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e) besætningsmedlemmernes erfaring (samlet og opgjort efter type), rutine (recency) 

og kvalifikationer, 

 

f) udpegelsen af luftfartøjschefen og, hvis flyvningens varighed kræver det, procedu-

rerne for afløsning af luftfartøjschefen eller andre medlemmer af flyvebesætnin-

gen (se bilag 1 til OPS 1.940) 

 

g) udpegelsen af det overordnede kabinebesætningsmedlem og, hvis flyvningens va-

righed kræver det, procedurerne for afløsning af det overordnede kabinebesæt-

ningsmedlem og et eventuelt andet kabinebesætningsmedlem. 

 

4.2. Udpegelse af luftfartøjschefen. De gældende bestemmelser for udpegelsen af luftfartøjs-

chefen. 

 

4.3. Flyvebesætningens uarbejdsdygtighed. Instruktioner vedrørende overdragelse af kom-

mandoen i tilfælde af uarbejdsdygtighed blandt flyvebesætningen. 

 

4.4. Operation af mere end én type. En redegørelse, som viser, hvilke flyvemaskiner der be-

tragtes som tilhørende samme type med henblik på planlægning af: 

 

a) flyvebesætning og 

 

b) kabinebesætning. 
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5.  KVALIFIKATIONSKRAV 

 

5.1. En beskrivelse af certifikater, rettigheder, kvalifikationer/kompetence (f.eks. kendskab 

til ruter og flyvepladser), erfaring, træning, kontrol og rutine, som kræves, for at det 

operative personale kan udføre sine opgaver. Der skal tages hensyn til flyvemaskinety-

pen, flyvningens art og besætningens sammensætning. 

 

5.2.  Flyvebesætningen 

 

a) Luftfartøjschef. 

 

b) Pilot, som afløser luftfartøjschefen. 

 

c) Andenpilot. 

 

d) Pilot under overvågning. 

 

e) Systempaneloperatør. 

 

f) Tjeneste på mere end én type eller variant. 
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5.3.  Kabinebesætning. 

 

a) Overordnet kabinebesætningsmedlem. 

 

b) Kabinebesætningsmedlem. 

 

i) Krævet kabinebesætningsmedlem. 

 

ii) Yderligere kabinebesætningsmedlem og kabinebesætningsmedlem under ru-

tineopbygningsflyvninger. 

 

c) Tjeneste på mere end én type eller variant. 

 

5.4.  Trænings-, kontrol- og overvågningspersonale. 

 

a) For flyvebesætning. 

 

b) For kabinebesætning. 

 

5.5.  Andet operativt personale. 
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6.  SUNDHEDSFORANSTALTNINGER FOR BESÆTNINGEN 

 

6.1. Sundhedsforanstaltninger for besætningen. De gældende bestemmelser og vejledninger 

for besætningsmedlemmer vedrørende sundhed, herunder: 

 

a) alkohol og andre rusgivende drikke, 

 

b) narkotika, 

 

c) lægemidler, 

 

d) sovetabletter, 

 

e) farmaceutiske præparater, 

 

f) vaccination, 

 

g) dybvandsdykning, 

 

h) bloddonation, 

 

i) forholdsregler vedrørende måltider før og under flyvningen, 

 

j) søvn og hvile og 

 

k) kirurgiske indgreb. 
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7.  FLYVETIDSBEGRÆNSNINGER 

 

7.1. Flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser. Den ordning, som luft-

fartsforetagendet har udarbejdet i overensstemmelse med gældende krav. 

 

7.2. Overskridelse af flyve- og tjenestetidsbegrænsninger og/eller formindskelse af hvilepe-

rioder. De betingelser, hvorunder flyve- og tjenestetiden kan overskrides, eller hvorun-

der hvileperioderne kan formindskes, og de procedurer, som anvendes til at indberette 

sådanne ændringer. 

 

8.  OPERATIONELLE PROCEDURER 

 

8.1. Instruktioner for forberedelse af flyvningen. Afhængigt af, hvad der er gældende for den 

pågældende flyvning. 
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8.1.1. Minimumsflyvehøjder. En beskrivelse af metoden til bestemmelse og anvendelse af mi-

nimumshøjder, herunder 

 

a) en procedure for fastsættelse af minimumshøjder/flyveniveauer for VFR-

flyvninger og 

 

b) en procedure for fastsættelse af minimumshøjder/flyveniveauer for IFR-

flyvninger. 

 

8.1.2. Kriterier og ansvar for tilladelse til anvendelse af flyvepladser under hensyntagen til 

gældende krav i subpart D, E, F, G, H, I og J. 

 

8.1.3. Metoder for fastsættelse af operationelle minima for flyvepladser. Metoden for fastsæt-

telse af de operationelle minima for flyvepladser ved IFR-flyvninger i overensstemmel-

se med OPS 1, subpart E. Der skal henvises til procedurerne for bestemmelse af sigtbar-

heden og/eller banesynsvidden og til procedurerne for bestemmelse af anvendeligheden 

af den faktiske sigtbarhed, som piloterne observerer, den rapporterede sigtbarhed og den 

rapporterede banesynsvidde. 

 

8.1.4. De operationelle minima en-route for VFR-flyvninger eller VFR-dele af en flyvning og, 

hvor der anvendes enmotorede flyvemaskiner, instruktioner vedrørende rutevalg med 

hensyn til tilgængeligheden af overflader, som tillader en sikker nødlanding. 

 

8.1.5. Præsentation og anvendelse af operationelle minima for flyvepladser og operationelle 

minima en-route. 

 

8.1.6. Fortolkning af meteorologiske oplysninger. Forklarende materiale om afkodning af 

vejrudsigter og vejrrapporter, som er relevante for operationsområdet, herunder fortolk-

ning af betingede udtryk. 
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8.1.7. Bestemmelse af de medførte mængder af brændstof, olie og vand-methanol. Metoderne, 

hvormed de mængder af brændstof, olie og vand-methanol, der skal medføres, bestem-

mes og overvåges under flyvningen. Denne del skal også omfatte instruktioner om må-

ling og fordeling af den væske, der medføres om bord. I disse instruktioner skal der ta-

ges hensyn til alle de situationer, som kan tænkes at opstå under flyvningen, herunder 

muligheden for genplanlægning under flyvningen og muligheden for svigt i en eller fle-

re af flyvemaskinens motorinstallationer. Systemet for brændstof- og olieregistreringer 

skal også beskrives. 

 

8.1.8. Masse og tyngdepunkt. De almindelige principper for masse og tyngdepunkt, herunder 

 

a) definitioner, 

 

b) metoder, procedurer og ansvar for udarbejdelse og godkendelse af masse- og 

tyngdepunktsberegninger, 

 

c) praksis med hensyn til brugen af enten standard- og/eller faktiske masser, 

 

d) metoden for bestemmelse af den passager-, bagage- og fragtmasse, som skal være 

gældende, 

 

e) de gældende passager- og bagagemasser for forskellige typer af operationer og 

flyvemaskiner, 

 

f) generelle instruktioner og oplysninger, som er nødvendige for at verificere de for-

skellige former for masse- og balancedokumentation, som anvendes, 
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g) procedurerne for sidste-øjebliksændringer, 

 

h) massefylden for brændstof, olie og vand-methanol og 

 

i) sædefordelingspraksis/procedurer. 

 

8.1.9. ATS-flyveplan. Procedurer og ansvar for udarbejdelse og indgivelse af flyveplanen til 

lufttrafiktjenesterne. De faktorer, som skal tages i betragtning, omfatter bl.a. metoden 

for indgivelse af såvel individuelle som standardflyveplaner. 

 

8.1.10. Operationel flyveplan. Procedurer og ansvar for udarbejdelse og godkendelse af den 

operationelle flyveplan. Brugen af den operationelle flyveplan skal beskrives, herunder 

prøveudsnit af aktuelt anvendte formater for operationelle flyveplaner. 

 

8.1.11. Luftfartsforetagendets tekniske logbog for flyvemaskinen. Ansvaret for og brugen af 

luftfartsforetagendets tekniske logbog for flyvemaskinen skal beskrives, herunder prø-

veudsnit af det anvendte format. 

 

8.1.12. Fortegnelse over dokumenter, formularer og yderligere oplysninger, som skal medføres. 

 

8.2. Instruktioner om ground handling 
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8.2.1. Procedurer for brændstofpåfyldning. En beskrivelse af procedurerne for brændstofpå-

fyldning, herunder 
 

a) sikkerhedsforanstaltninger under tankning og aftankning, herunder når der er en 

APU (auxiliary power unit) i drift, eller når en turbinemotor er i gang og propel-
bremserne er aktiveret, 

 

b) tankning og aftankning, mens passagererne går om bord, befinder sig om bord el-
ler går fra borde, og 

 

c) foranstaltningerne, som skal træffes for at undgå, at brændstoffer blandes. 

 
8.2.2. Sikkerhedsrelaterede procedurer for ekspedition af passagerer og håndtering af flyve-

maskine og fragt. En beskrivelse af de ekspeditions- og håndteringsprocedurer, der skal 

følges ved sædefordeling, optagning og afsætning af passagerer og ved lastning og los-
ning af flyvemaskinen. Endvidere skal yderligere procedurer, som har til formål at for-

bedre sikkerheden, mens flyvemaskinen befinder sig på forpladsen, også anføres. Eks-

peditions- og håndteringsprocedurerne skal omfatte 
 

a) børn/spædbørn, syge passagerer og personer med nedsat mobilitet, 

 
b) befordring af afviste passagerer, udviste personer eller personer i forvaring, 

 

c) tilladt størrelse og vægt af håndbagage, 
 

d) lastning og fastgøring af genstande i flyvemaskinen, 

 
e) usædvanlig last og klassificering af lastrum, 
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f) placering af udstyr på jorden, 

 
g) betjening af flyvemaskinens døre, 

 

h) sikkerhed på forpladsen, herunder brandsikring og slipstrøms- og indsugningsom-
råder, 

 

i) procedurer for opstart, afgang fra og ankomst til forpladsen, herunder push-back- 
og bugseringsoperationer. 

 

j) eftersyn (servicing) af flyvemaskiner, 

 

k) dokumenter og formularer med henblik på håndtering af flyvemaskiner og 

 

l) flere personer pr. flyvemaskinesæde. 

 

8.2.3. Procedurer for nægtelse af ombordtagning. Procedurer for at sikre, at personer, som vir-

ker berusede, eller som ved deres adfærd eller fysiske fremtræden viser tegn på at være 

påvirket af lægemidler, dog bortset fra patienter i egentlig medicinsk behandling, næg-

tes adgang til flyvemaskinen. Dette gælder ikke for patienter i egentlig medicinsk be-

handling. 
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8.2.4. Afisning og forebyggelse af isdannelse på jorden. En beskrivelse af principperne og 

procedurerne for afisning og forebyggelse af isdannelse for flyvemaskiner på jorden. 

Procedurerne skal omfatte beskrivelser af, hvilke former for isdannelser og andre kon-

taminerende stoffer der er tale om, og disses virkninger på flyvemaskiner i stationær 

stilling, under jordbevægelser og under start. Endvidere skal der gives en beskrivelse af 

de væsketyper, der anvendes, herunder 

 

a) varenavne eller handelsnavne, 

 

b) egenskaber, 

 

c) indvirkning på flyvemaskinens præstationer, 

 

d) tilbageholdelsestider og 

 

e) forholdsregler under brug. 

 

8.3.  Flyveprocedurer 

 

8.3.1. VFR/IFR-principper. En beskrivelse af principperne for at tillade flyvninger ifølge VFR 

eller for kravet om, at flyvninger skal udføres ifølge IFR, eller for et skift mellem disse 

to. 

 

8.3.2. Navigationsprocedurer. En beskrivelse af alle de navigationsprocedurer, som er relevan-

te for operationstypen/-typerne og –området/-områderne. Der skal tages hensyn til 

 

a) standardnavigationsprocedurer, herunder principperne for udførelse af uafhængige 

krydschecks af indtastede data, hvis disse har indflydelse på den flyvevej, som 

flyvemaskinen skal følge, 
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b) MNPS- og polarnavigation og navigation i andre specificerede områder, 

 

c) RNAV, 

 

d) genplanlægning under flyvningen og 

 

e) procedurer i tilfælde af forringelse af systemet og 

 

f) RVSM 

 

8.3.3.  Procedurer for indstilling af højdemåler, herunder, hvis det er relevant, brug af 

 

– metriske højdemålings- og omregningstabeller, 

 

og 

 

– QFE-operationelle procedurer. 

 

8.3.4.  Procedurer for højdevarslingssystem 

 

8.3.5. GPWS-system/TAWS-system. Nødvendige procedurer og instruktioner for at undgå 

kontrolleret flyvning ind i terræn, herunder begrænsning af høj nedstigningshastighed 

nær overfladen (de tilhørende træningskrav er indeholdt i D.2.1). 
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8.3.6.  Principper og procedurer for brug af TCAS/ACAS 

 

8.3.7.  Principper og procedurer for brændstofstyring under flyvningen 

 

8.3.8. Ugunstige og potentielt farlige atmosfæriske forhold. Procedurer for flyvning under 

og/eller undgåelse af ugunstige og potentielt farlige atmosfæriske forhold, herunder 

 

a) tordenvejr, 

 

b) forhold med isdannelse, 

 

c) turbulens, 

 

d) vindvariation, 

 

e) jetstrøm, 

 

f) skyer af vulkansk aske, 

 

g) kraftig nedbør, 

 

h) sandstorme, 

 

i) bjergbølger og 

 

j) væsentlige temperaturinversioner. 
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8.3.9. Slipstrømsturbulens (Wake Turbulence). Separationskriterierne for slipstrømsturbulens 

under hensyn til flyvemaskinetyper, vindforhold og banens placering. 

 

8.3.10. Besætningsmedlemmer på deres pladser. Kravene om, at besætningsmedlemmerne skal 

befinde sig på deres anviste pladser eller i de anviste sæder i flyvningens forskellige fa-

ser, eller når det af sikkerhedshensyn skønnes nødvendigt, herunder også procedurer for 

kontrolleret hvile i cockpittet. 

 

8.3.11. Besætningens og passagerernes brug af sikkerhedsbælter. Kravene om, at besætnings-

medlemmer og passagerer skal bruge sikkerhedsbælter og/eller –seler i flyvningens for-

skellige faser, eller når det af sikkerhedshensyn skønnes nødvendigt. 

 

8.3.12. Adgang til cockpittet. Betingelserne for adgang til cockpittet for personer, som ikke er 

medlem af flyvebesætningen. Herunder skal medtages principperne for at tillade inspek-

tører fra myndigheden adgang til cockpittet. 

 

8.3.13. Benyttelse af ledige besætningssæder. Betingelserne og procedurerne for benyttelse af 

ledige besætningssæder. 

 

8.3.14. Besætningsmedlemmers uarbejdsdygtighed. De procedurer, som skal følges i tilfælde af 

besætningsmedlemmers uarbejdsdygtighed under flyvningen. Eksempler på forskellige 

former for uarbejdsdygtighed og metoderne til at genkende disse. 
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8.3.15. Sikkerhedskrav til kabinen. Procedurerne omfatter 

 

a) forberedelse af kabinen til flyvningen, krav under flyvningen og forberedelse til 

landing, herunder procedurer for sikring af kabine og pantryer, 

 

b) procedurerne for at sikre, at passagererne placeres i sæder, hvor de i tilfælde af, at 

en nødevakuering er påkrævet, bedst kan medvirke til og ikke er til hinder for 

evakueringen af flyvemaskinen, 

 

c) de procedurer, som skal følges ved ombordtagning og afsætning af passagerer, og 

 

d) procedurerne for påfyldning/aftankning af brændstof, mens passagererne er ved at 

gå om bord, er om bord eller er ved at gå fra borde. 

 

e) Rygning om bord. 

 

8.3.16. Procedurer for sikkerhedsinstruktion af passagererne. Indhold, midler og timing af in-

struktionen af passagererne i overensstemmelse med OPS 1.285. 

 

8.3.17. Procedurerne for flyveoperationer, hvor der kræves medført udstyr til sporing af kos-

misk stråling eller solstråling. Procedurer for anvendelse af udstyr til sporing af kosmisk 

stråling eller solstråling og for registrering af måleværdier, herunder de foranstaltninger, 

der skal træffes i tilfælde af, at de i driftshåndbogen angivne grænseværdier overskrides. 

Endvidere skal der gives en beskrivelse af de procedurer inklusive ATS-procedurer, der 

skal følges i tilfælde af, at der træffes beslutning om nedstigning eller omstyring (re-

route). 
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8.3.18. Politik for anvendelse af autopilot og autothrottle. 

 

8.4. Operationer under alle vejrforhold. En beskrivelse af de operationelle procedurer, som 

er forbundet med operationer under alle vejrforhold (se også OPS subpart D og E). 

 

8.5.  ETOPS. En beskrivelse af de operationelle procedurer for ETOPS. 

 

8.6.  Anvendelse af MEL og af konfigurationsdeviationslisten 

 

8.7.  Ikke-indtægtsgivende flyvninger. Procedurer og begrænsninger for 

 

a) træningsflyvninger, 

 

b) prøveflyvninger, 

 

c) leveringsflyvninger, 

 

d) færgeflyvninger, 

 

e) demonstrationsflyvninger og 

 

f) positioneringsflyvninger, herunder de personkategorier, som kan befordres på så-

danne flyvninger. 
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8.8.  Iltkrav 

 

8.8.1.  En redegørelse for de forhold, hvorunder ilt skal være til rådighed og anvendes. 

 

8.8.2.  Iltkravene skal nærmere angives for 

 

a) flyvebesætningen, 

 

b) kabinebesætningen og 

 

c) passagererne. 

 

9.  FARLIGT GODS OG VÅBEN 

 

9.1.  Informationer, instruktioner og generel vejledning om transport af farligt gods, herunder 

 

a) luftfartsforetagendets politik med hensyn til transport af farligt gods, 

 

b) vejledning om kravene til modtagelse, mærkning, håndtering, anbringelse og ad-

skillelse af farligt gods, 

 

c) procedurer for reaktion på nødsituationer, som involverer farligt gods, 
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d) alle involverede medarbejderes opgaver som foreskrevet i OPS 1.1215 og 

 

e) instruktioner om befordring af luftfartsforetagendets ansatte. 

 

9.2.  Forhold, hvorunder våben, krigsmateriel og jagtvåben må transporteres. 

 

10.  SIKKERHED 

 

10.1. Sikkerhedsinstruktioner og –vejledning af ikke-fortrolig art, som skal omfatte det opera-

tive personales beføjelser og ansvar. Politik og procedurer for håndtering og indberet-

ning af kriminalitet om bord såsom ulovlige handlinger, sabotage, bombetrusler og fly-

kapring skal også beskrives. 

 

10.2.  En beskrivelse af forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og -træning. 

 

Note: Dele af sikkerhedsinstruktionerne og -vejledningen kan holdes fortrolige. 
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11. HÅNDTERING OG INDBERETNING AF SAMT MEDDELELSE OM BEGIVEN-

HEDER 

 

Procedurer for håndtering og indberetning af samt meddelelse om begivenheder. Denne 

del skal omfatte 

 

a) definitioner af begivenheder og alle involverede personers hermed forbundne an-

svarsområder, 

 

b) illustrationer af formularer til indberetning af alle former for begivenheder (eller 

kopier af selve formularerne), retningslinjer for udfyldelse, adresser hvortil de 

skal sendes, og den tid, dette må tage, 

 

c) i tilfælde af havari, beskrivelser af hvilke afdelinger i selskabet, myndigheder eller 

andre organisationer der skal have meddelelse, med hvilke midler og i hvilken 

rækkefølge, 

 

d) procedurer for mundtlig meddelelse til lufttrafiktjenesteenheder om hændelser, der 

indebærer fare for ACAS RA'er, fuglekollisioner, farligt gods og farlige situatio-

ner, 

 

e) procedurer for indlevering af skriftlige indberetninger om flyvehændelser, ACAS 

RA'er, fuglekollisioner, hændelser eller havarier på grund af farligt gods og ulov-

lig handling, 
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f) indberetningsprocedurer til sikring af overensstemmelse med OPS 1.085(b) og 

1.420. Disse procedurer skal omfatte interne sikkerhedsrelaterede indberetnings-

procedurer, som skal følges af besætningsmedlemmerne og som er udformet, så 

det sikres, at luftfartøjschefen informeres øjeblikkeligt om enhver hændelse, som 

har eller vil kunne have bragt sikkerheden i fare under flyvningen, og således at 

luftfartøjschefen forsynes med alle relevante oplysninger. 

 

12.  LUFTTRAFIKREGLER (RULES OF THE AIR) 

 

Lufttrafikreglerne, herunder 

 

a) visuel- og instrumentflyveregler, 

 

b) lufttrafikreglernes territoriale anvendelsesområde, 

 

c) kommunikationsprocedurer, herunder procedurer for kommunikationssvigt, 

 

d) informationer og instruktioner om interception af civile flyvemaskiner, 

 

e) forhold, hvorunder der skal opretholdes en radioaflytningsvagttjeneste, 

 

f) signaler, 
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g) det tidssystem, som anvendes under flyvning, 

 

h) ATC-klarering, overholdelse af flyveplan og positionsrapporter, 

 

i) visuelle signaler, som anvendes til at advare en flyvemaskine, som uden tilladelse 

flyver i eller er på vej til at flyve ind i et restriktionsområde, forbudt område eller 

et fareområde, 

 

j) procedurer for piloter, som observerer et havari eller modtager et nødsignal (di-

stress transmission), 

 

k) de visuelle jord-til-luft-signaler til brug for overlevende og beskrivelse og brug af 

signalhjælpemidler og 

 

l) nød- og ilsignaler. 

 

13.  LEASING 

 

En beskrivelse af de operationelle arrangementer i forbindelse med leasing, tilknyttede 

procedurer og ledelsesansvar. 

 

B. OPERATIVE FORHOLD VEDRØRENDE FLYVEMASKINEN – TYPESPECIFIKKE 

 

Under hensyn til forskellene mellem typer og varianter af typer under følgende overskrifter: 
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0.  GENERELLE INFORMATIONER OG MÅLEENHEDER 

 

0.1. Generelle oplysninger (f.eks. flyvemaskinens dimensioner), herunder en beskrivelse af 

de måleenheder, der anvendes ved operation af den pågældende flyvemaskinetype, og 

omregningstabeller. 

 

1.  BEGRÆNSNINGER 

 

1.1. En beskrivelse af de certificerede begrænsninger og de gældende operationelle be-

grænsninger, herunder: 

 

a) certificeringsstatus (f.eks. CS–23, CS–25, ICAO bilag 16 (CS–36 og CS–34) 

osv.), 

 

b) passagersædekonfiguration for hver flyvemaskinetype inklusive en billedlig frem-

stilling, 

 

c) operationstyper, som er godkendt (f.eks. VFR/IFR, KAT. II/III, RNP-type, flyv-

ning under kendte forhold med isdannelse osv.), 

 

d) besætningens sammensætning, 

 

e) masse og tyngdepunkt, 

 

f) hastighedsbegrænsninger, 

 

g) diagrammer for flyvemaskinens strukturelle og operationelle maksimalpræstatio-

ner (flight envelope(s)), 

 

h) vindbegrænsninger, herunder operationer på kontaminerede baner, 
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i) præstationsbegrænsninger for de pågældende konfigurationer, 

 

j) banens hældning, 

 

k) begrænsninger på våde eller kontaminerede baner, 

 

l) kontaminering af flyvemaskinens skrog og 

 

m) systembegrænsninger. 

 

2.  NORMALE PROCEDURER 

 

2.1. De normale procedurer og opgaver, som er pålagt besætningen, de relevante checklister, 

systemet for brug af checklisterne og en redegørelse, som omfatter procedurerne for den 

fornødne koordinering mellem flyvebesætning og kabinebesætning. Følgende normale 

procedurer og opgaver skal medtages: 

 

a) før flyvning, 

 

b) før afgang, 

 

c) indstilling og kontrol af højdemåler, 

 

d) kørsel (taxi), start og stigning, 

 

e) støjbegrænsning, 
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f) flyvning ved marchfart og nedstigning, 

 

g) indflyvning, landingsforberedelser og -instruktioner, 

 

h) VFR-indflyvning, 

 

i) instrumentindflyvning, 

 

j) visuel indflyvning og cirkling, 

 

k) afbrudt indflyvning, 

 

l) normal landing, 

 

m) efter landing og 

 

n) operation på våde og kontaminerede baner. 
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3.  UNORMALE PROCEDURER OG NØDPROCEDURER 

 

3.1. De unormale procedurer og nødprocedurer og opgaver, som er pålagt besætningen, de 

relevante checklister, systemet for brug af checklisterne og en redegørelse, som omfatter 

procedurerne for den fornødne koordinering mellem flyvebesætning og kabinebesæt-

ning. Følgende unormale procedurer og nødprocedurer samt opgaver skal medtages: 

 

a) uarbejdsdygtighed blandt besætningen, 

 

b) brand- og røgøvelser, 

 

c) flyvninger uden kabinetryk og med delvist kabinetryk, 

 

d) overskridelse af strukturelle grænser såsom landing med overvægt, 

 

e) overskridelse af grænser for kosmisk stråling, 

 

f) lynnedslag, 

 

g) nødkommunikation og varsling af ATC om nødsituationer, 

 

h) motorfejl, 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 424 
BILAG DG C III   DA 

i) systemsvigt, 

 

j) vejledning i omdirigering i tilfælde af en alvorlig teknisk fejl, 

 

k) varsling af terrænnærhed (ground proximity warning), 

 

l) TCAS-varsling, 

 

m) vindvariation (windshear) og 

 

n) nødlanding/nødlanding på vand, og 

 

o) beredskabsprocedurer ved afgang. 

 

4.  PRÆSTATIONER 

 

4.0.  Præstationsdata skal gives i en sådan form, at de kan bruges uden vanskeligheder. 

 

4.1. Præstationsdata. Præstationsmateriale, som giver de nødvendige data for at overholde de 

krav til præstation, der er foreskrevet i OPS 1 subpart F, G, H og I, skal medtages for at 

gøre det muligt at bestemme 

 

a) startstigningsgrænser - masse, højde, temperatur, 

 

b) banens længde (tør, våd, kontamineret), 
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c) nettoflyvevejsdata til beregning af hindringsfrihed eller, hvor det er relevant, start-

flyvevej, 

 

d) gradienttab ved stigning under krængning, 

 

e) grænseværdier for en-route stigning, 

 

f) grænseværdier for stigning med flyvemaskinen i indflyvningskonfiguration, 

 

g) grænseværdier for stigning med flyvemaskinen i landingskonfiguration, 

 

h) banens længde (tør, våd, kontamineret), inklusive virkningerne af en fejl i et sy-

stem eller en anordning opstået under flyvningen, hvis dette påvirker landingsdi-

stancen, 

 

i) grænseværdier for bremseenergi og 

 

j) de hastigheder, der gælder for de forskellige stadier af flyvninger (hvor også våde 

og kontaminerede baner tages i betragtning). 
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4.1.1. Supplerende data, som omfatter flyvninger under forhold med isdannelser. Alle certifi-

cerede præstationsdata, der er relateret til en tilladt konfiguration eller konfigurationsaf-

vigelse (såsom ABS-bremser ude af drift), skal medtages. 

 

4.1.2. Hvis præstationsdataene som krævet for den pågældende præstationsklasse ikke er til 

rådighed i den godkendte AFM, skal der medtages andre data, som kan accepteres af 

myndigheden. Alternativt kan driftshåndbogen indeholde en krydshenvisning til de 

godkendte data, som er indeholdt i AFM, hvis disse data ikke forventes anvendt ofte el-

ler i en nødsituation. 

 

4.2.  Yderligere præstationsdata. Yderligere præstationsdata, hvor dette er relevant, inklusive 

 

a) stigegradienter med alle motorer i drift, 

 

b) data for neddrift efter svigt i en motor (drift-down), 

 

c) virkninger af væsker til afisning/forebyggelse af isdannelse, 

 

d) flyvning med landingsstellet sænket, 

 

e) for flyvemaskiner med 3 eller flere motorer, færgeflyvning med én motor ude af 

drift og 

 

f) flyvninger, som udføres i henhold til bestemmelserne i CDL. 
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5.  PLANLÆGNING AF FLYVNING 

 

5.1. Data og instruktioner, som er nødvendige for planlægningen før og under flyvningen, 

inklusive faktorer såsom fastsættelse af hastigheder og indstilling af motorydelsen. Der 

skal, hvor det er relevant, medtages procedurer for operationer med udfald af motor(er), 

ETOPS (navnlig marchfart med én motor ude af drift og maksimumsafstand til en egnet 

flyveplads fastsat i overensstemmelse med OPS 1.245) og flyvninger til isolerede flyve-

pladser. 

 

5.2. Metoden for beregning af det nødvendige brændstof på de forskellige stadier af flyvnin-

gen i overensstemmelse med OPS 1.255. 

 

6.  MASSE OG BALANCE 

 

Instruktioner og data til beregning af masse og balance inklusive 

 

a) beregningssystem (f.eks. indekssystem), 

 

b) informationer og instruktioner med henblik på udarbejdelse af masse- og balance-

dokumentation, herunder manuelle og computergenererede typer, 

 

c) grænseværdier for masser og tyngdepunkt for de typer, varianter eller individuelle 

flyvemaskiner, som anvendes af luftfartsforetagendet, og 

 

d) tør operationel masse og det tilsvarende tyngdepunkt eller indeks. 
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7.  LASTNING 

 

Procedurer og bestemmelser for lastning og sikring af lasten i flyvemaskinen. 

 

8.  KONFIGURATIONSDEVIATIONSLISTE 

 

Konfigurationsdeviationsliste(r) (CDL), hvis denne/disse medfølger fra fabrikanten, un-

der hensyn til de typer og varianter af flyvemaskiner, som opereres, herunder de proce-

durer, som skal følges ved afsendelse af en flyvemaskine i henhold til bestemmelserne i 

CDL for den pågældende flyvemaskine. 

 

9.  LISTE OVER MINIMUMSUDSTYR 

 

Listen over minimumsudstyr (MEL), idet der tages hensyn til de typer og varianter af 

flyvemaskiner, som opereres, og til operationstype(r)/-område(r). MEL skal omfatte na-

vigationsudstyret og skal tage hensyn til den præstation, der kræves for den pågældende 

rute og det pågældende operationsområde. 

 

10.  OVERLEVELSES- OG NØDUDSTYR INKLUSIVE ILT 

 

10.1. En liste over det overlevelsesudstyr, der skal medbringes på de ruter, som skal flyves, 

og procedurerne for kontrol af dette udstyrs anvendelighed før start. Instruktioner vedrø-

rende overlevelses- og nødudstyrets placering, tilgængelighed og anvendelse samt de(n) 

tilhørende checkliste(r) skal også medtages. 
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10.2. Proceduren for bestemmelse af den påkrævede mængde ilt og af den iltmængde, der er 

til rådighed. Der skal tages hensyn til flyveprofilen, antallet af ombordværende og en 

mulig dekompression af kabinen. Oplysningerne skal gives i en sådan form, at de kan 

anvendes uden vanskeligheder. 

 

11.  NØDEVAKUERINGSPROCEDURER 

 

11.1. Instruktioner om forberedelse til nødevakuering, herunder koordinering af besætning og 

anvisning af nødpladser. 

 

11.2. Nødevakueringsprocedurer. En beskrivelse af alle besætningsmedlemmers opgaver med 

henblik på hurtig evakuering af en flyvemaskine og håndtering af passagerer i tilfælde 

af en nødlanding, en nødlanding på vand eller andre nødsituationer. 

 

12.  FLYVEMASKINESYSTEMER 

 

En beskrivelse af flyvemaskinesystemerne, de hertil hørende styregreb og indikationer 

samt betjeningsvejledninger. 
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C. INSTRUKTIONER OG INFORMATIONER VEDRØRENDE RUTER OG FLYVEPLAD-

SER 

 

1. Instruktioner og informationer vedrørende kommunikation, navigation og flyvepladser inklu-

sive minimumsflyveniveauer og -højder for hver af de ruter, der skal flyves, og operationelle 

minima for hver flyveplads, der planlægges anvendt, herunder 

 

a) minimumsflyveniveau/-højde, 

 

b) operationelle minima for afgangs- og ankomstflyvepladser og alternative flyvepladser, 

 

c) kommunikationsfaciliteter og navigationshjælpemidler, 

 

d) data vedrørende bane og flyvepladsfaciliteter, 

 

e) procedurer for indflyvning, afbrudt indflyvning og udflyvning, herunder procedurer for 

støjbegrænsning, 

 

f) procedurer for kommunikationssvigt, 

 

g) eftersøgnings- og redningsfaciliteter i det område, over hvilket flyvemaskinen skal fly-

ves, 

 

h) en beskrivelse af de aeronautiske kort, som skal medføres om bord under hensyn til 

flyvningens art og den rute, der skal flyves, herunder metoden til at kontrollere kortenes 

gyldighed, 

 

i) tilgængeligheden af luftfartsoplysninger og vejrtjenester, 
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j) kommunikations/navigationsprocedurer en-route, 

 

k) inddeling af flyvepladser med henblik på flyvebesætningens kvalifikationer, 

 

l) særlige flyvepladsbegrænsninger (præstationsbegrænsninger og operative procedurer). 

 

D. TRÆNING 

 

1. Undervisningsplaner og kontrolprogrammer for alt operativt personale, der er udpeget til ope-

rative opgaver i forbindelse med forberedelsen og/eller udførelsen af en flyvning. 

 

2. Undervisningsplanerne og kontrolprogrammerne skal omfatte 

 

2.1. for flyvebesætningen: alle relevante områder, der er foreskrevet i subpart E og N 

 

2.2. for kabinebesætningen: alle relevante områder, der er foreskrevet i subpart O 
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2.3. for berørt operativt personale inklusive besætningsmedlemmer: 

 

a) alle relevante områder, der er foreskrevet i subpart R (Lufttransport af farligt gods), og 

 

b) alle relevante områder, der er foreskrevet i subpart S (Sikkerhed). 

 

2.4. for andet operativt personale end besætningsmedlemmer (f.eks. flyveklarerer, håndterings- og 

ekspeditionspersonale osv.): alle andre relevante emner, der er foreskrevet i OPS, og som ved-

rører deres opgaver. 

 

3. Procedurer 

 

3.1. Procedurer for træning og kontrol. 

 

3.2. Procedurer, som skal finde anvendelse i tilfælde af, at personale ikke opnår eller opretholder 

de krævede standarder. 

 

3.3. Procedurer for at sikre, at der ikke under erhvervsmæssige lufttransportflyvninger simuleres 

unormale situationer eller nødsituationer, som kræver anvendelse af en del af eller alle unor-

male procedurer eller nødprocedurer, eller simuleres IMC-flyvning med kunstige midler. 

 

4. Beskrivelse af den dokumentation, der skal opbevares, samt opbevaringsperioder (se bilag 1 

til OPS 1.1065). 
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Bilag 1 til OPS 1.1065 

Opbevaringsperioder for dokumenter 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at følgende oplysninger/dokumentation opbevares i en acceptabel 

form og er tilgængelig for myndigheden, i de perioder, der er angivet i nedenstående tabeller. 

 

Note: Part M foreskriver bestemmelser om yderligere informationer i forbindelse med vedligehol-

delsesdokumenter. 

 

Tabel 1 

Oplysninger, der anvendes ved forberedelse og udførelse af en flyvning 

 

Oplysninger, der anvendes ved forberedelse og udførelse 
af flyvningen som beskrevet i OPS 1.135 

Operationel flyveplan 3 måneder 
Flyvemaskinens tekniske 
logbog 

36 måneder efter datoen 
for sidste registrering, jf. 
part M, M.A.306(c) 

Rutespecifik NOTAM/AIS-
instruktionsdokumentation, 
hvis denne er redigeret af 
luftfartsforetagendet 

3 måneder 

Masse- og balancedoku-
mentation 

3 måneder 

Notifikation af særlig last 
inklusive farligt gods 

3 måneder 
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Tabel 2 

Rapporter 

 

Rapporter 
Rejselogbog 3 måneder 
Flyverapport(er) med henblik på registre-
ring af oplysninger om enhver begiven-
hed som foreskrevet i OPS 1.420, eller 
enhver hændelse, som luftfartøjschefen 
skønner det nødvendigt at indberet-
te/registrere 

3 måneder 

Rapporter om overskridelse af tjeneste- 
og/eller nedsættelse af hvileperioder 

3 måneder 

 

Tabel 3 

Dokumentation vedrørende flyvebesætning 

 

Dokumentation vedrørende flyvebesætning 
Flyve-, tjeneste- og hviletid 15 måneder 
Certifikat Så længe flyvebesæt-

ningsmedlemmet udøver 
rettighederne i medfør af 
certifikatet for luftfartsfo-
retagendet 

Omskoling og kontrol 3 år 
Luftfartøjschefkursus (inklusive kon-
trol) 

3 år 

Periodisk træning og kontrol 3 år 

Træning i at operere i begge pilotsæ-
der og kontrol heraf 

3 år 

Rutine (se OPS 1.970) 15 måneder 
Rute- og flyvepladskendskab 
(se OPS 1.975) 

3 år 

Træning og kvalifikationer til at ud-
føre bestemte operationer, hvor dette 
kræves i OPS (f.eks. ETOPS KAT. 
II/III-operationer) 

3 år 

Træning i håndtering af farligt gods, 
hvor dette er relevant 

3 år 
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Tabel 4 

Dokumentation vedrørende kabinebesætning 

Dokumentation vedrørende kabinebesætning 
Flyve-, tjeneste- og hviletid 
samt hviletid 

15 måneder 

Grundtræning, omskoling 
og forskelstræning (inklusi-
ve kontrol) 

Så længe kabinebesætningsmed-
lemmet er ansat af luftfartsfore-
tagendet 

Periodisk træning og genop-
friskningstræning (inklusive 
kontrol) 

Indtil 12 måneder efter, at kabi-
nebesætningsmedlemmets an-
sættelse i luftfartsforetagendet er 
ophørt 

Træning i håndtering af far-
ligt gods, hvor dette er rele-
vant 

3 år 

 

Tabel 5 

Dokumentation for andet operativt personale 

Dokumentation for andet operativt personale 
Trænings/kvalifikations-
dokumentation for andet 
personale, for hvilket der i 
OPS kræves et godkendt 
træningsprogram 

De sidste 2 registre-
rede træningsforløb 

 

Tabel 6 

Anden dokumentation 

Anden dokumentation 
Dokumentation for 
kosmiske strålings- og 
solstrålingsdoser 

Indtil 12 måneder efter, at 
besætningsmedlemmets 
ansættelse i luftfartsforeta-
gendet er ophørt 

Kvalitetssystemdata 5 år 
Transportdokument 
for farligt gods 

3 måneder efter afslutnin-
gen af flyvningen 

Checkliste vedr. mod-
tagelse af farligt gods 

3 måneder efter afslutnin-
gen af flyvningen 
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SUBPART Q 

FLYVE- OG TJENESTETIDSBEGRÆNSNINGER SAMT HVILEBESTEMMELSER 
 

OPS 1.1090 

Formål og anvendelsesområde 
 

1. Luftfartsforetagendet skal udarbejde en plan for besætningsmedlemmers flyve- og tje-

nestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser. 
 

2.  Luftfartsforetagendet skal sikre følgende for alle sine flyvninger: 

 

2.1. Planen for flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser skal være i 
overensstemmelse med 

 

a) bestemmelserne i denne subpart og 
 

b) eventuelle bestemmelser, som myndigheden i overensstemmelse med denne sub-

part anvender til opretholdelse af sikkerheden. 
 

2.2. Flyvninger skal planlægges således, at de er afsluttet inden for den fastsatte flyvetjene-

steperiode, hvori der medregnes den nødvendige tid til forberedelse af flyvningen, selve 
flyvetiden og turnaround-tiden. 

 

2.3. Der skal udarbejdes tjenesteplaner, som bekendtgøres i så god tid i forvejen, at besæt-
ningsmedlemmerne kan planlægge fyldestgørende hviletid. 
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3.  Luftfartsforetagendets ansvar 

 
3.1.  Luftfartsforetagendet skal udpege en hjemmebase for hvert besætningsmedlem. 

 

3.2. Luftfartsforetagendet forventes at kende sammenhængen mellem hyppighed af og møn-
ster for flyvetjenesteperioder og hvileperioder og at tage behørigt hensyn til den akku-

mulerede virkning af lang tjenestetid med minimumshvileperioder. 

 
3.3. Luftfartsforetagendet skal tildele tjenestetid således, at der undgås uhensigtsmæssig 

praksis såsom skiftevis dag- og nattjeneste eller positionering af besætningsmedlem-

merne på en sådan måde, at der opstår alvorlig forstyrrelse af det normale 

søvn/arbejdsmønster. 
 

3.4. Luftfartsforetagendet skal planlægge lokale tjenestefri perioder og på forhånd underrette 

besætningsmedlemmerne herom. 
 

3.5. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvileperioden er tilstrækkelig lang til, at besætningen 

overvinder virkningerne af forudgående tjenestetider og er veludhvilet ved påbegyndel-
sen af den efterfølgende flyvetjenesteperiode. 

 

3.6. Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvetjenesteperioderne planlægges på en sådan må-
de, at besætningsmedlemmerne er tilstrækkeligt udhvilede, således at de under alle for-

hold kan udføre deres arbejde på et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. 

 
4.  Besætningsmedlemmers ansvar 

 

4.1. Et besætningsmedlem må ikke udføre opgaver i en flyvemaskine, såfremt vedkommen-
de er vidende om, at han/hun er træt eller kan formodes at komme til at lide af træthed, 

eller såfremt vedkommende føler sig uarbejdsdygtig i en sådan grad, at flyvningen kan 

blive bragt i fare. 
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4.2. Besætningsmedlemmer skal i størst mulig udstrækning gøre brug af de disponible hvi-

lemuligheder og -faciliteter og tilbringe deres hvileperioder på passende måde. 
 

5.  Civile luftfartsmyndigheders ansvar 

 
5.1.  Undtagelser 

 

5.1.1. Under iagttagelse af artikel 8 kan myndigheden i overensstemmelse med gældende love 
og procedurer i de berørte medlemsstater og i samråd med de berørte parter tillade und-

tagelser fra kravene i denne subpart. 

 

5.1.2. Ethvert luftfartsforetagende skal under anvendelse af sine operationelle erfaringer og 
under hensyntagen til andre relevante faktorer som for eksempel den foreliggende vi-

denskabelige viden påvise over for myndigheden, at anmodninger om undtagelser sva-

rer til et fyldestgørende sikkerhedsniveau. 
 

Om nødvendigt ledsages sådanne undtagelser af passende foranstaltninger til nedsættel-

se af risikoen. 
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OPS 1.1095 

Definitioner 
 

I denne forordning gælder følgende definitioner: 

 
1.1. Udvidet flyvebesætning: 

 

En flyvebesætning, der består af flere personer end det påkrævede mindsteantal for den på-
gældende flyvemaskine, og hvor hvert besætningsmedlem kan forlade sin post og blive erstat-

tet af et andet passende kvalificeret flyvebesætningsmedlem. 

 

1.2. Bloktid: 
 

Tidsrummet mellem en flyvemaskines første manøvrering fra standpladsen med henblik på 

start og til parkering af flyvemaskinen på standpladsen og standsning af alle motorer eller 
propeller. 

 

1.3. Pause: 
 

En periode, der tæller som tjenesteperiode, men hvori besætningsmedlemmet fritages for alle 

opgaver, og som er kortere end en hvileperiode. 
 

1.4. Tjeneste: 

 

Enhver opgave, som et besætningsmedlem skal udføre i forbindelse med en AOC-indehavers 

virksomhed. Medmindre der er fastsat specifikke regler i denne forordning, fastlægger myn-

digheden, hvorvidt og i hvilken udstrækning standby skal betragtes som tjeneste. 
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1.5. Tjenesteperiode: 

 

En periode, der begynder, når et besætningsmedlem af luftfartsforetagendet pålægges at påbe-

gynde tjeneste, og som slutter, når besætningsmedlemmet fritages for alle opgaver. 

 

1.6. Flyvetjenesteperiode (FDP): 

 

En flyvetjenesteperiode (FDP) er en hvilken som helst periode, hvor en person udfører opga-

ver i et luftfartøj som medlem af besætningen. FDP begynder, når et luftfartsforetagende an-

moder et besætningsmedlem om at møde til en flyvning eller en række af flyvninger; den op-

hører ved afslutningen af den sidste flyvning, hvor vedkommende er tjenestegørende besæt-

ningsmedlem. 

 

1.7. Hjemmebase: 

 

En for besætningsmedlemmet af luftfartsforetagendet angivet lokalitet, hvor besætningsmed-

lemmet normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode eller en række af tjenesteperioder, 

og hvor luftfartsforetagendet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvarte-

ring af det pågældende besætningsmedlem. 

 

1.8. Lokal dag: 

 

En 24 timers periode, der begynder kl. 00.00 lokal tid. 

 

1.9. Lokal nat: 

 

En otte timers periode mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 lokal tid. 
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1.10. En enkelt dag fri fra tjeneste: 

 

En enkelt dag fri fra tjeneste omfatter to lokale nætter. Der kan indgå en hvileperiode som en 

del af en dag fri fra tjeneste. 

 

1.11. Tjenestegørende besætningsmedlem: 

 

Et besætningsmedlem, der udfører sine opgaver i et luftfartøj under en flyvning eller under en 

hvilken som helst del af en flyvning. 

 

1.12. Positionering: 

 

Befordring på et luftfartsforetagendes foranledning af et ikke-tjenestegørende besætningsmed-

lem fra sted til sted, dog ikke rejsetid. Rejsetid defineres som 

 

– den tid, der medgår til befordring fra hjemmet til et angivet mødested og vice versa, 

samt 

 

– den tid, der medgår til lokal transfer fra et hvilested til påbegyndelse af tjenesten og vice 

versa. 

 

1.13. Hvileperiode: 

 

En uafbrudt og nærmere bestemt periode, hvor et besætningsmedlem er fritaget for al tjeneste 

og for standby i lufthavn. 
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1.14. Standby: 

 

En nærmere bestemt periode, hvor et besætningsmedlem på luftfartsforetagendets forlangende 

skal stå til rådighed for at modtage indkaldelse til flyvning, positionering eller anden tjeneste 

uden mellemliggende hvileperiode. 

 

1.15. Window of Circadian Low (WOCL): 

 

WOCL er tidsfasen fra kl. 02.00 til 05.59. Inden for tre sammenhængende tidszoner er WOCL 

hjemmebasens tidszone. Uden for disse tre tidszoner refererer WOCL til hjemmebasens tids-

zone i de første 48 timer efter afgangen fra hjemmebasens tidszone og derefter til den lokale 

tid. 

 

OPS 1.1100 

Flyve- og tjenestetidsbegrænsninger 

 

1.1. Akkumuleret antal tjenestetimer 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at det samlede antal tjenesteperioder, som et besætningsmed-

lem skal gøre tjeneste i, ikke overstiger 

 

a) 190 tjenestetimer i 28 på hinanden følgende dage fordelt så jævnt som muligt over den-

ne periode 

 

b) 60 tjenestetimer i 7 på hinanden følgende dage. 
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1.2. Begrænsning af den samlede bloktid 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at den samlede bloktid for flyvninger, hvor et individuelt be-

sætningsmedlem er tjenestegørende besætningsmedlem, ikke overstiger 

 

a) 900 bloktimer i et kalenderår 

 

b) 100 bloktimer i 28 på hinanden følgende dage. 

 

OPS 1.1105 

Maksimal daglig flyvetjenesteperiode (FDP) 

 

1.1. Denne OPS gælder ikke for flyvninger med én pilot i flyvemaskinen og for ambulanceflyv-

ninger. 

 

1.2. Luftfartsforetagendet skal angive mødetider, som på realistisk vis afspejler den nødvendige 

tid til sikkerhedsmæssige opgaver på jorden godkendt af myndigheden. 

 

1.3. Den maksimale basis-FDP pr. dag er 13 timer. 

 

1.4. For hver sektor regnet fra den tredje sektor og fremefter nedskæres disse 13 timer med 

30 minutter, dog maksimalt to timer i alt. 
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1.5. Når FDP påbegyndes i WOCL-tidsfasen, nedskæres den i punkt 1.3 og 1.4 anførte maksimale 

tid med 100% af den tid, som FDP strækker sig ind i WOCL-tidsfasen med maksimalt to ti-

mer. Når FDP afsluttes inden for eller helt omfatter WOCL-tidsfasen, nedskæres den i 

punkt 1.3 og 1.4 anførte maksimale FDP med 50% af den tid, FDP strækker sig ind i WOCL. 

 

2. Forlængelse 

 

2.1. Den maksimale daglige FDP kan forlænges med op til en time. 

 

2.2. Forlængelse er ikke tilladt for en basis-FDP, der omfatter seks eller flere sektorer. 

 

2.3. Når en FDP strækker sig ind i WOCL-tidsfasen med op til to timer, er forlængelser begrænset 

til fire sektorer. 

 

2.4. Når en FDP strækker sig ind i WOCL-tidsfasen med mere end to timer, er forlængelser be-

grænset til to sektorer. 

 

2.5. Det maksimale antal forlængelser er to i løbet af syv på hinanden følgende dage. 

 

2.6. Når der planlægges forlængelse af en FDP, forøges minimumshvileperioden enten med to ti-

mer før og efter flyvningen, eller også forøges hvileperioden efter flyvningen med fire timer. 

Når forlængelserne sker i forbindelse med flere på hinanden følgende FDP'er, skal hvileperio-

derne før og efter de to flyvninger hænge sammen. 
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2.7. Når en FDP med forlængelse påbegyndes i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 04.59, begrænser 

luftfartsforetagendet FDP til 11,45 timer. 

 

3. Kabinebesætning 

 

3.1. Når en kabinebesætning indkaldes til en flyvning eller en serie af flyvninger, kan kabinebe-

sætningens FDP forlænges med forskellen mellem kabinebesætningens og flyvebesætningens 

mødetidspunkt, såfremt forskellen ikke overstiger en time. 

 

4. Operationel robusthed 

 

4.1. Fartplanerne skal være udformet således, at flyvninger kan afsluttes inden for den maksimalt 

tilladte flyvetjenesteperiode. Med henblik herpå træffer luftfartsforetagendet foranstaltninger 

til at ændre fartplanen eller besætningsplanen senest på det tidspunkt, hvor den egentlige 

flyvning overskrider den maksimale FDP på mere end 33% af flyvningerne efter den pågæl-

dende fartplan i den deraf omfattede periode. 

 

5. Positionering 

 

5.1. Al positioneringstid tæller som tjenestetid. 

 

5.2. Positionering efter et mødetidspunkt, men inden en flyvning, indgår som en del af FDP, men 

tæller ikke som en sektor. 

 

5.3. En positioneringssektor, som følger umiddelbart efter en tjenestegørelsessektor, indgår i be-

regningen af minimumshvileperioden som defineret i OPS 1.1110 punkt 1.1 og 1.2 i det føl-

gende. 
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6. Udvidet FDP (opdelt tjeneste) 

 

6.1. Under iagttagelse af artikel 8 kan myndigheden give tilladelse til en flyvning baseret på udvi-

det FDP, hvori der indgår en pause. 

 

6.2. Ethvert luftfartsforetagende skal under anvendelse af sine operationelle erfaringer og under 

hensyntagen til andre relevante faktorer som for eksempel den foreliggende videnskabelige 

viden påvise over for myndigheden, at anmodninger om en udvidet FDP svarer til et fyldest-

gørende sikkerhedsniveau. 

 

OPS 1.1110 

Hvile 

 

1.  Minimumshvile 

 

1.1. Minimumshvileperioden inden en flyvetjenesteperiode, der påbegyndes på hjemmeba-

sen, skal være mindst lige så lang som den forudgående tjenesteperiode, dog mindst 

12 timer. 

 

1.2. Minimumshvileperioden inden en flyvetjenesteperiode, der påbegyndes på et andet sted 

end hjemmebasen, skal være mindst lige så lang som den forudgående tjenesteperiode, 

dog mindst 10 timer. Når en minimumshvileperiode tilbringes på et andet sted end 

hjemmebasen, skal luftfartsforetagendet sikre mulighed for søvn i otte timer under be-

hørig hensyntagen til fornøden rejsetid samt andre fysiologiske behov. 
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1.3. Luftfartsforetagendet skal sikre, at tidszoneforskellenes indvirkning på besætningsmed-

lemmerne kompenseres i form af yderligere hvile efter regler fastlagt af myndigheden 

under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 8. 

 

1.4.1. Uanset punkt 1.1 og 1.2 og under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 8 kan myndig-

heden give tilladelse til ordninger vedrørende reducerede hvileperioder. 

 

1.4.2. Ethvert luftfartsforetagende skal under anvendelse af sine operationelle erfaringer og 

under hensyntagen til andre relevante faktorer som for eksempel den foreliggende vi-

denskabelige viden påvise over for myndigheden, at anmodninger om ordninger vedrø-

rende reducerede hvileperioder svarer til et fyldestgørende sikkerhedsniveau. 

 

2.  Hvileperioder 

 

2.1. Luftfartsforetagendet skal sikre, at den i det foregående beskrevne minimumshvileperi-

ode forøges periodevis til en ugentlig hvileperiode bestående af 36 timer inklusive to 

lokale nætter, således at der aldrig går mere end 168 timer mellem afslutningen af en 

ugentlig hvileperiode og påbegyndelsen af den næste. Som en undtagelse fra 

OPS 1.1095, punkt 1.9 kan myndigheden beslutte, at den anden af disse lokale nætter 

kan starte fra kl. 20.00, hvis den ugentlige hvileperiode har en varighed på mindst 

40 timer. 
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OPS 1.1115 

Udvidelse af flyvetjenesteperioder på grund af hvile under flyvning 

 

1. Under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 8 og såfremt luftfartsforetagendet under anven-

delse af sine operationelle erfaringer og under hensyntagen til andre relevante faktorer som 

for eksempel den foreliggende videnskabelige viden over for myndigheden påviser, at dets 

anmodninger svarer til et fyldestgørende sikkerhedsniveau, gælder følgende: 

 

1.1. Udvidet flyvebesætning 

 

Myndigheden fastsætter, hvilke krav der gælder i forbindelse med udvidet basisflyvebesæt-

ning, når flyvetjenesteperioden udvides ud over det i OPS 1.1105 anførte. 

 

1.2. Kabinebesætning 

 

Myndigheden fastsætter, hvilke krav der gælder i forbindelse med minimumshviletiden under 

flyvningen for kabinebesætningsmedlemmer, når FDP strækker sig ud over det i OPS 1.1105 

anførte. 
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OPS 1.1120 

Uforudsete omstændigheder under gennemførelsen af den 

egentlige flyvning – Luftfartøjschefens beføjelser 

 

1. Under hensyntagen til behovet for nøje kontrol med de i det følgende beskrevne tilfælde 

kan under gennemførelsen af den egentlige flyvning, som påbegyndes ved mødetids-

punktet, de i denne subpart anførte grænser for flyvetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder 

ændres i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Enhver ændring af denne art skal kun-

ne accepteres af luftfartøjschefen efter drøftelse med alle de øvrige besætningsmedlem-

mer og i alle tilfælde være i overensstemmelse med følgende: 

 

1.1. Den maksimale FDP, der er nævnt i OPS 1.1105 punkt 1.3, må ikke forøges med mere 

end to timer, medmindre flyvebesætningen er blevet udvidet. I så fald kan den maksi-

male flyvetjenesteperiode forøges med højst tre timer. 

 

1.1.2. Hvis der i den sidste sektor inden for en FDP indtræffer uforudsete omstændigheder ef-

ter start, hvorved den tilladte forøgelse overskrides, kan flyvningen fortsætte til det 

planlagte bestemmelsessted eller til en alternativ flyveplads. 
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1.1.3. I tilfælde af sådanne omstændigheder kan hvileperioden efter FDP nedskæres, men al-

drig til mindre end den i OPS 1.1110, punkt 1.2, i denne subpart fastsatte minimumspe-

riode. 

 

1.2. Under særlige omstændigheder, som kan føre til alvorlig træthed, skal luftfartøjschefen 

efter drøftelse med de berørte besætningsmedlemmer, nedskære den faktiske flyvetjene-

stetid og/eller forøge hvileperioden for at undgå enhver negativ indvirkning på flyvesik-

kerheden. 

 

1.3.  Luftfartsforetagendet skal sikre følgende: 

 

1.3.1. Luftfartøjschefen skal forelægge luftfartsforetagendet en beretning, når en FDP forøges 

efter luftfartøjschefens skøn, eller når en hvileperiode nedskæres under gennemførelsen 

af den egentlige flyvning. 

 

1.3.2. Når forøgelsen af en FDP eller nedskæringen af en hvileperiode overstiger én time, skal 

der senest 28 dage herefter fremsendes kopi af beretningen til myndigheden med tilfø-

jelse af luftfartsforetagendets kommentarer. 

 

OPS 1.1125 

Standby 

 

1.  Standby i lufthavn 

 

1.1. Et besætningsmedlem er på standby i lufthavn fra mødetidspunktet på det normale mø-

dested og til afslutningen af den angivne standby-periode. 

 

1.2.  Standby i lufthavn skal medregnes fuldt ud i den samlede tjenestetid. 
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1.3. Hvis standby i lufthavn umiddelbart efterfølges af flyvetjeneste, skal forholdet mellem 

en sådan standby i lufthavn og flyvetjenestetiden defineres nærmere af myndigheden. I 

sådanne tilfælde lægges standby i lufthavn til den tjenesteperiode, der er omhandlet i 

OPS 1.1110, punkt 1.1 og 1.2, med henblik på beregning af minimumshvileperioden. 

 

1.4. Hvis standby i lufthavn ikke fører til flyvetjeneste, efterfølges den mindst af en hvilepe-

riode, som fastlagt af myndigheden. 

 

1.5. Når besætningsmedlemmer er på standby i lufthavn, stiller luftfartsforetagendet et roligt 

og komfortabelt sted til rådighed, hvortil offentligheden ikke har adgang. 

 

2.  Andre former for standby (herunder standby på hotel) 

 

2.1. Under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 8 reguleres alle andre former for standby 

af myndigheden, som tager hensyn til følgende: 

 

2.1.1.  Alle aktiviteter skal opføres i en fortegnelse og/eller meddeles på forhånd. 

 

2.1.2. Tidspunktet for påbegyndelse og afslutning af standby skal defineres nærmere og med-

deles på forhånd. 

 

2.1.3. Den maksimale varighed af enhver standby andre steder end et angivet mødested skal 

bestemmes. 
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2.1.4. Under hensyntagen til hvilefaciliteter for besætningsmedlemmer og andre relevante fak-

torer skal forholdet mellem standby og flyvetjenestetiden efter standby-perioden define-

res nærmere. 

 

2.1.5. Beregning af standby-tid i forbindelse med akkumulerede tjenestetimer skal defineres 

nærmere. 

 

OPS 1.1130 

Forplejning 

 

Der skal være mulighed for at indtage mad og drikke for at undgå enhver uheldig påvirkning af et 

besætningsmedlems præstationsevne, og navnlig når FDP overstiger seks timer. 

 

OPS 1.1135 

Registrering af flyvetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder 

 

1. Luftfartsforetagendet skal sikre, at der for hvert besætningsmedlem foretages en registrering 

af 

 

a) bloktider 

 

b) påbegyndelse, varighed og afslutning af hver tjeneste- eller flyvetjenesteperiode 
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c) hvileperioder og dage med fritagelse for alle opgaver, 

 

og at oplysningerne ajourføres, så kravene i denne subpart sikres overholdt. Der stilles kopi af 

disse oplysninger til rådighed for besætningsmedlemmet efter anmodning herom. 

 

2. Hvis luftfartsforetagendets registreringer i henhold til punkt 1 ikke omfatter alle besætnings-

medlemmets flyvetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder, skal besætningsmedlemmet individuelt 

føre regnskab over sine 

 

a) bloktider 

 

b) påbegyndelse, varighed og afslutning af hver tjeneste- eller flyvetjenesteperiode 

 

c) hvileperioder og dage med fritagelse for alle opgaver. 

 

3. Inden et besætningsmedlem påbegynder en flyvetjenesteperiode, forelægger det på forlangen-

de sine registreringer for det luftfartsforetagende, som gør brug af vedkommendes arbejds-

kraft. 

 

4. Oplysningerne skal opbevares i mindst 15 kalendermåneder regnet fra datoen for sidste rele-

vante indførelse af data eller længere, hvis dette kræves efter national ret. 

 

5. Alle luftfartøjschefens beretninger om tilfælde, hvor flyvetjenesteperioder og flyvetid er ble-

vet forlænget, og hvor hvileperioder er blevet nedskåret, skal desuden opbevares separat af 

luftfartsforetagendet i mindst seks måneder derefter. 
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SUBPART R 

LUFTTRANSPORT AF FARLIGT GODS 

 

OPS 1.1150 

Terminologi 

 

a) De betegnelser, der anvendes i denne subpart, har følgende betydning: 

 

1) Acceptcheckliste (Acceptance Check List). Et dokument, der anvendes som en hjælp til 

at udføre en kontrol af det udvendige udseende af forsendelser af farligt gods og af de 

tilhørende dokumenter for at fastslå, at alle de relevante krav er overholdt. 

 

2) Fragtluftfartøj. Ethvert luftfartøj, som medfører gods eller ejendele, men ikke passage-

rer. I denne forbindelse betragtes følgende personer ikke som passagerer: 

 

i) et besætningsmedlem, 

 

ii) en ansat i luftfartsforetagendet, som har opnået tilladelse og befordres i overens-

stemmelse med de instruktioner, der er indeholdt i driftshåndbogen, 

 

iii) en bemyndiget repræsentant for en myndighed eller 

 

iv) en person, der udfører opgaver, som vedrører en bestemt forsendelse om bord. 
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3) Havari med farligt gods. En begivenhed under eller i tilknytning til transport af farligt 

gods, som resulterer i, at en person pådrager sig en dødbringende eller alvorlig kvæstel-

se, eller at der forvoldes større skader på ejendom. 

 

4) Hændelse med farligt gods. En begivenhed, som ikke er et havari med farligt gods, men 

som finder sted under eller i tilknytning til transport af farligt gods, og som ikke nød-

vendigvis forekommer om bord på et luftfartøj, men som resulterer i kvæstelse af en 

person, skader på ejendom, brand, beskadigelse, udslip, væskeudsivning eller stråling 

eller i et andet bevis på, at emballagens fuldstændighed ikke er opretholdt. Enhver begi-

venhed i relation til transport af farligt gods, som i alvorlig grad bringer luftfartøjet eller 

de ombordværende i fare, anses ligeledes for at udgøre en hændelse med farligt gods. 

 

5) Transportdokument for farligt gods. Et dokument, som er foreskrevet i de tekniske in-

struktioner. Dokumentet udfyldes af den person, som udbyder farligt gods til lufttrans-

port, og det indeholder oplysninger om det pågældende farlige gods. Dokumentet inde-

holder en underskrevet erklæring, som angiver, at det farlige gods er fyldestgørende og 

nøjagtigt beskrevet med angivelse af de korrekte tekniske betegnelser og FN/ID-numre, 

og at godset er korrekt klassificeret, emballeret, mærket, adresseret og i transportegnet 

stand. 

 

6) Fragtcontainer. En fragtcontainer er et stykke transportmateriel til radioaktive materia-

ler, som er konstrueret til at lette transport af disse materialer enten emballerede eller 

uemballerede via en eller flere transportformer. (Note: se container (Unit Load Device) i 

de tilfælde, hvor det farlige gods ikke er radioaktive materialer). 

 

7) Speditør. Et agentur, som på vegne af luftfartsforetagendet udfører alle eller visse af 

sidstnævntes funktioner, herunder modtagelse, lastning, losning, omladning og anden 

ekspedition af passagerer eller last. 
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8) ID-nummer. Et midlertidigt identifikationsnummer til et stykke farligt gods, som ikke 

har fået tildelt et FN-nummer. 

 

9) Sampakning (overpack). En pakke, der indeholder et eller flere kolli, og som udgør en 

enhed, der benyttes af samme afsender for at lette ekspedition og opbevaring. (Note: 

container (unit load device) indgår ikke i denne definition). 

 

10) Kolli. Det færdige produkt af indpakningsprocessen, dvs. emballage med indhold, såle-

des som dette foreligger klart til transport. 

 

11) Emballage. Beholdere og andre dele eller materialer, der er nødvendige, for at beholde-

ren kan opfylde sin funktion som transportbeholder, og som er nødvendige for at sikre 

opfyldelsen af kravene til emballering. 

 

12) Korrekt teknisk betegnelse. Det navn, der skal anvendes til at beskrive en bestemt gen-

stand eller et bestemt stof i alle forsendelsesdokumenter og anmeldelser, og, hvor det er 

relevant, på emballagen. 

 

13) Alvorlig kvæstelse. En kvæstelse, som en person har pådraget sig ved en ulykke, og 

 

i) som nødvendiggør indlæggelse på hospital i mere end 2 døgn, hvis indlæggelse 

sker senest 7 dage efter den dag, hvor personen blev kvæstet, eller 

 

ii) hvorved der sker knoglebrud (bortset fra ukomplicerede brud på fingre, tæer eller 

næse), eller 
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iii) hvorved der er fremkommet alvorlig blødning, nerve-, muskel- eller seneskade, el-

ler 

 

iv) hvorved der er sket kvæstelse af et indre organ, eller 

 

v) hvorved der er sket 2. eller 3. gradsforbrændinger eller forbrændinger, der dækker 

mere end 5% af kroppen, eller 

 

vi) hvorved der er sket bevislig udsættelse for smitsomme stoffer eller skadelig strå-

ling. 

 

14) Oprindelsesland. Det land, inden for hvis territorium det farlige gods først blev lastet på 

et luftfartøj. 

 

15) Tekniske instruktioner. Den seneste gældende udgave af de tekniske instruktioner for 

sikker lufttransport af farligt gods (dok. 9284-AN/905), inklusive tillægget og eventuel-

le tilføjelser, som er godkendt og offentliggjort ved Rådet for Organisationen for Inter-

national Civil Luftfarts afgørelse. 

 

16) FN-nummer. Det firecifrede tal, der er tildelt af FN's Ekspertudvalg for Transport af 

Farligt Gods med henblik på identificering af et stof eller en bestemt gruppe af stoffer. 

 

17) Container (Unit Load Device). Enhver type luftfartøjscontainer, luftfartøjspalet med net 

eller luftfartøjspalet med net over en plastboble. (Note: sampakning indgår ikke i denne 

definition. Med hensyn til containere, som indeholder radioaktive materialer, henvises 

der til definitionen af fragtcontainer). 
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OPS 1.1155 

Godkendelse til transport af farligt gods 

 

Luftfartsforetagendet må ikke transportere farligt gods, medmindre myndigheden har givet tilladel-

se hertil. 

 

OPS 1.1160 

Anvendelsesområde 

 

a) Luftfartsforetagendet skal i alle tilfælde, hvor der transporteres farligt gods, overholde be-

stemmelserne i de tekniske instruktioner, uanset om flyvningen helt eller delvist udføres inden 

for eller helt udføres uden for en stats territorium. 

 

b) Genstande og stoffer, som ellers ville være klassificeret som farligt gods, er ikke omfattet af 

bestemmelserne i denne subpart i det omfang, dette er angivet i de tekniske instruktioner, un-

der forudsætning af 

 

1) at det er nødvendigt, at de forefindes om bord på flyvemaskinen i overensstemmelse 

med de gældende bestemmelser eller af operative årsager, 

 

2) at de transporteres som cateringleverancer eller kabinebetjeningsforsyninger, 

 

3) at de transporteres med henblik på anvendelse under flyvningen som veterinære hjæl-

pemidler eller som aflivningsmiddel til dyr, 

 

4) at de transporteres med henblik på anvendelse som medicinske hjælpemidler til en pati-

ent under flyvningen under forudsætning af 

 

i) at der specielt til formålet er blevet fremstillet trykflasker til at rumme og trans-

portere den bestemte luftart, 
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ii) at lægemidler, medicin og andre medicinske stoffer er under kontrol af uddannet 

personale i den periode, i hvilken de er i anvendelse på flyvemaskinen, 

 

iii) at udstyr, der indeholder våde batterier, opbevares og om nødvendigt sikres i op-

retstående stilling for at forhindre udsivning af elektrolytten, og 

 

iv) at der er truffet hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at anbringe og 

sikre alt udstyr under start og landing og på ethvert andet tidspunkt, når luftfar-

tøjschefen skønner det nødvendigt af sikkerhedshensyn, eller 

 

5) at de medføres af passagerer eller besætningsmedlemmer. 

 

c) Genstande og stoffer, der er beregnet som erstatning for de i ovenstående punkt b)1) og b)2) 

nævnte genstande og stoffer, skal transporteres på flyvemaskinen som angivet i de tekniske 

instruktioner. 

 

OPS 1.1165 

Begrænsninger for transport af farligt gods 

 

a) Luftfartsforetagendet skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at genstande og 

stoffer, der udtrykkeligt er nævnt ved navn eller ved fællesbetegnelse i de tekniske instruktio-

ner som genstande eller stoffer, det under alle omstændigheder er forbudt at transportere med 

luftfartøj, ikke transporteres med nogen flyvemaskine. 
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b) Luftfartsforetagendet skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at genstande og 

stoffer eller andet gods, som er angivet i de tekniske instruktioner som forbudte at transportere 

under normale omstændigheder, udelukkende transporteres, når 

 

1) disse af de berørte stater er undtaget i henhold til bestemmelserne i de tekniske instruk-

tioner, eller 

 

2) de tekniske instruktioner angiver, at disse kan transporteres i henhold til en godkendelse 

udstedt af oprindelseslandet. 

 

OPS 1.1170 

Klassificering 

 

Luftfartsforetagendet skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at genstande og stoffer 

klassificeres som farligt gods som angivet i de tekniske instruktioner. 

 

OPS 1.1175 

Emballering 

 

Luftfartsforetagendet skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at farligt gods emballeres 

som angivet i de tekniske instruktioner. 

 

OPS 1.1180 

Etikettering og mærkning 

 

a) Luftfartsforetagendet skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at kolli, sampak-

ninger og fragtcontainere er etiketteret og mærket som angivet i de tekniske instruktioner. 
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b) Såfremt der transporteres farligt gods på en flyvning, som helt eller delvist finder sted uden 

for en stats territorium, skal etikettering og mærkning være affattet på engelsk i tillæg til 

eventuelle andre sproglige krav. 

 

OPS 1.1185 

Transportdokument for farligt gods 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at farligt gods er ledsaget af et transportdokument for farligt 

gods, medmindre andet er angivet i de tekniske instruktioner. 

 

b) Såfremt der transporteres farligt gods på en flyvning, som helt eller delvist finder sted uden 

for en stats territorium, skal transportdokumentet for farligt gods være affattet på engelsk i til-

læg til eventuelle andre sproglige krav. 

 

OPS 1.1195 

Modtagelse af farligt gods 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke modtage farligt gods til lufttransport, medmindre luftfartsfore-

tagendet har inspiceret kolliet, sampakningen eller fragtcontaineren med det farlige gods i 

overensstemmelse med procedurerne for modtagelse af farligt gods i de tekniske instruktio-

ner. 

 

b) Luftfartsforetagendet eller dettes speditør skal anvende en kontrolliste ved modtagelse af far-

ligt gods. Denne kontrolliste skal muliggøre kontrol af alle relevante oplysninger og skal være 

affattet i en sådan form, at det er muligt at registrere resultaterne af denne kontrol ved modta-

gelsen af farligt gods manuelt, mekanisk eller ved hjælp af edb. 
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OPS 1.1200 

Inspektion for tegn på skade, lækage eller forurening 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at kolli, sampakninger og fragtcontainere inspiceres for tegn på lækage eller skade, 

umiddelbart før de lastes på en flyvemaskine eller i en container som angivet i de tekni-

ske instruktioner, 

 

2) at en container ikke lastes på en flyvemaskine, medmindre den er inspiceret som påbudt 

i de tekniske instruktioner og fundet fri for ethvert tegn på lækage fra eller skade på det 

farlige gods, den indeholder 

 

3) at utætte eller beskadigede kolli, sampakninger eller fragtcontainere ikke lastes på en 

flyvemaskine, 

 

4) at ethvert kolli med farligt gods, som er lastet på en flyvemaskine, og som viser sig at 

være beskadiget eller utæt, fjernes, eller at der træffes foranstaltninger med henblik på 

at dette kolli fjernes af en relevant myndighed eller organisation. Den resterende del af 

forsendelsen skal i så fald inspiceres for at sikre, at den er i egnet stand til transport, og 

at der ikke er sket skade på eller forurening af flyvemaskinen eller dennes ladning, og 

 

5) at kolli, sampakninger og fragtcontainere inspiceres for tegn på skade eller lækage ved 

losningen fra flyvemaskinen eller fra en container, og at området, hvor det farlige gods 

var anbragt, inspiceres for skade eller forurening, hvis der er tegn på skade eller lækage. 
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OPS 1.1205 

Fjernelse af forurening 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at enhver forurening, der konstateres som følge af lækage fra eller skade på farligt gods, 

ufortøvet fjernes, og 

 

2) at en flyvemaskine, som er blevet forurenet af radioaktivt stof, straks tages ud af trafik 

og ikke indsættes i trafik igen, før strålingsniveauet på enhver tilgængelig overflade og 

den forurening, der kan fjernes, ikke overstiger de værdier, der er angivet i de tekniske 

instruktioner. 

 

OPS 1.1210 

Begrænsninger for lastning 

 

a) Passagerkabine og cockpit. Luftfartsforetagendet skal sikre, at farligt gods ikke transporteres i 

en flyvemaskines passagerkabine, hvori der befinder sig passagerer, eller i cockpittet, med-

mindre andet er angivet i de tekniske instruktioner. 

 

b) Fragtrum. Luftfartsforetagendet skal sikre, at farligt gods lastes, adskilles, stuves og sikres på 

flyvemaskinen som angivet i de tekniske instruktioner. 

 

c) Farligt gods, som kun må transporteres med fragtluftfartøj. Luftfartsforetagendet skal sikre, at 

kolli med farligt gods, som ifølge mærkningen kun må transporteres med fragtluftfartøj, 

transporteres med fragtluftfartøj og lastes som angivet i de tekniske instruktioner. 
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OPS 1.1215 

Afgivelse af oplysninger 

 

a) Oplysninger til jordpersonale. Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at jordpersonalet gives oplysninger, som gør det muligt for dette personale at udføre si-

ne opgaver i forbindelse med transporten af farligt gods, herunder de foranstaltninger, 

der skal træffes i tilfælde af hændelser og havarier, som omfatter farligt gods, og 

 

2) at de i ovenstående underpunkt a)1) omhandlede oplysninger, hvor det er relevant, også 

gives til speditøren. 

 

b) Oplysninger til passagerer og andre personer. 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, at passagerne som foreskrevet i de tekniske instruktio-

ner informeres om de former for gods, som det ikke er tilladt dem at medføre om bord 

på en flyvemaskine. 

 

2) Luftfartsforetagendet og, hvor det er relevant, foretagendets speditør skal sikre, at der på 

fragtmodtagelsesstederne forefindes opslag med oplysninger om transporten af farligt 

gods. 

 

c) Oplysninger til besætningsmedlemmer. Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogen 

indeholder oplysninger, som sætter besætningsmedlemmerne i stand til at udføre deres opga-

ver med hensyn til transport af farligt gods, herunder de foranstaltninger, som skal træffes i 

tilfælde af, at der opstår nødsituationer, som omfatter farligt gods. 
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d) Oplysninger til luftfartøjschefen. Luftfartsforetagendet skal sikre, at luftfartøjschefen forsynes 

med skriftlige informationer som angivet i de tekniske instruktioner. (Jf. tabel 1 i bilag 1 til 

OPS 1.1065 vedrørende opbevaringsperiode for dokumenter). 

 

e) Informationer i tilfælde af en flyvehændelse eller et flyvehavari. 

 

1) Et luftfartsforetagende, som opererer en flyvemaskine, der bliver indblandet i en flyve-

hændelse, skal efter anmodning afgive alle de oplysninger, som kræves for mest muligt 

at begrænse de risici, en hvilken som helst skade på det farlige gods om bord på flyve-

maskinen kunne fremkalde. 

 

2) Et luftfartsforetagende, som opererer en flyvemaskine, der bliver indblandet i et flyve-

havari, skal hurtigst muligt underrette vedkommende myndighed i den stat, hvori flyve-

havariet indtraf, om alt farligt gods, der medføres. 

 

OPS 1.1220 

Træningsprogrammer 

 

a) Luftfartsforetagendet skal som foreskrevet i de tekniske instruktioner udarbejde og ajourføre 

personaletræningsprogrammer, som skal godkendes af myndigheden. 
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b) Luftfartsforetagender, som ikke er indehavere af en varig godkendelse til at transportere far-

ligt gods. Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at personale, som er beskæftiget med almindelig fragt- og bagagehåndtering, er uddan-

net i at udføre deres opgaver med hensyn til farligt gods. Denne træning skal som mini-

mum omfatte de områder, der er angivet i kolonne 1 i tabel 1, og skal være tilstrækkeligt 

dybtgående til at sikre, at der opnås erkendelse dels af de risici, der er forbundet med 

farligt gods, dels af, hvordan farligt gods identificeres, og dels af, hvilke krav, der gæl-

der for passagerers medbringelse af farligt gods, og 

 

2) at følgende personale: 

 

i) besætningsmedlemmer, 

 

ii) passagerbetjeningspersonale og 

 

iii) sikkerhedspersonale, som er ansat af luftfartsforetagendet, og som beskæftiger sig 

med kontrol af passagerer og deres bagage, 

 

har modtaget en træning, som mindst skal dække de områder, der er angivet i kolonne 2 

i tabel 1, og som skal være tilstrækkeligt dybtgående til at sikre, at der opnås erkendelse 

dels af de risici, der er forbundet med farligt gods, dels af, hvordan farligt gods identifi-

ceres, og dels af, hvilke krav der gælder for passagerers medbringelse af farligt gods. 
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Tabel 1 

 

TRÆNINGSOMRÅDER 1 2 
Generelle kriterier X X 
Begrænsninger for lufttransport af 
farligt gods 

 X 

Mærkning og etikettering af kolli X X 
Farligt gods i passagerernes bagage X X 
Nødprocedurer X X 

 

Note: "X" angiver et område, der skal omfattes. 

 

c) Luftfartsforetagender, som er indehavere af en varig godkendelse til at transportere farligt 

gods. Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at personale, der er beskæftiget med modtagelse af farligt gods, er uddannet i og er kva-

lificeret til at udføre sine opgaver. Denne træning skal som minimum omfatte de områ-

der, der er angivet i kolonne 1 i tabel 2, og skal være tilstrækkeligt dybtgående til at sik-

re, at personalet kan træffe afgørelser om at modtage eller afvise farligt gods, som ud-

bydes til lufttransport, 

 

2) at personale, der er beskæftiget med ground handling, stuvning og lastning af farligt 

gods, har modtaget en træning, som sætter det pågældende personale i stand til at udføre 

sine opgaver med hensyn til farligt gods. Denne træning skal som minimum omfatte de 

områder, der er angivet i kolonne 2 i tabel 2, og skal være tilstrækkeligt dybtgående til 

at sikre, at der opnås erkendelse dels af de risici, der er forbundet med farligt gods, dels 

af, hvordan farligt gods identificeres, og dels af, og hvordan det håndteres og lastes, 
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3) at personale, der er beskæftiget med almindelig fragt- og bagagehåndtering, har modta-

get en træning, som sætter det pågældende personale i stand til at udføre sine opgaver 

med hensyn til farligt gods. Denne træning skal som minimum omfatte de områder, der 

er angivet i kolonne 3 i tabel 2, og skal være tilstrækkeligt dybtgående til at sikre, at der 

opnås erkendelse dels af de risici, der er forbundet med farligt gods, dels af, hvordan 

farligt gods identificeres, og af, dels hvordan det håndteres og lastes, og hvilke krav der 

gælder for passagerers medbringelse af farligt gods, og 

 

4) at flyvebesætningsmedlemmer har modtaget en træning, som mindst skal omfatte de 

områder, der er angivet i kolonne 4 i tabel 2. Træningen skal være tilstrækkeligt dybtgå-

ende til at sikre, at der opnås erkendelse dels af de risici, der er forbundet med farligt 

gods, dels af, hvordan farligt gods bør transporteres på en flyvemaskine, og 

 

5) at følgende personale: 

 

i) passagerbetjeningspersonale, 

 

ii) sikkerhedspersonale, som er ansat af luftfartsforetagendet, og som beskæftiger sig 

med kontrol af passagerer og deres bagage, og 

 

iii) besætningsmedlemmer, som ikke er flyvebesætningsmedlemmer, har modtaget en 

træning, der som minimum skal omfatte de områder, der er angivet i kolonne 5 i 

tabel 2. Træningen skal være tilstrækkeligt dybtgående til at sikre, at der opnås 

erkendelse dels af de risici, der er forbundet med farligt gods, dels af de krav, der 

gælder for passagerers medbringelse af sådant gods, eller mere generelt medbrin-

gelse af farligt gods på en flyvemaskine. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 469 
BILAG DG C III   DA 

d) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alt personale, der modtager træning, gennemgår en test til 

efterprøvning af forståelsen af deres ansvar. 

 

e) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alt personale, som skal trænes i håndtering af farligt gods, 

modtager periodisk træning med intervaller, som ikke må overstige 2 år. 

 

f) Luftfartsforetagendet skal sikre, at træningen i håndtering af farligt gods registreres fortløben-

de for alt personale, der trænes i overensstemmelse med ovenstående underpunkt d) og som 

fastsat i de tekniske instruktioner. 

 

g) Luftfartsforetagendet skal sikre, at personalet i foretagendets speditionsfirma trænes i over-

ensstemmelse med den relevante kolonne i tabel 1 eller tabel 2. 
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Tabel 2 

TRÆNINGSOMRÅDER 1 2 3 4 5 
Generelle kriterier X X X X X 
Begrænsninger for lufttransport 
af farligt gods 

X X  X X 

Klassificering af farligt gods X     
Fortegnelse over farligt gods X X  X  
Generelle krav til emballering og 
instruktioner om emballering 

X     

Specificering og mærkning af 
emballage 

X     

Mærkning og etikettering af kolli X X X X X 
Dokumentation fra afsender X 

Modtagelse af farligt gods, her-
under brug af kontrolliste 

X 

    

Stuvnings- og lastningsprocedu-
rer 

X X X X  

Inspektioner for tegn på skade 
eller lækage samt procedurer for 
dekontaminering 

X X    

Afgivelse af oplysninger til luft-
fartøjschef 

X X  X  

Farligt gods i passagerernes ba-
gage 

X X X X X 

Nødprocedurer X X X X X X 
 

Note: "X" angiver et område, der skal dækkes. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 471 
BILAG DG C III   DA 

OPS 1.1225 

Indberetning af hændelser og havarier med farligt gods 

 

a) Luftfartsforetagendet skal indberette hændelser og havarier med farligt gods til myndigheden. 

Der skal inden for 72 timer efter begivenheden afgives en foreløbig rapport, medmindre sær-

lige omstændigheder forhindrer dette. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal også give myndigheden indberetning om ikke-angivet eller forkert 

angivet farligt gods, der opdages i fragten eller passagerernes bagage. Der skal inden for 72 

timer efter konstateringen afgives en foreløbig rapport, medmindre særlige omstændigheder 

forhindrer dette. 
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SUBPART S 

SIKKERHED 

 

OPS 1.1235 

Sikkerhedskrav 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at alt berørt personale er gjort bekendt med og opfylder de pågæl-

dende krav i de nationale sikkerhedsprogrammer, som er gældende i luftfartsforetagendets hjem-

sted. 

 

OPS 1.1240 

Træningsprogrammer 

 

Luftfartsforetagendet skal udarbejde, ajourføre og gennemføre godkendte træningsprogrammer, 

som sætter luftfartsforetagendets besætningsmedlemmer i stand til at træffe passende foranstaltnin-

ger for at forebygge ulovlige handlinger såsom sabotage eller kapring af flyvemaskiner og for mest 

muligt at begrænse følgerne af sådanne begivenheder, hvis de skulle finde sted. Træningsprogram-

met skal være foreneligt med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart. Det enkelte besæt-

ningsmedlem skal have viden og kompetence inden for alle relevante elementer i træningspro-

grammet. 

 

OPS 1.1245 

Indberetning af ulovlig handling 

 

Efter en ulovlig handling om bord på en flyvemaskine skal luftfartøjschefen eller, ved forfald, luft-

fartsforetagendet, ufortøvet indgive rapport om denne handling til den relevante lokale myndighed 

og til myndigheden i luftfartsforetagendets hjemsted. 
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OPS 1.1250 
Checkliste vedrørende proceduren for gennemsøgning af flyvemaskiner 

 
Luftfartsforetagendet skal sikre, at der om bord findes en checkliste vedrørende de procedurer, der 
skal følges ved søgning efter bomber eller improviserede eksplosive ladninger (IED) i tilfælde af 
mistanke om sabotage og ved inspektion af flyvemaskinen for skjulte våben, sprængstoffer eller an-
dre farlige genstande, hvis der er velbegrundet mistanke om, at flyvemaskinen kan være målet for 
en ulovlig handling. Checklisten skal suppleres med retningslinjer vedrørende foranstaltninger, der 
skal træffes, hvis en bombe eller en mistænkelig genstand skulle blive fundet, samt oplysninger om 
det sted i den specifikke flyvemaskine, hvor der vil være mindst risiko forbundet ved at anbringe 
bomben, hvis et sådant sted er angivet af typecertifikatindehaveren. 
 

OPS 1.1255 
Sikkerhed i cockpittet 

 
a) I alle flyvemaskiner, som er udstyret med en dør til cockpittet, skal denne dør kunne låses, og 

metoder eller procedurer, som myndigheden kan acceptere, skal være til rådighed eller udar-
bejdes, så kabinebesætningen kan informere flyvebesætningen i tilfælde af mistænkelig akti-
vitet eller brud på sikkerheden i kabinen. 
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b) Alle flyvemaskiner til passagerbefordring med en maksimal certificeret startmasse, som over-
stiger 45 500 kg, eller som har en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 
60 sæder, skal være udstyret med en godkendt cockpitdør, som kan låses og låses op fra begge 
pilotpladser, og som er konstrueret, så den opfylder alle tilbagevirkende operationelle luftdyg-
tighedskrav. Dørens konstruktion må ikke hindre nødoperationer, som krævet i gældende til-
bagevirkende operationelle luftdygtighedskrav. 

 
c) I alle flyvemaskiner, som er udstyret med en cockpitdør i overensstemmelse med under-

punkt b), gælder følgende: 
 
1) Døren skal være lukket før motorstart i forbindelse med start og være låst, når det kræ-

ves i henhold til sikkerhedsprocedurer eller af luftfartøjschefen, indtil motoren lukkes 
ned efter landing, dog ikke når det skønnes nødvendigt for autoriseret personale at 
komme ind eller ud i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram. 

 
2) Der skal fra hver af pilotpladserne være mulighed for at overvåge området uden for 

cockpitdøren, i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne identificere personer, 
der ønsker adgang til cockpittet, og for at kunne påvise mistænkelig adfærd eller poten-
tielle trusler. 

 

________________________ 
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I. Indledning 

 

Den 9. marts 2006 vedtog Rådet inden for rammerne af proceduren med fælles beslutningstagning 

(artikel 251 i EF-traktaten) sin fælles holdning vedrørende Kommissionens ændrede forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om 

harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EU-OPS). 

 

Formålet med forslaget er især at omskrive de ikke-bindende JAR-OPS (fælles luftfartskrav - opera-

tionelle standarder), der er fastlagt af de fælles luftfartsmyndigheder, til bindende EU-ret (fælles-

skabsret). Den foreslåede forordning benævnes derfor ofte "EU-OPS"-forordningen. 

 

Det oprindelige forslag til forordning  blev forelagt af Kommissionen i marts 2000. Efter Europa-

Parlamentets førstebehandling i januar 2001 og i lyset af drøftelserne i Rådets organer forelagde 

Kommissionen i februar 2002 et ændret forslag. 

 

Europa-Parlamentet, som fandt, at dette ændrede forslag afveg substantielt fra Kommissionens o-

prindelige forslag, besluttede at afgive endnu en førstebehandlingsudtalelse. På forslag af ordfører 

Brian Simpson forelagde Europa-Parlamentet i september 2002 en enkelt, men substantiel ændring 

vedrørende flyvetidsbegrænsning. 

 

Efter forelæggelsen af denne ændring og i lyset af Rådets og Rådets organers gennemgang af be-

stemmelserne om kabinebesætning forelagde Kommissionen i februar 2004 et revideret ændret for-

slag til forordning om EU-OPS. 

 

Rådet (transport, telekommunikation og energi) nåede på sin samling den 10. december 2004 til 

delvis politisk enighed om det reviderede ændrede forslag. Den delvise enighed vedrørte artiklerne 

samt subpart O (kabinebesætning) og subpart Q (flyvetidsbegrænsning) i bilag III. 
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I juni 2005 nåede Rådets organer til enighed om resten af bilag III, dvs. subpart A-N samt sub-

part P, R og S. 

 

Efter Jurist-lingvist-Gruppens gennemgang af hele teksten var Rådet i stand til at vedtage sin fælles 

holdning. Rådet noterede sig ved vedtagelsen af denne holdning Europa-Parlamentets førstebehand-

lingsudtalelse. 

 

Rådet noterede sig ligeledes udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. 

 

II. Gennemgang af den fælles holdning 

 

1. Generelt 

 

Rådet var i stand til at tilslutte sig hovedlinjerne i Kommissionens forslag. Rådet besluttede imidler-

tid at ændre teksten på nogle punkter, hovedsagelig for at gøre den klarere, enklere og lettere at for-

stå. 

 

I artiklerne har Rådet foretaget nogle ændringer af bestemmelserne om fleksibilitet i artikel 8. Især 

udvidede Rådet i artikel 8, stk. 4, medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller opretholde be-

stemmelser om visse OPS, indtil der er fastlagt fællesskabsregler baseret på videnskabelig viden og 

bedste praksis. 

 

I artikel 8a besluttede Rådet, at bestemmelserne om subpart Q (flyvetidsbegrænsning) og, hvis det 

er relevant, subpart O (kabinebesætning) i bilag III bør underkastes en videnskabelig og medicinsk 

vurdering senest tre år efter forordningens ikrafttrædelse. Rådet vedtog at pålægge Det Europæiske 

Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) at udføre denne opgave. Rådet besluttede også, at EASA skal 

bistå Kommissionen med at udarbejde forslag til ændring af de gældende tekniske bestemmelser i 

subpart Q. 
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Rådet besluttede, at medlemsstaterne i betragtning af den tid, det tager at tilpasse sig de nye tekni-

ske bestemmelser, bør anvende bilag III med virkning fra 18 måneder efter denne forordnings 

ikrafttrædelse (og ikke med virkning fra 6 måneder efter ikrafttrædelsen, som foreslået af Kommis-

sionen). 

 

Rådet foretog nogle ændringer i bilag III med henblik på fuldt ud at tilpasse teksten til JAR-OPS 1, 

ændring 8, og med henblik på at gøre Kommissionens tekst mere klar og præcis. 

 

Rådet er klar over, at bilag III på grund af nye teknikker, ændrede omstændigheder og den tid, der 

gik med at færdigudarbejde teksten, efter at der var opnået politisk enighed om den, allerede kunne 

forbedres på visse punkter på det tidspunkt, hvor den fælles holdning blev vedtaget. Det kan også 

være, at en henvisning her og der på grund af tekstens betragtelige omfang endnu ikke er korrekt. 

Rådet fandt imidlertid, at det var nødvendigt på et tidspunkt at lægge sidste hånd på arbejdet med 

teksten. Det var derfor tilfreds med Kommissionens udtalelse om, at Kommissionens tjenestegrene 

snarest muligt efter forordningens ikrafttrædelse vil begynde at arbejde med yderligere forbedringer 

og ajourføring af teksten efter udvalgsproceduren, og at det i den forbindelse nøje vil overveje de 

ændringsforslag, som nogle medlemsstater allerede har forelagt. 

 

2. Parlamentets ændringer 

 

Europa-Parlamentets udtalelse af 3. september 2002 vedrørte tilføjelse i teksten af en substantiel 

ændring vedrørende flyvetidsbegrænsning. Kommissionen vedtog at indarbejde denne ændring i sit 

reviderede ændrede forslag, men i en lettere omarbejdet form. Rådet kunne også tilslutte sig 

Europa-Parlamentets ændring, men besluttede at foretage små justeringer af teksten, så den passede 

bedre til de sociale og økonomiske realiteter i dagens luftfartsverden og med henblik på at præcisere 

visse af bestemmelsernes betydning. 
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III. Konklusion 

 

Rådet er af den opfattelse, at den fælles holdning er hensigtsmæssig og afbalanceret. Med hensyn til 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsændring bemærker Rådet, at ændringen fuldt og helt er ind-

arbejdet i den fælles holdning med nogle mindre justeringer. Rådet mener derfor, at den fælles hold-

ning sikrer, at målet med Parlamentets ændring opfyldes. 

 

Rådet opfordrer Europa-Parlamentet til at acceptere den fælles holdning i den nuværende form, så 

forordningen snart kan træde i kraft. For så vidt angår især subpart Q (flyvetidsbegrænsning) og 

eventuelt også subpart O (kabinebesætning) i bilag III, opfordres Europa-Parlamentet til at tage i 

betragtning, at disse subparter snart vil blive underkastet en videnskabelig og medicinsk vurdering, 

der skal foretages af EASA. 

 

 

 

________________________ 
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Erklæring fra Sverige om Kommissionens ændrede forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 

(EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer 

inden for civil luftfart (EU-OPS) 

 

 

Sverige støtter indholdet af den foreslåede forordning for så vidt angår alle subparter bortset fra 

subpart Q. Sverige mener, at det ikke er tilstrækkelig klart, at anvendelsen af bestemmelserne om 

flyvetidsbegrænsning vil sikre et passende harmoniseret luftfartssikkerhedsniveau. 

 

På denne baggrund har Sverige besluttet at undlade at stemme. 

________________________ 
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2000/0069 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af 

tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EU-OPS) 

Sagsforløb 

Dato for forelæggelse af forslaget for Europa-Parlamentet og 
Rådet(dokument KOM([2000])[121] endelig - 
[2000]/[0069]COD) 
 

[24. marts 2000] 

Dato for udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [19. oktober 2000] 

Dato for Europa-Parlamentets første udtalelse ved 
førstebehandlingen 

[18. januar 2001] 

Dato for forelæggelse af ændringsforslaget for Europa-
Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM([2002])[30] endelig - [2000]/[0069]COD) 

[4. februar 2002] 

Dato for Europa-Parlamentets anden udtalelse ved 
førstebehandlingen 

[3. september 2002] 

Dato for forelæggelse af det reviderede ændrede forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM([2004])[73] endelig - [2000]/[0069]COD) 

[12. februar 2004] 

Dato for delvis politisk enighed i Rådet (kvalificeret flertal) [10. december 2004] 

Dato for vedtagelse af fælles holdning [9. marts 2006] 

1. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

1.1. Under udarbejdelsen af den anden luftfartsliberaliseringspakke i 1989 blev Rådet og 
Kommissionen enige om, at EF’s luftfartspolitik også burde omfatte harmonisering 
af regelsættet for civil luftfart, så der kan opretholdes et højt sikkerhedsniveau for 
luftfarten og sikres fair konkurrence mellem luftfartsselskaber. Med henblik 
herpå vedtog EF forordning 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil luftfart med henblik på at etablere og til 
stadighed ajourføre harmoniserede bestemmelser for konstruktion, fremstilling, 
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operation og vedligeholdelse af fly og for personale og organisationer, der 
beskæftiger sig med disse opgaver. 

1.2. I marts 2000 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til ændring af forordningen, 
så forordningen også kom til at omfatte operative regler, der skal sikre, at luftfartøjer 
drives på en sikkerhedsmæssigt betryggende måde1. Disse regler, der gælder for alle 
luftfartsselskaber, blev baseret på de regler, som de fælles luftfartsmyndigheder 
(JAA)2 allerede havde opstillet. 

1.3. Eftersom dette første forslag til ændring af forordning (EØF) nr. 3922/91 blev 
forsinket i Rådet, forelagde Kommissionen i februar 2004 et ændret forslag til 
ændring af forordning (EØF) nr. 3922/91, navnlig for at tage hensyn til de 
bemærkninger, som Rådet og Europa-Parlamentet fremsatte, da de gennemgik 
Kommissionens oprindelige forslag. 

1.4. Således indeholdt det nye kommissionsforslag minimumskrav3 for 
kabinepersonale, som nu skal være certificeret, som det allerede er tilfældet i 
USA, og som det berørte personale og andre dele af erhvervet krævede. Disse 
minimumskrav skulle bidrage til at forbedre luftfartssikkerheden ved at stille større 
krav til personalet. Endvidere skulle sådanne minimumskrav give personalet større 
mobilitet på et fuldstændigt liberaliseret luftfartsmarked. 

1.5. Det nye kommissionsforslag indeholdt også en ordning med flyvetidsbegrænsning 
(FTL) for cockpitbesætninger som ønsket af Europa-Parlamentet, der udtrykte 
bekymring over de nationale uligheder på dette område. 
Erhvervspilotsammenslutninger og en lang række luftfartsselskaber har i lang tid 
været meget kritiske over for disse uligheder, som har negativ indvirkning på 
sikkerhed og normal konkurrence: 

– Det er i ved undersøgelse af luftfartsulykker ofte blevet fastslået, at træthed hos 
cockpitbesætningen har været en medvirkende årsager til ulykker. 

– De nationale flyvetidsregler er i visse tilfælde for lempelige og tillader, at 
luftfartsselskaber lader det pågældende personale arbejde alt for længe ad gangen 
til skade for sikkerheden og for luftfartsselskaber, der er underlagt strengere 
regler. 

                                                 
1 Disse operative regler vedrører certificering af luftfartsselskaber, drift og vedligeholdelse af luftfartøjer 

og uddannelse af besætninger. 
2 De fælles luftfartsmyndigheder er en sammenslutning af de nationale luftfartsmyndigheder i 37 

europæiske lande, herunder de 25 EU-medlemsstater, der blev oprettet for at fastsætte harmoniserede 
luftfartssikkerhedskrav. 

3 Minimumskravene kan suppleres af medlemsstaterne, som kan skærpe kravene. For kabinepersonalets 
vedkommende drejer det sig om minimumskrav med hensyn til alder, fysisk egnethed og faglig 
uddannelse. Det kan dreje sig om minimumskrav fx til uddannelsers indhold og til alder. 
Medlemsstaterne kan dog fastsætte endnu mere restriktive krav (kræve mere uddannelse eller hæve 
aldersgrænsen). Tilsvarende kan der være tale om at fastsætte en minimumshviletid for besætninger, 
som medlemsstaterne kan hæve, men ikke reducere, eller en maksimal flyvetid. Nationale regler, der 
tillader længere maksimal flyvetid, ville ikke være forenelige med dette minimumskrav, mens kortere 
maksimal flyvetid ville.  
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Flyvetidsreglerne i Kommissionens forslag er udformet som minimumskrav, som det står 
medlemsstaterne frit for at skærpe. Desuden er de tilstrækkeligt fleksible til, at der kan tages 
hensyn til specifikke nationale forhold. 

2. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

2.1. Rådet bemærker i sin fælles holdning, at der er blevet taget fuldt hensyn til de 
ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået, idet der dog er foretaget nogle 
mindre justeringer. Kommissionen er enig i, at teksten til Rådets fælles holdning 
efter disse mindre justeringer sikrer, at det tilstræbte mål for Europa-Parlamentets 
ændringer nås. 

2.2. Ved at give sit samtykke til Rådets fælles holdning hilser Kommissionen det 
velkomment, at Rådet tilslutter sig principperne i Kommissionens forslag, selv om 
det har besluttet at ændre teksten på visse punkter for at gøre teksten klarere og 
forenkle den, så det bliver mere læsbar. 

2.3. Med hensyn til indholdet gælder følgende:  

– Rådet har foretaget et par ændringer i fleksibilitetsreglerne i artikel 8, stk. 4, hvor 
Rådet udvidede medlemsstaternes beføjelser til at vedtage eller opretholde 
bestemmelser om et meget begrænset antal OPS (tekniske krav og 
administrative procedurer inden for civil luftfart), indtil der på EU-plan bliver 
fastsat fælles regler baseret på videnskabelig viden og bedste praksis. 
Kommissionen anser dette for at være et acceptabelt kompromis, navnlig fordi 
overholdelsesmetoderne på dette område kan variere, uden at det nødvendigvis 
udgør en trussel for sikkerhedsniveauet. Endvidere har Kommissionen nu fremlagt 
et nyt forslag4, som giver bl.a. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 
(EASA) til opgave at udvikle og gennemføre regler på alle disse områder. 

– I artikel 8a tilbyder Rådet, at bestemmelserne i del Q (begrænsning af flyvetid) og 
i givet fald del O (kabinepersonale) i bilag III bør evalueres ud fra et 
videnskabeligt og medicinsk synspunkt senest tre år efter forordningens 
ikrafttræden. Rådets fælles holdning pålægger endvidere Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) ansvaret for at udføre dette arbejde og at bistå 
Kommissionen med at udarbejde forslag til eventuel ændring af de tekniske 
bestemmelser i del Q. Dette er acceptabelt for Kommissionen, så meget desto 
mere som det er i tråd med Kommissionens sideløbende initiativ (se ovenfor) til 
udvidelse af agenturets beføjelser. 

– Rådet fremfører, at medlemsstaterne – i betragtning af den tid, det tager at tilpasse 
sig til de nye tekniske regler – bør anvende bilag III med virkning fra 18 måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden (og ikke, som foreslået af Kommissionen, 
med virkning fra 6 måneder efter forordningens ikrafttræden). Kommissionen kan 
godt gå ind for dette kompromis. 

                                                 
4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 af 

15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur 
(dok. KOM(2005)[579] endelig – [2005]/[0228]COD). 



 

DA 5   DA 

– I selve bilag III har Rådet foretaget visse ændringer for at bringe teksten helt på 
linje med JAR-OPS 1, ændring 8, og for at gøre den klarere og mere præcis. Dette 
kan Kommissionen også acceptere. 

2.4. I betragtning af de tekniske fremskridt og de ændrede vilkår inden for moderne 
luftfart samt de langvarige interinstitutionelle drøftelser, der skal til for at færdiggøre 
den foreliggende tekst, deler Kommissionen Rådets synspunkt i dets fælles holdning 
om, at bilag III allerede nu kunne forbedres på flere punkter. Det langvarige arbejde 
med denne omfattende tekst er dog nu langt nok fremme til, at teksten kan 
færdiggøres i sin nuværende version. 

2.5. Med henblik herpå gentager Kommissionen den forpligtelse, den har indgået, nemlig 
at dens tjenestegrene snarest muligt efter forordningens ikrafttræden vil gå i gang 
med at afpudse og opdatere teksten via udvalgsproceduren, hvor den nøje vil 
overveje de konstruktive forslag til ændringer, som visse medlemsstater allerede har 
foreslået. 

Konklusioner 

Kommissionen bemærker, at den fælles holdning vedtaget den 9. marts 2006 i det store hele 
falder i tråd med Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen. Kommissionen er 
også bevidst om, at det delikate og afbalancerede kompromis i Rådets tekst, først blev opnået 
efter meget lange drøftelser. Kommissionen kan derfor godkende den fælles holdning. 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

Kommissionen fremsatte sammen med Rådet en erklæring, da den fælles holdning blev 
fastlagt (se bilag). 
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BILAG 

Erklæring fra Rådet og Kommissionen om artikel 8a 

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og 
om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, idet den foreslår, at 
anvendelsesområdet for denne retsakt udvides til også at omfatte luftfartsoperationer og 
certificering af besætninger. Hvis der træffes beslutning om dette forslag, kan EASA foretage 
den evaluering, der er omhandlet i artikel 8a. Rådet forpligter sig til at give gennemgangen et 
sådant forslag forrang. 
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