
Regelutveckling inom EASA –
European Union Aviation Safety Agency

EASA – The European aviation safety system, eller
EASA – Huvudkontoret i Köln, eller
EASA – EU:s regelkontor för luftfartsbestämmelser
EASA – dom som certifierar alla stora flygplan, eller
EASA – dom som granskar oss ”om vi gör rätt”?
EASA – The Movie… eller…

Magnus Molitor  – mars 2019



EU-rollfördelningen för 
luftfartsreglering

- Adopt Regulations
- Set policies
- Infringement procedures
- Decide on EASA resources.
- Conclude international treaties

EU Institutions

- Assists EU Institutions
- Provides services and advice
- Proposes IR
- Adopts AMCs, CSs and GMs
- Issues certain certificates
- Mandates corrective action       

      (design)
- Oversees Organisations and       

      Products
- Standardisation
- Safety performance 

(pan-European level)
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- Advise EASA
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- Oversee Organisations, 

    Products and 
    Individuals 

- Safety Performance 
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En öppen process – och flexibel

Här kan ni utöva inflytande: SAB
Vi jobbar via MAB och TeB:ar

Detta kan även ske utan öppen 
remiss via ”Fast Track”.



Regelproduktionen 2018 – genom EASA



Regelproduktionen 2018 – genom KOM



• Slutsats:
Det tar mycket mer tid än väntat att producera regler!



Programming inom RMP

Vilka projekt väljs ut?



RMP integrerad i EPAS

• EPAS blir EASA:s övergripande prioriteringsverktyg
– Inkluderar RMP, regelutvecklingsprogrammet
– Samt Safety Promotion Programmes
– Kopplad till GASP och GANP
– Och till SESAR ATM MP
– Täcker fem år, uppdateras årligen…
– I två steg: strategiskt med AB:s, 

sedan konkret under EASA:s ledning.
– Godkänns av EASA:s styrelse i december



EPAS
European Plan for Aviation Safety

Den europeiska flygsäkerhetsplanen



Drajvers – Kommissionens vilja



Långsiktiga prioriteringar 



Förbättringscykeln – PDCA, ni vet…

CAGs

PIA

NOA

Riskportfölj 
inom EASA

SIA

Formella samråd med AB
EPAS beslutas

Uppföljning 
inom varje stat 
samt EASA

ASR = 
flygsäkerhets
rapporten

Inspel från 
många 
håll



Vi ska bevaka EPAS – den styr oss i hög grad

https://www.easa.europa.eu/document-
library/general-
publications?publication_type%5B%5D=2467



Slutkläm:
EASA – The European aviation safety system
EASA – Huvudkontoret i Köln
EASA – EU:s regelkontor för luftfartsbestämmelser
EASA – dom som certifierar alla stora flygplan, eller
EASA – dom som granskar oss ”om vi gör rätt”?
EASA – The Movie… eller 



BREXIT – Now or Never?



”Brexit flyttas fram. Till 12 april. Eller 22 
maj. Eller längre, …”               (Omni 21 mars)



Brexit?

”Hård Brexit”

”Hård Brexit”

Theresa Mays 
önskan,

”My deal or no 
deal” = WA

Allmänt val

”Ska UK delta i 
EU-valet 23-26 

maj??”



TS Nyhetsbrev från Brexit

Under midsommarhelgen 2016 röstade Storbritannien för att lämna 
EU: Britain + Exit = Brexit. Trots att Storbritanniens premiärminister 
Theresa May och Europakommissionens ordförande Jean-Claude 
Juncker båda markerat att ”Brexit means Brexit” har formen för 
Storbritanniens utträde blivit allt mer osäker ju närmare 
utträdesdatumet den 29 mars 2019 kommer. I dagsläget råder 
dessutom stor osäkerhet på hur och när Storbritannien kommer att 
lämna EU efter att det brittiska parlamentet röstat för förslaget om ett 
uppskjutet utträdesdatum. Då det utträdesavtal som syftar till att 
säkerställa ett utträde under ordnade former har röstats ner i brittiska 
parlamentet två gånger riskerar Storbritannien att träda ur EU utan 
någon som helst formell relation, något som skulle leda till 
allvarliga konsekvenser för båda parter. 



TS Nyhetsbrev från Brexit

Under hösten 2018 identifierades luftfarten som ett särskilt utsatt 
område vid händelse av ett avtalslöst Brexit. Över en natt skulle 
Storbritannien inte längre verka inom europeisk lagstiftning eller det 
gemensamma luftfartsarbetet och betraktas som ett tredje land. Det 
skulle kunna leda till allvarliga störningar i flygtrafiken mellan EU och 
Storbritannien och få konsekvenser som drabbar både passagerare, 
företag och flygbranschen. Dagarna innan jul publicerade därför EU-
kommissionen två förslag på förordningar som ska verka som 
provisoriska lösningar i händelse av att Storbritannien skulle lämna EU 
utan ett utträdesavtal. Förordningarna syftar till att adressera särskilda 
aspekter inom flygsäkerhet, som förlängning av vissa certifikat, tillstånd 
och licenser som inte går att konvertera eller förlänga enligt rådande 
lagstiftning, samt säkerställa och upprätthålla grundläggande 
konnektivitet med så få störningar som möjligt inom luftfarten. 



TS Nyhetsbrev från Brexit

Förordningarna har förhandlats i RAG Luftfart och den särskilda 
arbetsgrupp som enbart behandlar Brexit, den s.k. artikel 50-gruppen, 
under januari-mars 2019. 
Frågan om Brexit har hög politisk prioritering inom regeringen och 
Regeringskansliet har det övergripande ansvaret för förhandlingarna. 



TS Nyhetsbrev från Brexit

Eftersom den politiska processen kring Brexit fortfarande inte är 
avslutad så vet vi inte än om dessa förordningar kommer att 
tillämpas, men de säkerställer åtminstone att flygtrafiken kan fortsätta 
att operera under en viss tid även om Storbritannien skulle lämna EU 
utan ett utträdesavtal. 

OM premiärminister Theresa May får igenom sitt avtal så fortsätter 
UK som hittills under ett antal år, och senare förhandlingar får visa 
vilken relation UK vill ha till EU. 
Då blir det blir en ”stilleståndsperiod” fram till december 2020. 
UK har under den tiden fullt tillträde till den gemensamma 
flygmarknaden, EASA-samarbetet liksom Security-samarbetet.



Options:

”Hård Brexit”

”Hård Brexit”

Theresa 
Mays önskan

Allmänt val



Tack för mig. Frågor?
Magnus Molitor, internationell samordnare
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