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 FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2013/EES/14/21 

nr. 711/2012 

frá 3. ágúst 2012 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar aðferðir við skimun annarra 
 einstaklinga en farþega og hluta sem þeir bera á sér (*) 

 

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 3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
272/2009 frá 2. apríl 2009 um viðbætur við sameigin-
legar grunnkröfur um flugvernd í almenningsflugi, sem 
mælt er fyrir um í viðauka við reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (2) nr. 300/2008, er kveðið á um að 
framkvæmdarreglurnar, sem á að samþykkja skv. 3. 
mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 300/2008, heimili 
notkun snefilgreiningartækis fyrir sprengiefni (ETD) og 
sprengjuleitarhunda við skimun annarra einstaklinga en 
farþega og hluta sem þeir bera á sér. 

2) Nauðsynlegt er að samþykkja ítarleg ákvæði um notkun 
snefilgreiningartækis fyrir sprengiefni og sprengju-
leitarhunda við skimun annarra einstaklinga en farþega 
og hluta sem þeir bera á sér. 

3) Notkun snefilgreiningartækis fyrir sprengiefni og 
sprengjuleitarhunda við skimun annarra einstaklinga en 
farþega og hluta, sem þeir bera á sér, getur auðveldað 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 209, 4.8.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2013 frá 1. febrúar 2013 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72. 
(2) Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2008, bls. 7. 

og bætt skilvirkni skimunarferlisins og skal fara fram 
með hliðsjón af þeim sérstöku aðstæðum sem gilda um 
skimun starfsfólks. 

4) Endurskoða skal ákvæðin sem varða málmleitarhlið 
(WTMD), sem mælt er fyrir um í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 frá 4. 
mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd (3), í 
samræmi við þróun þeirrar ógnar sem steðjar að 
almenningsflugi og áhættunnar sem stafar af mismun-
andi hópum einstaklinga.  

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

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ 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. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 3. ágúst 2012. 

 

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 1.3.1 komi eftirfarandi: 

„1.3.1 Skimun annarra einstaklinga en farþega og hluta sem þeir bera á sér 

1.3.1.1 Skimun annarra einstaklinga en farþega skal fara fram með einni af eftirfarandi aðferðum: 

a) handleit, 

b) málmleitarhliði, 

c) sprengjuleitarhundum, 

d) snefilgreininingartæki fyrir sprengiefni, 

e) öryggisskönnum sem nota ekki jónandi geislun. 

1.3.1.2 Liðirnir 4.1.1.3 – 4.1.1.6 og liður 4.1.1.10 gilda um skimun annarra einstaklinga en farþega. 

1.3.1.3 Aðeins er heimilt að nota sprengjuleitarhunda og snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni sem viðbótarúrræði við 
skimun eða sem annan ófyrirsjáanlegan kost í stað handleitar, málmleitarhliðs eða öryggisskanna. 

1.3.1.4 Skimun hluta sem aðrir einstaklingar en farþegar bera á sér skal fara fram með einni af eftirfarandi aðferðum: 

a) handleit, 

b) röntgenbúnaði, 

c)  búnaði til greiningar sprengiefnis, 

d) sprengjuleitarhundum, 

e) snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni. 

1.3.1.5 Liðirnir 4.1.2.4–4.1.2.7 gilda um skimun hluta sem einstaklingar aðrir en farþegar bera á sér. 

1.3.1.6  Aðeins er heimilt að nota sprengjuleitarhunda og snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni sem viðbótarúrræði við 
skimun eða sem annan ófyrirsjáanlegan kost í stað handleitar, röntgenbúnaðar eða búnaðar til greiningar 
sprengiefnis. 

1.3.1.7 Einstaklingi er aðeins heimilt að hafa meðferðis hluti, sem skráðir eru í fylgiskjali 4-C, ef hann hefur til þess 
heimild í því skyni að sinna verkefnum sem eru nauðsynleg fyrir starfrækslu flugvallar eða loftfars eða til að 
sinna skylduverkum um borð. 

1.3.1.8 Ef framkvæma þarf úrtaksskimun, sem fer fram að staðaldri, hjá öðrum einstaklingum en farþegum, ásamt 
hlutum, sem þeir bera á sér, skal viðeigandi yfirvald ákveða tíðni úrtaksskimunar á grundvelli áhættumats. 

1.3.1.9 Skimun annarra einstaklinga en farþega og hluta, sem þeir bera á sér, fellur einnig undir viðbótarákvæðin sem 
mælt er fyrir um í sérstakri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar.“ 

2. Í stað liðar 12.1.2 komi eftirfarandi: 

„12.1.2 Staðlar sem gilda um málmleitarhlið 

12.1.2.1 Tveir staðlar gilda um málmleitarhlið. Mælt er fyrir um ítarlegar kröfur fyrir þessa staðla í sérstakri ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar. 

12.1.2.2 Öll málmleitarhlið, sem eru eingöngu notuð við skimun annarra einstaklinga en farþega, skulu uppfylla staðal 1. 

12.1.2.3 Öll málmleitarhlið, sem eru notuð við skimun farþega, skulu uppfylla staðal 2.“ 

 
 


