
Nr. 34/174 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen vedta tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i hele 
Det europeiske fellesskap. Kommisjonsforordning (EF) 
nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakt som inneholdt 
slike tiltak.

2) Det er behov for å presisere nærmere de felles 
grunnleggende standardene.

3) Det bør særlig være mulig, på forsøksbasis og i et begrenset 
tidsrom, å prøve nye teknologier og prosesser. Slike 
forsøk bør ikke sette den generelle luftfartssikkerheten i 
fare.

4) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 17.1.2006, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 14.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 857/2005 (EUT L 143 av 7.6.2005, s. 9).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Følgende artikkel 3a innsettes i forordning (EF) nr. 622/2003:

«Artikkel 3a

Nye tekniske metoder og prosesser

1. Medlemsstatene kan tillate bruk av nye tekniske metoder 
eller prosesser for sikkerhetskontroller i stedet for dem som er 
oppført i vedlegget, dersom

a) formålet er å vurdere en ny måte å utføre de berørte 
sikkerhetskontrollene på, og 

b) det generelle sikkerhetsnivået som oppnås, ikke påvirkes 
negativt.

2. Den berørte medlemsstaten skal minst fire måneder før 
den planlagte innføringen underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene skriftlig om den nye metoden eller prosessen 
som den har til hensikt å tillate, og skal vedlegge en vurdering 
som viser hvordan det skal garanteres at den nye metoden eller 
prosessen oppfyller kravet i nr. 1 bokstav b). Meldingen skal 
også inneholde detaljerte opplysninger om hvor metoden eller 
prosessen vil bli brukt og om vurderingsperiodens planlagte 
lengde.

3. Dersom medlemsstaten får et positivt svar fra 
Kommisjonen, eller dersom den ikke har mottatt noe svar 
innen tre måneder etter at Kommisjonen mottok den skriftlige 
anmodningen, kan medlemsstaten tillate at den nye metoden 
eller prosessen innføres.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 65/2006

av 13. januar 2006

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder 
for luftfartssikkerhet(*)
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Dersom Kommisjonen ikke er overbevist om at den nye metoden 
eller prosessen som foreslås gir tilstrekkelige garantier for at 
det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Fellesskapet vil bli 
opprettholdt, skal den underrette medlemsstaten om årsakene 
til dette innen tre måneder etter at den mottok meldingen nevnt 
i nr. 2. I dette tilfellet skal den berørte medlemsstaten ikke 
begynne å bruke den nye metoden eller prosessen før den har 
gitt Kommisjonen tilstrekkelige garantier.

4. Den lengste vurderingsperioden for en teknisk metode 
eller prosess skal være 18 måneder. Kommisjonen kan 
forlenge vurderingsperioden med inntil tolv måneder dersom 
medlemsstaten gir en tilfredsstillende begrunnelse for dette.

5. Minst hver sjette måned i løpet av vurderingsperioden skal 
vedkommende myndighet i medlemsstaten sende Kommisjonen 
en framdriftsrapport. Kommisjonen skal underrette de andre 
medlemsstatene om innholdet i framdriftsrapporten.

6. Vurderingsperioden kan uansett ikke vare lenger enn 30 
måneder.»

Artikkel 2

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 13. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Jacques BARROT

 Visepresident
____________


