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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 622/2003

av 4. april 2003

om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen skal vedta tiltak for gjennomføring av 
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i 
hele Den europeiske union. En forordning er det middel 
som er best egnet for dette formål.

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og med 
sikte på å hindre ulovlige handlinger, må tiltakene 
fastlagt i vedlegget til denne forordning være hemmelige 
og ikke offentliggjøres.

3) For dette formål må det være anledning til å skille 
mellom lufthavnene ut fra en lokal risikovurdering. 
Kommisjonen bør derfor underrettes om lufthavner som 
anses å utgjøre en mindre risiko.

4) Det bør også kunne vedtas forskjellige gjennomførings-
tiltak alt etter hvilken type lufttrafikk som drives. Kommi-
sjonen bør underrettes når det anvendes kompensatoriske 
tiltak for å sikre likeverdige sikkerhetsnivåer.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes de tiltak som er nødvendige for 
gjennomføring og teknisk tilpasning av felles grunnleggende 
standarder for luftfartssikkerhet, som skal innarbeides i de 
nasjonale sikkerhetsprogrammene for sivil luftfart.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

– «nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart», de regler, 
den praksis og de framgangsmåter som medlemsstatene 
gjennomfører i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 
2320/2002 for å ivareta sikkerheten i sivil luftfart på sitt 
territorium,

– «vedkommende myndighet», den nasjonale myndighet 
som en medlemsstat har utpekt i henhold til artikkel 5 nr. 
2 i forordning (EF) nr. 2320/2002 til å ha ansvaret for å 
koordinere og overvåke gjennomføringen av det nasjonale 
sikkerhetsprogram for sivil luftfart.

Artikkel 3

Fortrolig behandling

Tiltakene nevnt i artikkel 1 er oppført i vedlegget.

Dette er tiltak som skal være hemmelige og ikke offentliggjøres. 
De skal være tilgjengelige bare for personer som er gitt behørig 
tillatelse av en medlemsstat eller av Kommisjonen.

Artikkel 4

Melding

Medlemsstatene skal skriftlig underrette Kommisjonen om 
alle lufthavner der de har benyttet seg av den mulighet som 
er gitt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a) eller c) i forordning (EF) 
nr. 2320/2002.

Artikkel 5

Kompensatoriske tiltak

Medlemsstatene skal skriftlig underrette Kommisjonen om 
kompensatoriske tiltak som anvendes i samsvar med punkt 4.2 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002.

Artikkel 6

Denne forordning trer i kraft 19. april 2003.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 162.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 4. april 2003.

 For Kommisjonen
 Loyola DE PALACIO
 Visepresident

____________

VEDLEGG

DETALJERTE TILTAK FOR LUFTFARTSSIKKERHET

I samsvar med artikkel 3 er vedlegget hemmelig og skal ikke offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

____________________


