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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/111

4.2.2021

2021/EØS/9/27

av 13. januar 2020
om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til godkjenning av sikkerhetsutstyr
for sivil luftfart og med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er
likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart(*)

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)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) utfyller de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart
fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008.

2)

I forordning (EF) nr. 272/2009 pålegges Kommisjonen å anerkjenne likeverdigheten av sikkerhetsstandarder i
tredjestater i samsvar med kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til nevnte forordning.

3)

Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(3) inneholder en liste over tredjestater
anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene.

4)

Kommisjonen har kontrollert at Republikken Serbia, med hensyn til Beograds Nikola Tesla lufthavn, oppfyller
kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009.

5)

Kommisjonen har kontrollert at staten Israel, med hensyn til Ben Gurion internasjonale lufthavn, oppfyller kriteriene
fastsatt i del E i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009, med hensyn til flysikkerhet og gjennomsøking av passasjerer
og håndbagasje.

6)

Detaljerte tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene nevnt i forordning (EF) nr. 300/2008
omfatter prosedyrer for godkjenning og bruk av sikkerhetsutstyr i sivil luftfart.

7)

Tiltak som er truffet for å sikre at sikkerhetsutstyr for sivil luftfart overholder de påkrevde ytelsesstandardene, bør
harmoniseres for å sikre best mulig gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 27.1.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2020 av
25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart
fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7).
(3) 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).
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8)

Kommisjonen anerkjenner den felles evalueringsprosessen til Den europeiske konferanse for sivil luftfart som en
obligatorisk forutsetning for godkjenning av sikkerhetsutstyr for sivil luftfart. Sikkerhetsutstyr som har gjennomgått
denne prosessen, bør derfor omfattes av en EU-godkjenningsordning som består av merking med et synlig stempel og
innføring i en konsolidert EU-database som gjør det mulig umiddelbart å utplassere sikkerhetsutstyr for sivil luftfart i
hele Unionen.

9)

Ettersom endelig godkjenning av utstyr for sivil luftfart gis ved vedtakelse av en rettsakt, bør installering og bruk av
slikt sikkerhetsutstyr tillates midlertidig inntil endelig godkjenning foreligger.

10)

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres.

11)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 i forordning (EF)
nr. 300/2008.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1
Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen.
Artikkel 2
Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Nr. 1 bokstav b) og
nr. 2 bokstav b) i vedlegget til denne forordningen får imidlertid anvendelse fra 1. april 2020.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 13. januar 2020.
For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN

President
_____
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VEDLEGG

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer:
1) I listen i tillegg 3-B i kapittel 3 gjøres følgende endringer:
a) Følgende post innsettes etter posten for Montenegro:
«Republikken Serbia, når det gjelder Beograds Nikola Tesla lufthavn»
b) Følgende post innsettes etter posten for Singapore:
«Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn»
2) I listen i tillegg 4-B i kapittel 4 gjøres følgende endringer:
a) Følgende post innsettes etter posten for Montenegro:
«Republikken Serbia, når det gjelder Beograds Nikola Tesla lufthavn»
b) Følgende post innsettes etter posten for Singapore:
«Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn»
3) I listen i vedlegg 5-A i kapittel 5 innsettes følgende post etter posten for Montenegro:
«Republikken Serbia, når det gjelder Beograds Nikola Tesla lufthavn»
4) I listen i tillegg 6-F i kapittel 6 innsettes følgende post etter posten for Montenegro:
«Republikken Serbia»
5) I kapittel 12 skal nr. 12.0 lyde:
«12.0.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG GODKJENNING AV SIKKERHETSUTSTYR

12.0.1.

Alminnelige bestemmelser

12.0.1.1. Den myndigheten, den operatøren eller det foretaket som bruker utstyr med henblikk på gjennomføring av tiltak
som den/det i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning
(EF) nr. 300/2008 har ansvar for, skal sikre at utstyret overholder standardene nevnt i dette kapittelet.
Opplysninger i dette kapittelet som er gradert i samsvar med beslutning (EU, Euratom) 2015/444(*), skal stilles til
rådighet av vedkommende myndighet for produsenter som har behov for innsyn.
12.0.1.2. Alt sikkerhetsutstyr skal testes rutinemessig.
12.0.1.3. Utstyrsprodusenter skal framlegge en driftsmodell (CONOPS), og utstyret skal vurderes og brukes i samsvar med
denne.
12.0.1.4. Dersom flere typer sikkerhetsutstyr kombineres, skal alt utstyret være i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene
og overholde standardene fastsatt i dette kapittelet, både hver for seg og samlet som system.
12.0.1.5. Utstyr skal plasseres, installeres og vedlikeholdes i samsvar med utstyrsprodusentenes krav.
12.0.2.

Godkjenning av sikkerhetsutstyr

12.0.2.1. Med forbehold for nr. 12.0.5 kan følgende sikkerhetsutstyr installeres etter 1. oktober 2020 bare dersom det er
tildelt en «EU-stempel»-merking eller har merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» som fastsatt i
nr. 12.0.2.5 og 12.0.2.6:
a) Metalldetektorramme (WTMD).
b) Systemer for påvisning av eksplosiver (EDS).
c) Utstyr for sporpåvisning av eksplosiver (ETD).
d) Systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS).
e) Metalldetektorutstyr (MDE).
f)

Sikkerhetsskannere.

g) Skannerutstyr for sko.
h) Utstyr for påvisning av damp fra eksplosiver (EVD).
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12.0.2.2. Kommisjonen skal godkjenne sikkerhetsutstyret oppført i 12.0.2.1 og tildele «EU-stempel»-merkingen.
12.0.2.3. «EU-stempel»-merkingen kan bare tildeles sikkerhetsutstyr som er testet ved testsentre der en vedkommende
myndighet har ansvaret for kvalitetskontrolltiltak i samsvar med Den europeiske konferanse for sivil luftfarts
felles evalueringsprosess.
12.0.2.4. Kommisjonen kan gi «EU-stempel»-merking til sikkerhetsutstyr først etter at den har mottatt testrapportene for
det aktuelle utstyret eller nivå 2-rapporter fra Den europeiske konferanse for sivil luftfarts felles
evalueringsprosess.
Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger knyttet til testrapporter.
12.0.2.5. Kommisjonen kan gi «EU-stempel»-merking til sikkerhetsutstyr som er bekreftet av Den europeiske konferanse
for sivil luftfarts felles evalueringsprosess. Slikt utstyr skal automatisk være berettiget til «EU-stempel»merkingen og skal få merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» inntil endelig godkjenning er gitt.
Sikkerhetsutstyr med merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» skal kunne installeres og brukes.
12.0.3.

Merkingen «EU-stempel» og Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr

12.0.3.1. Sikkerhetsutstyr oppført i nr. 12.0.2.1 som er tildelt «EU-stempel»-merking, skal legges inn i «Unionens database
over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr».
12.0.3.2. «EU-stempel»-merkingen skal påføres av produsentene, på sikkerhetsutstyr som er godkjent av Kommisjonen, og
skal være synlig på én side.
12.0.3.3. Utstyr med «EU-stempel»-merking skal installeres med maskinvare- og programvareversjoner som svarer til
beskrivelsen av utstyret i «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr».
12.0.3.4. Med forbehold for nr. 12.0.4 og 12.0.5 skal sikkerhetsutstyr med «EU-stempel»-merking omfattes av gjensidig
anerkjennelse og skal anerkjennes for tilgjengelighet, utplassering og bruk i alle medlemsstater.
12.0.3.5. Kommisjonen skal vedlikeholde «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr».
12.0.3.6. En post i «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr» skal inneholde følgende
opplysninger:
a) En entydig alfanumerisk identifikator.
b) Produsentens navn.
c) Betegnelse.
d) Den detaljerte konfigurasjonen med minst
i)

maskinvareversjonen,

ii)

deteksjonsalgoritmen,

iii) om nødvendig, versjonen av systemprogramvaren,
iv) om nødvendig, versjonen av tilleggsmaskinvaren og,
v)

om nødvendig, driftsmodellversjonen.

e) Oppnådd standard.
f)

Utstyrets status, med angivelse av et av følgende:
i)

«EU-stempel».

ii)

«EU-stempel (søknad til behandling)».

iii) «EU-stempel midlertidig opphevet».
iv) «EU-stempel tilbakekalt».
v)

«EU-stempel foreldet».

g) Dato for utstedelse av utstyrets status.
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Midlertidig oppheving og tilbakekalling av «EU-stempel»-merking

12.0.4.1. På anmodning fra medlemsstatene eller på eget initiativ kan Kommisjonen midlertidig oppheve «EU-stempel»merkingen og merkingsstatusen «EU-stempel (søknad til behandling)» for sikkerhetsutstyr uten forhåndsvarsel
når den mottar opplysninger som tyder på at utstyret ikke overholder standarden som det er godkjent for. Når
Kommisjonen gjør dette, oppdaterer den statusen som er fastsatt i «Unionens database over sikkerhet i
forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr».
12.0.4.2. Sikkerhetsutstyr som har «EU-stempel»-merking eller merkingsstatus «EU-stempel (søknad til behandling)» som
er midlertidig opphevet, kan ikke lenger utplasseres, og de delene som allerede er installert, skal brukes med
tillegg av kompenserende tiltak etter relevans.
12.0.4.3. På anmodning fra medlemsstatene eller på eget initiativ kan Kommisjonen tilbakekalle «EU-stempel»-merkingen
eller merkingsstatusen «EU-stempel (søknad til behandling)» for sikkerhetsutstyr når den ikke lenger er
overbevist om at sikkerhetsutstyret overholder den standarden som det er godkjent for.
12.0.4.4. Sikkerhetsutstyr som har «EU-stempel»-merking eller merkingsstandard «EU-stempel (søknad til behandling)»
som er tilbakekalt eller foreldet, kan ikke lenger brukes fra og med datoen for utstedelse av statusen som er
registrert i «Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden — sikkerhetsutstyr».
12.0.4.5. Kommisjonen kan gjenopprette «EU-stempel»-merkingen eller merkingsstatusen «EU-stempel (søknad til
behandling)» når den mottar opplysninger om at utstyret igjen overholder den standarden som det er godkjent for.
12.0.5.

Strengere tiltak for sikkerhetsutstyr og nasjonal godkjenning

12.0.5.1. Medlemsstatene kan fravike prinsippet om gjensidig anerkjennelse ved å anvende strengere tiltak for
sikkerhetsutstyr. De skal underrette Kommisjonen om disse tiltakene, deres godkjenninger av sikkerhetsutstyr og
de tiltakene som er truffet for å sikre at det sikkerhetsutstyret de godkjenner, overholder standardene fastsatt i
dette kapittelet.
12.0.5.2. Medlemsstatene kan fravike prinsippet om gjensidig anerkjennelse ved å anvende sin egen nasjonale ordning for
godkjenning av sikkerhetsutstyr. De skal underrette Kommisjonen om denne ordningen, deres godkjenninger av
utstyr og de ytterligere tiltakene som er truffet for å sikre at sikkerhetsutstyr overholder standardene fastsatt i
dette kapittelet.
12.0.5.3. Sikkerhetsutstyr som er godkjent på nasjonalt plan på grunnlag av nr. 12.0.5.1 eller 12.0.5.2, skal ikke tildeles
«EU-stempel»-merking.
(*) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EUopplysninger (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 53).»
6) I kapittel 12 tilføyes følgende tillegg 12-N:
«TILLEGG 12-N

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til SED er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.»
7) I kapittel 12 tilføyes følgende tillegg 12-O:
«TILLEGG 12-O

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til EVD er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005.»
__________

