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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003

av 22. august 2003

om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i  
sivil luftfart(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2003 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 7 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen bør, for å overvåke medlemsstatenes 
anvendelse av forordning (EF) nr. 2320/2002, gjennom-
føre inspeksjoner fra seks måneder etter at forordningen 
er trådt i kraft. Det er behov for å organisere inspeksjoner 
under tilsyn av Kommisjonen for å etterprøve at de nasjo-
nale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil 
luftfart er effektive.

2) Kommisjonen bør samordne tidsplanen for og for-
beredelsen av sine inspeksjoner med medlemsstatene. 
Inspeksjonsgruppene bør bestå av kvalifiserte nasjonale 
inspektører som medlemsstatene har stilt til rådighet.

3) Kommisjonens inspeksjoner bør gjennomføres etter en 
fastsatt framgangsmåte og en standardmetode.

4) Følsomme opplysninger knyttet til inspeksjoner bør 
behandles som fortrolige opplysninger.

5) Kommisjonen bør ta hensyn til medlemsstatenes akti-
viteter og gjennomgå mellomstatlige organisasjoners 
aktiviteter, framgangsmåter, opplæringsprogrammer og 
installasjoner, slik at teknisk kunnskap og tekniske res-
surser kan utnyttes så effektivt som mulig, og for å oppnå 
en harmonisert og samarbeidsorientert framgangsmåte 
når det gjelder sikkerhet i sivil luftfart, når det er mulig.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 2320/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes framgangsmåter for inspeksjoner 
som Kommisjonen gjennomfører med sikte på å overvåke 
medlemsstatenes anvendelse av forordning (EF) nr. 2320/2002, 
i hver medlemsstat og i hver lufthavn.

Inspeksjonene skal gjennomføres på en åpen, effektiv, harmo-
nisert og konsekvent måte.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «vedkommende myndighet»: den nasjonale myndighet 
som en medlemsstat har utpekt i henhold til artikkel 5 nr. 2 
i forordning (EF) nr. 2320/2002,

2. «Kommisjonens inspeksjon»: en undersøkelse av eksis-
terende tiltak for kvalitetskontroll og eksisterende tiltak, 
framgangsmåter og strukturer for sikkerhet i sivil luftfart, 
foretatt av inspektører fra Kommisjonen med sikte på å 
fastslå overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2320/2002,

3. «Kommisjonens inspektør»: en ansatt i Kommisjonen 
som har de nødvendige kvalifikasjoner, eller en nasjonal 
inspektør som har fått i oppdrag av Kommisjonen å gjen-
nomføre inspeksjoner knyttet til sikkerhet i sivil luftfart,

4. «komité»: komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i forord-
ning (EF) nr. 2320/2002,

5. «mangel»: manglende overholdelse av kravene i forord-
ning (EF) nr. 2320/2002,

6. «nasjonal inspektør»: en person som er ansatt av en med-
lemsstat og er kvalifisert til å føre tilsyn med at sikkerhet i 
sivil luftfart er i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 1217/2003(2),

7. «test»: en utprøving av sikkerhetstiltak i luftfarten, som 
består i å simulere hensikten å foreta en ulovlig handling 
for å undersøke hvor effektive eksisterende sikkerhetstiltak 
er, og hvordan de gjennomføres.

2007/EØS/31/39

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 23.8.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 23.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. (2) EFT L 169 av 8.7.2003, s. 44.
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KAPITTEL II 

GENERELLE KRAV

Artikkel 3

Samarbeid mellom medlemsstatene

1. Medlemsstatene skal samarbeide med Kommisjonen om 
gjennomføringen av dens inspeksjonsoppgaver, uten at dette 
berører Kommisjonens ansvar. Samarbeidet skal finne sted i 
forbindelse med forberedelse, kontroll og rapportering.

2. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at melding om en inspeksjon blir hemmeligholdt, 
slik at inspeksjonsprosessen ikke kompromitteres.

Artikkel 4

Kommisjonens myndighetsutøvelse

1. Hver medlemsstat skal sikre at Kommisjonens inspek-
tører kan utøve sin myndighet til å inspisere aktiviteter som 
gjelder sikkerhet i sivil luftfart hos vedkommende myndighet 
etter forordning (EF) nr. 2320/2002, og hos alle andre enheter 
som omfattes av forordningen.

2. Hver medlemsstat skal sikre at Kommisjonens inspektø-
rer på anmodning får tilgang til følgende dokumenter:

a) det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart, her-
under det nasjonale opplæringsprogrammet for sikkerhet i 
sivil luftfart,

b) det nasjonale kvalitetskontrollprogrammet for sikkerhet i 
sivil luftfart,

c) angitte sikkerhetsprogrammer for lufthavner og luftfarts-
selskaper,

d) utfallet av tilsynet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 2320/2002.

3. Dersom Kommisjonens inspektører støter på vanske-
ligheter når de utfører sine oppgaver, skal de berørte med-
lemsstater, med alle midler som står til deres rådighet, bistå 
Kommisjonen slik at den kan fullføre sine oppgaver.

Artikkel 5

Nasjonale inspektørers deltaking i Kommisjonens  
inspeksjoner

1. Medlemsstatene skal stille nasjonale inspektører som er 
kvalifisert til å delta i Kommisjonens inspeksjoner, og i det 
tilhørende forberedelses- og rapporteringsarbeidet, til rådighet 
for Kommisjonen.

2. En nasjonal inspektør skal ikke delta i Kommisjonens 
inspeksjoner i medlemsstaten der vedkommende er ansatt.

3. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen en liste over 
nasjonale inspektører som Kommisjonen kan be delta i en 
inspeksjon.

Listen skal ajourføres, minst innen utgangen av juni måned 
hvert år, og første gang innen to måneder etter at denne forord-
ning er trådt i kraft.

4. Kommisjonen skal oversende listen nevnt i nr. 3 til komi-
teen.

5. Kommisjonen skal, minst to måneder før dens inspeksjon 
skal begynne, be vedkommende myndighet opplyse om hvilke 
nasjonale inspektører som er tilgjengelige i forbindelse med 
inspeksjonen.

6. Kostnader som oppstår som en følge av at nasjonale 
inspektører deltar i Kommisjonens inspeksjoner skal, i samsvar 
med fellesskapsreglene, dekkes av Kommisjonen.

Artikkel 6

Kvalifikasjonskrav for Kommisjonens inspektører

1. For å være kvalifisert til å delta i Kommisjonens inspek-
sjoner, skal dens inspektører ha fullført en opplæring.

Opplæringen skal:

a) være godkjent av Kommisjonen,

b) bestå av grunnopplæring og videreopplæring,

c) sikre et prestasjonsnivå som er tilstrekkelig for å kontrol-
lere at sikkerhetstiltakene er gjennomført i samsvar med 
forordning (EF) nr. 2320/2002.

2. Kommisjonen skal sikre at dens inspektører oppfyller 
kravene angitt i nr. 1, og at de har tilstrekkelig teoretisk og 
praktisk erfaring.

KAPITTEL III

FRAMGANGSMÅTE FOR GJENNOMFØRING AV 
KOMMISJONENS INSPEKSJONER

Artikkel 7

Melding

1. Kommisjonen skal minst to måneder før inspeksjonen 
melde fra til vedkommende myndighet i den berørte stat om at 
det skal foretas en inspeksjon.

2. Når en lufthavn skal inspiseres, skal Kommisjonen gi 
vedkommende myndighet melding om dette.

3. Kommisjonen skal, når den gir vedkommende myndig-
het melding om en inspeksjon, oversende et spørreskjema til 
forhåndsutfylling, samt en anmodning om dokumentene nevnt 
i artikkel 4 nr. 2.

Det utfylte spørreskjemaet og dokumentene som det er bedt 
om, skal oversendes Kommisjonen innen seks uker etter at 
melding om inspeksjon er mottatt.
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Artikkel 8

Forberedelse

1. Kommisjonens inspektører skal treffe forberedende tiltak 
med sikte på å sikre effektivitet, nøyaktighet og konsekvens i 
inspeksjonene.

2. Kommisjonen skal gi vedkommende myndighet navnene 
på de inspektører som har fått i oppdrag å foreta en inspeksjon, 
samt andre relevante opplysninger.

3. Vedkommende myndighet skal utpeke en koordinator for 
hver inspeksjon, som skal ordne praktiske forhold i forbindelse 
med den planlagte inspeksjonen.

Artikkel 9

Gjennomføring

1. Det skal benyttes en standardmetode til å overvåke opp-
fyllelsen av kravene til sikkerhet i sivil luftfart som fastlagt i 
forordning (EF) nr. 2320/2002.

2. Medlemsstatene skal sørge for at Kommisjonens inspek-
tører blir fulgt rundt under hele inspeksjonen.

3. Kommisjonens inspektører skal bære et identitetskort der 
det framgår at de har myndighet til å foreta inspeksjoner på 
vegne av Kommisjonen, og et identitetskort for lufthavnen som 
gir adgang til alle områder som skal inspiseres.

4. Tester skal foretas bare når dette på forhånd er meldt til, 
og avtalt med, vedkommende myndighet, og i nært samarbeid 
med den, for å sikre at de skjer på en sikker og effektiv måte.

5. Uten at artikkel 10 berøres, skal Kommisjonens inspektø-
rer, når det er hensiktsmessig og lar seg gjennomføre på stedet, 
gi et uformelt, muntlig sammendrag av de fastslåtte funn. 
Under alle omstendigheter skal vedkommende myndighet uten 
opphold underrettes om enhver alvorlig mangel som konstate-
res under Kommisjonens inspeksjon.

Artikkel 10

Inspeksjonsrapport

1. Innen seks uker etter at inspeksjonen er avsluttet, skal 
Kommisjonen oversende en inspeksjonsrapport til vedkom-
mende myndighet.

Vedkommende myndighet skal gjøre de inspiserte enhetene 
kjent med de konklusjoner som har betydning for dem.

2. Rapporten skal inneholde nøyaktige opplysninger om 
forhold som framkom under inspeksjonen, og om mangler.

Rapporten kan inneholde anbefalinger om korrigerende tiltak.

3. Når gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2320/2002 
skal vurderes, skal følgende klassifisering gjelde:

a) fullstendig samsvar,

b) samsvar, men forbedring ønskelig,

c) manglende samsvar, kun mindre mangler,

d) manglende samsvar, alvorlige mangler,

e) ikke relevant,

f) ikke bekreftet.

Artikkel 11

Svar fra vedkommende myndighet

Innen tre måneder etter at en inspeksjonsrapport er avsendt, 
skal vedkommende myndighet gi Kommisjonen et skriftlig 
svar på rapporten, der den:

a) behandler konklusjonene og anbefalingene, og

b) framlegger en handlingsplan med nærmere angivelse av 
tiltak og frister, for å korrigere eventuelle mangler som er 
konstatert.

Når det ikke er påvist mangler i inspeksjonsrapporten, er det 
ikke nødvendig å svare.

Artikkel 12

Tiltak fra Kommisjonens side

Dersom det er påvist mangler, kan Kommisjonen treffe følgen-
de tiltak etter å ha mottatt svar fra vedkommende myndighet:

a) oversende kommentarer til vedkommende myndighet eller 
be om ytterligere forklaring for å klargjøre hele eller deler 
av svaret,

b) foreta en oppfølgingsinspeksjon for å etterprøve at korrige-
rende tiltak er gjennomført, en oppfølging som må varsles 
minst to uker på forhånd,

c) innlede traktatbruddsbehandling mot vedkommende med-
lemsstat.

KAPITTEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER OG  
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Følsomme opplysninger

Uten at artikkel 8 i forordning (EF) nr. 2320/2002 berøres, 
skal Kommisjonen behandle følsomme opplysninger knyttet 
til inspeksjoner som fortrolige opplysninger.
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Artikkel 14

Kommisjonens inspeksjonsprogram

1. Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen om hvilke 
prioriteringer som skal gjelde ved gjennomføringen av dens 
inspeksjonsprogram.

2. Kommisjonen skal jevnlig underrette komiteen om gjen-
nomføringen av sitt inspeksjonsprogram, og om utfallet av 
vurderingene.

Artikkel 15

Underretning til vedkommende myndighet om alvorlige 
mangler

Dersom en inspeksjon avdekker en alvorlig mangel som anses 
å ha betydelige følger for sikkerheten i sivil luftfart innenfor 
Fellesskapet generelt, skal Kommisjonen umiddelbart under-
rette vedkommende myndigheter om dette.

Artikkel 16

Samordning med mellomstatlige organisasjoner

Når Kommisjonen utarbeider sitt inspeksjonsprogram, skal den 
ta hensyn til de sikkerhetssystemrevisjoner som er planlagt 
eller nylig gjennomført av mellomstatlige organisasjoner, for å 
sikre at de forskjellige former for virksomhet innen sikkerhets-
inspeksjon og -revisjon samlet sett er effektive.

Artikkel 17

Revisjon

Kommisjonen skal, innen 31. juli 2005 og deretter jevnlig, 
revidere sitt inspeksjonssystem, særlig systemets effektivitet 
og i hvilken grad det er forenlig med mellomstatlige organisa-
sjoners aktiviteter på dette området.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den Europeiske Unions Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 22. august 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident


