som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking dersom de

a) befinner seg i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, i en gjennomsiktig 
gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst én liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, som skal 
være helt lukket,

b) skal brukes i løpet av flygingen og er nødvendige til medisinske formål eller for å dekke et spesielt 
ernæringsmessig behov, herunder barnemat. Passasjeren skal på anmodning framlegge bevis på den 
unntatte væskens, aerosolens eller geleens ekthet,

c) er kjøpt på flyside etter det punktet der ombordstigningskortene kontrolleres, på utsalgssteder som er 
omfattet av godkjente sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram, forutsatt 
at væskene, aerosolene og geleene er pakket i en forseglet pose utstyrt med tilfredsstillende bevis for at de 
er kjøpt i vedkommende lufthavn samme dag,

d) er kjøpt i det sikkerhetsbegrensede området på utsalgssteder som er omfattet av godkjente 
sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram,

e) er kjøpt i en annen lufthavn innenfor Unionen, forutsatt at væskene, aerosolene og geleene er pakket i en 
forseglingspose utstyrt med tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt i vedkommende lufthavn 
samme dag,

f) er kjøpt om bord i et EF-luftfartsselskaps luftfartøy, forutsatt at væsken, aerosolen eller geleen er pakket i 
en forseglingspose utstyrt med tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt om bord i vedkommende 
luftfartøy samme dag, eller

g) er kjøpt i en lufthavn i en tredjestat oppført i tillegg 4-D, forutsatt at væsken, aerosolen eller geleen er 
pakket i en forseglingspose utstyrt med tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt på flyside i 
vedkommende lufthavn i løpet av de foregående 36 timer. Unntakene fastsatt i dette nummer utløper 
29. april 2011.»

3. Nytt tillegg 4-D skal lyde:

«TILLEGG 4–D

Lufthavn(er) som det går flyginger fra, til lufthavner i Unionen:

– Canada:

Alle internasjonale lufthavner

– Republikken Kroatia:

Dubrovnik (DBV) lufthavn

Pula (PUY) lufthavn

Rijeka (RJK) lufthavn

Split (SPU) lufthavn
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Zadar (ZAD) lufthavn

Zagreb (ZAG) lufthavn.

– Malaysia

Kuala Lumpur internasjonale (KUL) lufthavn

– Republikken Singapore

Changi (SIN) lufthavn

– De forente stater

Alle internasjonale lufthavner»

_________________


