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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 104/2013 

av 4. februar 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av passasjerer og andre 

personer enn passasjerer med utstyr for sporpåvisning av eksplosiver (ETD) i kombinasjon med 

håndholdte metalldetektorer (HHMD)(*) 

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) Ved 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) fastsettes det at det ved de 

gjennomføringsregler som skal vedtas i henhold til 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008, kan 

tillates bruk av utstyr for sporpåvisning av eksplosiver 

(ETD) og håndholdte metalldetektorer (HHMD) til 

gjennomsøking av personer (passasjerer og andre 

personer enn passasjerer). 

2) Erfaringer viser at manuell gjennomsøking av 

passasjerer og andre personer enn passasjerer ikke alltid 

er den mest effektive måten å gjennomsøke visse deler 

av personen på, særlig der disse delene ikke er lett 

tilgjengelige, for eksempel enkelte typer hodeplagg, 

gipsbandasjer eller proteser. 

3) Ved forsøk er det påvist at en kombinasjon av ETD og 

HHMD er effektivt i slike tilfeller. Bruk av ETD og 

HHMD kan i tillegg gjøre gjennomsøkingsprosessen 

enklere og kan oppleves som mindre krenkende enn en 

manuell gjennomsøking, noe som innebærer en 

forbedring for personen som blir gjennomsøkt. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 5.2.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

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

nr. 19 av 27.3.2014, s. 32. 

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

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

4) Det er derfor nyttig og vel begrunnet å tillate disse 

gjennomsøkingsmetodene på de deler av en person der 

en manuell gjennomsøking anses som lite effektiv 

og/eller uønsket, for eksempel enkelte typer hodeplagg, 

gipsbandasjer eller proteser. 

5) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

særlig menneskeverdet, religionsfrihet, likebehandling, 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og 

retten til frihet og sikkerhet. I den grad disse rettigheter 

og prinsipper begrenses, skjer dette utelukkende for å 

oppfylle mål av allmenn interesse og for å verne andre 

menneskers rettigheter og friheter, idet vilkårene fastsatt 

i paktens artikkel 52 overholdes. Denne forordning må 

anvendes i samsvar med nevnte rettigheter og 

prinsipper. 

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

endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, 

nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 — 

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. 

2017/EØS/70/36 

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

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

1)  I nr. 1.3.1.1 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD).» 

2)  Nr. 1.3.1.2 skal lyde: 

«1.3.1.2  Nr. 4.1.1.3–4.1.1.6 og 4.1.1.10–4.1.1.11 får anvendelse på gjennomsøking av andre personer enn 

passasjerer.» 

3)  I nr. 4.1.1.2 skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD).» 

4)  Nytt nr. 4.1.1.11 skal lyde: 

«4.1.1.11  Utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) i kombinasjon med håndholdte metalldetektorer (HHMD) 

skal brukes bare i tilfeller der operatøren anser at en manuell gjennomsøking av en bestemt del av en 

person vil være ineffektivt og/eller uønsket.» 

 ____________  


