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6) Kommisjonen bør kunne utføre oppfølgende inspeksjoner 
for å kontrollere utbedringen av mangler.

7) Det bør foreligge en prosess for behandling av mangler 
som anses som så alvorlige at de vil ha en vesentlig 
innvirkning på det generelle nivået for luftfartssikkerhet 
i Fellesskapet.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes framgangsmåter for utføring av 
Kommisjonens inspeksjoner for å overvåke medlemsstatenes 
anvendelse av forordning (EF) nr. 300/2008. Kommisjonens 
inspeksjoner skal omfatte vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og utvalgte lufthavner, operatører og foretak 
som anvender luftfartssikkerhetsstandarder. Inspeksjonene skal 
utføres på en åpen, effektiv, harmonisert og ensartet måte.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «vedkommende myndighet» den nasjonale myndighet 
som er utpekt av en medlemsstat i henhold til artikkel 9 i 
forordning (EF) nr. 300/2008,

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 15, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å overvåke medlemsstatenes anvendelse av forordning 
(EF) nr. 300/2008 bør Kommisjonen foreta inspeksjoner. 
Inspeksjonene må organiseres under Kommisjonens 
tilsyn for å kontrollere effektiviteten av nasjonale 
kvalitetskontrollprogrammer.

2) Kommisjonen og medlemsstatene bør samarbeide 
under forberedelsen og utføringen av Kommisjonens 
inspeksjoner.

nasjonale inspektører som er stilt til rådighet av 
medlemsstatene, i sine inspeksjonsgrupper.

4) Kommisjonens inspeksjoner og rapporteringen av disse 
bør utføres etter en fastsatt framgangsmåte, herunder en 
standardmetode.

5) Medlemsstatene bør sikre rask utbedring av mangler som 
fastslås ved Kommisjonens inspeksjoner.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 27.1.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2010 av 11. juni 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 49 av 16.9.2010, s. 31.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
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om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner på området 
luftfartssikkerhet(*)
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2. «Kommisjonens inspeksjon» en undersøkelse som 
utføres av Kommisjonens inspektører, av eksisterende 
kvalitetskontroller og tiltak, prosedyrer og strukturer som 
gjelder sikkerhet i sivil luftfart, for å fastslå i hvilken grad 
forordning (EF) nr. 300/2008 overholdes,

Kommisjonens tjeneste eller en person i medlemsstatens 
tjeneste som utfører samsvarskontroll på nasjonalt plan 
på vegne av vedkommende myndighet og er utvalgt til å 
ta del i Kommisjonens inspeksjoner,

4. «komité» komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 300/2008,

5. «mangel» manglende oppfyllelse av kravene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 300/2008,

6. «nasjonal inspektør» en person i medlemsstatens tjeneste 
som utfører samsvarskontroll på nasjonalt plan på vegne 
av vedkommende myndighet,

7. «test» prøving av luftfartssikkerhetstiltak der forsett om 
å begå et ulovlig inngrep om bord blir simulert for å 
undersøke hvor effektivt eksisterende sikkerhetstiltak er 
gjennomført,

8. «kompenserende tiltak» et midlertidig tiltak eller en 
rekke tiltak rettet mot i så stor grad som praktisk mulig å 

under utføringen av en inspeksjon, før mangelen kan 
utbedres fullstendig.

KAPITTEL II

ALMINNELIGE KRAV

Artikkel 3

Medlemsstatenes samarbeid

1. Uten at det berører Kommisjonens ansvar, skal 
medlemsstatene samarbeide med Kommisjonen ved 
gjennomføringen av dens inspeksjonsoppgaver. Dette 
samarbeidet skal foregå i forberedelses-, overvåkings- og 
rapporteringsfasene.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at melding om en inspeksjon blir holdt fortrolig, slik at 
inspeksjonsprosessen ikke skal bli satt i fare.

Artikkel 4

Utøvelse av Kommisjonens myndighet

1. Medlemsstatene skal sikre at Kommisjonens inspektører 
kan utøve sin myndighet til å kontrollere vedkommende

myndighets virksomhet for sikkerheten i sivil luftfart i henhold 
til forordning (EF) nr. 300/2008 samt enhver lufthavn, operatør 
og foretak som omfattes av nevnte forordning.

2. Medlemsstatene skal sikre at Kommisjonens inspektører 
på anmodning har tilgang til all relevant dokumentasjon som er 
nødvendig for å vurdere overholdelsen av de felles standardene.

3. Dersom Kommisjonens inspektører støter på 
vanskeligheter i utøvelsen av sine plikter, skal de berørte 
medlemsstatene fullt ut og med alle midler de har juridisk 
myndighet over, bistå Kommisjonen i gjennomføringen av 
dennes oppgaver.

Artikkel 5

Kvalifikasjonskriterier for Kommisjonens inspektører

Kommisjonens inspektører ha relevant teoretisk og praktisk 
erfaring og ha fullført opplæring med positivt resultat.

Denne opplæringen skal

a) gis av Kommisjonens kontorer,

b) omfatte grunnopplæring og løpende oppfølging,

c) sikre en standard som er tilstrekkelig til å kunne fastslå om 
sikkerhetstiltak er gjennomført i samsvar med forordning 
(EF) nr. 300/2008.

Grunnopplæringen skal omfatte en eksamen.

Artikkel 6

Nasjonale inspektørers deltakelse i Kommisjonens 
inspeksjoner

1. Medlemsstatene skal stille nasjonale inspektører som 
kan delta i Kommisjonens inspeksjoner samt i tilknyttede 
forberedelses- og rapporteringsfaser, til rådighet for 
Kommisjonen.

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen detaljerte 
opplysninger om minst én og høyst fem nasjonale inspektører 
som kan anmodes om å delta i Kommisjonens inspeksjoner.

3. Komiteen skal hvert år få oversendt en liste over alle 
nasjonale inspektører som er utpekt av medlemsstatene, og som 
oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 5.
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4. En nasjonal inspektør skal ikke delta i Kommisjonens 
inspeksjoner i medlemsstaten der vedkommende er ansatt.

5. Anmodninger om nasjonale inspektørers deltaking i 
Kommisjonens inspeksjoner skal meddeles vedkommende 
myndighet i god tid, vanligvis minst to måneder før 

6. Kostnader som påløper ved nasjonale inspektørers 
deltaking i Kommisjonens inspeksjon, skal dekkes av 
Kommisjonen i samsvar med fellesskapsreglene.

KAPITTEL III

FRAMGANGSMÅTER FOR UTFØRING AV 
KOMMISJONENS INSPEKSJONER

Artikkel 7

Melding om inspeksjoner

1. Kommisjonen skal gi minst to måneders varsel om en 
inspeksjon til vedkommende myndighet på hvis territorium den 
skal utføres.

2. Et spørreskjema som skal fylles ut av vedkommende 
myndighet før inspeksjonen, skal eventuelt framlegges 
samtidig med meldingen om inspeksjonen, sammen med en 
anmodning om eventuell relevant dokumentasjon. Det utfylte 
spørreskjemaet og eventuell dokumentasjon det er anmodet 
om, skal framlegges for Kommisjonen minst to uker før 
inspeksjonen er planlagt å begynne.

3. Dersom Kommisjonen har opplysninger som tyder på at 
det foreligger mangler ved en lufthavn som kan ha en vesentlig 
innvirkning på det generelle nivået for luftfartssikkerhet i 
Fellesskapet, skal vedkommende myndighet i den berørte 
medlemsstat rådspørres, og perioden for forhåndsvarsling av 
en inspeksjon kan reduseres til to uker. I så fall får nr. 1 og 2 i 
denne artikkel ikke anvendelse.

Artikkel 8

Forberedelse av inspeksjoner

1. Kommisjonens inspektører skal forberede seg for å sikre 
at inspeksjonene blir effektive, nøyaktige og enhetlige.

2. Vedkommende myndighet skal få navnene på de av 
Kommisjonens inspektører som har fått ansvar for å utføre 
en inspeksjon, sammen med eventuelle andre relevante 
opplysninger.

3. For hver inspeksjon skal vedkommende myndighet 
utpeke en koordinator som skal stå for den praktiske 
tilretteleggingen i forbindelse med inspeksjonen som skal 
utføres. Medlemsstatene skal meddele koordinatorens navn og 
kontaktopplysninger til Kommisjonen innen tre uker etter å ha 
mottatt melding om inspeksjonen.

Artikkel 9

Utføring av inspeksjoner

1. Kommisjonens inspektører skal utføre inspeksjoner på en 
effektiv og virkningsfull måte, og ta behørig hensyn til egen og 
andres sikkerhet. Kommisjonens inspektører hvis atferd under 
en inspeksjon ikke overholder disse standardene, kan utelukkes 
fra å delta i Kommisjonens videre inspeksjoner.

2. En standardmetode skal benyttes til å kontrollere at 
kravene til sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i forordning (EF) nr. 
300/2008 er oppfylt.

Utføringen av inspeksjoner skal bygge på en systematisk 

teknikker benyttes:

a) observasjoner,

c) intervjuer,

d) undersøkelse av dokumenter, og

e) tester.

3.  Kommisjonens inspektører skal ledsages av en 
representant for vedkommende myndighet når de utfører 
inspeksjoner. Den ledsagende representantens handlinger skal 
ikke påvirke inspeksjonens effektivitet eller grundighet på en 
negativ måte.

4. Kommisjonens inspektører skal bære et identitetskort 
som gir myndighet til å utføre inspeksjoner på vegne av 
Kommisjonen, samt et identitetskort for lufthavnen som 
gir adgang til alle nødvendige områder for inspeksjonen. 
Formatet til identitetskortet for lufthavnen skal ikke påvirke 
inspeksjonens effektivitet eller grundighet på en negativ måte.

5. Tester skal utføres bare etter forhåndsvarsel til og i nært 
samarbeid med vedkommende myndighet.
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6. Medlemsstatene skal, i samsvar med avtalte protokoller, 
sikre at Kommisjonens inspektører har myndighet til å føre med 
seg gjenstander som skal benyttes til testformål, herunder slike 
som er eller har samme utseende som forbudte gjenstander, 
på ethvert område som det kreves adgang til i løpet av en 
inspeksjon, samt i transitt til eller fra en inspeksjon.

7. Vedkommende myndighet skal så snart det er praktisk 
mulig, informeres om eventuelle alvorlige mangler som 
fastslås ved Kommisjonens inspeksjon. I tillegg, og uten at det 
berører artikkel 10, skal Kommisjonens inspektører dersom det 
er praktisk mulig, gi et uformelt muntlig sammendrag av sine 
funn på stedet ved avslutningen av inspeksjonen.

Artikkel 10

Inspeksjonsrapport

1. Innen seks uker etter at en inspeksjon er fullført, 
skal Kommisjonen oversende en inspeksjonsrapport til 
vedkommende myndighet.

Vedkommende myndighet skal umiddelbart meddele relevante 
funn til inspiserte lufthavner, operatører eller foretak.

2. Rapporten skal inneholde inspektørenes funn, herunder 
eventuelle mangler som er fastslått. Rapporten kan inneholde 
anbefalinger om utbedringstiltak.

3. Ved en vurdering av gjennomføringen av forordning (EF) 

a) fullt samsvar,

b) samsvar, men forbedringer ønskelig,

c) ikke samsvar,

d) ikke samsvar, med alvorlige mangler,

e) ikke relevant,

f) ikke bekreftet.

Artikkel 11

Vedkommende myndighets svar

1. Innen tre måneder etter at en inspeksjonsrapport 
er oversendt, skal vedkommende myndighet oversende 
Kommisjonen et skriftlig svar på rapporten som

a) tar opp inspeksjonens funn og anbefalinger, og

b) inneholder en handlingsplan som nærmere angir tiltak og 
frister for å utbedre eventuelle fastslåtte mangler.

2. Dersom en oppfølgingsinspeksjon utføres, skal svaret fra 
vedkommende myndighet oversendes innen seks uker etter at 
inspeksjonsrapporten er oversendt.

inspeksjonsrapporten, kreves det ikke noe svar.

Artikkel 12

Utbedring av mangler

1. Utbedringen av mangler som er fastslått i løpet av 
inspeksjoner, skal gjennomføres umiddelbart. I tilfeller der 
utbedringen ikke kan skje umiddelbart, skal det gjennomføres 
kompenserende tiltak.

2. Vedkommende myndighet skal skriftlig bekrefte 
utbedringen av manglene overfor Kommisjonen. En slik 
bekreftelse skal bygge på samsvarskontroll utført av 
vedkommende myndighet.

3. Vedkommende myndighet skal underrettes når en 
inspeksjonsrapport anses for ikke å kreve ytterligere tiltak.

Artikkel 13

Oppfølgingsinspeksjoner

1. Etter mottak av svaret fra vedkommende myndighet 
og eventuell ytterligere klargjøring som måtte kreves, kan 
Kommisjonen utføre en oppfølgingsinspeksjon.

2. En vedkommende myndighet skal gis minst to ukers 
varsel om en oppfølgingsinspeksjon som skal utføres på 
myndighetens territorium.

3. Oppfølgingsinspeksjoner skal konsentreres om de 
områdene der det er fastslått mangler i løpet av den første av 
Kommisjonens inspeksjoner.

KAPITTEL IV

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 14

Opplysninger til komiteen

Komiteen skal jevnlig underrettes om gjennomføringen av 
Kommisjonens inspeksjonsprogram og resultatene av dens 
vurderinger.
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Artikkel 15

Underretning om alvorlige mangler til vedkommende 
myndigheter

1. En vedkommende myndighet skal umiddelbart 
underrettes dersom en inspeksjon ved en lufthavn på 
myndighetens territorium avslører en alvorlig mangel som 
anses å ha vesentlig innvirkning på det generelle nivået for 
luftfartssikkerhet i Fellesskapet. Disse opplysningene skal også 
umiddelbart oversendes til vedkommende myndigheter i alle 
de andre medlemsstatene.

2. Vedkommende myndigheter skal også underrettes 
umiddelbart når Kommisjonen har mottatt troverdige 
opplysninger om utbedringstiltak, herunder kompenserende

tiltak, som bekrefter at mangler som er meldt i henhold til 
denne artikkel, ikke lenger har noen vesentlig innvirkning på 
det generelle nivået for luftfartssikkerhet i Fellesskapet.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra den dato som er angitt i 
gjennomføringsreglene vedtatt etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008, men 
senest 29. april 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________


