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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 278/2014 

av 19. mars 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling 

av bruken av utstyr til sporpåvisning av eksplosiver(*) 

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) Erfaring fra gjennomføringen av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 185/2010(2) har vist at det er behov for en 

gjennomgåelse av gjennomføringsbestemmelsene om de 

felles grunnleggende standardene for bruken av utstyr til 

sporpåvisning av eksplosiver (ETD – explosive trace 

detection). 

2) De særlige luftfartssikkerhetstiltakene for bruken av 

ETD bør avklares, harmoniseres eller forenkles for å gi 

større juridisk klarhet, standardisere den felles fortolk-

ningen av lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for 

best mulig gjennomføring av de felles grunnleggende 

standardene for luftfartssikkerhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 20.3.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

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

nr. 52 av 3.9.2015, s. 38. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 

fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 

grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (EUT L 55 av 

5.3.2010, s. 1). 

 

3) Endringene gjelder tiltak som beskriver tillatt bruk av 

ETD i forbindelse med gjennomsøking av passasjerer, 

andre personer enn passasjerer, håndbagasje, innsjekket 

bagasje, frakt, post, forsyninger til flygingen og til 

lufthavnen samt tekniske krav til ETD-sikkerhetsutstyr. 

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

5) 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. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  I kapittel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.1.1.2 skal lyde: 

«4.1.1.2.  Passasjerene skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  metalldetektorramme (WTMD), 

c)  bombehunder, 

d)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD – explosive trace detection), 

e)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling, 

f)  ETD-utstyr kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD). 

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.» 

b)  Nr. 4.1.1.9 skal lyde: 

«4.1.1.9  Bombehunder og ETD-utstyr kan bare brukes som supplerende hjelpemidler ved gjennomsøking.» 

c)  Nr. 4.1.2.3 skal lyde: 

«4.1.2.3  Håndbagasje skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

d)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a), 

e)  ETD-utstyr. 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om håndbagasjen inneholder forbudte gjenstander, skal 

håndbagasjen avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.» 

2.  I kapittel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 6.2.1.5 og 6.2.1.6 skal lyde: 

«6.2.1.5  Frakt og post skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder i samsvar med tillegg 6-J: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  EDS-utstyr, 

d)  bombehunder, 

e)  ETD-utstyr, 

f)  visuell undersøkelse, 

g)  metalldetektorutstyr (MDE). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om frakten eller posten inneholder forbudte gjenstander, skal 

frakten eller posten avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

6.2.1.6  Følgende metoder kan brukes bare dersom det på grunn av forsendelsens art ikke er mulig å bruke en 

av de andre metodene angitt i nr. 6.2.1.5: 

 andre egnede sikkerhetskontroller dersom vedkommende myndighet godkjenner dem og Kommisjonen 

er underrettet.» 
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3.  I kapittel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 8.1.2.3 skal lyde: 

«8.1.2.3  Følgende gjennomsøkingsmetoder skal anvendes, enten alene eller i kombinasjon: 

a)  visuell undersøkelse, 

b)  manuell gjennomsøking, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  EDS-utstyr, 

e)  ETD-utstyr i kombinasjon med bokstav a), 

f)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om forsyningen inneholder forbudte gjenstander, skal den 

avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.» 

4.  I kapittel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 9.1.2.3 skal lyde: 

«9.1.2.3  Følgende gjennomsøkingsmetoder skal anvendes, enten alene eller i kombinasjon: 

a)  visuell undersøkelse, 

b)  manuell gjennomsøking, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  EDS-utstyr, 

e)  ETD-utstyr i kombinasjon med bokstav a), 

f)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om forsyningen inneholder forbudte gjenstander, skal den 

avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.» 

5.  I kapittel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 12.0.3 skal lyde: 

«12.0.3  Utstyrsprodusenter skal framlegge en driftsmodell, og utstyret skal brukes i samsvar med denne.» 

b)  Nr. 12.6 skal lyde: 

«12.6  UTSTYR TIL SPORPÅVISNING AV EKSPLOSIVER (ETD) 

12.6.1  EDT-utstyr skal kunne samle inn og analysere spor av partikler eller damp fra forurensede flater, eller 

innhold i bagasje eller forsendelser, og varsle med en alarm at eksplosiver er til stede. For å kunne 

brukes til gjennomsøking skal utstyret oppfylle følgende krav: 

a)  Forbruksvarer skal ikke brukes utover produsentens anbefalinger, eller dersom forbruksvarens ytelse 

ser ut til å være svekket på grunn av bruk. 

b)  ETD-utstyr skal bare brukes i et miljø som utstyret er godkjent for. 

Det skal finnes standarder for ETD-utstyr til prøvetaking av partikler og damp. Nærmere bestemmelser 

om disse standardene fastsettes i en særskilt, fortrolig kommisjonsbeslutning.» 

c)  Nytt nr. 12.6.2 og 12.6.3 skal lyde: 

«12.6.2  Standarden for ETD-utstyr som brukes til prøvetaking av partikler, skal gjelde for ETD-utstyr som tas i 

bruk fra og med 1. september 2014. 

12.6.3  Vedkommende myndighet kan tillate at ETD-utstyr til prøvetaking av partikler, og som ikke er 

sertifisert i samsvar med tillegg 12-L, og som tas i bruk før 1. juli 2014, fortsatt brukes fram til senest 

1. juli 2020.» 

 ____________  


