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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/187

Nr. 18/755

2020/EØS/18/44

av 6. februar 2015
om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av
håndbagasje(*)
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)

Ny dokumentasjon har vist at terrorister prøver å utvikle nye metoder for å skjule improviserte sprenglegemer for å
omgå eksisterende luftfartssikkerhetstiltak når det gjelder gjennomsøking av håndbagasje.

2)

Visse særlige luftfartssikkerhetstiltak fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(2) bør derfor endres for å
redusere den trusselen som improviserte sprenglegemer skjult i håndbagasje innebærer.

3)

Endringene bør skjerpe de tekniske spesifikasjonene for gjennomsøking av håndbagasje ved bruk av systemer for
påvisning av eksplosiver.

4)

Endringene bør dessuten åpne mulighet for at det på visse vilkår tillates gjennomsøking av håndbagasje som inneholder
bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater.

5)

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

6)

Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig, for å redusere risikoene for luftfartssikkerheten.

7)

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 dagen etter at den er kunngjort. Den får anvendelse fra 1. mars 2015.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 6. februar 2015.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

Formann

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 7.2.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2015 av 11. juni 2015
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 61.
(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).
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VEDLEGG
I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer:
1. I kapittel 4 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 4.1.2.1 skal lyde:
«4.1.2.1 Før håndbagasjen gjennomsøkes, skal bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater tas ut av
håndbagasjen og gjennomsøkes separat, med mindre håndbagasjen skal gjennomsøkes med EDS-utstyr
(systemer for påvisning av eksplosiver) som oppfyller standard C2 eller høyere.»
b) Nr. 4.1.2.8 skal lyde:
«4.1.2.8 All bagasje som viser seg å inneholde et stort elektrisk apparat, skal gjennomsøkes på nytt etter at apparatet
er tatt ut av bagasjen, og det elektriske apparatet skal gjennomsøkes separat, med mindre håndbagasjen ble
gjennomsøkt med EDS-utstyr som oppfyller standard C2 eller høyere.»
2. I artikkel 12 skal nye nr. 12.4.2.7 til 12.4.2.9 lyde:
«12.4.2.7 Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje, skal oppfylle minst standard C1.
12.4.2.8

Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og
andre store elektriske apparater, skal oppfylle minst standard C2.

12.4.2.9

Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og
andre store elektriske apparater og væsker, aerosoler og geleer, skal oppfylle minst standard C3.»

