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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 293/2010,
annettu 8 päivänä huhtikuuta 2010,
toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi
annetun asetuksen (EY) N:o 820/2008 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Uudelleentarkastelussa on ilmennyt, että rajoituksista,
jotka koskevat kolmansista maista tulevilla lennoilla saa
puvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien konetta
vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden mää
rää, aiheutuu ongelmia kyseisten lentoasemien toimin
nalle ja haittaa asianomaisille matkustajille.

(4)

Komissio on arvioinut tiettyjä turvavaatimuksia eräiden
kolmansien maiden lentoasemilla ja todennut ne tyydyt
täviksi. Kyseiset maat ovat lisäksi aina tehneet hyvää yh
teistyötä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Tämän
vuoksi komissio on päättänyt ryhtyä toimiin lieventääk
seen edellä mainittuja ongelmia, jotka liittyvät matkus
tajien mukana oleviin kyseisten maiden nimetyiltä lento
asemilta hankittuihin nesteisiin.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 820/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmai
lun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukai
set,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista
säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan par
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2320/2002 (1) ja
erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2320/2002 mukaan komissio vahvis
taa tarvittaessa toimenpiteet ilmailun turvaamista kos
kevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi
kaikkialla yhteisössä. Tällaisista yksityiskohtaisista
toimenpiteistä säädetään komission asetuksessa (EY)
N:o 820/2008 (2).

Asetuksessa (EY) N:o 820/2008 säädettyjä toimenpiteitä,
joilla rajoitetaan kolmansista maista tulevilla lennoilla
saapuvien ja yhteisön lentoasemien kautta kulkevien ko
netta vaihtavien matkustajien mukana olevien nesteiden
määrää, tarkastellaan uudelleen tekniikan kehityksen, len
toasemille aiheutuvien toiminnallisten seurausten ja mat
kustajiin kohdistuvan vaikutuksen perusteella.

(1) EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1.
(2) EUVL L 221, 19.8.2008, s. 8.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 820/2008 liitteen lisäys 1 tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

LIITE
Lisätään asetuksen (EY) N:o 820/2008 liitteen lisäykseen 1 seuraava teksti:
”— Malesia:
Kuala Lumpurin (KUL) kansainvälinen lentoasema”
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