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Luftvärdighet

• Implementering av reglerna är på en acceptabel nivå, 

med de viktigaste delarna av systemet för tillsyn på 

plats. Brister finns fortfarande när det gäller 

effektiviteten av tillsynen. 

• I allmänhet finns det tillräckligt med personal med 

kvalifikationer på rätt nivå. 

• Dock anses flera iakttagelser ha sitt ursprung i 

otillräcklig förståelse för tillämpning av rättsliga krav 

och principer.
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Luftvärdighet

• Utförandet av det ursprungliga godkännandet och den 

fortlöpande tillsynen är ibland fortfarande 

otillfredsställande. Det behövs en mer omfattande 

bedömning av organisationers procedurer och 

efterlevnad på plats.

• Det totala antalet öppna brister i slutet av året var lägre 

än tidigare.
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Flygoperativt

• Behöriga myndigheterna var i allmänhet sena med 

implementering av AR, särskilt införande av 

ledningssystem.

• Majoriteten av myndigheterna har ännu inte 

implementerar ett RBO system, använder fortfarande 

fasta tillsynscykler för operatörer.  
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Flygoperativt

• En ojämn nivå mellan EASA MS har noterats och 

skapar oro när det gäller en enhetligt implementering 

av en enda europeiska flygmarknad. 

• Brister i godkännandet och tillsynen av besättningars 

utbildning.

• I flera fall har myndigheterna inte anpassat sina 

metoder för att bedöma effektiviteten av processer för  

riskhantering och efterlevnadsövervakning.
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Flygoperativt

• Tillgängligheten på kvalificerade inspektörer vid de 

behöriga myndigheterna

• Genomförandet av tillämpliga myndighetskrav när det 

gäller kooperativa tillsyn, ömsesidigt utbyte av 

nödvändig information med andra MS

• Bedöma implementeringen av operatörens 

ledningssystem, särskilt när det gäller säkerhetsrisker, 

som nya anställningsformer, säkerhetskultur och 

ledningsstrukturen. 
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Organisationer

• Internauditering och uppföljning av resultaten är 

bristfällig

• Den oberoende granskningen av kvalitetssystemet är 

inte säkerställd

• Produktkontroller och granskningar på plats utförs eller 

hanteras inte korrekt, bristande kvalitet och detaljnivå



2017-10-13

9

Organisationer

• Handböcker och procedurer är bristfälliga och 

tillämpas otillräckligt

• Brist på detaljerade arbetskort

• Bristande grundorsaksanalyser

• Kompetens, utbildning och godkännande av 

personalen är inte heltäckande och inte korrekt 

hanterade
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• Flera av bristerna hos organisationerna visar att 

kvalitetssystemen inte är effektiva och i enlighet med 

kraven, trots att det är flera år sedan som EU-

förordningarna introducerades. 
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• Effektiviteten hos ett kvalitetssystem beror avsevärt på 

aspekter såsom ledarskap, vision, kultur, 

kommunikation, samarbete, attityd  och förmåga att 

arbeta med ständiga förbättringar.

• Det är viktigt för myndigheterna att ta itu med dessa 

grundläggande aspekter, även om det inte uttryckligen 

nämns i förordningarna. Standardiseringsarbetet 

kommer därför att fokusera på ökad medvetenhet och 

främjande av dessa element



Frågor?
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