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 FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  2012/EES/67/54 

nr. 1147/2011 

frá 11. nóvember 2011 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 um að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um 
flugvernd í almenningsflugi að því er varðar notkun öryggisskanna á flugvöllum í 
 Evrópusambandinu (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um 
flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu reglugerðar 
(EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 2. og 3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórninni ber, skv. 2. mgr. 4. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 300/2008, að samþykkja almennar ráð-
stafanir sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
sameiginlegra grunnkrafna, sem mælt er fyrir um í við-
aukanum við þá reglugerð, með viðbótum við ákvæðin. 

2) Í 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008 er enn 
fremur kveðið á um að framkvæmdastjórnin verði að 
samþykkja nákvæmar ráðstafanir varðandi framkvæmd 
sameiginlegra grunnkrafna um flugvernd í almennings-
flugi, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þá 
reglugerð, sem viðbót við almennu ráðstafanirnar, sem 
framkvæmdastjórnin samþykkti á grundvelli 2. mgr. 4. 
gr. 

3) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
272/2009 (2) um viðbætur við sameiginlegar grunn-
kröfur um flugvernd í almenningsflugi er kveðið á um 
almennar ráðstafanir um leyfilegar skimunaraðferðir að 
því er varðar farþega, eins og mælt er fyrir um í A-hluta 
viðauka hennar. 

4) Til þess að unnt sé að heimila notkun öryggisskanna 
sem aðferð við skimun farþega skal setja ákvæði um 
þessa notkun, lágmarksstaðla um greiningargetu og lág-
marksrekstrarskilyrði.  

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 294, 12.11.2011, bls. 7. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2012 frá 28. 
september 2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við 
EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72. 
(2) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 7. 

5) Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 185/2010 (3) til samræmis við það. 

6) Öryggisskannar skulu settir upp og notaðir í samræmi 
við tilmæli ráðsins 1999/519/EB frá 12. júlí 1999 um 
takmörkun á váhrifum sem almenningur verður fyrir af 
völdum rafsegulsviðs (0 Hz til 300 GHZ)  (4) og 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/40/EB frá 29. 
apríl 2004 um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi 
að því er varðar áhættu starfsmanna vegna váhrifa eðlis-
fræðilegra áhrifavalda (rafsegulsviðs) (18. sértilskipun í 
skilningi 1. mgr. tilskipunar 89/391/EBE)  (5). 

7) Með því að mæla fyrir um sérstök rekstrarskilyrði 
vegna notkunar öryggisskanna og með því að gefa far-
þegum kost á því að gangast undir aðrar skimunar-
aðferðir, eru í þessari reglugerð virt grundvallarréttindi 
og tekið tillit til meginreglna sáttmála Evrópusam-
bandsins um grundvallarréttindi, þ.m.t. virðing fyrir 
mannlegri reisn og friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs, 
réttur til verndar persónuupplýsinga, réttur barna, réttur 
til trúfrelsis og bann við mismunun. Reglugerð þessari 
skal beitt í samræmi við þessi réttindi og meginreglur. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 ________________  

(3) Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 199, 30.7.1999, bls. 59. 
(5) Stjtíð. ESB L 159, 30.4.2004, bls. 1. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel, 11. nóvember 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað liðar 4.1.1.1 í 4. kafla komi eftirfarandi: 

„4.1.1.1  Farþegar skulu fara úr frökkum og jökkum áður en skimun fer fram og skal skima þá sem handfarangur. 
Vopnaleitarmaður getur óskað eftir að farþegi klæði sig frekar úr, eins og við á.“ 

2)  Í stað liðar 4.1.1.2 í 4. kafla komi eftirfarandi: 

„4.1.1.2  Farþegar skulu skimaðir með eftirfarandi aðferðum: 

a)  handleit eða 

b)  málmleitarhliði (WTMD) eða 

c)  sprengjuleitarhundum ásamt aðferðinni í a-lið eða 

d)  öryggisskönnum sem nota ekki jónandi geislun. 

 Þegar vopnaleitarmaður getur ekki ákvarðað hvort farþeginn beri á sér bannaða hluti eða ekki skal 
farþeganum synjað um aðgang að haftasvæðum flugverndar eða hann endurskimaður með fullnægjandi 
hætti að mati vopnaleitarmanns.“ 

3)  Í 4. kafla bætist eftirfarandi liður við: 

„4.1.1.10  Þegar notaðir eru öryggisskannar undir stjórn mannlegs rýnis, eins og skilgreint er í annarri málsgrein í lið 
12.11.1, við skimun farþega skal farið að eftirfarandi lágmarksskilyrðum: 

a)  öryggisskannar skulu ekki geyma, varðveita, afrita, prenta eða endurheimta myndir; þó má geyma 
sérhverja mynd, sem verður til við skimunina, í þann tíma sem þörf er á til að mannlegur rýnir geti 
greint hana og skal myndinni eytt um leið og farþeginn hefur komist í gegnum eftirlitið án athuga-
semda; allur óviðkomandi aðgangur er bannaður, notkun myndarinnar er bönnuð og skal komið í veg 
fyrir slíkt, 

b)  mannlegur rýnir sem greinir myndina skal vera í aðgreindu rými svo hann geti ekki séð farþegann sem 
er skimaður, 

c)  enginn tæknibúnaður, sem getur geymt, afritað, ljósmyndað eða skráð myndir með öðrum hætti, skal 
leyfður í aðgreinda rýminu þar sem myndin er greind, 

d)  myndin skal ekki tengd við önnur gögn sem varða einstaklinginn sem er skimaður og nafni viðkomandi 
skal haldið leyndu,  

e)  farþegi getur óskað eftir því að myndin af líkama hans sé greind af hálfu mannlegs rýnis af tilteknu 
kyni,  

f)  myndin skal gerð óskýr eða óljós til að koma í veg fyrir að andlit farþegans þekkist. 

 Ákvæði a- og d-liðar skulu einnig gilda um öryggisskanna með sjálfvirkri hættugreiningu. 

 Farþegar skulu hafa rétt á að hafna skimun með öryggisskanna. Í því tilviki skal farþegi skimaður með 
annarri skimunaraðferð, þ.m.t. a.m.k. handleit í samræmi við fylgiskjal 4-A í ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar (2010)774. Þegar öryggisskanninn gefur frá sér viðvörun skal finna orsök viðvörunarinnar. 

 Áður en farþegi er skimaður með öryggisskanna skal hann upplýstur um tæknina sem notuð er, skilyrðin 
tengd notkun hennar og um möguleikann á því að hafna skimun með öryggisskanna.“ 

4)  Í stað liðar 11.3 í 11. kafla komi eftirfarandi: 

„11.3  VOTTUN EÐA SAMÞYKKI 

11.3.1  Einstaklingar, sem framkvæma verk, sem tilgreind eru í liðum 11.2.3.1 til 11.2.3.5, skulu ganga í gegnum:  
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a)  upphafsferli vegna vottunar eða samþykkis og 

b)  endurvottun, á a.m.k. þriggja ára fresti, að því er varðar einstaklinga sem nota röntgenbúnað eða búnað 
til greiningar sprengiefnis eða mannlega rýna fyrir öryggisskanna og 

c)  endurvottun eða endurnýjun á samþykki á a.m.k. fimm ára fresti að því er varðar alla aðra einstaklinga. 

11.3.2  Einstaklingar, sem nota röntgenbúnað eða búnað til greiningar sprengiefnis eða mannlegir rýnar fyrir 
öryggisskanna, skulu standast staðlað próf í myndtúlkun sem hluta af upphafsferli fyrir vottun eða 
samþykki. 

11.3.3  Ferlið fyrir endurvottun eða endurnýjun á samþykki fyrir einstaklinga, sem nota röntgenbúnað eða búnað til 
greiningar sprengiefnis eða mannlega rýna fyrir öryggisskanna, skal bæði fela í sér staðlað próf í 
myndtúlkun og mat á frammistöðu við vinnu. 

11.3.4  Takist endurvottun eða endurnýjun á samþykki ekki innan hæfilegra tímamarka, að öllu jöfnu innan þriggja 
mánaða, verða viðeigandi flugverndarréttindi afturkölluð. 

11.3.5  Skrár um vottun eða samþykki allra einstaklinga sem hafa fengið vottun eða samþykki, eftir því sem við á, 
skulu geymdar a.m.k. jafnlengi og samningur þeirra gildir.“ 

5)  Í 11. kafla bætist eftirfarandi liður við: 

„11.4.1.1  Mannlegir rýnar fyrir öryggisskanna skulu gangast undir reglubundna þjálfun sem felur í sér þjálfun í 
myndgreiningu og próf sem tengist því. Þjálfunin skal vera í formi kennslu í kennslustofu og/eða 
tölvustuddrar kennslu í a.m.k. sex klukkustundir á hverju sex mánaða tímabili. 

 Einstaklingurinn skal fá niðurstöður úr prófunum og skulu þær skráðar og heimilt er að taka tillit til þeirra 
sem hluta af endurvottunarferlinu eða ferlinu við endurnýjun á samþykki.“ 

6)  Eftirfarandi liðir bætast við í 12. kafla: 

„12.11   ÖRYGGISSKANNAR 

12.11.1  Almennar meginreglur 

 Öryggisskanni er kerfi til að skima einstaklinga, sem getur greint málmhluti og hluti sem eru ekki úr málmi, 
aðgreindir frá húðinni, sem einstaklingar bera á líkama sínum eða innan klæða. 

 Öryggisskanni undir stjórn mannlegs rýnis getur samanstaðið af greiningarkerfi sem býr til mynd af líkama 
einstaklings sem mannlegur rýnir greinir með hliðsjón af því að staðfesta að engir málmhlutir eða hlutir 
sem eru ekki úr málmi, aðgreindir frá húðinni, séu á líkama einstaklings sem er skimaður. Þegar mannlegi 
rýnirinn greinir slíkan hlut skal hann tilkynna vopnaleitarmanninum staðsetningu hans þannig að unnt sé að 
framkvæma frekari leit. Í slíku tilviki skal mannlegi rýnirinn teljast óaðskiljanlegur hluti af 
greiningarkerfinu. 

 Öryggisskanni með sjálfvirkri hættugreiningu getur samanstaðið af greiningarkerfi sem með sjálfvirkum 
hætti þekkir málmhluti og hluti sem eru ekki úr málmi, aðgreindir frá húðinni, og einstaklingurinn, sem er 
skimaður, ber á líkama sínum. Þegar kerfið greinir slíkan hlut skal það gefa vopnaleitarmanninum til kynna 
staðsetningu hans á hermimynd. 

 Öryggisskanni skal uppfylla eftirfarandi staðla að því er varðar skimun farþega: 

a)  öryggisskanninn skal a.m.k. greina og gefa til kynna með viðvörun sérstaka málmhluti og hluti sem eru 
ekki úr málmi, þ.m.t. sprengiefni, bæði staka hluti og samsetta hluti, 

b)  greining hlutar skal vera óháð staðsetningu hans og hvernig hann snýr, 

c)  á kerfinu skal vera sjónrænt merki sem gefur til kynna að búnaðurinn sé í notkun, 

d)  öryggisskannar skulu vera staðsettir þannig að tryggt sé að þættir, sem valda truflun, hafi ekki áhrif á 
nothæfi þeirra. 

e)  rétt virkni öryggisskanna skal prófuð daglega, 

f)  öryggisskanninn skal notaður í samræmi við rekstrarskilyrði framleiðandans. 
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Öryggisskannar fyrir skimun farþega skulu settir upp og notaðir í samræmi við tilmæli ráðsins 
1999/519/EB frá 12. júlí 1999 um takmörkun á váhrifum sem almenningur verður fyrir af völdum 
rafsegulsviðs (0 Hz til 300 GHZ) ( ) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/40/EB frá 29. apríl 2004 
um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfsmanna vegna váhrifa 
eðlisfræðilegra áhrifavalda (rafsegulsviðs) (18. sértilskipun í skilningi 1. mgr. tilskipunar 89/391/EBE) ( ). 

12.11.2  Staðlar fyrir öryggisskanna 

 Mælt er fyrir um nothæfiskröfur fyrir öryggisskanna í fylgiskjali 12-K sem skal flokkað sem 
„TRÚNAÐARMÁL“ (CONFIDENTIEL UE) og meðhöndlað í samræmi við ákvörðun nr. 2001/844/EB, 
KSE, KBE. 

 Öryggisskannar skulu uppfylla staðlana sem skilgreindir eru í fylgiskjali 12-K frá því að reglugerð þessi 
öðlast gildi. 

12.11.2.1 Allir öryggisskannar skulu uppfylla staðal 1. 

 Staðall 1 fellur úr gildi 1. janúar 2022. 

12.11.2.2 Staðall 2 gildir um öryggisskanna sem eru settir upp frá og með 1. janúar 2019.“ 

 
(*) Stjtíð. EB L 199, 30.7.1999, bls. 59. 
(**) Stjtíð. ESB L 159, 30.4.2004, bls. 1. 
 

7)  Eftirfarandi fylgiskjal 12-K bætist við í 12. kafla: 

 „FYLGISKJAL 12-K 

 Í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er mælt fyrir um ítarleg ákvæði um nothæfiskröfur fyrir öryggisskanna.“ 

 
 

 


