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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/103 

av 23. januar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til avklaring, harmonisering og 

forenkling samt styrking av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet(*) 

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 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(2) har vist at det er behov 

for å gjøre mindre endringer i gjennomføringsbestemmelsene om visse felles grunnleggende standarder. 

2) Visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet bør avklares, harmoniseres eller forenkles for å gi større juridisk klarhet, 

standardisere den felles fortolkningen av lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for best mulig gjennomføring av de 

felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet. 

3) Videre medfører ny utvikling med hensyn til drift av lufthavner og luftfartsselskaper, teknologi og sikkerhetsutstyr til 

håndtering av endringer i trussel- og risikobildet samt utviklingen av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts 

(ICAO) internasjonale standarder og anbefalte praksis at gjennomføringsreglene må endres. 

4) Endringene gjelder tiltak på områdene lufthavnsikkerhet, revisjon av reglene om vandelskontroll for å forbedre 

sikkerhetskulturen og øke robustheten og innføring og fastsettelse av kvalitetsstandarder for utstyr til påvisning av 

eksplosiver i sko (SED – Shoe Explosive Detection) og damp fra eksplosiver (EVD – Explosive Vapour Detection) og 

bruken av slikt utstyr. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 300/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. februar 2019. Nr. 2, 20, 25, 26, 28–38, 44 og 45 i vedlegget til denne forordning får imidlertid 

anvendelse fra 31. desember 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2020/EØS/33/70 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 1.1.3.4 skal lyde: 

«1.1.3.4 En sikkerhetsgjennomsøking av de kritiske delene som kan ha blitt kontaminert, skal foretas så snart som mulig 

for med rimelig sikkerhet å utelukke at de inneholder forbudte gjenstander, dersom noen av følgende har fått 

adgang til kritiske deler: 

a) Ikke-gjennomsøkte personer. 

b) Passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra andre tredjestater enn dem som er oppført i tillegg 

4-B. 

c) Passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra lufthavner i Unionen, dersom den berørte 

medlemsstaten har fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1254/2009(*), med mindre de møtes ved ankomst og ledsages utenfor disse områdene i samsvar 

med nr. 1.2.7.3. 

Bestemmelsen i dette nummer anses å være overholdt for luftfartøyer som gjennomgår en sikkerhets-

gjennomsøking, og den får ikke anvendelse dersom personer som omfattes av nr. 1.3.2 og 4.1.1.7, har hatt 

adgang til kritiske deler. 

Når det gjelder bokstav b) og c), får denne bestemmelsen anvendelse bare for de kritiske delene som benyttes til 

gjennomsøkt innsjekket bagasje og/eller av gjennomsøkte avreisende passasjerer som ikke reiser med samme 

luftfartøy som disse passasjerene og besetningsmedlemmene. 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009 av 18. desember 2009 om fastsettelse av kriterier for hvordan medlems-

statene kan fravike de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart og vedta alternative sikkerhets-

tiltak (EUT L 338 av 19.12.2009, s. 17).» 

 2) Nr. 1.2.3 erstattes med følgende: 

«1.2.3 Krav til identitetskort for besetningsmedlemmer i Unionen og identitetskort for lufthavner 

1.2.3.1 Identitetskort for besetningsmedlemmer ansatt i luftfartsselskaper i Unionen og identitetskort for lufthavner kan 

utstedes bare til personer som har driftsmessige behov, og som har gjennomgått en utvidet vandelskontroll i 

samsvar med nr. 11.1.3 med godkjent resultat. 

1.2.3.2 Identitetskort for besetningsmedlemmer og identitetskort for lufthavner skal utstedes for et tidsrom på høyst  

fem år. 

1.2.3.3 Identitetskortet til en person som har gjennomgått en utvidet vandelskontroll og ikke bestått, skal umiddelbart 

deaktiveres eller inndras, og skal leveres tilbake til vedkommende myndighet, operatør eller utstedende enhet, alt 

etter hva som er relevant. 

1.2.3.4 Identitetskortet skal bæres synlig minst når innehaveren befinner seg i sikkerhetsbegrensede områder. 

En person som ikke bærer sitt identitetskort synlig i sikkerhetsbegrensede områder utenom sikkerhetsbegrensede 

områder der det befinner seg passasjerer, skal anropes av de ansvarlige for gjennomføringen av nr. 1.5.1 bokstav 

c) og om nødvendig rapporteres. 

1.2.3.5 Identitetskortet skal umiddelbart leveres tilbake i følgende tilfeller: 

a) På anmodning fra vedkommende myndighet, operatør eller utstedende enhet. 

b) Ved ansettelsesforholdets opphør. 

c) Ved bytte av arbeidsgiver. 

d) Ved en endring i behovet for adgang til de områder som tillatelsen omfatter. 

e) Når kortet utløper. 

f) Når kortet inndras. 

1.2.3.6 Den utstedende enheten skal umiddelbart underrettes om tap, tyveri eller manglende tilbakelevering av et 

identitetskort. 

1.2.3.7 Et elektronisk kort skal deaktiveres umiddelbart etter tilbakelevering, utløp, inndragelse eller underretning om 

tap, tyveri eller manglende tilbakelevering.»  
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 3) Nr. 1.2.6.3 bokstav b) skal lyde: 

«b) være knyttet til selskapet eller en individuell, registrert kjøretøybruker gjennom en sikker database med registre-

ringsnumre for kjøretøyer.» 

 4) I nr. 1.2.6.3 skal siste punktum lyde: 

«Elektroniske passersedler skal også være elektronisk lesbare på flyside.» 

 5) Nr. 1.3.1.1 bokstav f) skal lyde: 

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

 6) I nr. 1.3.1.1 skal nye bokstaver g) og h) lyde: 

«g) metalldetektorutstyr for sko (SMD), 

h) utstyr til påvisning av eksplosiver i sko (SED).» 

 7) På slutten av nr. 1.3.1.1 tilføyes følgende punktum: 

«SMD- og SED-utstyr kan benyttes bare som supplerende hjelpemidler ved gjennomsøking.» 

 8) Nr. 1.3.1.3 skal lyde: 

«1.3.1.3 Bombehunder, ETD-utstyr og ETD-utstyr i kombinasjon med SED-utstyr kan benyttes bare som en supplerende 

metode for gjennomsøking av andre personer enn passasjerer eller som et uforutsigbart alternativ til manuell 

gjennomsøking, manuell gjennomsøking i kombinasjon med SMD-utstyr, metalldetektorramme eller sikkerhets-

skannere.» 

 9) Til slutt i nr. 3.1.3 tilføyes følgende punktum: 

«Opplysningene som registreres som beskrevet ovenfor, kan oppbevares i elektronisk format.» 

10) Nr. 4.0.3 skal lyde: 

«4.0.3 Passasjerer og deres håndbagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha 

ankommet fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 4-B, eller fra en lufthavn i Unionen der den berørte 

medlemsstaten har fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU)  

nr. 1254/2009, skal anses som passasjerer og håndbagasje som ankommer fra en tredjestat, med mindre det 

foreligger en bekreftelse på at disse passasjerene og deres håndbagasje er blitt gjennomsøkt i samsvar med dette 

kapittel.» 

11) Nytt nr. 4.0.6 skal lyde: 

«4.0.6 Passasjerer og deres håndbagasje som ankommer fra en lufthavn i Unionen der den berørte medlemsstaten har 

fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1254/2009, skal anses som 

passasjerer og håndbagasje som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at disse 

passasjerene og deres håndbagasje er blitt gjennomsøkt i samsvar med dette kapittel.» 

12) Nr. 4.1.1.2 bokstav f) skal lyde: 

«f) ETD-utstyr kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD),» 

13) I nr. 4.1.1.2 skal nye bokstaver g) og h) lyde: 

«g) metalldetektorutstyr for sko (SMD), 

h) utstyr til påvisning av eksplosiver i sko (SED).» 

14) Nr. 4.1.1.9 skal lyde: 

«4.1.1.9 Bombehunder, ETD-utstyr, SMD-utstyr og SED-utstyr kan benyttes bare som supplerende hjelpemidler ved 

gjennomsøking.» 

15) Nr. 4.1.3.1 skal lyde: 

«4.1.3.1 Væsker, aerosoler og geler som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking med LEDS-utstyr ved 

inngangen til et sikkerhetsbegrenset område dersom væskene, aerosolene og gelene er i enkeltbeholdere med en 

kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på 

høyst 1 liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, som skal være helt lukket.» 

16) Nr. 4.1.3.2 utgår.  
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17) Nr. 5.0.3 skal lyde: 

«5.0.3 Innsjekket bagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha ankommet fra en 

tredjestat som ikke er oppført i tillegg 5-A, eller fra en lufthavn i Unionen der den berørte medlemsstaten har 

fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1254/2009, skal anses som 

innsjekket bagasje som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at den innsjekkede 

bagasjen er blitt gjennomsøkt i samsvar med dette kapittel.» 

18) Nytt nr. 5.0.6 skal lyde: 

«5.0.6 Innsjekket bagasje som ankommer fra en lufthavn i Unionen der den berørte medlemsstaten har fraveket de felles 

grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1254/2009, skal anses som innsjekket bagasje 

som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at den innsjekkede bagasjen er blitt 

gjennomsøkt i samsvar med dette kapittel.» 

19) I kapittel 5 skal tillegg 5-A lyde: 

«TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder og er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i 

Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

20) Nr. 6.1.3 utgår. 

21) Nr. 6.8.3.6 bokstav d) skal lyde: 

«d) forsendelsens innhold, eller angivelse av samleforsendelse dersom det er relevant, og» 

22) Til slutt i nr. 6.8.3.6 tilføyes følgende punktum: 

«Når det gjelder samleforsendelser, oppbevarer den som foretok samleforsendelsen – et ACC3 eller en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3) – de påkrevde opplysningene ovenfor for hver enkelt 

forsendelse minst fram til det beregnede tidspunktet for forsendelsens ankomst til den første lufthavnen i Den europeiske 

union eller i 24 timer, alt etter hva som er lengst.»  
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23) Nytt nr. 6.8.3.8 skal lyde: 

«6.8.3.8 Forsendelser for omlasting eller transitt som ankommer fra en tredjestat som er oppført i tillegg 6-I, og hvis 

følgedokumentasjon ikke oppfyller kravene i nr. 6.8.3.6, skal behandles i samsvar med kapittel 6.7 før neste 

flyging.» 

24) Nytt nr. 6.8.3.9 skal lyde: 

«6.8.3.9 Forsendelser for omlasting eller transitt som ankommer fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 6-I, og hvis 

følgedokumentasjon ikke oppfyller kravene i nr. 6.8.3.6, skal behandles i samsvar med kapittel 6.2 før neste 

flyging. Følgedokumentasjonen til forsendelser som ankommer fra en tredjestat som er oppført i tillegg 6-F, skal 

minst være i samsvar med ICAOs ordning for forsendelsers sikkerhetserklæring.» 

25) Nye nr. 11.0.8 og 11.0.9 skal lyde: 

«11.0.8 I dette kapittel menes med «radikalisering» fenomenet der personer gjennom sosialisering tar til seg ekstremis-

tiske holdninger, synspunkter og ideer som kan føre til terrorisme. 

11.0.9 Ved anvendelsen av dette kapittel og med forbehold for gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning skal 

medlemsstatene når de avgjør påliteligheten til en person som gjennomgår prosessen beskrevet i nr. 11.1.3 og 

11.1.4, minst ta hensyn til 

a) de straffbare handlingene nevnt i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/681(*) 

og 

b) terrorhandlingene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541(**). 

De straffbare handlingene nevnt i bokstav b) skal anses som diskvalifiserende lovbrudd. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/681 av 27. april 2016 om bruk av opplysninger fra registre over 

flypassasjerer (PNR) for å forebygge, avdekke, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 132). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541 av 15. mars 2017 om bekjempelse av terrorisme, erstatning av 

Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS og endring av rådsbeslutning 2005/671/JIS (EUT L 88 av 31.3.2017, s. 6).» 

26) Nr. 11.1 erstattes med følgende: 

«11.1 REKRUTTERING 

11.1.1 Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et sikkerhetsbegrenset område, skal ha gjennomgått en utvidet 

vandelskontroll med godkjent resultat. 

11.1.2 Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et annet område enn et sikkerhetsbegrenset område, eller som 

har adgang uten følge til luftfrakt og -post, luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell, forsyninger til 

flygingen og forsyninger til lufthavnen som det er utført nødvendig sikkerhetskontroll av, skal ha gjennomgått en 

utvidet eller standard vandelskontroll med godkjent resultat. Med mindre annet er angitt i denne forordning, skal 

vedkommende myndighet i samsvar med gjeldende nasjonale regler avgjøre om det skal utføres en utvidet eller 

standard vandelskontroll. 

11.1.3 I samsvar med gjeldende unionsregler og nasjonal rett skal en utvidet vandelskontroll minst 

a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, 

b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i minst de fem foregående årene, 

c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i minst de fem foregående årene, og 

d) omfatte etterretningsinformasjon og alle andre relevante opplysninger som vedkommende nasjonale 

myndigheter har til rådighet, og som de anser kan være relevante for en persons egnethet til arbeidsroller 

som krever en utvidet vandelskontroll.  
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11.1.4 I samsvar med gjeldende unionsregler og nasjonal rett skal en standard vandelskontroll 

a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, 

b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i minst de fem foregående årene, 

c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i minst de fem foregående årene. 

11.1.5 En standard vandelskontroll eller bokstav a)–c) i en utvidet vandelskontroll skal gjennomføres før personen 

gjennomgår innledende sikkerhetsopplæring som innebærer adgang til opplysninger som på grunn av sin 

sikkerhetsmessige følsomhet ikke er offentlig tilgjengelige. Dersom det er relevant, skal bokstav d) i en utvidet 

vandelskontroll fullføres før personen får tillatelse til å gjennomføre eller ha ansvaret for gjennomføringen av 

gjennomsøking, adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll. 

11.1.6 En utvidet eller standard vandelskontroll skal anses som ikke bestått dersom ikke alle elementene angitt i 

henholdsvis nr. 11.1.3 og 11.1.4 er gjennomført på en tilfredsstillende måte, eller dersom disse elementene på 

noe tidspunkt ikke gir den nødvendige graden av sikkerhet med hensyn til personens pålitelighet. 

Medlemsstatene skal tilstrebe å opprette egnede og effektive ordninger for å sikre utveksling av opplysninger på 

nasjonalt plan og med andre medlemsstater i forbindelse med innsamling og vurdering av opplysninger som er 

relevante for vandelskontrollen. 

11.1.7 Vandelskontroller skal være gjenstand for 

a) en ordning for løpende kontroll av elementene angitt i nr. 11.1.3 og 11.1.4 gjennom at vedkommende 

myndighet, operatør eller utstedende enhet, alt etter hva som er relevant, raskt underrettes om enhver 

hendelse som kan påvirke personens pålitelighet. Metoder for underretningen, utvekslingen av opplysninger 

og innholdet i disse mellom vedkommende myndigheter, operatører og enheter skal fastsettes og overvåkes i 

samsvar med nasjonal rett, eller 

b) gjentakelse av vandelskontrollen med jevne mellomrom på høyst tolv måneder for utvidede vandels-

kontroller eller tre år for standard vandelskontroller. 

11.1.8 Ansettelsesprosessen for alle personer som ansettes i henhold til nr. 11.1.1 og 11.1.2, skal omfatte minst en 

skriftlig søknad og en intervjurunde med henblikk på en første vurdering av personens kvalifikasjoner og 

egnethet. 

11.1.9 Personer som ansettes for å utføre sikkerhetskontroll, skal ha de mentale og fysiske evnene og ferdighetene som 

kreves for å utføre disse oppgavene på en effektiv måte, og skal allerede i starten av ansettelsesprosessen gjøres 

oppmerksom på disse kravene. 

Disse evnene og ferdighetene skal vurderes under ansettelsesprosessen og før en eventuell prøvetid er avsluttet. 

11.1.10 Opplysninger om ansettelsen, også resultatene av eventuelle vurderingstester, skal for alle personer som ansettes 

i henhold til nr. 11.1.1 og 11.1.2, oppbevares minst så lenge disse personenes arbeidsavtale varer. 

11.1.11 For å håndtere trusselen knyttet til personer som har innsideinformasjon, og uten at det berører innholdet i 

personellopplæringen og kvalifikasjonene oppført i nr. 11.2, skal sikkerhetsprogrammet til operatører og enheter 

nevnt i artikkel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 300/2008 omfatte en hensiktsmessig intern strategi og tilknyt-

tede tiltak for å øke personellets bevissthet og fremme en sikkerhetskultur. 

11.1.12 Vandelskontroller som er gjennomført før 31. desember 2020 med godkjent resultat, skal være gyldige fram til 

sin utløpsdato eller senest fram til 30. juni 2023, avhengig av hvilken dato som inntreffer først.» 

27) Til slutt i nr. 11.1.2 tilføyes følgende punktum: 

«Kontroll før ansettelse skal avvikles innen 31. juli 2019. Personer som har gjennomgått en kontroll før ansettelse, skal 

gjennomgå en vandelskontroll senest innen 30. juni 2020.» 

28) I nr. 11.2.2 skal bokstav k) lyde: 

«k) evne til å uttrykke seg klart og overbevisende og»  
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29) I nr. 11.2.2 skal ny bokstav l) lyde: 

«l) kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, 

herunder blant annet trusselen knyttet til personer med innsideinformasjon og radikalisering.» 

30) I nr. 11.2.3.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

31) I nr. 11.2.3.3 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust 

sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

32) I nr. 11.2.3.6 skal bokstav a) lyde: 

«a) kunnskap om lovfestede krav til sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer og om faktorer som bidrar til å opprette en 

robust sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

33) I nr. 11.2.3.7 skal bokstav a) lyde: 

«a) kunnskap om hvordan luftfartøyer beskyttes og hvordan ulovlig adgang til luftfartøyet hindres, og om faktorer som 

bidrar til å opprette en robust sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen 

knyttet til personer med innsideinformasjon og radikalisering,» 

34) I nr. 11.2.3.8 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

35) I nr. 11.2.3.9 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

36) I nr. 11.2.3.10 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

37) I nr. 11.2.6.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust 

sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

38) I nr. 11.2.7 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust 

sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

39) Nr. 11.3.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal sertifiseres på nytt minst hvert tredje år, og» 

40) Nr. 11.3.2 skal lyde: 

«11.3.2 Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal som et ledd i den innledende sertifiseringen eller 

godkjenningen bestå en standardisert bildetolkingstest.» 

41) Nr. 11.3.3 skal lyde: 

«11.3.3 Den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen av personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal 

omfatte både den standardiserte bildetolkingstesten og en evaluering av arbeidsprestasjonene.»  
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42) I nr. 11.4.1 utgår følgende ledd: 

«Testresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede sertifise-

ringen eller godkjenningen.» 

43) Nr. 11.4.2 skal lyde: 

«11.4.2 De enkelte kontrollørenes prestasjoner skal vurderes hver sjette måned. Resultatene av denne vurderingen 

a) skal framlegges for den berørte personen og registreres, 

b) skal brukes til å identifisere svakheter og tilpasse framtidig opplæring og testing for å rette på disse 

svakhetene, og 

c) kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen.» 

44) Nr. 11.5.1 bokstav a) skal lyde: 

«a) ha gjennomgått en utvidet vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3 med godkjent resultat,» 

45) Nr. 11.6.3.5 bokstav a) skal lyde: 

«a) ha gjennomgått en utvidet vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3,» 

46) I nr. 11.6.5.5 tilføyes følgende punktum: 

«Manuell påføring av initialer på hver side kan erstattes med en elektronisk signatur for hele dokumentet.» 

47) Nye nr. 12.0.4 og 12.0.5 skal lyde: 

«12.0.4 Dersom flere typer sikkerhetsutstyr kombineres, må alt utstyret være i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene 

og overholde standardene fastsatt i dette kapittel, både hver for seg og samlet. 

12.0.5 Utstyr skal plasseres, installeres og vedlikeholdes i samsvar med utstyrsprodusentenes krav.» 

48) Nr. 12.1.1.8 utgår. 

49) Nr. 12.5.1.1 siste punktum skal lyde: 

«Dersom det brukes CTI TIP med EDS-utstyr som utelukkende brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, får kravet 

i bokstav b) anvendelse fra og med 1. september 2020.» 

50) Nytt nr. 12.11.2.3 skal lyde: 

«12.11.2.3. Standard 2.1 gjelder for alle sikkerhetsskannere som installeres fra 1. januar 2021.» 

51) Nr. 12.12 skal lyde: 

«12.12 SKANNEUTSTYR FOR SKO 

12.12.1 Generelle prinsipper 

12.12.1.1 Metalldetektorutstyr for sko (SMD) skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere 

angitte metallgjenstander, både enkeltvis og kombinert med andre gjenstander. 

12.12.1.2 Utstyr til påvisning av eksplosiver i sko (SED) skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om 

nærmere angitte eksplosive gjenstander. 

12.12.1.3 SMD- og SED-utstyr skal kunne påvise metallgjenstanden eller den eksplosive gjenstanden uavhengig av 

gjenstandens plassering og retning. 

12.12.1.4 SMD- og SED-utstyret skal plasseres på et solid underlag. 

12.12.1.5 SMD- og SED-utstyret skal ha en visuell indikator som viser når det er i drift. 

12.12.1.6 Innretningen for justering av påvisningsinnstillingene til SMD- og SED-utstyret skal være beskyttet og bare 

være tilgjengelig for autoriserte personer. 

12.12.1.7 SMD-utstyret skal avgi minst en synlig og en hørbar alarm når det påviser metallgjenstander som nevnt i 

nr. 12.12.1.1. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på én meter. 
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12.12.1.8 SED-utstyret skal avgi minst en synlig og en hørbar alarm når det påviser eksplosive gjenstander som nevnt i 

nr. 12.12.1.2. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på én meter. 

12.12.2 Standarder for SMD-utstyr 

12.12.2.1 Det skal være to standarder for SMD-utstyr. Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.12.2.2 Alt SMD-utstyr som utelukkende benyttes til gjennomsøking av andre personer enn passasjerer, skal minst 

overholde standard 1. 

12.12.2.3 Alt SMD-utstyr som benyttes til gjennomsøking av passasjerer, skal overholde standard 2. 

12.12.2.4 Alt SMD-utstyr skal kunne avklare årsaken til alarmer som er utløst av en metalldetektorramme, i området 

mellom overflaten som skoen hviler på, og til en høyde på minst 35 cm. 

12.12.3 Standard for SED-utstyr 

12.12.3.1 Detaljerte krav til denne standarden er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.» 

52) Nytt nr. 12.14 skal lyde: 

«12.14 UTSTYR TIL PÅVISNING AV DAMP FRA EKSPLOSIVER (EVD) 

12.14.1 Standarder for EVD-utstyr 

12.14.1.1 Alt EVD-utstyr som benyttes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, skal minst overholde standard 1. 

12.14.1.2 Alt EVD-utstyr som benyttes til gjennomsøking av personer eller håndbagasje, skal minst overholde 

standard 3. 

12.14.1.3 Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.» 

 __________  


