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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 245/2013 

av 19. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og 

geler i lufthavner i EU(*) 

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. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta generelle tiltak 

som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i de felles grunnleggende standarder 

fastsatt i vedlegg I til nevnte forordning, ved å utfylle 

dem. 

2)  Generelle tiltak som utfyller de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart, er fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 

av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i 

vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 300/2008(2). Vedlegget til forordning (EF) 

nr. 272/2009 fastsetter særlig metoder, herunder 

teknologi for å oppdage flytende eksplosiver, for at 

væsker, aerosoler og geler skal kunne bringes inn i 

sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et 

luftfartøy. 

3)  For å muliggjøre en gradvis innføring av et system for 

gjennomsøking av flytende eksplosiver, ble det i 

vedlegget til kommisjonsforordning (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) fastsatt to 

datoer: 29. april 2011 for gjennomsøking av væsker, 

aerosoler og geler som er 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. 

4)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 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 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2013,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 20. 

(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. 

innføring av gjennomsøking av væsker, aerosoler og 

geler i lufthavner i EU(4) ble datoen 29. april 2011 

slettet ettersom utviklingen i EU og på internasjonalt 

plan kort tid før 29. april 2011 viste at bare et fåtall 

lufthavner ville kunne tilby gjennomsøking, og 

passasjerene kunne 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, ville bli tillatt i 

sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et 

luftfartøy. 

5)  Utviklingen innenfor teknologi og regelverk både på 

unionsplan og internasjonalt plan kan påvirke datoene 

fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009, og 

Kommisjonen kan ved behov foreslå endringer, idet det 

tas hensyn til driftstekniske krav til utstyret og hensynet 

til passasjerene. 

6)  Kommisjonen har samarbeidet tett med alle berørte 

parter for å vurdere situasjonen med hensyn til 

gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler i 

lufthavner i EU innen juli 2012. Som en del av dette 

arbeidet, er det utført driftsmessig utprøving. Kommi-

sjonens vurdering av situasjonen ble oversendt 

Europaparlamentet og Rådet i juli 2012 i form av en 

kommisjonsrapport(5). 

7)  På grunnlag av denne vurderingen og særlig med 

hensyn til den betydelige driftsmessige risikoen det 

innebærer dersom alle væsker, aerosoler og geler må 

gjennomsøkes for flytende eksplosiver i alle lufthavner i 

Unionen fra 29. april 2013, mener Kommisjonen at 

denne datoen bør erstattes med en gradvis oppheving av 

begrensningene, samtidig som det opprettholdes et høyt 

sikkerhetsnivå og tas hensyn til passasjerene på alle 

stadier, som angitt i gjennomføringsreglene. 

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

endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) EUT L 193 av 23. 7.2011, s. 19. 

(5) KOM(2012) 404 av 18.7.2012, ikke offentliggjort. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal nr. 2 lyde: 

«2.  For gjennomsøking av håndbagasje, gjenstander som medbringes av andre personer enn passasjerene, 

luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell, unntatt når dette skal lastes om bord i lasterommet på 

et luftfartøy, forsyninger til flyginger og forsyninger til lufthavnen: 

a)  manuell gjennomsøking 

b)  visuell undersøkelse, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

e)  bombehunder 

f)  utstyr for sporpåvisning av eksplosiver (ETD) og 

g)  systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS).» 

b)  Del B1 skal lyde: 

«DEL B1 

Væsker, aerosoler og geler 

Det er tillatt å bringe væsker, aerosoler og geler inn i sikkerhetsbegrensede områder, 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.» 

 ____________  


