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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011 

av 11. november 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 

av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder bruk av 

sikkerhetsskannere i lufthavnene i Den europeiske union(*) 

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 3, og ut fra følgende 

betraktninger: 

1) 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. 

2) I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen også vedta detaljerte 

tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende 

standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget 

til forordning (EF) nr. 300/2008,  utfylt av de allmenne 

tiltakene som Kommisjonen vedtar på grunnlag av 

artikkel 4 nr. 2. 

3) Særlig i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) om 

utfylling av de felles grunnleggende standardene for 

sikkerhet i sivil luftfart er det fastsatt allmenne tiltak når 

det gjelder tillatte metoder for gjennomsøking av 

passasjerer, angitt i del A i vedlegget. 

4) For at bruk av sikkerhetsskannere skal kunne tillates som 

en metode for gjennomsøking av passasjerer, bør det 

fastsettes bestemmelser om bruken, minstestandarder for 

påvisningsevne og minstevilkår for drift. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294, 12.11.2011, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

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

70 av 13.12.2012, s. 39. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7. 

5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(3) bør derfor 

endres. 

6) Sikkerhetsskannere skal installeres og brukes i samsvar 

med rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 

om begrensning av eksponering av allmennheten for 

elektromagnetiske felt (0 Hz–300 GHz)(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/40/EF av 29. april 

2004 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til 

eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse 

med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende 

særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

89/391/EØF)(5). 

7) Ved å fastsette bestemte driftsvilkår for bruk av 

sikkerhetsskannere og ved å gi passasjerene muligheten til 

å velge mellom forskjellige metoder for gjennomsøking er 

denne forordning forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

herunder respekt for menneskeverdet, privatliv og 

familieliv, rett til vern av personopplysninger, barns 

rettigheter, religionsfrihet og forbud mot 

forskjellsbehandling. Denne forordning skal anvendes i 

samsvar med disse rettigheter og prinsipper. 

8) 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 (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

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

(4) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59. 

(5) EFT L 159 av 30.4.2004, s. 1. 

2017/EØS/26/50 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 4 skal nr. 4.1.1.1 lyde: 

«4.1.1.1 Før gjennomsøking skal passasjerene ta av seg frakker, kapper, kåper og jakker, som skal gjennomsøkes 

som håndbagasje. Kontrolløren kan eventuelt anmode passasjerene om å ta av seg ytterligere plagg.»  

2) I kapittel 4 skal nr. 4.1.1.2 lyde: 

«4.1.1.2 Passasjerer skal gjennomsøkes ved hjelp av: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  metalldetektorramme (WTMD), 

c)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a), eller 

d)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling. 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om passasjeren bringer med seg forbudte gjenstander, skal 

passasjeren nektes adgang til sikkerhetsbegrensede områder eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens 

tilfredshet.» 

3) I kapittel 4 skal nytt nummer lyde: 

«4.1.1.10 Når det benyttes sikkerhetsskanner med operatør i henhold til nr. 12.11.1 annet ledd til gjennomsøking 

av passasjerer, skal følgende minstekrav være oppfylt:  

a) Sikkerhetsskannere skal ikke lagre, oppbevare, kopiere, skrive ut eller hente bilder. Et bilde som er 

generert under gjennomsøkingen, kan imidlertid oppbevares i så lang tid som operatøren trenger for å 

analysere det, og skal slettes så snart passasjeren er kontrollert. All uautorisert tilgang til og bruk av 

bildet er forbudt og skal forhindres. 

b) Operatøren som analyserer bildet, skal være plassert på et sted der det ikke er mulig for 

vedkommende å se passasjeren som gjennomsøkes. 

c) Enhver teknisk innretning som kan lagre, kopiere, fotografere eller på annen måte registrere bilder, er 

forbudt på det stedet der bildet analyseres. 

d) Bildet skal ikke kunne knyttes til data som gjelder personen som gjennomsøkes, og vedkommendes 

identitet skal være skjult. 

e) Enhver passasjer kan be om at bildet av vedkommendes kropp analyseres av en operatør av det kjønn 

passasjeren ønsker. 

f) Bildet skal være uskarpt eller utydelig, slik at ansiktet til vedkommende passasjer ikke kan 

gjenkjennes. 

Bokstav a) og d) får anvendelse også på sikkerhetsskannere med automatisk påvisning av farlige 

gjenstander. 

Passasjerer har rett til å velge bort gjennomsøking med sikkerhetsskanner. I så fall skal passasjeren 

gjennomsøkes ved en alternativ metode som skal omfatte minst en manuell gjennomsøking i samsvar 

med tillegg 4-A til kommisjonsbeslutning (2010) 774. Dersom sikkerhetsskannerens alarm utløses, skal 

årsaken klarlegges. 

Før passasjerene gjennomsøkes med en sikkerhetsskanner, skal de informeres om teknologien som 

benyttes, vilkårene for bruk av denne teknologien og muligheten for å velge bort gjennomsøking med 

sikkerhetsskanner.» 

4) I kapittel 11 skal nr. 11.3 lyde: 

«11.3 SERTIFISERING ELLER GODKJENNING  

11.3.1 For personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2.3.1-11.2.3.5, gjelder følgende:   
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a) De skal gjennomgå en innledende sertifisering eller godkjenning. 

b) Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal 

sertifiseres på nytt minst hvert tredje år. 

c) Alle øvrige personer skal sertifiseres eller godkjennes på nytt minst hvert femte år. 

11.3.2 Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal som 

et ledd i den innledende sertifiseringen eller godkjenningen bestå en standardisert bildetolkingsprøve. 

11.3.3 Den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen av personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller 

operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal omfatte både den standardiserte bildetolkingsprøven og en 

vurdering av arbeidsprestasjonene. 

11.3.4 Dersom fornyet sertifisering eller fornyet godkjenning ikke gjennomføres med tilfredsstillende resultat 

innen en rimelig frist, normalt høyst tre måneder, skal de tilknyttede sikkerhetsrettighetene kalles tilbake. 

11.3.5 Opplysninger om sertifiseringen eller godkjenningen skal for alle sertifiserte eller godkjente personer 

oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer.» 

5) I kapittel 11 skal nytt nummer lyde: 

«11.4.1.1 Operatører av sikkerhetsskannere skal gjennomgå regelmessig opplæring som består av trening og 

prøving i bildegjenkjenning. Denne opplæringen skal skje i form av klasseromsopplæring og/eller 

datamaskinbasert opplæring i minst seks timer hver seksmånedersperiode.  

Prøveresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den 

fornyede sertifiseringen eller godkjenningen.» 

6) I kapittel 12 tilføyes følgende punkter: 

«12.11 SIKKERHETSSKANNERE  

12.11.1 Allmenne prinsipper 

En sikkerhetsskanner er et system for gjennomsøking av personer og kan påvise metallgjenstander og 

ikke-metalliske gjenstander som bæres på kroppen eller i klærne. 

En sikkerhetsskanner med operatør kan bestå av et påvisningssystem som genererer et bilde av en persons 

kropp som en operatør kan analysere for å fastslå at personen ikke bærer noen metallgjenstander og ikke-

metallisk gjenstander på kroppen. Dersom operatøren oppdager en slik gjenstand, skal gjenstandens 

plassering meddeles kontrolløren for nærmere undersøkelse. I så fall skal operatøren anses som en 

integrert del av påvisningssystemet. 

En sikkerhetsskanner med automatisk påvisning av farlige gjenstander kan bestå av et påvisningssystem 

som automatisk gjenkjenner metallgjenstander og ikke-metalliske gjenstander som personen som 

gjennomsøkes, bærer på kroppen. Når systemet påviser en slik gjenstand, skal plasseringen angis på en 

strekfigur som vises for kontrolløren. 

En sikkerhetsskanner for gjennomsøking av passasjerer skal oppfylle følgende standarder: 

a) Sikkerhetsskannere skal minst kunne påvise og angi ved hjelp av en alarm metallgjenstander og ikke-

metalliske gjenstander, herunder eksplosiver, både enkeltvis og kombinert med andre gjenstander. 

b) Påvisningen skal skje uavhengig av gjenstandens plassering og stilling. 

c) Systemet skal ha en visuell indikator som viser når det er i drift. 

d) Sikkerhetsskannere skal være slik plassert at ytelsen ikke påvirkes av interferenskilder. 

e) Det skal daglig kontrolleres om sikkerhetsskannerne fungerer korrekt. 

f) Sikkerhetsskannerne skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.  
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Sikkerhetsskannere for gjennomsøking av passasjerer skal installeres og brukes i samsvar med 

rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 om begrensning av eksponering av allmennheten for 

elektromagnetiske felt (0 Hz–300 GHz)(*) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/40/EF av 29. april 

2004 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i 

forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 

1 i direktiv 89/391/EØF)(**). 

12.11.2 Standarder for sikkerhetsskannere 

Ytelseskravene til sikkerhetsskannere er fastsatt i tillegg 12-K, som skal klassifiseres som 

«CONFIDENTIEL UE» og behandles i samsvar med beslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom. 

Sikkerhetsskannere skal overholde standarden fastsatt i tillegg 12-K fra ikrafttredelsen av denne 

forordning. 

12.11.2.1 Alle sikkerhetsskannere skal overholde standard 1. 

Standard 1 utløper 1. januar 2022. 

12.11.2.2 Standard 2 gjelder for alle sikkerhetsskannere som installeres fra 1. januar 2019. 

______________ 

(*) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59  

(**) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1.» 

7) I kapittel 12 skal nytt tillegg 12-K lyde: 

 «TILLEGG 12-K 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til sikkerhetsskannere fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.» 

 ____________  




