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-- Hvert eneste luftfartøj, der produceres, bliver certificeret af luftfartssikkerhedsmyndigheder-
ne, inden det må flyve. Produktcertificeringen består af en uafhængig designvurdering og en 
bekræftelse af, at produktet opfylder de sikkerhedsstandarder, der er fastlagt over de seneste 
mange år. EASA er ansvarligt for certificeringen af alle de luftfartøjer, der produceres og desi-
gnes i Europa.

EASA’s arbejde slutter dog ikke, når produktet er taget i brug - da er arbejdet kun lige begyn-
dt, da det oprindelige sikkerhedsniveau skal opretholdes gennem hele produktets levetid.

-- Alle sikkerhedsaspekter inden for luftfarten overvåges. Luftfartsforetagender, vedligehol-
delsesorganisationer og andre luftfartsinstanser har pligt til at indrapportere de sikkerheds-
problemer, de konstaterer. Rapporterne analyseres for at klarlægge eventuelle problemfelter. 
Denne løbende overvågning gør det muligt at identificere potentielle problemer på et tidligt 
stadium. EASA træffer øjeblikkelige og passende foranstaltninger til at sikre, at de højeste 
sikkerhedsstandarder overholdes.
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-- For at standarderne for luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse kan forbedres, er det nødven-
digt løbende at revidere og forbedre bestemmelserne på baggrund af den seneste videnskabe-
lige udvikling. Bestemmelserne udarbejdes og vedtages, så de afspejler teknologiens løbende 
udvikling og luftfartens behov, og hvor den øverste prioritet er sikkerheden. EASA rådgiver 
Europa-Kommissionen i forbindelse med sikkerhedsbestemmelser og står for udarbejdelsen 
af den juridiske beskrivelse af, hvordan et højt sikkerhedsniveau bedst opnås. Bestemmelserne 
revideres i samråd med industrien og borgerne for at sikre, at de er i tråd med målsætningen. 

-- De konstant forbedrede bestemmelser danner et solidt grundlag for et sikkert luftfartssystem, 
og samtidig findes der en mekanisme til at sikre, at bestemmelserne anvendes konsekvent. 
EASA er ansvarlig for at kontrollere de nationale luftfartsmyndigheders anvendelse af luftfarts-
bestemmelserne, hvilket det gør gennem proaktive inspektioner. Samtidig sørger agenturet for 
uddannelse og rådgivning til myndighederne. 

Der foretages inspektioner hos luftfartsforetagender uden for EU for at sikre, at de opfylder 
de samme høje sikkerhedsstandarder som deres modparter i EU. EASA koordinerer disse inspek-
tioner på europæisk plan, og i tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsstandarderne 
træffer Europa-Kommissionen hensigtsmæssige foranstaltninger.

-- Lufttransport er en international aktivitet, og for at opretholde en høj luftfartssikkerhed er det 
nødvendigt, at de forskellige europæiske organisationer yder en fælles indsats. EASA yder te-
knisk ekspertise til internationale organisationer, tekniske paneler og arbejdsgrupper, og sørger 
for repræsentation af disse. Agenturet arbejder desuden tæt sammen med andre luftfartssik-
kerhedsmyndigheder uden for Den Europæiske Union med det formål at fremme sikkerheden 
yderligere på globalt plan.
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