
St.prp. nr. 78

(2003–2004) 

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS
-
komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om


innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF

om rapportering av hendingar innan sivil luftfart


Tilråding frå Utanriksdepartementet av 25. juni 2004,

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


1 Bakgrunn


EØS-komiteen vedtok 23. april 2004 å endre ved-
legg XIII (Transport) til EØS-avtala til å omfatte 
europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2003/ 
42 av 13. juni 2003 om rapportering av hendingar 
innan sivil luftfart. 

Føremålet med direktivet er å leggje tilhøva til 
rette for å få informasjon om risiko for luftfartsu-
lukker. Direktivet inneheld m.a. føresegner om at 
opplysningar som vert innrapporterte, må gjevast 
ein føremålstenleg fortrulegskapsgrad, og at opp-
lysningane berre skal kunne nyttast i det førebyg-
gjande arbeidet. 

Ettersom gjennomføringa i norsk rett krev lov-
endring, vart avgjerda i EØS-komiteen teken med 
atterhald for samtykke frå Stortinget, i samsvar 
med § 26 andre leddet i Grunnlova. 

Avgjerda i EØS-komiteen og europaparla-
ments- og rådsdirektiv (EF) 2003/42 i uoffisiell 
norsk omsetjing følgjer som trykte vedlegg til pro-
posisjonen. 

2 Nærmare om direktivet 

Føremålet med direktivet er å leggje tilhøva til

rette for få informasjon om risiko for luftfartsuluk
-

ker før slike ulukker og alvorlege hendingar skjer. 
Det første steget i arbeidet for å få ned ulukkes-
raten i luftfarten, var å gjennomføre undersøkingar 
av ulukker og alvorlege hendingar som alt har 
skjedd, i medhald av rådsdirektiv 94/54/EF av 21. 
november 1994 (undersøkingsdirektivet), om fast-
setjing av grunnleggjande prinsipp for undersø-
king av ulukker og alvorlege hendingar innan sivil 
luftfart. Men det er få ulukker og alvorlege hen-
dingar som skjer, og undersøkinga av desse gjev 
avgrensa høve til læring. 

Rapporteringsdirektivet har som føremål å ut-
fylle undersøkingsdirektivet ved ein meir proaktiv 
tilnærmingsmåte. Direktivet byggjer på røynsler 
som syner at det normalt ikkje er éi einskild årsak 
til ei luftfartsulukke, men ei rekkje årsaksfaktorar. 
Ved å fjerne nokre av desse faktorane vil ein med-
verke til førebygging av ulukker. Dette krev at ein 
skaffar seg kunnskap om slike tilhøve, slik at sty-
resmaktene og den einskilde operatør kan setje 
inn høvelege tiltak for å hindre ulukker. Røynsler 
har synt at rapporteringsviljen er god når det gjeld 
å melde frå om tekniske manglar og andre tilhøve 
som ikkje rapportøren sjølv er involvert i. Av frykt 
for konsekvensane er flygarar, flygeleiarar og and-
re tilbakehaldne med å rapportere om tilhøve der 
dei sjølve er innblanda. Dette gjer det vanskeleg 
for luftfartsstyresmaktene å få inn relevant infor-
masjon i tide til å avdekkje veikskapar. 
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Direktivet bygger på røynsler frå havariunder-
søkingar som syner at menneskelege faktorar, i 
ulik grad, er knytte til 80 % av ulukker og hen-
dingar innan sivil luftfart. Desse spenner over eit 
vidt spekter, medrekna veikskapar ved prosedy-
rar, dårleg utdanning, manglande samarbeid, dår-
leg leiing og reine feilhandlingar. Såleis verkar det 
å vere særleg på området menneskelege faktorar 
at det må setjast inn ressursar for å redusere uluk-
kesraten. For å identifisere dei rette ressursane er 
ein avhengig av å få inn informasjon om kva som 
ikkje fungerer tilfredsstillande. Relevant informa-
sjon finst som oftast hjå utøvarane. Ein er difor 
avhengig av at utøvarane melder frå om røynslene 
sine, slik at ein kan lære av desse. 

Skal rapporteringsviljen styrkjast, må frykta for 
straff, inndraging av sertifikat, reaksjonar frå ar-
beidsgjevar og uthenging i media reduserast eller 
fjernast gjennom rettslege garantiar. 

Direktivet legg grunnlaget for eit nytt system 
for rapportering av luftfartshendingar som ikkje er 
å rekne som alvorlege. Alle medlemsstatar vert 
pålagde å etablere et system der alle dei sentrale 
aktørane innan luftfartsindustrien skal rapportere 
tilhøve som kan medverke til å førebyggje luft-
fartsulukker, til eit utpeikt styresmaktorgan. Dette 
organet skal i sin tur lagre, ordne og analysere dei 
opplysningane som er komne inn. 

For å skape den naudsynte tilliten til systemet 
blant rapportørane, er direktivet basert på ein 
grunntanke om at dei innrapporterte opplysninga-
ne berre skal nyttast til flytryggingsmessige føre-
mål. Dette inneber konkret at opplysningane skal 
handterast konfidensielt, og at rapportøren, som 
følgje av rapporteringa, ikkje skal risikere å verte 
møtt med sivilt søksmål frå styresmaktene eller 
sanksjonar frå arbeidsgjevaren. 

Ettersom talet på luftfartshendingar i kvar stat 
er relativt avgrensa, legg direktivet opp til ei om-
fattande utveksling av informasjon mellom med-
lemsstatane. På denne måten ønskjer ein å gjere 
det mogleg både at kvar einskild stat får eit større 
tilfang av røynsler å byggje det førebyggjande ar-
beidet sitt på, og at førebyggjande arbeid skjer i 
regi av Europakommisjonen sjølv. 

3 Avgjerda i EØS-komiteen 

EØS-komiteen vedtok 23. april 2004 avgjerd nr. 
41/2004 om å endre vedlegg XIII til EØS-avtala til å 
omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 
nr. 2003/42 om rapportering av hendingar innan 
sivil luftfart. Avgjerda inneheld ei innleiing og fire 
artiklar. I innleiinga vert det vist til EØS-avtala, og 

særleg artikkel 98, som gjer det mogleg å endre 
vedlegga til avtala gjennom avgjerd i EØS-komite-
en. 

Artikkel 1 slår fast at det nye punktet som er 
teke inn etter punkt 66 f) (europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/30/EF) i vedlegg XIII til avtala 
skal lyde: 

«66g 32003 L 0042: Europaparlaments- og råds-
direktiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 om rappor-
tering av hendingar innan sivil luftfart (EFT L 167, 
4.7.2003, s. 23)» 

Artikkel 2 fastset at teksta til direktiv 2003/42/ 
EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i 
EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske union-
en, skal gjelde. 

Artikkel 3 slår fast at denne avgjerda tek til å 
gjelde frå 24. april 2004 på det vilkåret at EØS-
komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 
103 nr. 1 i avtala. 

Artikkel 4 slår fast at avgjerda i EØS-komiteen 
skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tilleg-
get til Tidend for Den europeiske unionen. 

4 Tilhøvet til norsk rett 

Lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfarts-
lova) inneheld føresegner om rapporteringsplikt. 
§ 6–9, § 6–2 og § 4–7 i luftfartslova gjev heimel til å 
påleggje fartøysjef, eigar og brukar plikt til å rap-
portere om luftfartsulukker, luftfartshendingar og 
om tilhøve som er viktige for luftdugleiken til luft-
fartøyet. Det nye direktivet vil føre til at ei rekkje 
nye personellkategoriar, medrekna lufttrafikkte-
nestepersonell, bakkepersonell og lufthamnforval-
tarar, vert pålagde plikt til å rapportere om aktuelle 
hendingar. Den eksisterande luftfartslova inne-
held heller ingen føresegner som avgrensar føre-
målet med kva dei innrapporterte opplysningane 
kan nyttast til, noko som vil verte klarare formulert 
gjennom det nye direktivet. Jamført med eksiste-
rande lovgjeving vil direktivet òg innehalde føre-
segner om kven som kan får utlevert slike opplys-
ningar. Gjennomføringa av direktivet i norsk rett 
vil difor krevje endring i luftfartslova. Direktiv skal 
gjennomførast i norsk rett i medhald av artikkel 7 
bokstav b) i EØS-avtala. 

Samferdselsdepartementet vil fremje ein eigen 
odelstingsproposisjon med dei naudsynte lovend-
ringane. 
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5 Økonomiske og administrative 
konsekvensar 

Det er ikkje venta at direktivet vil få administrative 
og økonomiske konsekvensar av særleg omfang. 
Hjå luftfartsstyresmakta må det etablerast eit sy-
stem for mottak, lagring, handsaming og forvalting 
av det som vert innrapportert. Direktivet krev at 
det vert skipa ein database for lagring av informa-
sjon. Alt i dag finst det ferdig utvikla programvare 
til slike føremål. For å kunne analysere og handsa-
me den informasjonen som vil kunne verte innrap-
portert, må luftfartsstyresmakta kunne halde ved 
lag tilstrekkeleg kompetanse på dette området. 

6 Konklusjon og tilråding


Samferdselsdepartementet tilrår godkjenning av 
direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendin-
gar innan sivil luftfart. Utanriksdepartementet slut-
tar seg til dette. 

Utanriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlegg til proposisjon til Stortinget om sam-
tykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen 
nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i 
EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapporte-
ring av hendingar innan sivil luftfart. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 
41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av 
hendingar innan sivil luftfart, i samsvar med eit vedlagt forslag. 

Forslag 
til vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-

komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-
avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendingar 

innan sivil luftfart 

I 
Stortinget gjev samtykke til godkjenning av av- om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/ 
gjerd i EØS-komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 EF om rapportering av hendingar innan sivil luft-

fart. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 41/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto-
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «av-
talen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komi-

teens beslutning nr. 2/2004 av 6. februar 20041. 
2.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/ 

EF av 13. juni 2003 om rapportering av hendel-
ser innen sivil luftfart2, skal innlemmes i avtalen 
– 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 66f (europaparla
-
ments- og rådsdirektiv 2002/30/EF) skal nytt nr.

66g lyde:

«66g. 32003 L 0042: Europaparlaments- og


rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 
om rapportering av hendelser innen sivil 
luftfart (EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23).» 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2003/42/EF på islandsk og 
norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. april 2004, forut-
satt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 
etter avtalens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdeling-
en av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, 23. april 2004. 

For EØS-komiteen 
Formann 

P. Westerlund 
EØS-komiteens sekretærer 

Ø. Hovdkinn M. Brinkmann 

1 EUT L 116 av 22.4.2004, s. 42, og EØS-tillegget til EUT nr. 20 
av 22.4.2004, s. 3. 

2 EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 
3 Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 
2003 om rapportering av hendelser innen sivil luftfart 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN porteres selv om den finner sted utenfor Felles-
EUROPEISKE UNION HAR — skapets territorium. 

under henvisning til traktaten om opprettelse av 6. Hver medlemsstat bør innføre systemer for ob-
Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2, ligatorisk rapportering. 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1, 7. Ulike personalkategorier innen sivil luftfart ob-
under henvisning til uttalelse fra Den euro- serverer hendelser som kan være interessante 

peiske økonomiske og sosiale komité2, med tanke på forebygging av ulykker, og bør 
etter samråd med Regionkomiteen, derfor rapportere dem. 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens ar- 8. Mulige farer vil kunne oppdages langt mer ef-

tikkel 2513, på grunnlag av forlikskomiteens felles fektivt dersom det utveksles informasjon om 
forslag av 9. april 2003, og slike hendelser. 

ut fra følgende betraktninger: 9. Det er nødvendig med programvare som støt-
1.	 Ulykkesfrekvensen innen sivil luftfart har vært 

temmelig konstant i løpet av den siste tiårspe-
rioden, men det er grunn til å frykte at den 
forventede trafikkøkningen kan føre til en øk-
ning i antallet ulykker i den nærmeste framtid. 

ter utveksling av informasjon mellom ulike sy-
stemer. 

10. Sikkerhetsinformasjon bør være tilgjengelig 
for de organer som er ansvarlige for å regulere 
sikkerheten innen den sivile luftfart eller etter-

2.	 Formålet med rådsdirektiv 94/56/EF av 21. no-
vember 1994 om fastsettelse av de grunnleg-
gende prinsipper for undersøkelse av ulykker 
og hendelser innen sivil luftfart4, er å forebygge 
ulykker ved å fremme hurtig gjennomføring av 
tekniske undersøkelser. 

forske ulykker og hendelser innenfor Felles-
skapet, og eventuelt også for personer som kan 
lære av dem, og treffe eller iverksette de nød-
vendige tiltak for å forbedre sikkerheten. 

11. Ettersom sikkerhetsinformasjonen er følsom, 
må innsamlingen av den sikres ved å garantere 

3.	 Erfaringer viser at en rekke forstyrrelser og 
mangler i forkant av ulykker ofte har vist at det 
forelå en sikkerhetsfare. 

konfidensialitet, kildebeskyttelse og fortrolig-
heten til personalet som arbeider innen sivil 
luftfart. 

4.	 For at det skal være mulig å forbedre sikkerhe- 12. Offentligheten bør ha tilgang til alminnelige 
ten innen sivil luftfart, kreves bedre kunnska- opplysninger om sikkerhetsnivået innen luft-
per om disse hendelsene for å fremme analyse fart. 
og overvåking av utviklingen slik at det kan 13. Det bør treffes hensiktsmessige tiltak for å opp-
iverksettes utbedringstiltak. rette ordninger for fortrolig rapportering. 

5.	 En hendelse som omfatter luftfartøy som er 14. Tiltakene som er nødvendige for gjennomførin-
registrert i en medlemsstat, eller flys av et fore- gen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med 
tak som er etablert i en medlemsstat, bør rap- rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 

om fastsettelse av nærmere regler for utøvel-
sen av den gjennomføringsmyndighet som er 

1 EFT C 120 E av 24.4.2001, s. 148 og EFT C 332 E av 27.11.2001, tillagt Kommisjonen5. 
s. 320.

2 EFT C 311 av 7.11.2001, s. 8. 15. Det bør sikres samsvar med de tekniske rap-
3 Europaparlamentsuttalelse av 14. juni 2001 (EFT C 53 E av porteringskrav utarbeidet av nasjonale eksper-

28.2.2002, s.324), Rådets felles holdning av 17. juni 2002 (EFT ter i Eurocontrol og de felles luftfartsmyndig-
C 197 E av 20.8.2002, s. 16) og europaparlamentsbeslutning av 
23. oktober 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT). Europaparla- heter (JAA). Det bør tas hensyn til disse to 
mentsbeslutning av 13. mai 2003 og Rådsbeslutning av 13. mai europeiske organisasjonenes arbeid når det la-
2003.	 ges en liste over hendelser som skal rapporte-

4 EFT L 319 av 12.12.1994, s. 14. 
5 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.	 res. Det bør også tas hensyn til utviklingen 
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innenfor rammen av Den internasjonale organi- personer i fare, eller som kan gjøre det dersom 
sasjon for sivil luftfart. det ikke treffes mottiltak. En liste over eksemp-

16. Ettersom målet med det foreslåtte tiltak, nem-
lig forbedring av flysikkerheten, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene ettersom 
egne rapporteringsordninger i medlemsstate-
ne er mindre effektive enn et samordnet nett-
verk der utveksling av informasjon gjør at even-
tuelle sikkerhetsproblemer kan oppdages tidli-
gere, og derfor bedre kan nås på fellesskaps-
plan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i trakta-
tens artikkel 5. I samsvar med forholdsmes-
sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nød-
vendig for å nå dette mål — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

ler på slike hendelser finnes i vedlegg I og II. 
2.	 Kommisjonen kan beslutte å endre vedleggene 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2 
for å utvide eller endre eksemplene. 

3.	 Anvendelsen av dette direktiv på Gibraltar luft-
havn skal ikke berøre henholdsvis Kongeriket 
Spanias og Det forente kongerikes standpunk-
ter i forbindelse med tvisten om suvereniteten 
over territoriet der lufthavnen ligger. 

4.	 Anvendelsen av dette direktiv på Gibraltar luft-
havn skal utsettes til ordningene fastsatt i fel-
leserklæringen til utenriksministrene for Kon-
geriket Spania og Det forente kongerike av 2. 
desember 1987 er iverksatt. Spanias og Det 
forente kongerikets regjeringer skal underret-
te Rådet om datoen for denne iverksettelse. 

Artikkel 1 

Formål Artikkel 4 

Målet med dette direktiv er å bidra til å forbedre Obligatorisk rapportering 

flysikkerheten ved å sikre at relevant sikkerhetsin- 1. Medlemsstatene skal kreve at hendelser som 
formasjon rapporteres, samles inn, lagres, beskyt- omfattes av artikkel 3, rapporteres til vedkom-
tes og videreformidles. mende myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 1 av 

Det eneste formål med rapportering av hendel- alle personer nevnt nedenfor ved utøvelsen av 
ser er å forhindre ulykker og forstyrrelser, ikke å sine funksjoner: 
fordele skyld eller ansvar. a. operatøren eller fartøyssjefen på et turbin-

drevet luftfartøy eller et luftfartøy til offent-

Artikkel 2 lig transport som benyttes av en operatør 
som en medlemsstat fører sikkerhetstilsyn

Definisjoner med virksomheten til, 
I dette direktiv menes med: b. en person som under tilsyn av en medlems-
1.	 «hendelse»: alle driftsavbrudd, mangler, feil el-

ler andre unormale omstendigheter som har 
eller kan ha påvirket flysikkerheten, og som 
ikke førte til en ulykke eller alvorlig hendelse 
som definert i artikkel 3 bokstav a) og k) i 
direktiv 94/56/EF, heretter kalt «ulykke eller 
alvorlig hendelse», 

stat konstruerer, produserer, vedlikeholder 
eller endrer et turbindrevet luftfartøy eller 
et luftfartøy til offentlig transport, eller ut-
styr eller deler av disse, 

c.	 en person som under tilsyn av en medlems-
stat underskriver en attest på vedlikehold 
eller en ibruktakingstillatelse for et turbin-

2.	 «anonymisering»: fjerning av alle personlige 
opplysninger om den som rapporterte og tek-
niske detaljer som kan føre til at identiteten til 
den som rapporterte, eller en tredjemann, kan 
utledes av informasjonen. 

Artikkel 3 

drevet luftfartøy eller et luftfartøy til offent-
lig transport, eller utstyr eller deler av dis-
se, 

d.	 en person som utfører en funksjon som kre-
ver at en medlemsstat har autorisert ved-
kommende som flygeleder, eller til å hånd-
tere luftfartsopplysninger, 

e. en sjef for en lufthavn som omfattes av råds-
Virkeområde forordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 
1.	 Dette direktiv får anvendelse på hendelser som 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til 

setter et luftfartøy, dets passasjerer eller andre flyruter innenfor Fellesskapet6, 
f.	 en person som utfører en funksjon i forbin-

delse med installasjon, endring, vedlike-
6 EFT L 240 av 24.8.1992, s. 8. Forordningen sist endret ved hold, reparasjon, ettersyn, kontroll undertiltredelsesakten av 1994. 
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flyging eller inspeksjon av luftfartsanlegg 2. Den vedkommende myndighet som er utpekt i 
som en medlemsstat er ansvarlig for, samsvar med artikkel 5 nr. 1, og som mottar en 

g.	 en person som utfører en funksjon i forbin
-
delse med bakkearbeid på et luftfartøy, her-

under drivstoffpåfylling, service, utarbeid
-
ing av lastedokumentasjon, lasting, avising

og buksering, ved en lufthavn som omfattes

av forordning (EØF) nr. 2408/92.


hendelsesrapport, skal legge denne inn i data-
basene og om nødvendig underrette vedkom-
mende myndighet i den medlemsstat der hen-
delsen fant sted, der luftfartøyet er registrert, 
der luftfartøyet er produsert og/eller der opera-
tøren er sertifisert. 

2.	 Medlemsstatene kan oppmuntre til frivillig rap- 3. Kommisjonen skal utvikle spesifikk program-
portering av begivenheter nevnt i artikkel 3 nr. vare for dette direktiv. I denne forbindelse skal 
1 fra alle personer som i forbindelse med annen den ta hensyn til behovet for kompatibilitet 
sivil luftfartsvirksomhet utfører tilsvarende med eksisterende programvare i medlemssta-
funksjoner til dem som er oppført i nr. 1. tene. Vedkommende myndigheter kan bruke 

denne programvaren til å drive sine egne data-
baser. 

Artikkel 5 4. Kommisjonen skal etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 10 nr. 2 treffe de nødvendige

Innsamling og lagring av informasjon tiltak for å fremme informasjonsutvekslingen 
1.	 Medlemsstatene skal utpeke en eller flere ved- nevnt i nr. 1. 

kommende myndigheter som skal opprette en 
ordning for innsamling, vurdering, behandling Artikkel 7 
og lagring av opplysninger om hendelser som 
rapporteres i samsvar med artikkel 4. Spredning av informasjon 

Følgende myndigheter som arbeider upartisk, 1. Alle enheter som er tildelt oppgaven med å 
kan betros dette ansvar: regulere sikkerheten og undersøke ulykker og 
a.	 de nasjonale myndigheter for sivil luftfart, hendelser innen sivil luftfart i Fellesskapet, 

og/eller skal ha tilgang til informasjon om hendelser 
b.	 undersøkelsesorganet eller -enheten opp
-

rettet i samsvar med artikkel 6 i direktiv

94/56/EF, og/eller


som samles inn og utveksles i samsvar med 
artikkel 5 og 6, slik at de kan dra sikkerhets-
messig lærdom av de hendelser som rapporte-

c. andre uavhengige organer/enheter som er 
tildelt denne funksjon.


Dersom en medlemsstat utpeker mer enn ett

organ eller én enhet, skal den utpeke en av

disse som kontaktpunkt for utveksling av infor
-
masjon som nevnt i artikkel 6 nr. 1. 


res. 
2.	 Med forbehold for offentlighetens rett til inn-

syn i Kommisjonens dokumenter som fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang 
til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjo-

2.	 Vedkommende myndigheter skal lagre rappor- nens dokumenter7, skal Kommisjonen på eget 
tene som samles inn i sine databaser. initiativ og etter framgangsmåten nevnt i artik-

3.	 Ulykker og alvorlige hendelser skal også re- kel 10 nr. 2, vedta tiltak for spredning av infor-
gistreres i disse databasene.	 masjonen nevnt i nr. 1 til de berørte parter. 

Tiltakene, som kan være alminnelige eller indi-
viduelle, skal være basert på behovet for å: 

Artikkel 6 – gi personer og organisasjoner den informa-
sjon de har behov for med henblikk på å 

Informasjonsutveksling bedre sikkerheten i sivil luftfart, 
1.	 Medlemsstatene skal delta i en informasjonsut-

veksling ved å gjøre all relevant sikkerhetsin-
formasjon som finnes i databasene nevnt i artik-
kel 5 nr. 2, tilgjengelig for andre medlemssta-
ters vedkommende myndigheter og Kommi-
sjonen. 
Databasene skal være kompatible med pro-
gramvaren som beskrives i nr. 3. 

–	 begrense spredningen av informasjon til 
det som er strengt nødvendig for brukerne 
av den, for å sikre at informasjonen har den 
nødvendige grad av fortrolighet. 

Uten at bestemmelsene i artikkel 8 berøres, 
skal vedtaket om å spre informasjon i henhold 
til dette nummer begrenses til det som er 
strengt nødvendig for brukeren av den. 

3. For å underrette offentligheten om sikkerhets-
7 EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. nivået innen sivil luftfart, kan medlemsstatene 
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minst en gang årlig offentliggjøre en sikker-
hetsoversikt med informasjon om den type 
hendelser som er samlet inn gjennom sine na-
sjonale ordninger for obligatorisk hendelses-
rapportering. Medlemsstatene kan også offent-
liggjøre anonymiserte rapporter. 

Artikkel 8 

Vern av informasjon 

1.	 Medlemsstatene skal, i samsvar med sin nasjo-
nale lovgivning, treffe de nødvendige tiltak for 
å sikre en passende grad av fortrolighet for den 
informasjon de mottar i samsvar med artikkel 6 
nr. 1 og artikkel 7 nr. 1. De skal bare benytte 
denne informasjonen for dette direktivs formål. 

2.	 Uansett hvilken type hendelse, ulykke eller al-
vorlig hendelse det er snakk om og hvordan 
den klassifiseres, skal enkeltindividers navn og 
adresse aldri registreres i databasen nevnt i 
artikkel 5 nr. 2. 

3.	 Uten at det berører gjeldende strafferettslige 
bestemmelser, skal medlemsstatene avstå fra å 
ta rettslige skritt ved uoverlagte eller uaktsom-
me overtredelser av loven som de får kjenn-
skap til bare på grunn av at de rapporteres 
innenfor rammen av den nasjonale ordningen 
for obligatorisk hendelsesrapportering, med 
mindre det er snakk om grov uaktsomhet. 

4.	 Medlemsstatene skal, i samsvar med fram-
gangsmåtene fastsatt i sin nasjonale lovgivning 
og praksis, sikre at arbeidstakere som rappor-
terer hendelser som de kan ha kjennskap til, 
ikke utsettes for noen form for sanksjoner fra 
arbeidsgiverens side. 

5.	 Denne artikkel får anvendelse uten at det be-
rører nasjonale regler for rettsmyndigheters til-
gang til informasjon. 

Artikkel 9 

Frivillig rapportering 

1.	 I tillegg til den obligatoriske rapporteringsord-
ningen fastsatt i artikkel 4 og 5, kan medlems-
statene utpeke ett eller flere organer til å inn-
føre en ordning for frivillig rapportering for å 
samle inn og analysere informasjon om mang-
ler som oppdages innen luftfarten, som ikke 
omfattes av den obligatoriske rapporterings-
ordningen, men som anses av melderen for å 
utgjøre en faktisk eller mulig fare. 

8 EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2871/2000 (EFT L 333 av 
29.12.2000, s. 47). 

2.	 Dersom medlemsstaten velger å innføre en fri-
villig rapporteringsordning, skal den fastsette 
vilkårene for hvordan organet/organene ut-
pekt i henhold til nr 1, skal anonymisere frivilli-
ge rapporter som legges fram i henhold til den-
ne ordning. 

3.	 Medlemsstatene skal sikre at relevant anony-
misert sikkerhetsinformasjon som stammer fra 
analyse av fortrolige rapporter, lagres og gjøres 
tilgjengelig for alle parter slik at den kan bru-
kes til å forbedre luftfartssikkerheten. 

Artikkel 10 

Komité 

1.	 Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt 
ved artikkel 12 i rådsforordning (EØF) nr. 
3922/91 av 16. desember 1991 om harmonise-
ring av tekniske krav og administrative frem-
gangsmåter i sivil luftfart8. 

2.	 Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 
7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samti-
dig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i 
artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal 
være tre måneder. 

3.	 Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 11 

Gjennomføring 

1.	 Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkom-
me dette direktiv innen 4. juli 2005. De skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om det-
te. 
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis-
ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.	 Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestem-
melser som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i 
Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 13 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 
Utferdiget i Luxembourg, 13. juni 2003. 

For Europaparlamentet For Rådet 
P. COX V. PAPANDREOU 

President Formann 

Vedlegg I 

Liste over hendelser som inntreffer i 
forbindelse med drift, vedlikehold, 
reparasjon og produksjon av luftfartøyer, og 
som skal rapporteres 

Merknad 1: 

Selv om dette vedlegg omfatter de fleste av de 
hendelser som skal rapporteres, kan det ikke være 
helt uttømmende.Enhver annen hendelse som de 
involverte anser for å oppfylle kriteriene, skal også 
rapporteres. 

Merknad 2: 

Dette vedlegg omfatter ikke ulykker. I tillegg til 
andre krav om melding om ulykker, skal ulykker 
også registreres i databasen nevnt i artikkel 5 nr. 2. 

Merknad 3: 

Dette vedlegg inneholder eksempler på rapporte-
ringskrav som omfatter drift, vedlikehold, repara-
sjon og produksjon av luftfartøyer. 

Merknad 4: 

Hendelser som skal rapporteres er hendelser der 
driftssikkerheten ble eller kunne blitt satt i fare, 
eller som kunne ført til en farlig situasjon. Dersom 
en hendelse etter rapportørens mening ikke ut-
gjorde en fare for driftssikkerheten, men vil ut-
gjøre en fare dersom den gjentas under andre, 
men sannsynlige, omstendigheter, skal det rappor-
teres. Noe som for en type produkt, del eller utstyr 
blir vurdert som rapporteringsverdig, trenger ikke 
være det for en annen type, og mangel eller fore-
komst av en enkelt menneskelig eller teknisk fak-
tor kan endre en hendelse til en ulykke eller alvor-
lig hendelse. 

Merknad 5: 

Spesifikke driftsgodkjenninger, f.eks. RVSM, 
ETOPS, RNAV, eller et konstruksjons- eller vedli-
keholdsprogram, kan ha spesifikke rapporterings-
krav i forbindelse med feil eller funksjonssvikt som 
omfattes av disse godkjenningene eller program-
mene. 

Innhold 

A: Flyging av luftfartøyet
B: Tekniske aspekter ved luftfartøyet
C: Vedlikehold og reparasjon av luftfartøyet
D: Luftfartstjenester, anlegg og bakketjenester

A. Flyging av luftfartøyet 

i.	 Drift av luftfartøyet 
a.	 Unnvikelsesmanøvre: 

–	 Fare for kollisjon med et annet luftfar-
tøy, terrenget eller andre gjenstander el-
ler en farlig situasjon der en unnvikel-
sesmanøver ville vært hensiktsmessig, 

–	 En unnvikelsesmanøver som er nødven-
dig for å unngå å kollidere med et annet 
luftfartøy, terrenget eller andre gjen-
stander, 

–	 En unnvikelsesmanøver for å unngå 
andre farlige situasjoner. 

b.	 Hendelser ved avgang eller landing, herun-
der sikkerhets- eller nødlandinger. Hendel-
ser som f.eks. for lav innflyging eller kjø-
ring ut over rullebanens ende eller sider. 
Avganger, avbrutte avganger, landinger el-
ler landingsforsøk på en stengt eller opptatt 
rullebane, eller på feil rullebane. Forstyrrel-
ser på rullebanen. 

c.	 Manglende evne til å oppnå forventet ytelse 
ved avgang eller innledende stigning. 

d.	 Kritisk lavt drivstoffnivå eller manglende 
evne til å overføre drivstoff eller utnytte alt 
tilgjengelig drivstoff. 

e.	 Tap av kontrollen (også delvis eller mid-
lertidig) uansett årsak. 

f.	 Hendelser i nærheten av eller over V1 som 
er forårsaket av, eller som fører til, en farlig 
eller potensielt farlig situasjon (f.eks. av-
brutt avgang, halepartiet treffer bakken ved 
avgang eller landing, tap av motoreffekt 
osv.) 

g.	 Avbrutt innflyging som skaper en farlig el-
ler potensielt farlig situasjon. 

h. Utilsiktet betydelig avvik fra lufthastighet, 
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påtenkt bane eller høyde (mer enn 300 fot), y. GPWS/TAWS-alarm når: 
uansett årsak. 1. luftfartøyet kommer nærmere bakken 

i. Nedstigning under beslutningshøyde eller enn planlagt eller forventet, eller 
under den laveste nedstigningshøyde uten 2. alarmen utløses under instrumentfor-
den nødvendige visuelle referanse. hold (IMC) eller om natten, og det fast-

j. Tap av kontroll på egen posisjon i forhold til slås at den ble utløst av for høy nedstig-
faktisk posisjon eller andre luftfartøyer. ningshastighet (modus 1), eller 

k. Brudd i kommunikasjonen mellom flybe- 3. alarmen utløses på grunn av manglende 
setningen (CRM) eller mellom flybesetnin- valg av landingsstell eller landingsklaf-
gen og andre parter (kabinpersonale, flyge- fer på riktig tidspunkt under innflyging 
kontroll, flymekanikere). (modus 4), eller 

l. Hard landing – en landing som gjør at det 4. en vanskelighet eller fare oppstår eller 
kreves en inspeksjon. kunne oppstått som følge av besetnin-

m. Overskridelse av grensene for ubalanse i gens reaksjon på alarmen, f.eks. mulig 
fordelingen av drivstoff. redusert avstand fra annen trafikk. Dette 

n. Feilaktig innstilling av en SSR-kode eller av kan omfatte alarmer av enhver art eller 
en høydemåler. type, dvs. reell, feil eller falsk alarm. 

o. Feilaktig programmering av, eller innko- z. GPWS/TAWS-varsel når en vanskelighet 
ding i, utstyr som brukes til navigasjon eller eller fare oppstår eller kunne oppstått som 
ytelsesberegning, eller bruk av feilaktige følge av besetningens reaksjon på varslin-
data. gen. 

p. Feilaktig mottak eller tolking av meldinger aa. ACAS RA. 
over radiotelefon. bb. Hendelser som skyldes luftstrømmen fra 

q. Funksjonssvikt eller mangler i drivstoffsys- jetmotorer eller propeller, og medfører be-
temet, som påvirker drivstofftilførselen og/ tydelig materiell skade eller alvorlig person-
eller -fordelingen. skade. 

r. Luftfartøyet forlater utilsiktet området med ii. Nødssituasjoner 
fast overflatedekke. a. Brann, eksplosjon, røyk eller giftig eller 

s. Kollisjon mellom et luftfartøy og et annet skadelig gass, selv når brannen er slukket. 
luftfartøy, kjøretøy eller andre objekter på b. Fly- eller kabinbesetningens bruk av en 
bakken. ureglementert framgangsmåte for å hånd-

t. Utilsiktet og/eller ukorrekt bruk av en be- tere en nødssituasjon når: 
tjeningsinnretning. 1. framgangsmåten finnes, men ikke be-

u. Manglende evne til å oppnå luftfartøyets til- nyttes, 
siktede konfigurasjon i en flygefase (f.eks. 2. framgangsmåten ikke finnes, 
understell og tilhørende luker, klaffer, sta- 3. framgangsmåten finnes, men er ufull-
bilisatorer, forkantklaffer osv.) stendig eller utilstrekkelig, 

v. En farlig eller potensielt farlig situasjon 4. framgangsmåten er feil, 
som oppstår som følge av bevisst simule- 5. feil framgangsmåte benyttes. 
ring av en nødssituasjon i forbindelse med c. Mangler ved framgangsmåter som skal be-
trening, systemkontroll eller opplæring. nyttes ved nødssituasjoner, også når de be-

w. Unormale vibrasjoner. nyttes i forbindelse med vedlikehold, opp-
x. Utløsing av et primært varslingssystem i læring eller kontroll. 

sammenheng med manøvrering av luftfar- d. En hendelse som fører til en nødevakue-
tøyet, f.eks. konfigurasjonsvarsel, steilevar- ring. 
sel, varsling om for høy hastighet osv., med e. Trykkavlastning. 
mindre: f. Bruk av nødutstyr eller foreskrevne fram-
1. besetningen med sikkerhet fastslo at ad- gangsmåter ved nødssituasjoner, for å 

varselen var falsk, og forutsatt at beset- håndtere en situasjon. 
ningens reaksjon på den falske advarse- g. En hendelse som fører til en nødmelding 
len ikke førte til vanskeligheter eller fa- («Mayday» eller «Pan»). 
rer, eller h. Manglende funksjon av et nødsystem eller 

2. det skjer i forbindelse med opplæring nødutstyr, herunder alle utganger og belys-
eller kontroll. ning, også når dette brukes til vedlikehold, 

opplæring eller kontroll. 
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i.	 Hendelser som krever nødbruk av oksygen 
av et besetningsmedlem.	 B. Tekniske aspekter ved luftfartøyet 

iii. Arbeidsudyktig flybesetning	 i. Struktur 
a.	 Arbeidsudyktighet hos et medlem av flybe
-

setningen, også før avgang dersom det an
-
ses at den kunne ført til arbeidsudyktighet

etter avgang.


Det er ikke nødvendig å rapportere alle struk-
turelle feil. Det kreves en teknisk vurdering for 
å avgjøre om en feil er så alvorlig at den bør 
rapporteres. Følgende eksempler kan tas i be-

b.	 Arbeidsudyktighet hos et kabinbesetnings
-
medlem som gjør vedkommende ute av

stand til å utføre viktige oppgaver ved nøds
-
situasjoner.


traktning: 
a.	 skade på et vesentlig strukturelement som 

ikke er klassifisert som skadetolerant (ele-
ment med begrenset levetid). Vesentlige 

iv. Skader 
Hendelser som forårsaker eller kunne forårsa-
ket vesentlige skader på passasjerer eller be-
setning, men som ikke anses for å utgjøre en 
rapporteringsverdig ulykke. 

strukturelementer er de som bidrar vesent-
lig til at belastninger i forbindelse med fly-
ging, landing og trykkforhold kan tåles, og 
som kan føre til katastrofale feil ved luft-
fartøyet dersom de skades, 

v.	 Værforhold b. feil eller skader som overskrider tillatte av-
a.	 Et lynnedslag som fører til skade på luft
-

fartøyet, eller tap av eller feil på en vesentlig

funksjon.


vik for vesentlige strukturelementer, som 
ikke er klassifisert som skadetolerante, 

c. skade på eller feil som overstiger tillatte 
b.	 En haglskur som fører til skade på luftfar
-

tøyet, eller tap av eller feil på en vesentlig

funksjon.


avvik for et strukturelement, og kan reduse-
re strukturens stivhet i en slik grad at de 
fastsatte marginer for vibrasjon, avvik eller 

c.	 Kraftig turbulens som fører til skade på

noen som er ombord, eller som anses for å

kreve en «turbulenskontroll» av luftfartøy
-
et.


reversering ikke lenger overholdes, 
d.	 skade eller feil på et strukturelement som 

kan føre til frigjøring av gjenstander som 
kan skade personer om bord i luftfartøyet, 

d.	 Vindskjær. e. skade eller feil på et strukturelement som 
e.	 Isdannelse som fører til vanskeligheter


med å håndtere luftfartøyet, skade på luft
-
fartøyet, eller tap av eller feil på en vesentlig

funksjon.


kan sette systemenes funksjon ut av spill. 
Se punkt ii) nedenfor, 

f. tap av deler av luftfartøyet under flygingen. 
ii. Systemer 

vi. Sikkerhet	 Følgende alminnelige kriterier foreslås å gjelde 
a.	 Ulovlig anslag mot luftfartøyet, herunder for alle systemer: 

bombetrussel eller kapring. a. tap av eller vesentlig funksjonssvikt eller 
b.	 Vanskeligheter med å kontrollere beruse- mangel ved et system, undersystem eller 

de, voldelige eller uregjerlige passasjerer. utstyrssett når standardrutiner, øvelser osv. 
c.	 Oppdagelse av en blindpassasjer. ikke kan gjennomføres tilfredsstillende, 

vii. Andre hendelser	 b. besetningen klarer ikke å få kontroll over 
a.	 Gjentatte forekomster av en spesifikk type


hendelser som isolert sett ikke ville blitt

ansett som rapporteringsverdige, men som

på grunn av hyppigheten utgjør en mulig

fare.


systemet, f.eks.
1. utilsiktede handlinger, 
2.	 ukorrekt og/eller ufullstendig reaksjon, 

herunder manøvreringsbegrensning el-
ler stivhet, 

b.	 En kollisjon med en fugl som fører til skade

på luftfartøyet, eller tap av eller feil på en

vesentlig funksjon.


3. rusing, 
4. mekanisk frakopling eller feil, 

c. feil eller svikt i systemets eksklusive funk-
c.	 Vingetipp-turbulens. sjon(er) (ett system kan omfatte flere funk-
d.	 Andre hendelser som anses å ha utgjort


eller kunne ha utgjort en fare for luftfartøy
-
et eller de som er om bord i det, om bord i

luftfartøyet eller på bakken.


sjoner), 
d. forstyrrelse i eller mellom systemer, 
e.	 feil eller funksjonssvikt i beskyttelsesinn-

retningen eller nødsystemet tilknyttet sy-
stemet, 

f.	 redundanstap i systemet, 
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g.	 hendelser som følge av at systemet opptrer 
på en uforutsett måte, 

h.	 for luftfartøytyper med ett enkelt hovedsy-
stem, undersystem eller utstyrssett: 
–	 tap av eller vesentlig funksjonssvikt el-

ler mangel ved et hovedsystem, under-
system eller utstyrssett, 

i.	 for luftfartøytyper med flere hovedsystem, 
undersystem eller utstyrssett: 
–	 tap av eller vesentlig funksjonssvikt el-

ler mangel ved flere enn ett hovedsy-
stem, undersystem eller utstyrssett, 

j.	 utløsing av et primært varslingssystem i 
sammenheng med luftfartøysystemer eller 
-utstyr med mindre besetningen med sik-
kerhet fastslo at advarselen var falsk, og 
forutsatt at besetningens reaksjon på den 
falske advarselen ikke førte til vanskelig-
heter eller farer, 

k.	 lekkasje av hydrauliske væsker, drivstoff, 
olje eller andre væsker som medfører 
brannfare eller mulighet for farlig forurens-
ning av luftfartøyet, dets systemer eller ut-
styr, eller fare for personer om bord, 

l.	 funksjonssvikt eller mangel i et indikator-
system når dette fører til en mulighet for at 
det gis misvisende angivelser til besetnin-
gen, 

m. enhver feil, funksjonssvikt eller mangel der-
som den oppstår i en kritisk fase av flygin-
gen og er relevant for driften av systemet, 

n.	 betydelig nedgang i den faktiske ytelse 
sammenlignet med den godkjente ytelse 
som førte til en farlig situasjon (der det tas 
hensyn til nøyaktigheten til metoden for 
ytelsesberegning), herunder bremsing, 
drivstofforbruk osv., 

o.	 asymmetri i styreorganer, f.eks. klaffer, for-
kantklaffer, bremseklaffer osv. 

I tillegget til dette vedlegg finnes en liste med 
eksempler på hendelser som skal rapporteres 
når disse alminnelige kriterier anvendes på 
særskilte systemer. 

iii. Drivkraft (herunder motorer, propeller og ro-
torsystemer) og hjelpemotorer (APUer) 
a.	 Slukking av, stans av eller funksjonssvikt i 

en motor. 
b.	 Overhastighet eller manglende mulighet 

for å kontrollere hastigheten til en roteren-
de komponent med høy hastighet (for ek-
sempel: hjelpemotor, luftstarter, klimaan-
legg, turbingenerator, propell eller rotor). 

c.	 Feil eller funksjonssvikt i en del av en motor 
eller motorinstallasjon som medfører et el-
ler flere av følgende punkter: 

1.	 redusert ytre beskyttelse for komponen-
ter/bruddstykker, 

2.	 ukontrollert intern eller ekstern brann, 
eller utslipp av varm gass, 

3.	 skyvkraft i en annen retning enn den 
piloten beordrer, 

4.	 reverseringsmekanismen fungerer ikke 
eller fungerer på feil måte, 

5.	 manglende evne til å kontrollere effekt, 
skyvkraft eller omdreininger per mi-
nutt, 

6.	 feil i motorfundament, 
7.	 fullstendig eller delvis tap av en stor del 

av motorinstallasjonen, 
8.	 tette synlige gasser eller konsentrasjo-

ner av giftige produkter i tilstrekkelig 
grad til at besetning eller passasjerer 
mister evnen til å handle, 

9.	 umulig å stanse en motor på vanlig 
måte, 

10. umulig å gjenstarte en brukbar motor. 
d.	 Utilsiktet tap av skyvkraft/effekt, endring 

eller vibrasjon som klassifiseres som et tap 
av skyvkraft eller effektregulering (LOTC): 
1.	 for et luftfartøy med én motor, eller 
2.	 der det anses som for kraftig for luft-

fartøyet, eller 
3.	 der det kan påvirke flere enn én motor i 

et luftfartøy med flere motorer, særlig i 
et luftfartøy med to motorer, eller 

4.	 for et luftfartøy med flere motorer der 
samme eller lignende motortype brukes 
i et luftfartøy der hendelsen ville bli an-
sett som farlig eller kritisk. 

e.	 Feil i en del med begrenset levetid som 
medfører at delen skiftes ut før levetiden 
utløper. 

f.	 Feil med felles opprinnelse som kan med-
føre en så høy forekomst av motorstopp un-
der flygingen at det er fare for at flere enn 
én motor stanser under samme flyging. 

g.	 En motorbegrenser eller betjeningsinnret-
ning som ikke virker når det kreves eller 
som virker på feil måte. 

h.	 Overskridelse av motorparametrer. 
i.	 Fremmedlegemer som fører til skade. 

Propeller og overføring 
j.	 Feil eller funksjonssvikt i en del av en pro-

pell eller motorinstallasjon som medfører et 
eller flere av følgende punkter: 
1.	 overhastighet på propellen, 
2.	 utvikling av for sterk motstand, 
3.	 dreiemoment i motsatt retning av den 

piloten beordrer, 
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4.	 tap av propellen eller en viktig del av 
propellen, 

5.	 en feil som fører til kraftig ubalanse, 
6.	 utilsiktet endring av propellbladene til 

under det fastsatte minstekrav til lav 
stigning under flyging, 

7.	 umulig å kantstille propellen, 
8.	 umulig å endre propellstigning, 
9.	 utilsiktet endring av propellstigning, 
10. ukontrollerbart dreiemoment eller end-

ring av hastighet, 
11. tap av lavenergideler. 

Rotorer og overføring 
k.	 Skade eller feil på hovedrotorens girkasse/ 

feste som kan føre til at rotorenheten løsner 
under flyging og/eller funksjonssvikt i ro-
torstyringen. 

l.	 Skade på halerotor, overføring og lignende 
systemer. 

Hjelpemotorer 
m. Stans av eller feil på hjelpemotoren når det 

av driftsmessige grunner kreves tilgang, 
f.eks. ETOPS, MEL. 

n.	 Umulig å stanse hjelpemotoren. 
o.	 Overhastighet. 
p.	 Umulig å starte hjelpemotoren når den kre-

ves av driftsmessige grunner. 
iv. Menneskelige faktorer 

Enhver hendelse der en egenskap eller mangel 
ved flykonstruksjonen kunne ha ført til feil 
bruk som kunne bidratt til å skape en farlig 
eller katastrofal situasjon. 

v.	 Andre hendelser 
a.	 Enhver hendelse der en egenskap eller 

mangel ved flykonstruksjonen kunne ha 
ført til feil bruk som kunne bidratt til å ska-
pe en farlig eller katastrofal situasjon. 

b.	 En hendelse som ikke vanligvis anses som 
rapporteringsverdig (f.eks. i forbindelse 
med innredning og kabinutstyr, vannsyste-
mer), der omstendighetene medfører en ri-
siko for luftfartøyet eller personer om bord i 
det. 

c.	 Brann, eksplosjon, røyk eller giftig eller 
skadelig gass. 

d.	 Enhver annen hendelse som kan sette luft-
fartøyet i fare eller påvirke sikkerheten for 
personer om bord eller personer eller eien-
dom i nærheten av luftfartøyet eller på bak-
ken. 

e.	 Feil eller svikt i høyttaleranlegget som fører 
til at det ikke fungerer eller ikke kan høres. 

f.	 Mangel på styring fra pilotsete under fly-
ging. 

C. Vedlikehold og reparasjon av 
luftfartøyet 

i.	 Feil montering av luftfartøyets deler eller kom-
ponenter som oppdages under en inspeksjon 
eller prøvingsmetode som ikke var beregnet 
for dette bestemte formålet. 

ii.	 Lekkasje av varm avtappingsluft som fører til 
skade på konstruksjonen. 

iii. Feil i en del med begrenset levetid som med-
fører at delen skiftes ut før levetiden utløper. 

iv. Skade eller forringelse (f.eks. brudd, sprekker, 
korrosjon, delaminering, oppløsning osv.) uan-
sett årsak (f.eks. vibrasjon, manglende stivhet 
eller strukturell feil) i: 
a.	 en hovedkonstruksjon eller et vesentlig 

strukturelement (som definert i produsen-
tens reparasjonshåndbok), der skaden eller 
forringelsen overskrider tillatte grenser an-
gitt i reparasjonshåndboken og krever repa-
rasjon eller fullstendig eller delvis utskif-
ting, 

b.	 en sekundærkonstruksjon som medførte el-
ler kunne medført fare for luftfartøyet, 

c.	 motoren, propellen eller rotorsystemet. 
v.	 Enhver feil, funksjonssvikt eller mangel ved et 

system eller utstyr, eller skade eller forringelse 
av det, som oppdages som resultat av overhol-
delse av et luftdyktighetsdirektiv eller annen 
obligatorisk instruks utstedt av en regulerings-
myndighet, når: 
a.	 den oppdages første gang av den rapporte-

rende organisasjon som kontrollerer over-
holdelsen, 

b.	 den ved en påfølgende kontroll overskrider 
de tillatte grensene i instruksen og/eller 
skriftlige rutiner for reparasjon/korrige-
ring ikke er er tilgjengelige. 

vi. Manglende funksjon av et nødsystem eller nø-
dutstyr, herunder alle utganger og belysning, 
også når dette brukes til vedlikehold eller kon-
troll. 

vii. Manglende 	overholdelse eller betydelige 
mangler i utførelsen av påkrevde vedlikeholds-
rutiner. 

viii.Produkter, deler, apparater og materialer av 
ukjent eller mistenkelig opprinnelse. 

ix. Misvisende, uriktige eller utilstrekkelige vedli-
keholdsdata eller -rutiner som kan føre til feil i 
vedlikeholdet. 

x.	 Enhver feil, funksjonssvikt eller mangel på bak-
keutstyr som brukes til prøving eller kontroll 
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av luftfartøysystemer og -utstyr dersom proble-
met ikke ble identifisert under obligatoriske 
rutineinspeksjoner og prøvingsmetoder, når 
dette fører til en farlig situasjon. 

D. Luftfartstjenester, anlegg og 
bakketjenester 

i.	 Luftfartstjenester 
Se vedlegg II, liste over hendelser knyttet til 
luftfartstjenester som skal rapporteres. 

ii.	 Lufthavner og lufthavnanlegg 
a.	 Betydelig spill under drivstoffpåfylling. 
b.	 Påfylling av feil drivstoffmengde som kan 

ha betydelig innvirkning på luftfartøyets fly-
getid, ytelse, balanse eller konstruksjons-
styrke. 

iii. Håndtering av passasjerer, bagasje og last 
a.	 Betydelig forurensning av luftfartøyet, dets 

systemer og utstyr som skyldes frakt av ba-
gasje eller last. 

b.	 Feil lasting av passasjerer, bagasje eller last 
som kan ha en betydelig innvirkning på luft-
fartøyets vekt og/eller balanse. 

c.	 Feil stuing av bagasje eller last (herunder 
håndbagasje) som kan innebære en fare for 
luftfartøyet, dets utstyr eller personer om 
bord eller som kan hindre nødevakuering. 

d.	 Feil stuing av lastcontainere eller andre be-
tydelige lastenheter. 

e.	 Frakt eller forsøk på frakt av farlig gods i 
strid med gjeldende regler, herunder feil 
merking og pakking av farlig gods. 

iv. Bakkearbeid og service på luftfartøy 
a.	 Enhver feil, funksjonssvikt eller mangel på 

bakkeutstyr som brukes til prøving eller 
kontroll av luftfartøysystemer og -utstyr 
dersom problemet ikke ble identifisert un-
der obligatoriske rutineinspeksjoner og 
prøvingsmetoder, når dette fører til en far-
lig situasjon. 

b.	 Manglende overholdelse eller betydelige 
mangler i utførelsen av påkrevde vedlike-
holdsrutiner. 

c.	 Lasting av forurenset eller feil type drivstoff 
eller andre viktige væsker (herunder oksy-
gen og drikkevann). 

Tillegg til vedlegg I 

Følgende punkter inneholder eksempler på hen-
delser som skal rapporteres når de alminnelige 
kriterier anvendes på særskilte systemer oppført i 
punkt B bokstav ii) i vedlegg I. 

1.	 Klimaanlegg/ventilasjon 
a.	 fullstendig svikt i luftfartøyets kjølesystem 
b.	 trykkavlastning. 

2.	 Autopilotsystem 
a.	 autopilotsystemet virker ikke som planlagt 

når det aktiveres 
b.	 betydelige rapporterte vanskeligheter for 

besetningen med å styre luftfartøyet, knyt-
tet til autopilotsystemets funksjon 

c.	 svikt i autopilotsystemets utkoplingsutstyr 
d.	 utilsiktet endring av autopilotsystemets re-

guleringsmåte. 
3.	 Kommunikasjon 

a.	 feil eller svikt i høyttaleranlegget som fører 
til at det ikke fungerer eller ikke kan høres 

b.	 fullstendig kommunikasjonssvikt under fly-
ging. 

4.	 Elektrisk anlegg 
a.	 tap av et elektrisk distribusjonssystem 

(vekselstrøm eller likestrøm) 
b.	 fullstendig tap eller tap av mer enn ett elek-

trisitetsproduksjonssystem 
c.	 svikt i reservesystem for elektrisitetspro-

duksjon (nødsystem). 
5.	 Førerkabin/kabin/lasterom 

a.	 mangel på styring fra pilotsete under fly-
ging 

b.	 svikt i reservesystem for elektrisitetspro-
duksjon (nødsystem) 

c.	 manglende fastholdelsesevne i lastesyste-
met. 

6.	 Brannvernsystem 
a.	 brannalarm, unntatt når det umiddelbart 

fastslås at den er falsk 
b.	 uoppdaget feil eller svikt i deteksjons-/ver-

nesystem for brann/røyk som kan føre til at 
branndeteksjons-/brannvernsystem bort-
faller eller reduseres 

c.	 manglende varsling ved faktisk brann eller 
røykutvikling. 

7.	 Styreorganer 
a.	 asymmetri i klaffer, forkantklaffer, bremse-

klaffer osv. 
b.	 begrenset bevegelighet, stivhet eller dårlig 

eller forsinket reaksjon ved anvendelse av 
primært styresystem eller tilknyttede sik-
rings- og låsesystemer 

c.	 ukontrollerbare styreflater 
d.	 vibrasjoner i styreflater som kan føles av 

besetningen 
e.	 mekanisk feil i eller utkopling av styreorga-

ner 
f.	 betydelig påvirkning av luftfartøyets vanlige 

styring eller forringelse av flygeegenska-
per. 
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8.	 Drivstoffsystem: 
a.	 svikt i systemet som angir drivstoffmengde 

og som fører til fullstendig tap av angivelse 
eller feil angivelse av drivstoffmengde om 
bord 

b.	 drivstofflekkasje som fører til større driv-
stofftap, brannfare eller betydelig forurens-
ning 

c.	 funksjonssvikt eller mangler ved systemet 
for drivstofftømming som fører til utilsiktet 
tap av betydelig mengde, brannfare, farlig 
forurensning av luftfartøyutstyr eller mang-
lende evne til å tømme drivstoff 

d.	 funksjonssvikt eller mangler i drivstoffsys-
temet som påvirker drivstofftilførselen og/ 
eller -fordelingen 

e.	 manglende evne til å overføre eller utnytte 
samlet drivstoffmengde. 

9.	 Hydraulisk system 
a.	 tap av et hydraulisk system (bare ETOPS) 
b.	 svikt i isolasjonssystemet 
c.	 tap av mer enn én hydraulisk krets 
d.	 svikt i reservesystemet for det hydrauliske 

systemet 
e.	 utilsiktet utvidelse av Ram Air-turbin. 

10. Isdeteksjons-/isvernsystem 
a.	 uoppdaget tap av eller redusert ytelse fra 

anti-is-/avisingssystemet 
b.	 tap av mer enn ett av sondeoppvarmingssy-

stemene 
c.	 manglende evne til å oppnå symmetrisk 

avising av vingene 
d.	 unormal isdannelse med betydelig påvirk-

ning på ytelse eller manøvreringsevne 
e.	 betydelig påvirkning på besetningens syns-

felt. 
11. Indikator-/varsel-/registreringssystemer 

a.	 funksjonssvikt eller feil i et indikatorsystem 
der muligheten for sterkt misvisende angi-
velser til besetningen kan føre til uegnet 
anvendelse av et viktig system 

b.	 tap av en rød varselfunksjon i et system 
c.	 for førerkabiner av glass: tap av eller funk-

sjonssvikt i mer enn én skjermenhet eller 
datamaskin som anvendes for visning- eller 
varselfunksjonen. 

12. Landingsstell/bremser/dekk 
a.	 brann i bremser 
b.	 betydelig tap av bremsevirkning 
c.	 asymmetrisk bremsing som fører til betyde-

lig avvik fra banen 
d.	 feil i landingsstellets såkalte «free fall ex-

tension system» (herunder under planlagt 
testing) 

e.	 uønsket utfelling/opptrekking av landings-
stell eller luker 

f.	 flere dekk går i stykker. 
13. Flysikringssystemer (herunder presisjonsinn-

flygingssystemer) og luftdatasystemer 
a.	 fullstendig tap av eller flere feil ved flysi-

kringsutstyr 
b.	 fullstendig tap av eller flere feil ved luft-

datasystemutstyr 
c.	 sterkt misvisende angivelser 
d.	 betydelige navigasjonsfeil som skyldes feil-

aktige data eller en kodefeil i en database 
e.	 uventede avvik i lateral eller vertikal bane 

som ikke skyldes pilotens atferd 
f.	 problemer med navigeringsinnretninger på 

bakken som fører til betydelige navige-
ringsfeil som ikke er knyttet til overgang fra 
treghetsnavigasjon til radionavigasjon. 

14. Oksygen for luftfartøy med trykkabin 
a.	 tap av oksygentilførsel til førerkabin 
b.	 tap av oksygentilførsel til et betydelig antall 

passasjerer (mer enn 10 %), herunder når 
det oppdages i forbindelse med vedlike-
hold, opplæring eller kontroll. 

15. System for avtappingsluft 
a.	 lekkasje av varm avtappingsluft som fører 

til brannvarsling eller skade på konstruksjo-
nen 

b.	 tap av alle systemer for avtappingsluft 
c.	 svikt i deteksjonssystem for lekkasje av av-

tappingsluft. 

Vedlegg II 

Liste over rapporteringsverdige hendelser 
knyttet til luftfartstjenester 

Merknad 1: 

Selv om dette vedlegg omfatter de fleste av de 
hendelser som skal rapporteres, kan det ikke være 
helt uttømmende. Enhver annen hendelse som de 
involverte anser for å oppfylle kriteriene, skal også 
rapporteres. 

Merknad 2: 

Dette vedlegg omfatter ikke ulykker og alvorlige 
handelser. I tillegg til andre krav om melding om 
ulykker, skal ulykker også registreres i databasen 
nevnt i artikkel 5 nr. 2. 
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Merknad 3: 

Dette vedlegg omfatter hendelser knyttet til luft-
fartstjenester som utgjør en faktisk eller mulig fare 
for flysikkerheten, eller som kan sette ytelsen av 
sikre luftfartstjenester i fare. 

Merknad 4: 

Innholdet i dette vedlegg skal ikke utelukke rap-
portering av hendelser, situasjoner eller forhold 
som, dersom de gjentas under andre, men sann-
synlige, omstendigheter, eller dersom de fikk fort-
sette uten å korrigeres, kunne skape en fare for 
flysikkerheten. 

i.	 Nesten-kollisjon (herunder særskilte situasjo-
ner der ett luftfartøy og et annet luftfartøy/ 
bakken/et kjøretøy/en person eller en gjen-
stand oppfattes som for nær hverandre): 
a.	 overskridelse av minimumavstanden, 
b.	 utilstrekkelig avstand, 
c.	 nesten-kollisjon med terrenget ved kontrol
-

lert flyging (nesten CFIT),

d.	 forstyrrelser på rullebanen der en unnvikel
-

sesmanøver var nødvendig.

ii.	 Potensiell kollisjon eller nesten-kollisjon (her-

under særskilte situasjoner med potensial til å 
bli en ulykke eller en nesten-kollisjon, dersom 
et annet luftfartøy er i nærheten): 
a.	 forstyrrelser på rullebanen der en unnvikel
-

sesmanøver ikke var nødvendig,

b.	 luftfartøyets avkjøring fra rullebane, 
c.	 luftfartøyets avvik fra flygekontrollens god
-

kjenning,

d.	 luftfartøyets avvik fra gjeldende ATM-reg-


ler (Air Traffic Management):

1.	 luftfartøyets avvik fra gjeldende offent
-

liggjorte ATM-rutiner,

2.	 uautorisert inntrenging i luftrommet, 
3.	 avvik fra gjeldende regler for å medbrin
-

ge og anvende luftfartøyets ATM-rela-

terte utstyr.


iii. ATM-spesifikke hendelser (herunder situasjo-
ner der evnen til å yte sikre ATM-tjenester på-
virkes, også situasjoner der sikker drift av luft-
fartøyet tilfeldigvis ikke settes i fare). Dette 
skal omfatte følgende hendelser: 

a. manglende evne til å yte ATM-tjenester: 
1.	 manglende evne til å yte lufttrafikktje-

nester, 
2.	 manglende evne til å yte tjenester knyt-

tet til forvaltning av luftrommet, 
3.	 manglende evne til å yte tjenester knyt-

tet til lufttrafikkflyt, 
b.	 svikt i kommunikasjonsfunksjon, 
c.	 svikt i overvåkingsfunksjon, 
d.	 svikt i databehandlings- og distribusjons-

funksjon, 
e.	 svikt i navigeringsfunksjon, 
f.	 ATM-systemsikkerhet. 

Tillegg til vedlegg II 

Følgende punkter inneholder eksempler på ATM-
hendelser som skal rapporteres når de alminnelige 
kriterier oppført i bokstav iii) i vedlegg II anvendes 
på drift av luftfartøyer. 
1.	 Betydelig feilinformasjon, utilstrekkelig eller 

misvisende opplysninger fra en kilde på bak-
ken, f.eks. flygekontroll (ATC), automatisk ter-
minalinformasjon (ATIS), værtjenester, naviga-
sjonsdatabaser, kart, diagrammer, håndbøker 
osv. 

2.	 Tildeling av lavere flygehøyde enn foreskrevet. 
3.	 Angivelse av feilaktige trykkreferansedata 

(dvs. innstilling av høydemåler). 
4.	 Feilaktig overføring, mottak eller tolking av 

viktige meldinger når det fører til en farlig si-
tuasjon. 

5.	 Overskridelse av minimumavstanden. 
6.	 Uautorisert inntrenging i luftrommet. 
7.	 Ulovlig radiokommunikasjon. 
8.	 Svikt i luftfarttjenestens bakke- eller satellittan-

legg. 
9.	 Alvorlig feil i ATC/ATM eller betydelig forrin-

gelse av lufthavnens infrastruktur. 
10. Lufthavnens manøvreringsområder blokkert 

av luftfartøy, kjøretøy, dyr eller fremmedlege-
mer som fører til en farlig eller potensielt farlig 
situasjon. 

11. Feil eller mangler ved merking av hindringer 
eller farer på lufthavnens manøvreringsområ-
der som fører til en farlig situasjon. 

12. Feil ved, betydelig funksjonssvikt ved, eller 
mangel på lufthavnbelysning. 
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