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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. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 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) 
fastslår at ifølge gjennomføringsbestemmelser som 
skal vedtas i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 300/2008, kan bruk av bombehunder og utstyr 
for sporpåvisning av eksplosiver (ETD) tillates til 
gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av 
gjenstander de bringer med seg.

2) Det må vedtas nærmere bestemmelser om bruk av 
bombehunder og utstyr for sporpåvisning av eksplosiver 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 4.8.2012, s. 1, er omhan-
dlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2013 av 1. februar 2013 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den eu-
ropeiske unions tidende nr. 31 av 30.5.2013, s. 33.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7.

(ETD) til gjennomsøking av andre personer enn 
passasjerer, og av gjenstander de bringer med seg.

3) Når det benyttes bombehunder og utstyr for sporpåvisning 
av eksplosiver (ETD) til gjennomsøking av andre personer 
enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg, bør 
det tas hensyn til de særlige forholdene i forbindelse med 
gjennomsøking av personale, og at bruken kan lette og 
effektivisere gjennomsøkingen.

4) Bestemmelsene om metalldetektorramme (WTMD) 
fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 
av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(3) bør endres i tråd med utviklingen av 
trusselen mot sivil luftfart og den risiko som forskjellige 
kategorier av personer utgjør.

5) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres.

6) 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.

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 711/2012

av 3. august 2012

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til metodene som benyttes 
ved gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. august 2012.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

________
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VEDLEGG

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

1.  Nr. 1.3.1 skal lyde:

«1.3.1	 Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg

1.3.1.1 Andre personer enn passasjerer skal gjennomsøkes ved en av følgende metoder:

a) manuell gjennomsøking,

b) metalldetektorramme (WTMD),

c) bombehunder,

d) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD),

e) sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling.

1.3.1.2 Nr. 4.1.1.3–4.1.1.6 og 4.1.1.10 får anvendelse på gjennomsøking av andre personer enn passasjerer.

1.3.1.3 Bombehunder og EDT-utstyr kan benyttes bare som en supplerende gjennomsøkingsmetode eller som et 
uforutsigbart alternativ til manuell gjennomsøking, metalldetektorramme eller sikkerhetsskannere.

1.3.1.4 Gjenstander som andre personer enn passasjerer bringer med seg, skal gjennomsøkes ved en av følgende 
metoder:

a) manuell gjennomsøking,

b) røntgenutstyr,

c) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS),

d) bombehunder,

e) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).

1.3.1.5 Nr. 4.1.2.4–4.1.2.7 får anvendelse på gjennomsøking av gjenstander som andre personer enn passasjerer 
bringer med seg.

1.3.1.6 Bombehunder og EDT-utstyr kan benyttes bare som en supplerende gjennomsøkingsmetode, eller som et 
uforutsigbart alternativ til manuell gjennomsøking, røntgenutstyr eller EDS-utstyr.

1.3.1.7 Gjenstander oppført i tillegg 4-C kan medbringes bare dersom vedkommende har tillatelse til dette for å 
utføre oppgaver som er helt nødvendige for driften av lufthavnanlegg eller luftfartøyer, eller for å utføre 
oppgaver under flyging.

1.3.1.8 Når andre personer enn passasjerer og gjenstander de bringer med seg, skal gjennomsøkes ved løpende 
stikkprøvekontroll, skal vedkommende myndighet fastsette hyppigheten av slik kontroll på grunnlag av en 
risikovurdering.

1.3.1.9 Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg, skal også være 
underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.»

2. Nr. 12.1.2 skal lyde:

«12.1.2	 Standarder for metalldetektorrammer

12.1.2.1 Det skal være to standarder for metalldetektorrammer. Nærmere bestemmelser om disse standardene 
fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.1.2.2 Alle metalldetektorrammer som utelukkende benyttes til gjennomsøking av andre personer enn passasjerer, 
skal oppfylle standard 1.

12.1.2.3 Alle metalldetektorrammer som benyttes til gjennomsøking av passasjerer, skal oppfylle standard 2.»

____________


