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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 720/2011

Nr. 12/653

2016/EØS/12/49

av 22. juli 2011
om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder
for sikkerhet i sivil luftfart når det gjelder innføring av gjennomsøking av væsker, aerosoler og
geler i lufthavner i EU(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

hensyn til driftstekniske krav til utstyret og hensynet til
passasjerene.

5)

Det fant sted en regelverksutvikling på EU-plan og
internasjonalt plan kort tid før 29. april 2011. Derfor
er det bare et fåtall lufthavner som i praksis kan tilby
gjennomsøking, og passasjerene kan ikke på forhånd
vite om væsker, aerosoler og geler som er anskaffet i en
lufthavn i en tredjestat eller om bord i et luftfartøy fra
et luftfartsselskap utenfor Fellesskapet, vil bli tillatt i
sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy.

6)

Av ovennevnte grunner bør bestemmelsen om
forpliktelsen til fra 29. april 2011 å gjennomsøke væsker,
aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn i en
tredjestat eller om bord i et luftfartøy fra et luftfartsselskap
utenfor Fellesskapet, utgå.

7)

Med hensyn til nr. 2 i del B1 i vedlegget til forordning (EF)
nr. 272/2009 vil Kommisjonen samarbeide tett med alle
berørte parter og vurdere situasjonen for gjennomsøking
av væsker, aerosoler og geler innen juli 2012.

8)

For å sikre korrekt gjennomføring av kravene fastsatt i nr.
3 i del B1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør
medlemsstatene og lufthavnene treffe alle nødvendige
forberedende tiltak, herunder driftsmessig utprøving, i
god tid før fristen i 2013. Det bør utveksles erfaringer fra
utprøvingene for å gjøre det mulig å vurdere situasjonen
med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og
geler innen juli 2012.

9)

Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor
endres.

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
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

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 fastsatt i vedlegget til
forordningen, ved å utfylle dem.
Allmenne tiltak som utfyller de felles grunnleggende
standarder for sikkerhet i sivil luftfart, er fastsatt
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av
2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende
standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i
vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 300/2008(2). Forordning (EF) nr. 272/2009 krever
særlig at det så raskt som mulig og senest 29. april 2013
innføres metoder og teknologi for å oppdage flytende
eksplosiver i lufthavner i hele EU.
For å muliggjøre en gradvis innføring av et system for
gjennomsøking av flytende eksplosiver ble det i vedlegget
til kommisjonsforordning (EU) nr. 297/2010(3) fastsatt
to datoer: 29. april 2011 for gjennomsøking av væsker,
aerosoler og geler anskaffet i en lufthavn i en tredjestat
eller om bord i et luftfartøy fra et luftfartsselskap utenfor
Fellesskapet og 29. april 2013 for gjennomsøking av alle
væsker, aerosoler og geler.
Som nevnt i betraktning 12 i forordning (EU) nr. 297/2010
kan utviklingen innenfor teknologi og regelverk både
på EU-plan og på internasjonalt plan påvirke datoene
fastsatt i forordning (EF) nr. 272/2009, og Kommisjonen
kan ved behov foreslå endringer, idet det tas særlig

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 23.7.2011, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2011 av 2. desember 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 15.3.2012, s. 37.
(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7.
(3) EUT L 90 av 10.4.2010, s. 1.

10) For å oppnå rettslig sikkerhet for medlemsstater,
lufthavner og passasjerer så raskt som mulig bør denne
forordning vedtas etter framgangsmåten for behandling
av hastesaker angitt i artikkel 19 nr.4 i forordning (EF)
nr. 300/2008 og få anvendelse fra 29. april 2011.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 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 2011.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle
medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 22. juli 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG
Del B1. Væsker, aerosoler og geler i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 skal lyde:

«DEL B1
Væsker, aerosoler og geler
1.

Det er tillatt å bringe væsker, aerosoler og geler inn i sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy,
forutsatt at de er gjennomsøkt eller fritatt for gjennomsøking i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene
som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.

2.

Fra 29. april 2013 skal alle lufthavner gjennomsøke væsker, aerosoler og geler i samsvar med kravene i de
gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.

3.

Medlemsstatene skal sikre at alle nødvendige regler er innført, slik at utstyr til gjennomsøking av væsker som
oppfyller kravene i de gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 300/2008, kan tas i bruk innen fristen nevnt i nr. 2.

4.

Medlemsstatene kan når som helst i tiden fram til 29. april 2013 innføre nødvendige regler overfor noen eller
alle lufthavner om å gjennomsøke væsker, aerosoler og geler i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene
som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008. Medlemsstatene skal underrette
Kommisjonen om slike regler. Når Kommisjonen mottar slik underretning, skal den underrette alle øvrige
medlemsstater.

5.

Passasjerene bør opplyses klart om hvilke lufthavner i EU som tillater at væsker, aerosoler og geler bringes inn
i det sikkerhetsbegrensede området og om bord i luftfartøyet, og om eventuelle vilkår for dette.»

___________
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