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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2320/2002 skal Kommisjonen om nødvendig vedta 
tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende 
standarder for luftfartssikkerhet i hele Fellesskapet. 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 av 4. april 
2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(2) var den 
første rettsakten som inneholdt slike tiltak.

2) Forordning (EF) nr. 622/2003 er endret 14 ganger siden 
den ble vedtatt. Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker 
bør alle endringene konsolideres i en ny forordning.

3) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2320/2002 
skal gjennomføringstiltak som Kommisjonen vedtar i 

hemmelige og ikke offentliggjøres dersom de gjelder 

detaljerte framgangsmåter som inneholder følsomme 

sikkerhetstiltak. I henhold til artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 622/2003 skal dessuten gjennomføringstiltakene 
fastsatt i vedlegget til forordningen være hemmelige 

bare for personer som er gitt behørig tillatelse av en 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2009 av 29. mai 2009 om 
Den 

europeiske unions tidende
(1

s. 3).
(2

av forordning (EF) nr. 622/2003 er det fastsatt at denne 
bestemmelsen også får anvendelse på slike endringer.

4) Med sikte på å bedre innsynet i de gjennomføringstiltakene 
som hittil er vedtatt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i 

en ny vurdering av tiltakene i vedlegget til forordning 

i lys av kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 2320/2002. Denne vurderingen har vist at mange 
av disse tiltakene ikke behøver å holdes hemmelige 
og derfor bør offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende.

5) Likevel er det fortsatt nødvendig å holde visse tiltak 
hemmelige dersom offentliggjøring kan gjøre det 
lettere å omgå tiltakene og begå ulovlige inngrep. Slike 
tiltak omfatter særlig visse detaljerte framgangsmåter 
for gjennomsøking av kjøretøyer som ankommer 

og uledsaget innsjekket bagasje ved hjelp av systemer 

medlemsstatene.

6) Det bør være anledning til å skille mellom lufthavner ut 
fra en lokal risikovurdering. Kommisjonen bør derfor 
underrettes om lufthavner som anses å utgjøre en mindre 
risiko.

7) Det bør dessuten kunne vedtas forskjellige 
gjennomføringstiltak alt etter type luftfartsvirksomhet. 
Kommisjonen bør underrettes når det anvendes 
utjevningstiltak for å sikre likeverdige sikkerhetsnivåer.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008

av 8. august 2008

om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

2014/EØS/56/37
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Artikkel 1

Mål

I denne forordning fastsettes tiltak for gjennomføring og 
teknisk tilpasning av de felles grunnleggende standardene 
for luftfartssikkerhet som skal innarbeides i de nasjonale 
sikkerhetsprogrammene for sivil luftfart.

Artikkel 2

I denne forordning menes med:

den praksis og de framgangsmåter som medlemsstatene 
gjennomfører i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 
nr. 2320/2002 for å ivareta sikkerheten i sivil luftfart på sitt 

som en medlemsstat har utpekt i henhold til artikkel 5 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 2320/2002 til å ha ansvaret for å 
samordne og overvåke gjennomføringen av det nasjonale 
sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart.

Artikkel 3

Tiltakene nevnt i artikkel 1 er oppført i vedlegget.

Artikkel 4

Nye tekniske metoder og prosesser

1. Medlemsstatene kan tillate bruk av nye tekniske metoder 
eller prosesser for sikkerhetskontroller i stedet for dem som er 

a) formålet er å vurdere nye måter å utføre de berørte 

negativt.

den planlagte innføringen underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene skriftlig om den nye metoden eller prosessen 

som viser hvordan det skal garanteres at den nye metoden eller 
prosessen oppfyller kravet i nr. 1 bokstav b). Meldingen skal 
også inneholde detaljerte opplysninger om hvor metoden eller 
prosessen vil bli brukt og om vurderingsperiodens planlagte 
lengde.

3. Dersom medlemsstaten får et positivt svar fra 

innen tre måneder etter at Kommisjonen mottok den skriftlige 

eller prosessen innføres.

Dersom Kommisjonen ikke er overbevist om at den nye metoden 

det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Fellesskapet vil bli 

til dette innen tre måneder etter at den mottok meldingen nevnt 
i nr. 2. I dette tilfellet skal den berørte medlemsstaten ikke 
begynne å bruke den nye metoden eller prosessen før den har 
gitt Kommisjonen tilstrekkelige garantier.

4. Den lengste vurderingsperioden for hver teknisk metode 
eller prosess skal være 18 måneder. Kommisjonen kan 
forlenge vurderingsperioden med inntil tolv måneder dersom 
medlemsstaten gir en tilfredsstillende begrunnelse for dette.

5. Minst hver sjette måned i løpet av vurderingsperioden skal 
vedkommende myndighet i medlemsstaten sende Kommisjonen 
en framdriftsrapport. Kommisjonen skal underrette de andre 
medlemsstatene om innholdet i framdriftsrapporten.

måneder.

Artikkel 5

Melding

Medlemsstatene skal skriftlig underrette Kommisjonen om 
alle lufthavner der de har benyttet seg av den mulighet som 

nr. 2320/2002.

Artikkel 6

Utjevningstiltak

Medlemsstatene skal skriftlig underrette Kommisjonen om 
utjevningstiltak som anvendes i samsvar med punkt 4.2 i 
vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002.
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Artikkel 7

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 oppheves.

Artikkel 8

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.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident

_________
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VEDLEGG(1)

1.  DEFINISJONER

2

tilstrekkelig til at ulovlig adgang kan oppdages.

2.  SIKKERHET I LUFTHAVNER

2.1.  Krav ved planlegging av lufthavner

Ingen bestemmelser i denne forordning.

2.2.  Adgangskontroll

2.2.1.

oppdage ulovlig adgang og treffe egnede tiltak.

med adgang til disse områdene retter seg etter strenge tiltak for adgangskontroll. Disse tiltakene omfatter 
følgende:

eller melde dem til vedkommende myndighet.

(1) Dette vedlegg har samme oppbygning og nummerering som vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002. Der det i denne forordning 

uttrykkelig angitt under den tilsvarende overskriften.
(2
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a) Identitetskort for lufthavnen skal gi personalet adgang bare til områder som de må ha adgang til av 
driftshensyn.

returneres til lufthavnmyndigheten og destrueres.

arbeidsgiveren og den utstedende myndigheten. Kortet skal deretter umiddelbart deaktiveres.

avstigningen.

5. Sikkerhetskontrollpunktene skal beskyttes med vakter eller egnet overvåkingsutstyr for å ha en 

for å beskytte personalet som deltar i sikkerhetskontrollen.

ulovlig adgang. Kassert materiell skal destrueres for å sikre at det ikke benyttes av uvedkommende.

Avgangskontrollsystemer og innsjekkingssystemer i lufthavner skal kontrolleres for å hindre ulovlig 
adgang.

behørig adgang til slikt materiell eller slike systemer.

2.2.2.  Terminalområder

Kravene fastsatt i punkt 2.2.1.6 får også anvendelse på terminalområder som er åpne for offentligheten.

2.2.3.  Andre offentlige områder

Ingen bestemmelser i denne forordning.

2.3.  Gjennomsøking av personale, gjenstander de bringer med seg, og kjøretøyer

2.3.1.  Gjennomsøking av personale og gjenstander de bringer med seg

Sikkerhetspersonalet kan nekte ethvert medlem av personalet adgang til et sikkerhetsbegrenset område dersom 

2.3.2.  Gjennomsøking av kjøretøyer

1. Kjøretøyer skal undersøkes for forbudte gjenstander og uvedkommende personer.

2. Føreren og eventuelle passasjerer skal ikke oppholde seg i kjøretøyet når det undersøkes.

2.3.3.  Sikkerhetsprosedyrer for væske- og forseglingsposeforsyninger

Alminnelige bestemmelser

Kontroll av forsyninger

Ingen bestemmelser i denne forordning.

Kjent leverandør

Ingen bestemmelser i denne forordning.
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Forseglingsposer

inngrep.

2.4.  Fysisk sikkerhet og patruljering

Ingen bestemmelser i denne forordning.

3.  SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET

3.1.  Gjennomsøking og sjekk av luftfartøyer

Luftfartsselskapet skal sikre at personale som utfører sikkerhetsgjennomsøking og sikkerhetssjekk av 

slikt arbeid.

3.1.1.  Sikkerhetssjekk av luftfartøy

3.1.2.  Sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy

tidsrom som er lengst.

2. Luftfartøyets kabin skal være tom mens sikkerhetsgjennomsøkingen gjennomføres.

3.2.  Beskyttelse av luftfartøyer

Luftfartsselskapet skal ha ansvaret for beskyttelse av sine luftfartøyer.

4.  PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

4.1.  Gjennomsøking av passasjerer

4.1.1.  Forbudte gjenstander

1. Det er forbudt for passasjerer å bringe følgende gjenstander inn i det sikkerhetsbegrensede området eller i 
et luftfartøys kabin:

a)  Skytevåpen og andre våpen
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– bedøvende innretninger eller elektrosjokkinnretninger (f.eks. elektriske drivstaver og 

– lightere utformet som skytevåpen.

b)  Spisse eller skarpe våpen og gjenstander

– barberkniver og barberblader (unntatt sikkerhetsbarberhøvler og engangsbarberhøvler der bladene er 
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d)  Eksplosiver og brannfarlige stoffer

Alle eksplosjonsfarlige eller brannfarlige stoffer som utgjør en risiko for passasjerenes og besetningens 

– alkoholholdige drikker med over 70 volumprosent alkohol.

e)  Kjemikalier og giftige stoffer

Alle kjemikalier eller giftige stoffer som kan utgjøre en risiko for passasjerenes og besetningens helse eller 

– brannslokkingsapparater.



2.10.2014 Nr. 56/1161EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Unntak kan innvilges dersom væsken

forutsatt at den er pakket i en forseglet pose forsynt med tilfredsstillende bevis for at den er kjøpt i 

3. er kjøpt i det sikkerhetsbegrensede området på utsalgssteder som er omfattet av godkjente 

eller

i tillegg 1. Kommisjonen kan etter framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) 

oppfylt:

– Kommisjonen har etter kontroll fastslått at

b) det anvendes sikkerhetstiltak i lufthavnen som tilsvarer tiltakene fastsatt i punkt 2.3.3 i dette 
vedlegg og nr. 2.3.6 i kommisjonsvedtak av 8. august 2008(1

b) kapteinen på luftfartøyet er underrettet om passasjeren og den eller de forbudte gjenstandene som 
vedkommende medbringer.

Den eller de forbudte gjenstandene skal eventuelt plasseres på et sikkert sted.

(1
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3. Listen over forbudte gjenstander nevnt i punkt 4.1.1.1 og opplysninger om de tillatte unntakene skal gjøres 
tilgjengelige for offentligheten.

myndighet skal treffe rimelige tiltak for å underrette passasjerer om slike gjenstander før de har sjekket inn 
bagasjen.

denne bagasjen fra den sjekkes inn til den hentes ved ankomst.

6. Sikkerhetspersonalet kan nekte enhver passasjer adgang til et sikkerhetsbegrenset område og til kabinen i 

4.1.2.  Kalibrering av metalldetektorrammer

Ingen bestemmelser i denne forordning.

4.1.3.  Gjennomsøking av bevegelseshemmede passasjerer

Ingen bestemmelser i denne forordning.

4.1.4.  Sikkerhetstiltak for passasjerer som er potensielt forstyrrende

1. Det skal iverksettes særskilte sikkerhetstiltak for lufttransport av følgende tre kategorier av passasjerer som 
er potensielt forstyrrende:

a) Utviste personer:

å forlate medlemsstaten.

b) Avviste personer:

transporteres tilbake til avreisestaten eller til en annen stat som de ikke er nektet innreise til.

planlegger å ta om bord passasjerer som er potensielt forstyrrende.

3. Den skriftlige meldingen til luftfartsselskapet og til fartøysjefen skal inneholde følgende opplysninger:

– vedkommende myndigheters risikovurdering (herunder begrunnelse for bruk eller manglende bruk av 

– setereservasjon om nødvendig og

– type av tilgjengelige dokumenter.

4. Det skal iverksettes særskilte sikkerhetstiltak for uregjerlige passasjerer. Uregjerlige passasjerer er personer 
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– bevisst formidling av feilaktige opplysninger som medfører at sikkerheten til et luftfartøy under 

effektiv drift.

5. Personer i lovlig forvaring skal alltid ha ledsager.

4.2.  Atskillelse av passasjerer

Dersom en del av terminalanlegget mellom sikkerhetskontrollene og ombordstigningspunktet er blitt benyttet 

etterlatt noen forbudte gjenstander der.

4.3.  Gjennomsøking av håndbagasje

1. Alle væsker skal forevises for undersøkelse ved sikkerhetskontrollpunktene.

2. Bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater skal tas ut av håndbagasjen og gjennomsøkes 
separat.

4.3.1. Gjennomsøking av håndbagasje med høyoppløsningsrøntgenutstyr der bildeprojeksjon (TIP) er installert og 
aktivert

Ingen bestemmelser i denne forordning.

4.4.  Gjennomsøking av diplomater

Ingen bestemmelser i denne forordning.

5.  INNSJEKKET BAGASJE

5.1.  Tilknytning mellom passasjerer og innsjekket bagasje

Ingen bestemmelser i denne forordning.

5.2.  Gjennomsøking av innsjekket bagasje

5.2.1.  Ledsaget innsjekket bagasje

framgangsmåter for hvordan gjennomsøkingen skal gjennomføres dersom gjennomsøkingsutstyret svikter.

5.2.2.  Uledsaget innsjekket bagasje

skriftlig bekreftelse på at denne bagasjen har gjennomgått de sikkerhetskontrollene som er beskrevet i vedlegget 

5.2.3.  Gjenstander som er forbudt i innsjekket bagasje

1. Følgende gjenstander er forbudt i innsjekket bagasje:
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– deler fra kjøretøyers drivstoffsystemer som har inneholdt drivstoff.

2. Listen over forbudte gjenstander nevnt i punkt 5.2.3.1 skal gjøres tilgjengelig for offentligheten ved 
luftfartsselskapenes kontorer og på andre hensiktsmessige måter.

myndighet skal treffe rimelige tiltak for å underrette passasjerer om slike gjenstander.

4. Sikkerhetspersonalet kan nekte transport av innsjekket bagasje som inneholder en gjenstand som ikke 

5.2.4.  Gjennomsøking av innsjekket bagasje ved hjelp av systemer for påvisning av eksplosiver (EDS)

Ingen bestemmelser i denne forordning.

5.2.5.  Gjennomsøking av innsjekket bagasje ved hjelp av konvensjonelt røntgenutstyr der bildeprojeksjon (TIP) er 
installert og aktivert.

Ingen bestemmelser i denne forordning.

5.3.  Beskyttelse av innsjekket bagasje

1. Adgangen til sorterings- og oppbevaringsområder for bagasje skal være forbeholdt personale som må ha 

og oppbevaringsområdene for bagasje.

hele tiden er under oppsyn for å sikre at ingen forbudte gjenstander

a) plasseres i den innsjekkede bagasjen eller

b) fjernes fra den innsjekkede bagasjen og tas med inn i luftfartøyets kabin eller et sikkerhetsbegrenset 
område.

6.  FRAKT, KURERPOST OG EKSPRESSPAKKER

6.1.  Anvendelse

I denne forordning menes med:

nevnt i punkt 6.5 i vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002.

6.2.  Krav til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør

som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

Søkeren skal legge fram et sikkerhetsprogram for vedkommende myndighet. Dette programmet skal inneholde 
en beskrivelse av de metodene og framgangsmåtene som fraktleverandøren skal følge for å oppfylle kravene 
både i denne forordning og i det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart i den medlemsstaten 

fraktleverandøren selv skal føre kontroll med at disse metodene og framgangsmåtene følges.

Søkeren skal også legge fram en skriftlig erklæring der vedkommende forplikter seg til å opprettholde de 

om endringer i dette. Denne erklæringen skal være undertegnet av søkerens lovlige representant eller av den 
personen som er ansvarlig for sikkerheten.
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både i denne forordning og i det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart i den medlemsstaten der 

angitte anleggene.

Denne framgangsmåten får anvendelse senest fra 1. mars 2008.

anses som en kontroll på stedet i henhold til punkt 6.2.1 bokstav b).

6.2.3.  Dersom vedkommende myndighet anser at den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren ikke lenger er i stand til 

tilbakekalle statusen som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

6.3.  Sikkerhetskontroller

6.3.1.  Når fraktleverandører eller luftfartsselskaper gjennomsøker frakt i samsvar med punkt 6.3.1 bokstav b) i 

gjenstander skjult i frakten.

6.4.  Kriterier for en kjent avsender

6.4.1.  Den kjente avsenderens erklæring nevnt i punkt 6.4.1 bokstav b) i vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002 
skal avgis skriftlig en gang i året ved bruk av et nasjonalt standardskjema.

Erklæringen skal inneholde en bekreftelse på at forsendelsene ikke inneholder noen forbudte gjenstander som 

nr. 2320/2002.

Den kjente avsenderen skal påta seg det fulle ansvaret for sin erklæring.

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfartsselskapet skriftlig bekreftelse på at forsendelsen inneholder 
slike gjenstander.

avsender trekkes tilbake av vedkommende myndighet eller av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller 
det luftfartsselskapet som har ansvaret for godkjenningen.

6.5. 

6.5.1.  For at en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller et luftfartsselskap skal kunne utpeke et foretak som registrert 

a) Foretaket skal framlegge en undertegnet forpliktelseserklæring om at det

– sørger for at de nasjonale sikkerhetsinstruksene formidles til det personalet som arbeider i foretakets 
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– godtar at vedkommende myndighet gjennomfører uanmeldte inspeksjoner i foretakets lokaler for å 
vurdere om den registrerte avsenderen etterkommer de nasjonale instruksene.

Foretaket skal utpeke minst én person som ansvarlig for sikkerheten i dets lokaler og skal underrette 
den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfartsselskapet om denne personens navn og 
kontaktopplysninger.

b) Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfartsselskapet skal innhente følgende opplysninger om 
foretaket:

– registreringsnummer for merverdiavgift eller foretaksnummer og

– bankkonto.

6.5.2.  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfartsselskapet skal føre en database over opplysningene 
nevnt i punkt 6.5.1 bokstav b). Databasen skal kunne inspiseres av vedkommende myndighet.

6.5.3.  Dersom en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller et luftfartsselskap anser at den registrerte avsenderen ikke 

7.  POST

Ingen bestemmelser i denne forordning.

8.  LUFTFARTSSELSKAPERS POST OG MATERIELL

Ingen bestemmelser i denne forordning.

9.  LUFTFARTSSELSKAPERS LAGER OG FORSYNINGER FOR CATERING

Ingen bestemmelser i denne forordning.

10.  LUFTFARTSSELSKAPERS LAGER OG FORSYNINGER FOR RENGJØRING

Ingen bestemmelser i denne forordning.

11.  ALLMENNFLYGING

Ingen bestemmelser i denne forordning.

12.   ANSETTELSE OG OPPLÆRING AV PERSONALE

12.1.  Nasjonalt opplæringsprogram for luftfartssikkerhet

Det nasjonale opplæringsprogrammet for luftfartssikkerhet skal omfatte opplæringskrav for håndtering av 
uregjerligere passasjerer.

12.2.  Sikkerhetspersonale

12.2.1.  Sikkerhetsledelse i luftfartsselskaper og lufthavner

er organisert på en hensiktsmessig måte. Ledere med ansvar for at sikkerhetsbestemmelsene overholdes 

a) erfaring på området luftfartssikkerhet eller
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d) kunnskaper på følgende områder:

– oversikt over terrorisme.

12.3.  Annet personale

Ingen bestemmelser i denne forordning.

13.   TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR GJENNOMSØKINGSUTSTYR

Ingen bestemmelser i denne forordning.

_________

Tillegg 1

– Singapore lufthavn (SIN)

– Kroatia:

Rijeka lufthavn (RJK)

Split lufthavn (SPU)

Zadar lufthavn (ZAD)

___________


