
 
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/395 

av den 13 mars 2018 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 216/2008 

KAPITEL ADD 

YTTERLIGARE KRAV FÖR KOMMERSIELL VERKSAMHET 

Avsnitt 1 

Allmänna organisatoriska krav 

BOP.ADD.040 Krav på personal a) Operatören ska tillsätta en verksamhetsansvarig chef som har bemyndigande att 

säkerställa att all verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde kan finansieras och utföras i 

enlighet med de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 och kraven i denna förordning. Den 

verksamhetsansvarige chefen ska ansvara för att upprätta och upprätthålla ett effektivt ledningssystem. 

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 785/2004 
av den 21 april 2004 

om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer 

Artikel 2 
Räckvidd 

 
1. Denna förordning skall tillämpas på alla lufttrafikföretag och alla luftfartygsoperatörer som flyger inom, in 
på, ut från eller över en medlemsstats territorium, där fördraget är tillämpligt. 
 
2. Denna förordning skall inte tillämpas på 
d) fasta ballonger 

Artikel 3 
Definitioner 

 
c) luftfartygsoperatör: en person eller ett organ, som inte är ett lufttrafikföretag, som fortlöpande faktiskt 
beslutar om luftfartygets användning eller drift; den fysiska eller juridiska person i vars namn luftfartyget är 
registrerat skall anses vara operatör, såvida inte hon/han kan bevisa att en annan person är operatör  
  

Artikel 4 
Försäkringsprinciper 

 
1. Lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer som avses i artikel 2 skall vara försäkrade i enlighet med denna 
förordning vad gäller deras luftfartsspecifika skadeståndsansvar avseende passagerare, bagage, gods och 
tredje man. Deras försäkring skall omfatta krigshandlingar, terrorism, flygplanskapning, sabotage, olaga 
besittningstagande av luftfartyg och civila oroligheter. 
 
2. Lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer skall se till att det finns försäkringsskydd för varje flygning, 
oavsett om de förfogar över luftfartyget i egenskap av ägare eller genom ett leasingavtal eller genom 
gemensam verksamhet eller franchiseverksamhet, code-sharing eller annan överenskommelse av samma 
art. 
 

Artikel 5 
Efterlevnad 

1. Lufttrafikföretag och, när så krävs, luftfartygsoperatörer, som avses i artikel 2, skall visa att de uppfyller 
försäkringskraven i denna förordning genom att hos den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten deponera ett försäkringsbevis eller annat bevis på giltig försäkring. 
 

Artikel 6 
Ansvarsförsäkring avseende passagerare, bagage och gods 

 
Artikel 7 

Försäkring för skadeståndsansvar gentemot tredje man 



Luftfartslag (SFS 2010:500) 
  

 

9 kap. Ansvaret för skador genom luftfart 

 
2 § Bestämmelser om skyldighet för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer att ha försäkring för sådant ansvar som 

avses i 1 § finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer2. 

 

4 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som 

följer av förordning (EG) nr 785/2004 i fråga om försäkring för sådant ansvar som avses i 1 §. Ett sådant bevis som 

avses i artikel 5.1 i förordningen ska ges in till Transportstyrelsen. 


