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(e) izkušnje (skupne in na posameznih tipih letal), najnovejše izkušnje in usposobljenost 

članov posadke in 

(f) imenovanje vodje zrakoplova in po potrebi glede na trajanje leta postopkov za 

zamenjavo vodje zrakoplova ali drugih članov letalske posadke (glej Dodatek 1 k OPS 

1.940); 

(g) imenovanje vodilnega člana kabinskega osebja in po potrebi glede na trajanje leta 

postopkov za zamenjavo vodilnega člana in katerega koli drugega člana kabinskega 

osebja. 

4.2. Imenovanje vodje zrakoplova. Pravila, ki se uporabijo pri imenovanju vodje zrakoplova. 

4.3. Onesposobitev letalske posadke. Navodila za prevzem poveljevanja v primeru onesposobitve 

letalske posadke. 

4.4. Operacije na več kot enem tipu letala. Izjava, v kateri se navede, katera letala se štejejo za 

letala istega tipa pri: 

(a) razporejanju letalskih posadk; in 

(b) razporejanju kabinskega osebja. 
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5  ZAHTEVE GLEDE USPOSOBLJENOSTI 

5.1. Opis licence, ratinga oziroma ratingov, usposobljenosti/sposobnosti (npr. za zračne poti in 

letališča), izkušenj, usposabljanj, preverjanj in najnovejših izkušenj, ki jih mora imeti 

operativno osebje za izvajanje svojih nalog. Treba je upoštevati tip letala, vrsto operacije in 

sestavo posadke. 

5.2. Letalska posadka 

(a) Vodja zrakoplova. 

(b) Pilot namestnik vodje zrakoplova. 

(c) Kopilot. 

(d) Pilot pod nadzorom. 

(e) Upravljavec sistemov letala. 

(f) Operacije na več kot enem tipu ali različici. 
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5.3. Kabinsko osebje. 

(a) Vodilni član kabinskega osebja. 

(b) Član kabinskega osebja. 

(i) Zahtevani član kabinskega osebja. 

(ii) Dodatni član kabinskega osebja in član kabinskega osebja med seznanitvenimi 

leti. 

(c) Operacije na več kot enem tipu ali različici. 

5.4. Osebje za usposabljanje, preverjanje in nadzorovanje: 

(a) za letalsko posadko; 

(b) za kabinsko osebje. 

5.5. Drugo operativno osebje 
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6 PREVIDNOSTNI UKREPI GLEDE ZDRAVJA POSADKE 

6.1. Previdnostni ukrepi glede zdravja posadke. Ustrezni predpisi in navodila za člane posadke v 

zvezi z zdravjem vključujejo: 

(a) alkohol in druge omamne pijače; 

(b) mamila; 

(c) zdravila; 

(d) uspavalne tablete; 

(e) farmacevtske pripravke; 

(f) cepljenje; 

(g) potapljanje v velikih globinah; 

(h) darovanje krvi; 

(i) previdnostni ukrepi glede uživanja hrane pred in med letom; 

(j) spanje in počitek in 

(k) kirurške posege. 
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7  OMEJITVE TRAJANJA LETA 

7.1. Omejitve trajanja letov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka. Sistem, ki ga vzpostavi 

operator v skladu z veljavnimi zahtevami. 

7.2. Prekoračitve omejitev trajanja letov in delovnega časa in/ali skrajšanje časa počitka. Pogoji, 

pod katerimi se lahko prekoračita čas letov in delovni čas ali skrajša čas počitka ter postopki, 

ki se uporabijo za sporočanje teh sprememb. 

8  OPERATIVNI POSTOPKI 

8.1. Navodila za pripravo leta. Glede na vrsto operacije: 
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8.1.1. Najmanjše višine letenja. Opis metode za določitev in uporabo najmanjših višin, vključno s: 

(a) postopkom za določitev najmanjših višin/nivojev letenja pri letih VFR in 

(b) postopkom za določitev najmanjših višin/nivojev letenja pri letih IFR. 

8.1.2. Merila in pristojnosti za odobritev uporabe letališč, ob upoštevanju veljavnih zahtev iz 

poddelov D, E, F, G, H, I in J. 

8.1.3. Postopki za določitev letaliških operativnih minimumov. Postopek za določitev letaliških 

operativnih minimumov za lete IFR v skladu z OPS 1, poddel E. Navesti je treba postopke za 

določitev vidljivosti in/ali vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze ter za upoštevanje 

dejanske vidljivosti, ki jo zaznajo piloti, javljene vidljivosti in javljene vidljivosti vzdolž 

vzletno-pristajalne steze. 

8.1.4. Operativni minimumi na zračni poti za lete po pravilih VFR ali dele letov po pravilih VFR, 

pri uporabi enomotornih letal tudi navodila za določitev zračne poti ob upoštevanju 

razpoložljivih površin, ki omogočajo varen pristanek v sili. 

8.1.5. Predstavitev in uporaba letaliških operativnih minimumov in operativnih minimumov na 

zračni poti 

8.1.6. Razlaga meteoroloških informacij. Pojasnjevalno gradivo za odkodiranje meteoroloških 

napovedi in poročil, ki se nanašajo na območje operacije, vključno z razlago pogojnih 

izrazov. 
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8.1.7. Določitev količine goriva, olja in vodnega metanola na letalu. Postopki, po katerih se pred 

letom določi in med letom spremlja količina goriva, olja in vodnega metanola, ki jo je treba 

imeti na letalu. V ta oddelek je treba vključiti tudi navodila za merjenje in distribucijo tekočin 

na letalu. Takšna navodila morajo upoštevati vse okoliščine, ki bi se lahko pojavile na letalu, 

vključno z možnostjo ponovnega načrtovanja med letom in izpada ene ali več pogonskih enot 

na letalu. Opisati je treba tudi sistem shranjevanja zapisov o gorivu in olju. 

8.1.8. Masa in masno središče. Splošna načela glede mase in masnega središča vključujejo: 

(a) opredelitve pojmov; 

(b) metode, postopke in odgovornosti za pripravo in odobritev izračunov mase in masnega 

središča; 

(c) usmeritev glede uporabe standardnih in/ali dejanskih mas; 

(d) postopek za določitev ustrezne mase potnikov, prtljage in tovora; 

(e) mase potnikov in prtljage, ki se uporabljajo za različne vrste operacij in tipe letal; 

(f) splošna navodila in informacije, potrebne za preveritev različnih vrst dokumentacije o 

masi in ravnotežju, ki se uporablja; 
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(g) postopki sprememb v zadnjem trenutku; 

(h) specifična teža goriva, olja in 

(i) usmeritev/postopki za razporeditve potnikov po sedežih. 

8.1.9.  Načrt leta za ATS. Postopki in odgovornosti za pripravo in predložitev načrta leta 

službam zračnega prometa. Dejavniki, ki jih je treba upoštevati, vključujejo načine za 

predložitev posamičnih in ponavljalnih načrtov leta. 

8.1.10. Operativni načrt leta. Postopki in odgovornosti za pripravo in odobritev operativnega 

načrta leta. Treba je opisati uporabo operativnega načrta leta, vključno z vzorci oblik 

operativnega načrta leta, ki se uporabljajo. 

8.1.11. Tehnična knjiga letala operatorja. Treba je opisati odgovornosti in uporabo tehnične 

knjige letala operatorja, vključno z vzorci oblik, ki se uporabljajo. 

8.1.12. Seznam dokumentov, obrazcev in dodatnih informacij, ki jih je treba imeti na letalu. 

8.2.  Navodila za oskrbo letala na letališču 
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8.2.1.  Postopki polnjenja letala z gorivom. Opis postopkov polnjenja letala z gorivom, ki 

vključujejo: 

(a) previdnostne ukrepe med ponovnim polnjenjem in praznjenjem rezervoarjev, 

vključno s primeri, ko deluje APU (pomožna pogonska enota) ali turbinski motor 

in so vključene propelerske zavore; 

(b) ponovno polnjenje/praznjenje rezervoarjev med vkrcavanjem potnikov, ko so 

potniki na letalu, ali med izkrcavanjem z njega in 

(c) previdnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da se prepreči mešanje goriv. 

8.2.2.  Varnostni postopki za oskrbo letala ter ravnanje s potniki in tovorom. Opis postopkov 

ravnanja, ki se uporabijo pri dodelitvi sedežev potnikom, med njihovim vkrcavanjem in 

izkrcavanjem ter nakladanju in razkladanju tovora. Treba je navesti tudi postopke za 

zagotavljanje varnosti med tem, ko je letalo na ploščadi. Postopki za ravnanje s potniki 

in tovorom morajo vključevati: 

(a) otroke/dojenčke, bolne potnike in osebe z omejeno mobilnostjo; 

(b) prevoz nesprejemljivih potnikov, deportirancev ali oseb v priporu; 

(c) dovoljeno velikost in težo ročne prtljage; 

(d) nalaganje in zavarovanje predmetov na letalu; 

(e) oseben tovor in razvrstitev prostorov za tovor; 



 
13376/1/05 REV 1  jb 408 
PRILOGA DG C III   SL 

(f) razporeditev letališke opreme ob letalu; 

(g) uporabo vrat letala; 

(h) varnost na ploščadi, vključno s preprečevanjem požarov, območje curka in sesanja 

motorjev; 

(i) postopke za zagon motorjev, odhod s ploščadi in prihod nanjo, vključno s 

postopki za odmik in vleko; 

(j) oskrbovanje letal; in 

(k) dokumente in obrazce za oskrbo letal; 

(l) več oseb na enem letalskem sedežu. 

8.2.3.  Postopki za zavrnitev vkrcanja. Postopki, ki zagotovijo, da se osebam, ki so videti 

omamljene ali ki s svojim psihičnim ali fizičnim vedenjem kažejo, da so pod vplivom 

zdravil ali mamil, zavrne vkrcanje na letalo. To ne velja za bolnike pod ustreznim 

varstvom. 
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8.2.4.  Razledenitev in preprečevanje zaledenitve na tleh. Opis usmeritve in postopkov za 

razledenitev in preprečevanje zaledenitve letal na tleh. Ti vključujejo opis vrste in 

posledic zaledenitve in drugih onesnaževal na letalih med njihovim mirovanjem, 

premikanjem po tleh in vzletom. Treba je tudi navesti opis vrste tekočin, ki se 

uporabljajo, vključno s: 

(a) trgovskim ali komercialnim imenom; 

(b) značilnostmi; 

(c) učinki na zmogljivost letala; 

(d) časi njihovega delovanja in 

(e) previdnostnimi ukrepi med uporabo. 

8.3.  Postopki letenja 

8.3.1.  Usmeritev VFR/IFR. Opis usmeritve, na podlagi katere se dovolijo leti po pravilih VFR 

ali zahtevajo leti po pravilih IFR ali pa prehajanje iz enih v druge. 

8.3.2.  Navigacijski postopki. Opis vseh navigacijskih postopkov, ki se nanašajo na tip oziroma 

tipe ter geografsko območje oziroma območja operacij. Treba je upoštevati: 

(a) standardne navigacijske postopke, vključno z usmeritvijo za izvajanje neodvisnih 

dodatnih preverjanj vnosov podatkov, če ti vplivajo na pot, po kateri mora leteti 

letalo; 
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(b) navigacijo MNPS in POLAR ter navigacijo na drugih določenih območjih; 

(c) RNAV; 

(d) ponovno načrtovanje med letom; in 

(e) postopke v primeru degradacije navigacijskih sistemov in 

(f) RVSM. 

8.3.3.  Postopki za nastavitev višinomera, kjer je ustrezno vključno z uporabo: 

- merjenja višine v metrih in pretvorbenih tabel 

in 

- operativnih postopkov QFE. 

8.3.4.  Postopki sistema za opozarjanje na višino 

8.3.5.  Sistem opozarjanja na bližino zemlje/Sistem opozarjanja na relief. Postopki in navodila, 

ki se zahtevajo za izogibanje kontroliranega letenja v teren, vključno z omejitvami 

previsoke hitrosti spuščanja v bližini zemeljske površine (zahteve za s tem povezano 

usposabljanje so zajete v D.2.1). 
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8.3.6.  Usmeritev in postopki za uporabo sistema TCAS/ACAS 

8.3.7.  Usmeritev in postopki za upravljanje goriva med letom 

8.3.8.  Neugodni in potencialno nevarni atmosferski pogoji. Postopki za letenje v neugodnih in 

potencialno nevarnih atmosferskih pogojih in/ali izogibanje takšnim pogojem, ki 

vključujejo: 

(a) nevihte; 

(b) pogoji zaledenitve; 

(c) turbulenco, 

(d) strižni veter; 

(e) vetrovni stržen; 

(f) oblake vulkanskega pepela; 

(g) močne padavine; 

(h) peščene viharje; 

(i) zavetrne vale in 

(j) velike temperaturne inverzije. 
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8.3.9.  Vrtinčna sled. Merila razdvajanja zaradi vrtične sledi, ob upoštevanju tipov letal, pogoji 

glede vetra in kraja nahajanja vzletno-pristajalne steze. 

8.3.10. Člani posadke na svojih mestih. Zahteve, da so člani posadke v različnih fazah leta ali 

po potrebi zaradi varnosti na svojih predpisanih mestih ali sedežih, ki vključujejo tudi 

postopke za nadzorovani počitek v pilotski kabini. 

8.3.11. Uporaba varnostnih pasov za posadko in potnike. Zahteve, da člani posadke in potniki 

uporabljajo varnostne in/ali H-pasove v različnih fazah leta ali kadar se zdi potrebno 

zaradi varnosti. 

8.3.12. Dovolitev vstopa v pilotsko kabino. Pogoji, pod katerimi se osebam, ki niso člani 

letalske posadke, dovoli vstop v pilotsko kabino. Treba je vključiti tudi usmeritev glede 

dovolitve vstopa inšpektorjem, ki jih pošlje Organ. 

8.3.13. Uporaba praznih sedežev posadke. Pogoji in postopki za uporabo praznih sedežev 

posadke. 

8.3.14. Onesposobitev članov posadke. Postopki, ki jih je treba uporabiti pri onesposobitvi 

članov posadke med letom. Treba je vključiti tudi primere različnih vrst onesposobitev 

in načine za njihovo prepoznavanje. 
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8.3.15. Zahteve glede varnosti v potniški kabini. Postopki zajemajo: 

(a) pripravo potniške kabine za let, zahteve med letom in pripravo za pristanek, 

vključno s postopki za zavarovanje potniške kabine in kuhinj; 

(b) postopke, s katerimi se zagotovi, da potniki sedijo na mestih, kjer lahko pri 

zahtevani evakuaciji v sili najbolje pomagajo in ne ovirajo evakuacije iz letala; 

(c) postopke, ki jih je treba uporabiti med vkrcavanjem in izkrcavanjem potnikov, in 

(d) postopke za ponovno polnjenje/praznjenje rezervoarjev z gorivom med 

vkrcavanjem oziroma izkrcavanjem potnikov ali ko so potniki na letalu; 

(e) Kajenje na letalu. 

8.3.16. Postopki dajanja navodil potnikom. Vsebina, načini in časovna razporeditev dajanja 

navodil potnikom v skladu z OPS 1.285. 

8.3.17. Postopki za upravljanje letal, ki morajo biti opremljena z opremo za zaznavanje 

kozmičnega ali solarnega sevanja. Postopki za uporabo opreme za zaznavanje 

kozmičnega ali solarnega sevanja ter za beleženje njenih prikazov, vključno z ukrepi, ki 

jih je treba sprejeti pri prekoračitvi mejnih vrednosti iz operativnega priročnika. Poleg 

tega tudi postopki, vključno s postopki ATS, ki jih je treba uporabiti, če se sprejme 

odločitev za spust ali preusmeritev. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 414 
PRILOGA DG C III   SL 

8.3.18 Usmeritev glede uporabe avtopilota in naprave za samodejno nastavitev moči motorjev. 

8.4.  Operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti. Opis operativnih postopkov za operacije v 

pogojih zmanjšane vidljivosti (glej tudi OPS, poddela D in E). 

8.5.  ETOPS. Opis operativnih postopkov ETOPS. 

8.6.  Uporaba seznama oziroma seznamov minimalne opreme in odklona od konfiguracije. 

8.7.  Neplačani leti. Postopki in omejitve za: 

(a) lete za usposabljanje; 

(b) preskusne lete; 

(c) vročitvene lete; 

(d) prelete letal; 

(e) predstavitvene lete in 

(f) vključno z vrsto oseb, ki se lahko prevažajo na takšnih letih. 
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8.8.  Zahteve za kisik 

8.8.1.  Obrazložitev pogojev, pod katerimi je treba zagotavljati in uporabljati kisik. 

8.8.2.  Zahteve za kisik, ki se določijo za: 

(a) letalsko posadko; 

(b) Kabinsko osebje in 

(c) potnike. 

9.  NEVARNO BLAGO IN OROŽJE 

9.1.  Informacije, navodila in splošne smernice glede prevoza nevarnega blaga, vključno s: 

(a) politiko operatorja glede prevoza nevarnega blaga; 

(b) smernicami glede zahtev za prevzem, označitev, ravnanje, natovarjanje in 

ločevanje nevarnega blaga; 

(c) postopki za ukrepanje v nevarnih situacijah, ki vključujejo nevarno blago; 
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(d) dolžnostmi vsega zadevnega osebja v skladu z OPS 1.1215 in 

(e) navodili za prevoz oseb, zaposlenih pri operatorju. 

9.2.  Pogoji, pod katerimi se lahko prevažajo vojaško orožje in strelivo ter športno orožje. 

 

10.  VAROVANJE 

10.1.  Varnostna navodila in smernice, ki niso zaupna in morajo vključevati pristojnosti in 

odgovornosti operativnega osebja. Treba je vključiti tudi usmeritve in postopke za 

obravnavanje kaznivih dejanj na letalu, kot so nezakonito vmešavanje, sabotaže, grožnje 

z bombami in ugrabitve, in poročanje o njih. 

10.2.  Opis preventivnih ukrepov varovanja in usposabljanja. 

Opomba: Posamezni deli varnostnih navodil in smernic lahko ostanejo zaupni. 
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11.  OBRAVNAVANJE DOGODKOV, NJIHOVO PRIJAVLJANJE IN POROČANJE O 

NJIH 

Postopki za obravnavanje dogodkov, njihovo prijavljanje in poročanje o njih. Ta 

oddelek mora zajemati: 

(a) opredelitev dogodkov in ustreznih odgovornosti vseh zadevnih oseb; 

(b) prikaze obrazcev, ki se uporabijo za javljanje vseh vrst dogodkov (ali kopije teh 

obrazcev), navodila za njihovo izpolnitev, naslove, na katere jih je treba poslati, in 

rok, v katerem je to treba narediti; 

(c) za primer nesreče je treba navesti tiste oddelke podjetja, organe oblasti in druge 

organizacije, ki jih je treba o tem obvestiti, ter opisati, kako se to naredi in v 

kakšnem vrstnem redu; 

(d) postopke za ustno obveščanje enot zračnega prometa o incidentih, ki vključujejo 

RA ACAS (nasvete za odziv sistema za izogibanje trčenj v zraku), nevarnost 

zaradi ptic, nevarno blago in nevarne okoliščine; 

(e) postopke za predložitev pisnih poročil o incidentih v zračnem prometu, 

svetovalnih rešitvah ACAS, trčenjih s pticami, incidentih ali nesrečah, ki 

vključujejo nevarno blago, in nezakonitem motenju; 



 
13376/1/05 REV 1  jb 418 
PRILOGA DG C III   SL 

(f) postopke poročanja, da se zagotovi skladnost z OPS 1.085(b) in 1.420. Ti 

postopki morajo vključevati postopke poročanja v zvezi z notranjo varnostjo, ki 

jih morajo upoštevati člani posadke in so zasnovani tako, da se vodja zrakoplova 

takoj obvesti o vsakem incidentu, ki je ogrozil ali bi lahko ogrozil varnost med 

letom, in da se mu sporočijo vse zadevne informacije. 

–  

12.  PRAVILA LETENJA 

Pravila letenja vključujejo: 

(a) pravila vizualnega in instrumentalnega letenja; 

(b) teritorialno uporabo pravil letenja; 

(c) komunikacijske postopke, vključno s postopki v primeru okvare na 

komunikacijskih linijah; 

(d) informacije in navodila, ki se nanašajo na prestrezanje civilnih letal; 

(e) okoliščine, v katerih je treba stalno poslušati radijsko zvezo; 

(f) signale; 
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(g) časovni sistem, ki se uporablja med operacijo; 

(h) dovoljenja ATC, upoštevanje načrta leta in javljanje položaja; 

(i) vizualne signale, ki se uporabijo za opozorilo letala, ki brez dovoljenja leti na 

omejenem, prepovedanem ali nevarnem območju ali je tik pred vstopom vanj; 

(j) postopke za pilote, ki opazijo nesrečo ali prejmejo klic v sili; 

(k) zemeljske/zračne vizualne znake, ki jih uporabijo preživeli, z opisom in navodili 

za uporabo pripomočkov za signaliziranje, in 

(l) signale v sili in nevarnosti. 

13.  ZAKUP 

Opis operativnih dogovorov za zakup, s tem povezani postopki in upravljavske 

odgovornosti. 

B  ZADEVE V ZVEZI Z OPERACIJO LETALA, VEZANE NA TIP LETALA 

Treba je upoštevati razlike med tipi in različicami tipov po naslednjih razdelkih: 
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0. SPLOŠNE INFORMACIJE IN MERSKE ENOTE 

0.1. Splošne informacije (npr. dimenzije letala), vključno z opisom merskih enot, ki se uporabljajo 

pri operaciji zadevnega tipa letala, in pretvorbenimi tabelami. 

1. OMEJITVE 

1.1. Opis certificiranih omejitev in veljavnih operativnih omejitev, ki vključuje: 

(a) certifikacijski status (npr. CS–23, CS–25, ICAO Priloga 16 (CS–36 in CS–34) itd.); 

(b) razpored potniških sedežev za vsak tip letala, vključno s slikovno ponazoritvijo; 

(c) odobrene vrste operacij (npr. VFR/IFR, CAT II/III, RNP, letenje v znanih pogojih 

zaledenitve itd.); 

(d) sestavo posadke; 

(e) maso in masno središče; 

(f) omejitve hitrosti; 

(g) osnovne parametre izvedbe letala; 

(h) omejitve zaradi vetra, vključno z operacijami na kontaminiranih vzletno-pristajalnih 

stezah; 
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(i) zmogljivostne omejitve za konfiguracije, ki se uporabljajo; 

(j) nagib vzletno-pristajalne steze; 

(k) omejitve na mokrih ali kontaminiranih vzletno-pristajalnih stezah; 

(l) kontaminacijo ogrodja letala in 

(m) omejitve sistemov. 

2. OBIČAJNI POSTOPKI 

2.1. Običajni postopki in naloge, dodeljene posadki, ustrezni seznami za preverjanje, sistem 

uporabe seznamov za preverjanje in izjava, ki vključuje postopke potrebnega usklajevanja 

med letalsko posadko in kabinskim osebjem. Treba je vključiti naslednje običajne postopke in 

naloge: 

(a) pred letom; 

(b) pred odhodom; 

(c) nastavitev in preveritev višinomera; 

(d) vožnjo po letaliških manevrskih površinah, vzlet in vzpenjanje; 

(e) zmanjšanje hrupa; 
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(f) potovanje in spust; 

(g) prilet, pripravo na pristanek in dajanje navodil; 

(h) prilet po pravilih VFR; 

(i) instrumentalni prilet; 

(j) vizualni prilet in kroženje; 

(k) neuspeli prilet; 

(l) običajni pristanek; 

(m) po pristanku; in 

(n) izvajanje operacij na mokrih in kontaminiranih vzletno-pristajalnih stezah. 
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3. NEOBIČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI V SILI 

3.1. Neobičajni postopki in postopki v sili ter naloge, dodeljene posadki, ustrezni seznami za 

preverjanje, sistem uporabe seznamov za preverjanje in izjava, ki vključuje postopke 

potrebnega usklajevanja med letalsko posadko in kabinskim osebjem. Treba je vključiti 

naslednje neobičajne postopke in postopke v sili ter naloge: 

(a) onesposobitev članov posadke; 

(b) urjenje za ukrepanje v primeru ognja in dima; 

(c) lete, pri katerih je kabina pod tlakom, in lete, pri katerih je kabina pod delnim tlakom; 

(d) prekoračitve konstrukcijskih omejitev, kot je pristanek s preveliko težo; 

(e) prekoračitve omejitev kozmičnega sevanja; 

(f) udare strel; 

(g) klice v sili in opozarjanje ATC na nevarnosti; 

(h) okvaro motorja; 
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(i) okvare sistemov; 

(j) navodila za preusmeritev leta v primeru hude tehnične okvare; 

(k) opozarjanje na bližino zemlje; 

(l) opozarjanje TCAS; 

(m) strižni veter; in 

(n) pristanek v sili na kopnem/na vodi in 

(o) postopke za odhod v sili. 

4. ZMOGLJIVOST 

4.0. Podatki o zmogljivosti morajo biti navedeni v obliki, ki omogoča njihovo enostavno uporabo. 

4.1. Podatki o zmogljivosti. Treba je vključiti gradivo o zmogljivosti, ki zagotavlja potrebne 

podatke za uskladitev z zahtevami glede zmogljivosti iz OPS 1, poddeli F, G, H in I, na 

podlagi katerih se lahko določijo: 

(a) omejitve vzletnega vzpenjanja – masa, višina, temperatura; 

(b) dolžina vzletnega območja (suho, mokro, kontaminirano); 
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(c) podatki o neto poti leta za izračun višine leta nad ovirami ali, kjer je ustrezno, vzletne 

poti leta; 

(d) zmanjšanje naklonskega kota za začetno vzpenjanje z nagibom; 

(e) omejitve vzpenjanja na zračni poti; 

(f) omejitve vzpenjanja v konfiguraciji za prilet; 

(g) omejitve vzpenjanja v konfiguraciji za pristanek; 

(h) dolžina pristajalnega območja (suho, mokro, kontaminirano), vključno s posledicami 

okvare sistema ali naprave med letom, če to vpliva na pristajalno razdaljo; 

(i) omejitve zavorne energije in 

(j) hitrosti, ki se uporabljajo za različne faze leta (tudi ob upoštevanju mokrih ali 

kontaminiranih vzletno-pristajalnih stez). 
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4.1.1. Dodatni podatki za lete v pogojih zaledenitve. Treba je vključiti vse certificirane podatke o 

zmogljivosti, ki se nanašajo na dopustno konfiguracijo ali odklon od konfiguracije, kot je 

nedelujoči sistem za preprečevanje blokiranja koles med zaviranjem. 

4.1.2. Če v odobrenem AFM niso na voljo podatki o zmogljivosti, ki se zahtevajo za ustrezen razred 

zmogljivosti, je treba vključiti druge podatke, sprejemljive za Organ. Lahko pa operativni 

priročnik vsebuje sklicevanje na odobrene podatke iz AFM, če se takšni podatki verjetno ne 

bodo pogosto uporabljali ali se ne bodo uporabljali v sili. 

4.2. Dodatni podatki o zmogljivosti. Če je ustrezno, dodatni podatki o zmogljivosti vključujejo: 

(a) gradient vzpenjanja, ko delujejo vsi motorji; 

(b) podatke o spustu med potovalnim letom; 

(c) učinek tekočin za razledenitev in preprečevanje zaledenitve; 

(d) letenje z izvlečenim podvozjem; 

(e) prelete letal s tremi ali več motorji, ko en motor ne deluje, in 

(f) lete, ki se izvajajo v skladu s CDL (seznamom odklona od konfiguracije). 
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5. NAČRTOVANJE LETA 

5.1. Podatki in navodila, potrebna za načrtovanje pred in med letom, vključno z dejavniki, kot so 

načrtovanje hitrosti in nastavitve moči. Kjer je ustrezno, je treba vključiti postopke za 

primere, ko en ali več motorjev ne deluje, ETOPS (predvsem pri potovalni hitrosti, ko en 

motor ne deluje, in največji dovoljeni oddaljenosti od ustreznega letališča, določeni v skladu z 

OPS 1.245) in lete do izoliranih letališč. 

5.2. Postopek za izračun potrebnega goriva za različne faze leta v skladu z OPS 1.255. 

6. MASA IN RAVNOTEŽJE 

Navodila in podatki za izračun mase in ravnotežja, ki vključujejo: 

(a) sistem za izračun (npr. sistem indeksiranja); 

(b) informacije in navodila za izpolnitev dokumentacije o masi in ravnotežju, ki vključuje 

ročno napisano in napisano na računalnik; 

(c) omejitve mase in masnega središča za tipe, različice ali posamezna letala, ki jih 

uporablja operator, in 

(d) suho operativno maso in ustrezno masno središče ali indeks. 
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7. NALAGANJE 

Postopki in predpisi za nalaganje in zavarovanje tovora na letalu. 

8. SEZNAM ODKLONA OD KONFIGURACIJE 

Seznam odklona od konfiguracije (CDL), če ga zagotovi izdelovalec, pri čemer je treba 

upoštevati tipe in različice, ki se uporabljajo, vključno s postopki, ki se uporabijo, če se letalo 

odpošlje v skladu s pogoji iz njegovega seznama CDL. 

9. SEZNAM MINIMALNE OPREME 

Seznam minimalne opreme (MEL), pri čemer se upoštevajo tipi in različice letal, ki se 

uporabljajo, ter vrsta(e)/območje(a) operacij(e). V MEL je treba vključiti navigacijsko 

opremo in upoštevati zmogljivost, ki se zahteva za zračno pot in območje operacij(e). 

10. OPREMA ZA PREŽIVETJE IN REŠEVALNA OPREMA 

10.1. Seznam opreme za preživetje, ki mora biti na letalu za zračne poti, po katerih bo letalo letelo, 

in postopki za preverjanje uporabnosti ter opreme pred vzletom. Treba je vključiti tudi 

navodila glede kraja nahajanja, dostopnosti in uporabe opreme za preživetje in reševalne 

opreme in s tem povezan seznam oziroma sezname za preverjanje. 
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10.2. Postopek za določitev zahtevane količine kisika in količine, ki je na voljo. Treba je upoštevati 

profil leta, število oseb na letalu in možno znižanje tlaka v kabini. Podatki morajo biti 

navedeni v obliki, ki omogoča njihovo enostavno uporabo. 

11. POSTOPKI EVAKUACIJE V SILI 

11.1. Navodila za pripravo evakuacije v sili, vključno z usklajevanjem posadke in določitvijo centra 

za nevarnosti. 

11.2. Postopki evakuacije v sili. Opis nalog vseh članov posadke za hitro evakuacijo iz letala in 

ravnanje s potniki pri pristanku v sili na kopnem ali vodi ali v drugih nevarnostih. 

12. SISTEMI NA LETALU 

Opis sistemov na letalu, njihovih komand in prikazov, vključno z navodili za uporabo. 
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C NAVODILA IN INFORMACIJE O ZRAČNIH POTEH IN LETALIŠČIH 

1. Navodila in informacije o komunikacijah, navigaciji in letališčih, vključno z najnižjimi nivoji 

in višinami letenja za vsako predvideno zračno pot ter operativnimi minimumi za vsako 

predvideno letališče, vključno z: 

(a) najnižjim nivojem/višino letenja; 

(b) operativnimi minimumi za odhodna, namembna in nadomestna letališča; 

(c) komunikacijskimi zmogljivostmi in navigacijskimi pripomočki; 

(d) podatki o vzletno-pristajalnih stezah in letaliških napravah; 

(e) postopki za prilet, neuspeli prilet in odlet, vključno s postopki za zmanjšanje hrupa; 

(f) postopki pri okvari komunikacijskih sredstev; 

(g) zmogljivostmi za iskanje in reševanje na območju, nad katerim bo letalo predvidoma 

letelo; 

(h) opisom letalskih kart, ki morajo biti na letalu, glede na predvideno vrsto leta in zračno 

pot, vključno s postopkom preveritve njihove veljavnosti; 

(i) razpoložljivostjo letalskih informacij in meteoroloških služb; 
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(j) komunikacijskimi in navigacijskimi postopki na zračni poti; 

(k) kategorizacijo letališča v zvezi z zahtevano usposobljenostjo letalskih posadk; 

(l) posebnimi omejitvami letališča (zmogljivostne omejitve in operativni postopki). 

D USPOSABLJANJE 

1. Programi usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za celotno operativno osebje z 

dodeljenimi operativnimi nalogami v zvezi s pripravo in/ali izvajanjem leta. 

2. Programi usposabljanja in preverjanja usposobljenosti morajo vključevati: 

2.1. za letalsko posadko; vse ustrezne točke iz poddelov E in N; 

2.2. za kabinsko osebje. vse ustrezne točke iz poddela O; 
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2.3. za zadevno operativno osebje, vključno s člani posadke: 

(a) vse ustrezne točke iz poddela R (Zračni prevoz nevarnega blaga) in 

(b) vse ustrezne točke iz OPS 1.1240. (Varnost). 

2.4. Za operativno osebje, razen članov posadk (npr. razpečevalec, osebje za oskrbo letal itd.): vse 

druge ustrezne točke iz OPS, ki se nanašajo na njihove dolžnosti. 

3. Postopki 

3.1. Postopki za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti. 

3.2. Postopki, ki jih je treba uporabiti, če osebje ne doseže ali ne vzdržuje zahtevanih standardov. 

3.3. Postopki za preprečitev, da bi se neobičajne ali nevarne, ki zahtevajo uporabo nekaterih ali 

vseh postopkov v nevarnosti ali v sili in simulacijo IMC z nenaravnimi sredstvi, simulirale 

med leti v komercialnem zračnem prevozu. 

4. Opis dokumentacije, ki jo je treba hraniti, in roki hranjenja. (Glej Dodatek 1 k OPS 1.1065.) 
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Dodatek 1 k OPS 1.1065 

Roki hranjenja dokumentov 

Operator zagotovi, da se v sprejemljivi obliki, dostopni Organu, hranijo toliko časa, kot je navedeno 

v spodnjih tabelah, naslednje informacije/dokumenti: 

Opomba: Dodatne informacije glede hranjenja zapisov so navedene v Delu M. 

Tabela 1 

Informacije, uporabljene za pripravo in izvedbo leta 

 

Informacije, uporabljene za pripravo in izvedbo leta v 
skladu z OPS 1.135 

Operativni načrt leta 3 mesece 
Tehnična knjiga letala  36 mesecev po 

datumu zadnjega vpisa 
v skladu z delom M, 

M.A.306(c) 
Dokumentacija NOTAM/AIS, 
ki se nanaša na zračno pot, če 
jo je operator za to pripravil 

3 mesece 

 Dokumentacija o masi in 
ravnotežju 

3 mesece 

Prijava posebnega tovora, 
vključno z nevarnim blagom 

3 mesece 
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Tabela 2 

Poročila 

Poročila 
Dnevnik potovanja 3 mesece 
 Poročilo oziroma poročila o letu, 
namenjena zapisu vseh dogodkov v 
skladu z OPS 1.420, za katera vodja 
zrakoplova meni, da jih je treba 
sporočiti naprej/zabeležiti 

3 mesece 

Poročila o prekoračitvah delovnega 
časa in/ali skrajšanju časa počitka 

3 mesece 

 

Tabela 3 

Zapisi o letalski posadki 

Zapisi o letalski posadki 
Trajanje leta, delovnega časa in 
časa počitka 

15 mesecev 

Licenca Dokler član letalske posadke 
izkorišča privilegije iz 
licence operatorja 

Preusmeritveno usposabljanje in 
preverjanje 

3 LETA 

Tečaj poveljevanja (vključno s 
preverjanjem) 

3 leta 

Periodično usposabljanje in 
preverjanje 

3 leta 

Usposabljanje in preverjanje 
usposobljenosti za delo na 
katerem koli pilotovem sedežu 

3 leta 

Najnovejše izkušnje (glej OPS 
1.970) 

15 mesecev 

Usposobljenost za zračno pot in 
letališče (glej OPS 1.975) 

3 leta 

Usposabljanje in usposobljenost 
za posebne operacije, ki jih 
zahteva OPS (npr. operacije 
ETOPS CAT II/III) 

3 leta 

Usposabljanje za prevoz 
nevarnega blaga, če je ustrezno 

3 leta 
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Tabela 4 

Zapisi o kabinskem osebju 

Zapisi o kabinskem osebju 
Trajanje leta, delovnega časa in časa 
počitka 

 15 mesecev 

Začetno in preusmeritveno 
usposabljanje ter izobraževanje o 
razlikah (vključno s preverjanji) 

Dokler je član 
kabinskega osebja 
zaposlen pri 
operatorju 

 Periodično in osvežitveno 
usposabljanje (vključno s 
preverjanji) 

 12 mesecev 
potem, ko je član 
kabinskega osebja 
prenehal delati za 
operatorja 

Usposabljanje za prevoz nevarnega 
blaga, če je ustrezno 

 3 leta 

 

Tabela 5 

Zapisi o drugem operativnem osebju 

Zapisi o drugem operativnem osebju 
Zapisi o 
usposabljanju/usposobljenosti 
drugega osebja, za katerega se v 
skladu z OPS zahteva odobreni 
program usposabljanja 

Zadnja dva 
zapisa o 
usposabljanju 

 

Tabela 6 

Drugi zapisi 

Drugi zapisi 
Zapisi o odmerkih 
kozmičnega in solarnega 
sevanja 

 12 mesecev 
potem, ko je član 
posadke prenehal 
delati za operatorja 

Zapisi o sistemu kakovosti 5 let 
Dokument o prevozu 
nevarnega blaga 

3 mesece po 
opravljenem letu 

Kontrolni seznam za 
prevzem nevarnega blaga 

3 mesece po 
opravljenem letu 
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PODDEL Q 

OMEJITVE LETALSKEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVNEGA ČASA  

TER ZAHTEVANI POČITEK 

OPS 1.1090  

Cilj in področje uporabe 

1. Operator določi za člane posadke omejitev trajanja letov in delovnega časa ter čas počitka 

(FTL). 

2. Operator zagotovi, da so za vse njegove lete: 

2.1. omejitve trajanja letov in delovnega časa ter čas počitka v skladu z: 

(a) določbami iz tega poddela in 

(b) vsemi dodatnimi določbami, ki jih uporablja Organ v skladu z določbami iz tega 

poddela za zagotavljanje varnosti. 

2.2. Leti se načrtujejo tako, da se zaključijo v dovoljenem letalskem delovnem času, pri čemer se 

upošteva čas, potreben za pripravo posadke na letenje, let in pripravo letala za naslednji let. 

2.3. Delovni programi se pripravijo in objavijo dovolj zgodaj, da se članom posadke omogoči 

načrtovanje ustreznega počitka. 
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3. Odgovornosti operatorja 

3.1. Operator za vsakega člana posadke določi domačo bazo. 

3.2. Operatorji morajo upoštevati razmerje med pogostnostjo ter vzorcem letalskega delovnega 

časa posadke in časa počitka ter skupne učinke dolgega delovnega časa, ki ga prekinja le 

kratkotrajen počitek. 

3.3. Operatorji morajo delovne naloge načrtovati tako, da se preprečijo neželene prakse, kot so 

izmenjava dnevnega/nočnega delovnega časa ali takšna delovna razporeditev članov posadke, 

ki povzroča resne motnje uveljavljenih vzorcev spanja/dela. 

3.4. Operatorji morajo načrtovati proste krajevne dneve in o njih člane posadke vnaprej obvestiti. 

3.5. Operatorji zagotovijo, da je čas počitka dovolj dolg, da posadka lahko premaga utrujenost 

zaradi predhodnih nalog in se do začetka naslednjega letalskega delovnega časa dobro spočije. 

3.6. Operatorji zagotovijo tako načrtovanje letalskega delovnega časa posadke, ki članom posadke 

omogoči zadosten počitek, da lahko v vseh okoliščinah zadovoljivo opravljajo svoje naloge. 

4. Odgovornosti člana posadke 

4.1. Član posadke ne sme upravljati letala, če ve, da je preutrujen ali da obstaja nevarnost, da 

postane preutrujen, ali če se počuti tako slabo, da bi to lahko ogrozilo let. 
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4.2. Člani posadke morajo čim bolje izkoristiti zagotovljene možnosti in zmogljivosti za počitek 

ter svoj čas počitka ustrezno načrtovati in izkoristiti. 

5. Odgovornosti uprave za civilno letalstvo 

5.1. Odstopanja 

5.1.1. Ob upoštevanju določb člena 8 lahko Organ odobri odstopanja od zahtev iz tega poddela v 

skladu z veljavno zakonodajo in postopki v zadevnih državah članicah in po posvetovanju z 

zainteresiranimi stranmi. 

5.1.2. Operator mora Organu na podlagi operativnih izkušenj in ob upoštevanju drugih ustreznih 

dejavnikov, kot so trenutno veljavna znanstvena spoznanja, dokazati, da njegov zahtevek za 

odstopanje zagotavlja ustrezno raven varnosti. 

Takšna odstopanja morajo spremljati ustrezni ublažitveni ukrepi, kjer je ustrezno. 
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OPS 1.1095  

Opredelitev pojmov 

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

1.1. Povečana letalska posadka: 

Letalska posadka, ki obsega več kot najmanjše število članov, zahtevano za operacijo letala, 

in v kateri vsak član letalske posadke lahko zapusti svoje delovno mesto in ga nadomesti 

drug, ustrezno usposobljen član letalske posadke. 

1.2. Čas letenja: 

Čas od prvega premika letala z njegovega parkirnega prostora zaradi vzleta do njegove 

zaustavitve na označenem parkirnem prostoru in zaustavitve vseh motorjev in propelerjev. 

1.3. Odmor: 

Čas brez vseh službenih dolžnosti, ki se šteje za delovni čas in je krajši od časa počitka. 

1.4. Dolžnost: 

Katera koli naloga, ki jo mora opraviti član posadke in je povezana s poslovanjem imetnika 

AOC. Razen če ta uredba ne vsebuje posebnih določb, določi Organ, ali in v kakšnem obsegu 

se stanje pripravljenosti šteje za dolžnost. 
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1.5. Delovni čas: 

Obdobje, ki se začne, ko začne član posadke na zahtevo operatorja izvajati svoje dolžnosti, in 

ustavi, ko je član posadke brez vseh dolžnosti. 

1.6. Letalski delovni čas posadke: 

Letalski delovni čas posadke (FDP) je čas, ko določena oseba dela na zrakoplovu kot član 

njegove posadke. FDP se začne, ko se mora član posadke na zahtevo operatorja prijaviti na let 

ali vrsto letov, konča pa po opravljenem zadnjem letu, na katerem je bil operativni član 

posadke. 

1.7. Domača baza: 

Kraj, ki ga za člana posadke določi operator, na katerem član posadke ponavadi začne in 

konča delovni čas ali vrsto delovnih časov in na katerem operator v običajnih okoliščinah ni 

odgovoren za nastanitev zadevnega člana posadke. 

1.8. Krajevni dan: 

 Časovno obdobje, ki traja 24 ur in se začne ob 00:00 po krajevnem času. 

1.9. Krajevna noč: 

 Časovno obdobje, ki traja osem ur med 22:00 in 8:00 po krajevnem času. 
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1.10. En dan brez dolžnosti: 

En dan brez dolžnosti vključuje dve krajevni noči. Čas počitka je lahko sestavni del prostega 

dne. 

1.11. Operativni član posadke: 

Član posadke, ki izvaja svoje dolžnosti na letalu med letom ali med katerim koli njegovim 

delom. 

1.12 Razporeditev: 

Premestitev neoperativnih članov posadke iz kraja v kraj na zahtevo operatorja, ki ne 

vključuje časa potovanja. Čas potovanja se določi kot: 

- čas od doma do določenega kraja prijave in nazaj; 

- čas krajevnega prevoza iz kraja počitka v kraj nastopa službe in nazaj. 

1.13. Čas počitka: 

Določeno neprekinjeno časovno obdobje, ko je član posadke brez vseh službenih dolžnosti in 

ni v pripravljenosti na letališču. 
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1.14. Pripravljenost: 

Določeno časovno obdobje, ko mora biti član posadke na zahtevo operatorja na voljo, da se ga 

brez vmesnega počitka določi za let ali razporedi ali da prevzame katero koli drugo dolžnost. 

1.15. Spodnja faza cirkadianega ritma (WOCL): 

Spodnja faza cirkadianega (dnevnega) ritma je čas med 2:00 in 5:59. V obsegu treh časovnih 

pasov se WOCL nanaša na čas domače baze. Pri razliki več kot treh časovnih pasov se 

WOCL v prvih 48 urah po zapustitvi časovnega pasu domače baze nanaša na čas domače 

baze, potem pa na krajevni čas. 

OPS 1.1100  

Omejitev trajanja letov in delovnega časa 

1.1. Skupno število delovnih ur 

Operatorja zagotovi, da skupni delovni čas, za katerega je razporejen član posadke, ne 

presega: 

(a) 190 delovnih ur v katerih koli zaporednih 28 dnevih, ki so čim bolj enakomerno 

razporejene v celotnem obdobju, in 

(b) 60 delovnih ur v katerih koli zaporednih sedmih dnevih. 
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1.2. Omejitev skupnih časov letenja 

Operator zagotovi, da skupni časi letenja, na katerega je posamezni član posadke razporejen 

kot operativni član posadke, ne presega 

(a) 900 ur letenja v koledarskem letu; 

(b) 100 ur letenja v katerih koli zaporednih 28 dnevih. 

OPS 1.1105  

Najdaljši dovoljeni dnevni letalski delovni čas posadke (FDP) 

1.1. Ta OPS se ne uporablja za operacije z enim pilotom in za operacije v primeru nujne 

medicinske pomoči. 

1.2. Operator določi prijavne čase, ki v skladu z dovoljenjem Organa stvarno upoštevajo čas za 

izvedbo varnostnih nalog na tleh. 

1.3. Najdaljši dovoljeni osnovni dnevni FDP znaša 13 ur. 

1.4. Od teh 13 ur se odšteje 30 minut za vsak sektor od tretjega sektorja naprej, vendar skupaj 

največ dve uri. 
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1.5. Če se FDP začne v WOCL, se najdaljši dovoljeni čas iz točk 1.3 in 1.4 skrajša za 100 

odstotkov njegovega prekrivanja, a največ za dve uri. Če se FDP konča v WOCL ali ga 

popolnoma zaobjame, se najdaljši dovoljeni FDP iz točk 1.3 in 1.4 skrajša za 50 odstotkov 

njegovega pokrivanja. 

2. Podaljšanje: 

2.1. Najdaljši dovoljeni dnevni FDP se lahko podaljša največ za eno uro. 

2.2. Podaljšanje ni dovoljeno za osnovni FDP šestih sektorjev ali več. 

2.3. Če se FDP prekriva z WOCL za manj kot dve uri, se podaljšanje omeji na največ štiri 

sektorje. 

2.4. Če se FDP prekriva z WOCL za več kot dve uri, se podaljšanje omeji na največ dva sektorja. 

2.5. V sedmih zaporednih dnevih sta dovoljeni največ dve podaljšanji. 

2.6. Če je za FDP predvideno podaljšanje, se najkrajši predpisani čas počitka pred letom in 

najkrajši predpisani čas po njem podaljšata za dve uri ali pa se za štiri ure podaljša samo čas 

počitka po operaciji. Če se podaljšanje uporabi za zaporedne FDP, potekata počitek pred 

letom in počitek po letu med dvema letoma drug za drugim. 
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2.7. Če se podaljšani FDP začne v času od 22:00 do 4:59, operator FDP omeji na 11 ur in 45 

minut. 

3. Kabinsko osebje 

3.1. Za kabinsko osebje, razporejeno za let ali vrsto letov, se FDP lahko podaljša za razliko v času 

prijave kabinskega osebja in letalske posadke, če razlika ne presega ene ure. 

4. Operativna stabilnost 

4.1. Predvideni vozni red letenja mora omogočiti, da se leti lahko zaključijo v najdaljšem 

dovoljenem letalskem delovnem času posadke. Kot pomoč pri doseganju tega cilja operatorji 

spremenijo vozni red letenja ali ureditev za sestavljanje posadk najkasneje takrat, ko dejanska 

operacija preseže maksimalni FDP za več kot 33 odstotkih letov iz tega voznega reda letenja v 

predvideni prometni sezoni. 

5. Razporeditev 

5.1. Ves čas, porabljen za razporeditev, se šteje za delovni čas. 

5.2. Razporeditev po prijavi, vendar pred začetkom dela na letalu, se vključi kot sestavni del FDP, 

vendar se ne šteje za sektor. 

5.3. Sektor razporeditve, ki sledi neposredni vključitvi v delo na letalu, se upošteva pri izračunu 

najkrajšega časa počitka v skladu z OPS 1.1110, točki 1.1 in 1.2 v nadaljevanju. 
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6. Podaljšani FDP (Deljeni delovni čas) 

6.1. Organ lahko v skladu z določbami člena 8 odobri operacijo na podlagi podaljšanega FDP, ki 

vključuje odmor. 

6.2. Operator mora Organu na podlagi operativnih izkušenj in ob upoštevanju drugih ustreznih 

dejavnikov, kot so trenutno veljavna znanstvena spoznanja, dokazati, da njegov zahtevek za 

podaljšani FDP zagotavlja ustrezno raven varnosti. 

OPS 1.1110 

Čas počitka 

1. Najkrajši čas počitka 

1.1. Najkrajši čas počitka, ki ga je treba zagotoviti pred začetkom letalskega delovnega časa 

posadke v domači bazi, mora trajati vsaj tako dolgo kot predhodni delovni čas ali 12 ur, kar 

traja dlje. 

1.2. Najkrajši čas počitka, ki ga je treba zagotoviti pred začetkom letalskega delovnega časa 

posadke zunaj domače baze, mora trajati vsaj tako dolgo kot predhodni delovni čas ali deset 

ur, kar traja dlje; pri najkrajšem času počitka zunaj domače baze mora operator omogočiti 

osemurno spanje, pri čemer ustrezno upošteva čas potovanja in druge fiziološke potrebe. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 447 
PRILOGA DG C III   SL 

1.3. Operator zagotovi, da se učinki časovnih razlik na člane posadke izravnajo z dodatnim 

počitkom, ureditev tega pa določi Organ ob upoštevanju določb člena 8. 

1.4.1. Ne glede na točki 1.1 in 1.2 ter ob upoštevanju določb člena 8 lahko Organ odobri ureditev s 

skrajšanim časom počitka. 

1.4.2. Operator mora Organu na podlagi operativnih izkušenj in ob upoštevanju drugih ustreznih 

dejavnikov, kot so trenutno veljavna znanstvena spoznanja, dokazati, da njegov zahtevek za 

skrajšani čas počitka zagotavlja ustrezno raven varnosti. 

2. Čas počitka 

2.1. Operator zagotovi, da se najkrajši čas počitka v skladu s prej navedenim redno podaljša na 

tedenski čas počitka, ki znaša 36 ur in vključuje dve krajevni noči, tako da ni med koncem 

enega tedenskega počitka in začetkom naslednjega nikoli več kot 168 ur. Kot izjemo od OPS 

1.1095, točka 1.9, lahko Organ določi, da se druga od obeh krajevnih noči začne ob 20:00, če 

tedenski počitek traja vsaj 40 ur. 
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OPS 1.1115 

Podaljšanje letalskega delovnega časa posadke zaradi počitka med letom 

1. Ob upoštevanju določb člena 8 in če operator Organu na podlagi operativnih izkušenj ter ob 

upoštevanju drugih ustreznih dejavnikov, kot so trenutno veljavna znanstvena spoznanja, 

dokaže, da njegov zahtevek zagotavlja ustrezno raven varnosti: 

1.1. Povečanje letalske posadke 

 Organ določi zahteve v zvezi s povečanjem osnovne letalske posadke zaradi podaljšanja 

letalskega delovnega časa posadke prek omejitev iz OPS 1.1105 zgoraj; 

1.2. Kabinsko osebje 

 Organ določi zahteve v zvezi z najkrajšim časom počitka člana oziroma članov kabinskega 

osebja med letom, če FDP presega omejitve iz OPS 1.1105 zgoraj. 
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OPS 1.1120 

Nepredvidene okoliščine dejanskih operacij – presoja vodje zrakoplova 

1. Ob upoštevanju potrebe po preudarnem obvladovanju v nadaljevanju navedenih okoliščin se 

med dejansko operacijo, ki se začne s časom prijave, lahko predpisane omejitve za delovni 

čas posadke ter čas opravljanja dolžnosti in čas počitka iz tega poddela v nepredvidenih 

okoliščinah spremenijo. Vsaka takšna sprememba mora biti po posvetovanju z vsemi drugimi 

člani posadke sprejemljiva za vodjo zrakoplova in mora v vsakem primeru izpolnjevati 

naslednje zahteve: 

1.1. najdaljši dovoljeni FDP iz predhodne točke 3 OPS 1.1105 se ne sme podaljšati za več kot dve 

uri, razen če se ne poveča posadka; v tem primeru se najdaljši dovoljeni letalski delovni čas 

posadke lahko podaljša za največ tri ure; 

1.1.2. če se pri zadnjem sektorju določenega FDP po vzletu pojavijo nepredvidene okoliščine, ki 

povzročijo prekoračitev dovoljenega podaljšanja, se lahko nadaljuje let do predvidenega 

namembnega letališča ali do nadomestnega letališča; 
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1.1.3. v takšnih okoliščinah se lahko čas počitka po FDP skrajša, vendar ne pod najkrajši čas počitka 

iz OPS 1.1110, točka 1.2 iz tega poddela; 

1.2. vodja zrakoplova lahko v posebnih okoliščinah, ki bi lahko povzročile hudo preutrujenost, po 

posvetovanju s prizadetimi člani posadke skrajša dejanski delovni čas posadke in/ali podaljša 

čas počitka, da tako odpravi morebitne škodljive učinke na varnost leta; 

1.3. Operator zagotovi, da: 

1.3.1. mu vodja zrakoplova predloži poročilo, kadar koli se po njegovi presoji podaljša FDP ali 

skrajša čas počitka med dejanskim izvajanjem operacije, in 

1.3.2. da se v primeru, če podaljšanje FDP ali skrajšanje časa počitka presega eno uro, en izvod 

poročila, ki mu mora dodati svoje pripombe operator, pošlje Organu najkasneje v 28 dneh po 

dogodku. 

OPS 1.1125 

Pripravljenost 

1. Pripravljenost na letališču 

1.1. Član posadke je v pripravljenosti na letališču od prijave na običajnem prijavnem mestu do 

konca časa pripravljenosti, o katerem je bil obveščen. 

1.2. Pripravljenost na letališču se v celoti upošteva pri izračunu skupnega števila delovnih ur. 
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1.3. Če pripravljenosti na letališču takoj sledi delo med letom, Organ določi razmerje med 

pripravljenostjo na letališču in delovnim časom med letom. V tem primeru se pri izračunu 

najkrajšega časa počitka prišteje pripravljenost na letališču delovnemu času iz OPS 1.1110, 

točki 1.1 in 1.2. 

1.4. Če pripravljenosti na letališču ne sledi delo med letom, ji mora slediti vsaj čas počitka, ki ga 

ureja Organ. 

1.5. Med pripravljenostjo na letališču zagotovi operator članu posadke miren in udoben prostor, ki 

ni dostopen javnosti. 

2. Druge oblike pripravljenosti (vključno s pripravljenostjo v hotelu) 

2.1. Ob upoštevanju določb člena 8 vse druge oblike pripravljenosti ureja Organ, ob upoštevanju 

naslednjega: 

2.1.1. Vse dejavnosti se vnesejo v delovne programe in /ali sporočijo vnaprej. 

2.1.2. Začetek in konec časa pripravljenosti se določita in sporočita vnaprej. 

2.1.3. 2Določi se najdaljši čas pripravljenosti v kraju, ki ni navedena točka javljanja. 
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2.1.4. Ob upoštevanju zmogljivosti, ki so na voljo članu posadke za počitek, in drugih ustreznih 

dejavnikov se določi razmerje med pripravljenostjo in dodeljenim delovnim časom med 

letom, ki sledi pripravljenosti. 

2.1.5. Določi se, kako se čas pripravljenosti upošteva pri izračunu skupnega števila delovnih ur. 

OPS 1.1130  

Prehranjevanje 

Treba je zagotoviti možnosti za zaužitje hrane in pijače, da se prepreči kakršno koli zmanjšanje 

sposobnosti člana posadke za izvajanje nalog, zlasti če FDP presega šest ur. 

OPS 1.1135 

Zapisi o letalskem delovnem času posadke, času izvajanja dolžnosti in času počitka 

1. Operator zagotovi, da zapisi o članu posadke vključujejo: 

(a) časih letenja; 

(b) začetku, trajanju in koncu posameznih časov opravljanja dolžnosti ali letalskih delovnih 

časov med letom ter 
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(c) čas počitka in dneve brez vseh dolžnosti; 

ter da se jih vodi v skladu z zahtevami iz tega poddela, kopije teh zapisov pa se na zahtevo 

dajo na razpolago članu posadke. 

2. Če zapisi, ki jih operator vodi v skladu z odstavkom 1, ne zajemajo vsega njegovega 

letalskega delovnega časa med letom, časa opravljanja dolžnosti in časa počitka, zadevni član 

posadke vodi individualne zapise o svojih: 

(a) časih letenja; 

(b) začetku, trajanju in koncu posameznih časov opravljanja dolžnosti ali letalskih delovnih 

časov med letom ter in 

(c)  čas počitka in dneve brez vseh dolžnosti. 

3. Član posadke predloži svoje zapise na zahtevo operatorju, pri katerem je zaposlen, preden 

začne letalski delovni čas med letom. 

4. Zapisi se hranijo vsaj 15 koledarskih mesecev po zadnjem pomembnem vpisu ali dlje, če se to 

zahteva v skladu z nacionalno zakonodajo. 

5. Operatorji ločeno hranijo tudi vsa poročila vodij zrakoplovov o odločitvah o podaljšanem 

letalskem delovnem času posadke, podaljšanem času letenja in skrajšanem času počitka, ki so 

jih sprejeli po svoji presoji, vsaj šest mesecev po dogodku. 

PODDEL R 

ZRAČNI PREVOZ NEVARNEGA BLAGA 

OPS 1.1150 

Izrazje 

(a) Izrazi, uporabljeni v tem poddelu, pomenijo naslednje: 

(1) Sprejemni kontrolni seznam. Dokument, ki se uporablja kot pomoč pri preverjanju 

zunanjega videza tovorkov z nevarnim blagom in dokumentov zanje, da se ugotovi, ali 

so bile izpolnjene vse ustrezne zahteve. 

(2) Tovorni zrakoplov. Vsak zrakoplov, ki prevaža blago ali imetje, ne pa potnikov. V tem 
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okviru se za potnike ne štejejo: 

(i) član posadke; 

(ii) oseba, zaposlena pri operatorju, katere prevoz se dovoli v skladu z navodili iz 

operativnega priročnika; 

(iii) pooblaščeni predstavnik Organa ali 

(iv) oseba, ki ima dolžnosti v zvezi z določeno pošiljko na letalu. 
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(3) Nesreča, ki vključuje nevarno blago. Dogodek, povezan s prevozom nevarnega blaga, ki 

ima za posledico smrt ali hudo poškodbo osebe ali veliko materialno škodo. 

(4) Incident, ki vključuje nevarno blago. Dogodek, ki ni nesreča, ki vključuje nevarne 

snovi, povezan s prevozom nevarnega blaga, za katerega ni nujno, da se zgodi na krovu 

letala in ima za posledico poškodbo osebe, materialno škodo, požar, prelom tovora, 

njegovo razlitje, iztekanje tekočin ali sevanje ali kak drug dokaz, da embalaža ni ostala 

neoporečna. Za incidente, ki vključujejo nevarno blago, se štejejo tudi vsi dogodki, 

povezani s prevozom nevarnega blaga, ki resno ogrozijo letalo ali osebe na njem. 

(5) Listina o prevozu nevarnega blaga. Listina, ki je navedena v Tehničnih navodilih. 

Izpolni jo oseba, ki da nevarno blago v zračni prevoz, vsebuje pa podatke o tem 

nevarnem blagu. V listini mora biti navedena podpisana izjava, da je nevarno blago 

popolno in natančno opisano z njegovimi pravilnimi odpremnimi imeni in številkami 

ZN/ID in da je pravilno razvrščeno v skupine, zapakirano, označeno in v ustreznem 

stanju za prevoz. 

(6) Tovorni zabojnik. Tovorni zabojnik je kos transportne opreme, ki omogoča prevoz 

radioaktivnih snovi, zapakiranih ali nezapakiranih, z enim ali več prevoznimi sredstvi. 

(Opomba: glej zabojnik, pri katerem nevarno blago ni radioaktivno.) 

(7) Odpravnik letov. Agencija, ki v imenu operatorja opravlja nekatere ali vse njegove 

naloge, vključno s prevzemanjem, natovarjanjem, iztovarjanjem, pretovarjanjem ali 

drugimi obdelavami tovora ali potnikov. 
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(8) Številka ID. Začasna identifikacijska številka za kos nevarnega blaga, ki mu ni bila 

dodeljena številka ZN. 

(9) Ovojna embalaža. Ograjen prostor, ki ga uporabi en vkrcevalec, da vanj postavi enega 

ali več tovorkov, in tvori eno enoto za pretovarjanje in zlaganje. (Opomba: zabojnik v to 

definicijo ni zajet.) 

(10) Tovorek. Končni izdelek pakiranja, ki ga sestavljata embalaža in njena vsebina, 

pripravljena za prevoz. 

(11) Embalaža. Posode in vsi drugi elementi ali materiali, ki jih potrebuje posoda za 

uresničevanje svoje namembnosti zadrževanja in zagotovitev skladnosti z zahtevami za 

embalažo. 

(12) Pravilno odpremno ime. Ime, ki se uporabi za opis določenega izdelka ali snovi v vseh 

odpremnih listinah in prijavah in, če je ustrezno, na embalaži. 

(13) Huda poškodba. Poškodba, ki jo oseba dobi v nesreči in ki: 

(i) zahteva bolnišnično zdravljenje, ki traja več kot 48 ur in se začne v 

sedmih dneh po datumu nastanka poškodbe, ali; 

(ii) ima za posledico zlom katere koli kosti (razen enostavnih zlomov prstov na roki, 

nogi ali nosu); ali 
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(iii) vključuje raztrganine, ki povzročajo hude krvavitve, poškodbe živcev, mišic ali 

kit; ali 

(iv) vključuje poškodbo katerega koli notranjega organa; ali 

(v) vključuje opekline druge ali tretje stopnje ali opekline, ki prizadenejo več kot 5 

odstotkov telesne površine; ali 

(vi) vključuje dokazano izpostavljenost kužnim snovem ali škodljivemu sevanju. 

(14) Država izvora. Organ, na ozemlju katerega je bilo nevarno blago prvič natovorjeno na 

zrakoplov. 

(15) Tehnična navodila. Najnovejša veljavna izdaja Tehničnih navodil za varen zračni 

prevoz nevarnega blaga (Dok 9284–AN/905), vključno z dodatkom in vsemi 

dopolnitvami, ki se odobrijo in objavijo na podlagi odločitve Sveta Mednarodne 

organizacije civilnega letalstva. 

(16) Številka ZN. Štirimestna številka, ki jo dodeli Odbor strokovnjakov Združenih narodov 

za prevoz nevarnega blaga za prepoznavanje snovi ali določene skupine snovi. 

(17) Zabojnik. Kakršen koli letalski zabojnik, letalska paleta z mrežo ali letalska paleta z 

mrežo prek igluja. (Opomba: v to opredelitev ovojna embalaža ni zajeta; za zabojnik, ki 

vsebuje radioaktivne snovi, glej opredelitev za tovorni zabojnik.) 
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OPS 1.1155 

Odobritev prevoza 

nevarnega blaga 

Operator ne sme prevažati nevarnega blaga, če mu tega ne odobri Organ. 

OPS 1.1160 

Področje uporabe 

(a) Operator upošteva določbe iz Tehničnih navodil vedno, ko prevaža nevarno blago, ne glede 

na to, ali let poteka v celoti ali deloma na ozemlju države ali v celoti zunaj nje. 

(b) Predmeti in snovi, ki bi se sicer razvrstile kot nevarno blago, so izvzete iz določb tega poddela 

v obsegu, navedenem v Tehničnih navodilih, če: 

(1) morajo biti na letalu v skladu z ustreznimi veljavnimi predpisi ali iz operativnih 

razlogov; 

(2) se prevažajo kot zaloge za oskrbo potnikov s hrano in pijačo ali oskrbo potniške kabine; 

(3) se prevažajo za uporabo med letom kot veterinarski pripomoček ali kot pištola za 

human zakol živali; 

(4) se prevažajo za uporabo med letom kot medicinski pripomoček za bolnika, če: 

(i) so bile plinske jeklenke izdelane posebej za hranjenje in prevoz tega določenega 

plina; 
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(ii) so zdravila in druge medicinske snovi med uporabo na letalu pod nadzorom 

usposobljenega osebja; 

(iii) je oprema, ki vsebuje mokre akumulatorske celice, postavljena in po potrebi 

pritrjena v pokončnem položaju, da se prepreči razlitje elektrolita, in 

(iv) se ustrezno poskrbi, da se vsa oprema med vzletom in pristankom ter vedno, ko 

vodja zrakoplova meni, da je treba zaradi varnosti, zloži in zavaruje, ali 

(5) jih prevažajo potniki ali člani posadke. 

(c) Predmeti in snovi, namenjeni kot nadomestilo za predmete in snovi iz predhodnih točk (b)(1) 

in (b)(2), se morajo na letalu prevažati v skladu s Tehničnimi navodili. 

OPS 1.1165 

Omejitve prevoza nevarnega blaga 

(a) Operator sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se predmeti in snovi, ki so v 

Tehničnih navodilih posebej z imenom ali generičnim opisom navedeni kot v vsakem primeru 

prepovedani za prevoz, ne prevažajo na nobenem letalu. 
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(b) Operator sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se predmeti in snovi ali drugo blago, 

ki so v Tehničnih navodilih navedeni kot prepovedani za prevoz v običajnih okoliščinah, 

prevažajo samo, če: 

(1) jih izvzamejo zadevne države v skladu z določbami iz Tehničnih navodil ali 

(2) je v Tehničnih navodilih navedeno, da se lahko prevažajo na podlagi odobritve, ki jo 

izda država izvora. 

OPS 1.1170 

Razvrstitev 

Operator sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se predmeti in snovi razvrstijo kot nevarno 

blago v skladu s tehničnimi navodili. 

OPS 1.1175 

Pakiranje 

Operator sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se nevarno blago zapakira v skladu s 

Tehničnimi navodili. 

OPS 1.1180 

Etiketiranje in označevanje 

(a) Operator sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se tovorki, ovojna embalaža in 

tovorni zabojniki etiketirajo in označijo v skladu s Tehničnimi navodili. 
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(b) Če se nevarno blago prevaža na letu, ki poteka v celoti ali delno zunaj ozemlja države, morata 

biti etiketiranje in označevanje v angleščini, pri čemer je treba upoštevati tudi zahteve za 

kateri koli drug jezik. 

OPS 1.1185 

Dokument o prevozu nevarnega blaga 

(a) Operator zagotovi, da prevoz nevarnega blaga spremlja listina o prevozu nevarnega blaga, 

razen če ni v Tehničnih navodilih navedeno drugače. 

(b) Če se nevarno blago prevaža na letu, ki poteka v celoti ali delno zunaj ozemlja države, mora 

biti listina o prevozu nevarnega blaga v angleščini, pri čemer se upoštevajo tudi zahteve za 

kateri koli drug jezik. 

OPS 1.1195 

Sprejem nevarnega blaga 

(a) Operator ne sprejme nevarnega blaga v prevoz, dokler se tovorek, ovojna embalaža ali tovorni 

zabojnik ne pregledajo v skladu s sprejemnimi postopki iz Tehničnih navodil. 

(b) Operator ali njegov odpravnik letov uporabita sprejemni kontrolni seznam. Sprejemni 

kontrolni seznam omogoča preveritev vseh ustreznih podatkov in je v takšni obliki, ki 

omogoča zapis ugotovitev sprejemnega pregleda na roko ali z mehanskim ali računalniškim 

sredstvom. 
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OPS 1.1200 

Preveritev poškodb, prepuščanja ali kontaminacije 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1) se tovorki, ovojna embalaža in tovorni zabojniki neposredno pred natovarjanjem na 

letalo ali v zabojnik v skladu s Tehničnimi navodili pregledajo zaradi morebitnega 

puščanja ali poškodb; 

(2) se zabojnik ne naloži na letalo, če ni bil pregledan v skladu s Tehničnimi navodili in če 

ni bilo ugotovljeno, da ni nobenih znakov prepuščanja ali poškodb nevarnega blaga v 

njem; 

(3) se tovorki, ovojna embalaža ali tovorni zabojniki, ki puščajo ali so poškodovani, ne 

naložijo na letalo; 

(4) se vsak tovorek nevarnega blaga, ki se odkrije na letalu in za katerega se zdi, da je 

poškodovan ali da pušča, odstrani ali da pristojni organ ali organizacija uredi vse 

potrebno za njegovo odstranitev. V tem primeru se preostala pošiljka pregleda zaradi 

zagotovitve, da je v ustreznem stanju za prevoz in da letalo in tovor na njem nista 

utrpela poškodb ali kontaminacije, in 

(5) se tovorki, ovojna embalaža in tovorni zabojniki pregledajo glede znakov poškodb ali 

puščanja pri raztovarjanju z letala ali iz zabojnika in da se v primeru ugotovljenih 

znakov poškodb in puščanja prostor, na katerem je bilo naloženo nevarno blago, 

pregleda zaradi poškodb ali kontaminacije. 
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OPS 1.1205 

Odstranitev kontaminacije 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1) se vsakršna ugotovljena kontaminacija, ki je posledica puščanja embalaže ali poškodb 

nevarnega blaga, nemudoma odstrani in 

(2) se letalo, ki je bilo kontaminirano z radioaktivnimi snovmi, takoj vzame iz uporabe in se 

ga vrne v uporabo, ko stopnja sevanja na kateri koli dostopni površini in nefiksna 

kontaminacija ne presegata vrednosti iz Tehničnih navodil. 

OPS 1.1210 

Omejitve pri natovarjanju 

(a) Potniška in pilotska kabina. Operator zagotovi, da se nevarno blago ne prevaža v kabini letala, 

v kateri so potniki, ali v pilotski kabini, razen če ni v Tehničnih navodilih navedeno drugače. 

(b) Prostori za tovor. Operator zagotovi, da se nevarno blago naloži na letalo, loči od drugega 

tovora ter zloži in zavaruje v skladu s Tehničnimi navodili. 

(c) Nevarno blago, namenjeno samo za prevoz na tovornih letalih. Operator zagotovi, da se 

tovorki nevarnega blaga, ki imajo oznako “Samo za tovorno letalo”, prevažajo na tovornih 

letalih in natovorijo v skladu s Tehničnimi navodili. 
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OPS 1.1215 

Zagotavljanje informacij 

(a) Informacije za zemeljsko osebje. Operator zagotovi, da: 

(1) zemeljsko osebje dobi informacije, ki mu omogočijo izvajanje nalog v zvezi s prevozom 

nevarnega blaga, vključno z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primeru incidentov in 

nesreč, ki vključujejo nevarno blago, in 

(2) dobi informacije iz predhodnega pododstavka (a)(1) tudi njegov odpravnik letov, če je 

ustrezno. 

(b) Informacije za potnike in druge osebe 

(1) Operator zagotovi, da se v skladu s Tehničnimi navodili razglasijo informacije za 

opozorilo potnikov, katerih vrst nevarnega blaga ne smejo prevažati na krovu letala, in 

(2) operator in, kjer je ustrezno, njegov odpravnik letov zagotovita, da so na sprejemnih 

mestih na voljo obvestila o prevozu nevarnega blaga. 

(c) Informacije za člane posadke. Operator zagotovi, da so v operativnem priročniku navedene 

informacije, ki članom posadke omogočajo izvajanje nalog v zvezi s prevozom nevarnega 

blaga, vključno z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v nevarnosti, ki vključujejo nevarno blago. 
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(d) Informacije za vodjo zrakoplova. Operator zagotovi, da vodja zrakoplova dobi pisne 

informacije v skladu s Tehničnimi navodili. (Glej tabelo 1 v Dodatku 1 k OPS 1.1065 za rok 

hranjenja dokumentacije). 

(e) Informacije v primeru letalskega incidenta ali nesreče 

(1) Operator letala, vpletenega v letalski incident, na zahtevo zagotovi vse informacije, 

potrebne za zmanjšanje nevarnosti, ki jo povzroči prevoz nevarnega blaga. 

(2) Operator letala, vpletenega v letalsko nesrečo, čim prej obvesti pristojni organ države, v 

kateri se je letalska nesreča zgodila, o vsakršnem nevarnem blagu na letalu. 

OPS 1.1220 

Programi usposabljanja 

(a) Operator v skladu s tehničnimi navodili vzpostavi in izvaja programe usposabljanja osebja, ki 

jih mora odobriti Organ. 
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(b) Operatorji brez trajnega dovoljenja za prevoz nevarnega blaga. Operator zagotovi, da: 

(1) osebje, ki se ukvarja z mešanim tovorom in prtljago, vključeno v usposabljanje za 

izvajanje nalog v zvezi z nevarnim blagom. To usposabljanje mora obsegati najmanj 

področja iz stolpca 1 tabele 1 in mora biti dovolj podrobno, da se pridobi zavest o 

nevarnostih, povezanih z nevarnim blagom, kako se jih prepozna in katere zahteve se 

uporabljajo, če takšno blago prevažajo potniki, in 

(2) naslednje osebje: 

(i) člani posadke; 

(ii) osebje za ravnanje s potniki; in 

(iii) varnostno osebje, zaposleno pri operatorju, ki se ukvarja s pregledom potnikov in 

njihove prtljage, 

vključeno v usposabljanje, ki mora obsegati najmanj področja iz stolpca 2 tabele 1 in 

mora biti dovolj podrobno, da se pridobi zavest o nevarnostih, povezanih z nevarnim 

blagom, kako se jih prepozna in katere zahteve se uporabljajo, če takšno blago 

prevažajo potniki. 
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Tabela 1 

PODROČJA USPOSABLJANJA 1 2 
Splošna filozofija X X 
 Omejitve zračnega prevoza 
nevarnega blaga 

X 

Označevanje in etiketiranje tovorkov X X 
Nevarno blago v prtljagi potnikov X X 
Postopki v sili. X X 

Opomba: “X” označuje področje, ki ga je treba zajeti. 

(c) Operatorji s trajnim dovoljenjem za prevoz nevarnega blaga. Operator zagotovi, da: 

(1) je bilo osebje, ki se ukvarja s sprejemom nevarnega blaga, vključeno v usposabljanje in 

je usposobljeno za izvajanje svojih nalog. To usposabljanje mora zajemati najmanj 

področja iz stolpca 1 tabele 2 in mora biti dovolj podrobno za zagotovitev, da osebje 

lahko odloča o sprejemu ali zavrnitvi nevarnega blaga, ki se da v zračni prevoz; 

(2) je bilo osebje, pristojno za ravnanje z nevarnim blagom na letališču, njegovo 

skladiščenje in natovarjanje, vključeno v usposabljanje za izvajanje njihovih nalog v 

zvezi z nevarnim blagom. To usposabljanje mora obsegati najmanj področja iz stolpca 2 

tabele 2 in mora biti dovolj podrobno, da se pridobi zavest o nevarnostih, povezanih z 

nevarnim blagom, kako se takšno blago prepozna, kako se z njim ravna in kako se ga 

naloži; 
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(3) je bilo osebje, pristojno za ravnanje z mešanim tovorom in prtljago, vključeno v 

usposabljanje za izvajanje nalog v zvezi z nevarnim blagom. To usposabljanje mora 

obsegati najmanj področja iz stolpca 3 tabele 2 in mora biti dovolj podrobno, da se 

pridobi zavest o nevarnostih, povezanih z nevarnim blagom, kako se takšno blago 

prepozna, kako se z njim ravna in kako se ga naloži ter katere zahteve se uporabljajo, če 

takšno blago prevažajo potniki; 

(4) so bili člani letalske posadke vključeni v usposabljanje, ki mora zajemati najmanj 

področja iz stolpca 4 tabele 2. Usposabljanje mora biti dovolj podrobno, da se zagotovi 

pridobitev zavesti o nevarnostih, povezanih z nevarnim blagom, in kako ga je treba 

prevažati na letalu, in 

(5) naslednje osebje: 

(i) osebje za ravnanje s potniki; 

(ii) varnostno osebje, zaposleno pri operatorju, ki se ukvarja s pregledom potnikov in 

njihove prtljage; in 

(iii) člani posadke, ki niso člani letalske posadke, vključeni v usposabljanje, ki mora 

obsegati najmanj področja iz stolpca 5 tabele 2. Usposabljanje mora biti dovolj 

podrobno, da se pridobi zavest o nevarnostih, povezanih z nevarnim blagom, in 

katere zahteve se uporabljajo, če takšno blago prevažajo potniki, ali splošneje za 

njegov prevoz na letalu. 
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(d) Operator zagotovi, da celotno osebje, ki je bilo vključeno v usposabljanje, opravi preskus, da 

se preveri razumevanje njihovih odgovornosti. 

(e) Operator zagotovi, da se celotno osebje, ki mora biti vključeno v usposabljanje za ravnanje z 

nevarnim blagom, vsaj vsaki dve leti vključi v periodično usposabljanje. 

(f) Operator zagotovi, da se vodi evidenca o usposabljanju za ravnanje z nevarnim blagom za 

celotno osebje, ki se usposablja v skladu s predhodnim pododstavkom (d) in kot to zahtevajo 

Tehnična navodila. 

(g) Operator zagotovi, da se osebje njegovega odpravnika letov usposablja v skladu z ustreznim 

stolpcem tabele 1 ali 2. 
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Tabela 2 

 

PODROČJA USPOSABLJANJA 1 2 3 4 5 

Splošna filozofija X X X X X 

Omejitve zračnega prevoza nevarnega 
blaga 

X X  X X 

Razvrstitev nevarnega blaga X     

Seznam nevarnega blaga X X  X  

Splošne zahteve za pakiranje in navodila 
za pakiranje 

X     

Specifikacije za embalažo in označevanje X     

Označevanje in etiketiranje tovorkov X X X X X 

Dokumentacija vkrcevalca X     

Sprejem nevarnega blaga, vključno z 
uporabo kontrolnega seznama 

X     

Postopki skladiščenja in natovarjanja X X X X  

Pregledi zaradi preveritve poškodb ali 
prepuščanja in postopki dekontaminacije 

X X    

Zagotavljanje informacij vodji 
zrakoplova 

X X  X  

Nevarno blago v prtljagi potnikov X X X X X 

Postopki v sili. X X X X X 

Opomba: “X” označuje področje, ki ga je treba zajeti. 
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OPS 1.1225 

Poročila o incidentih in nesrečah, ki vključujejo nevarno blago 

(a) Operator poroča o incidentih in nesrečah, ki vključujejo nevarno blago, Organu. Prvo poročilo 

se odpošlje v 72 urah po dogodku, razen če tega ne preprečujejo izredne okoliščine. 

(b) Operator Organ obvesti tudi o neprijavljenem ali nepravilno prijavljenem nevarnem blagu, ki 

se odkrije med tovorom ali v prtljagi potnikov. Prvo poročilo se odpošlje v 72 urah po odkritju, 

razen če tega ne preprečujejo izredne okoliščine. 
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PODDEL S 

VAROVANJE 

OPS 1.1235 

Zahteve glede varovanja 

Operator zagotovi, da se celotno ustrezno osebje seznani z ustreznimi zahtevami nacionalnih 

programov varovanja države operatorja in da jih upošteva. 

OPS 1.1240 

Programi usposabljanja 

Operator vzpostavi in izvaja odobrene programe usposabljanja, na podlagi katerih se člani posadk 

operatorja usposobijo za sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi preprečijo dejanja nezakonitega 

vmešavanja, kot so sabotaže ali nezakonit zaseg letal, in zmanjšajo posledice takšnih dogodkov, če 

se zgodijo. Program usposabljanja je združljiv z nacionalnimi programi varovanja v letalstvu. 

Posamezni člani posadke poznajo in se usposobijo iz vseh ustreznih elementov programa 

usposabljanja. 

OPS 1.1245 

Poročanje o dejanjih nezakonitega vmešavanja 

Po dejanju nezakonitega vmešavanja na krovu letala vodja zrakoplova, v njegovi odsotnosti pa 

operator, takoj predloži poročilo o takšnem dejanju pristojnemu lokalnemu organu in Organu v 

državi operatorja. 
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OPS 1.1250 

Kontrolni seznam za postopek pregleda letala 

Operator zagotovi, da je na letalu kontrolni seznam postopkov, ki jih je treba uporabiti pri iskanju 

bombe ali improvizirane eksplozivne naprave (IED) v primeru domnevne sabotaže in pri pregledu 

letala zaradi skritega orožja, razstreliva ali drugih nevarnih naprav, če obstaja dobro utemeljen sum, 

da bi bilo letalo lahko predmet dejanja nezakonitega vmešavanja. Kontrolni seznam podpirajo 

navodila glede ustreznega poteka ukrepov, ki jih je treba sprejeti, če se najde bomba ali sumljiv 

predmet, in informacije o najmanj nevarnem kraju za bombo na določenem letalu, če jih zagotovi 

imetnik certifikata tipa. 

OPS 1.1255 

Varovanje v pilotski kabini 

(a) Na vseh letalih, na katerih ima pilotska kabina vrata, je mogoče ta vrata zakleniti, zagotovijo 

ali vzpostavijo pa se načini ali postopki, sprejemljivi za Organ, s katerimi kabinsko osebje 

lahko obvesti letalsko posadko v primeru sumljive dejavnosti ali kršitve varovanja v potniški 

kabini. 
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(b) Vsa potniška letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 45500 kg ali največjim dovoljenim 

številom potniških sedežev nad 60 so opremljena z odobrenimi vrati pilotske kabine, ki se 

lahko zaklenejo z vsakega pilotskega mesta in so oblikovana tako, da izpolnjujejo veljavne 

retroaktivne operativne zahteve za plovnost. Oblika teh vrat ne ovira izvajanja postopkov v 

sili v skladu z veljavnimi retroaktivnimi operativnimi zahtevami za plovnost. 

(c) Na vseh letalih, ki so v skladu z pododstavkom (b) opremljena z vrati pilotske kabine: 

(1) se ta vrata zaprejo pred zagonom motorjev za vzlet in so zaklenjena, ko to zahtevajo 

varnostni postopki ali vodja zrakoplova, dokler se motorji po pristanku ne zaustavijo, 

razen če morajo pooblaščene osebe vstopiti ali izstopiti v skladu z nacionalnim 

programom varovanja v letalstvu; 

(2) zagotovijo se načini za opazovanje prostora zunaj pilotske kabine z vsakega pilotskega 

sedeža, če je treba prepoznati osebe, ki prosijo za vstop v pilotsko kabino, in odkriti 

sumljivo vedenje ali potencialno nevarnost. 

 

______________ 
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I. Uvod 

 

V okviru postopka soodločanja (člen 251 Pogodbe ES) je 9. marca 2006 Svet sprejel skupno stališče 

o spremenjenem komisijinem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na 

področju civilnega letalstva (EU-OPS). 

 

Namen predloga je zlasti prenos neobveznih JAR-OPS (skupnih letalskih zahtev – operativnih 

standardov), ki so jih določile Skupne letalske oblasti, v obvezno pravo EU oziroma Skupnosti. 

Predlagani uredbi se zato pogosto reče Uredba o "EU-OPS". 

 

Prvotni predlog uredbe je Komisija podala marca 2000. Po prvi obravnavi v Evropskem parlamentu 

januarja 2001 in v luči razprav v telesih Sveta je Komisija februarja 2002 podala spremenjen 

predlog. 

 

Ob upoštevanju, da se ta spremenjeni predlog bistveno razlikuje od komisijinega prvotnega 

predloga, se je Evropski parlament odločil, da bo podal drugo mnenje v prvi obravnavi. Kot je 

predlagal njegov poročevalec g. Brian Simpson, je septembra 2002 Evropski parlament predložil 

samo eno spremembo, ki pa je bistvena in se nanaša na "omejitev trajanja poletov". 

 

Po predložitvi te spremembe in glede na delo Sveta in njegovih teles v zvezi z določbami o 

"kabinskem osebju" je februarja 2004 Komisija podala revidiran spremenjeni predlog uredbe o EU-

OPS. 

 

Na seji 10. decembra 2004 je Svet za transport, telekomunikacije in energijo dosegel delni politični 

dogovor o revidiranem spremenjenem predlogu. Ta delni dogovor se nanaša na člene ter na poddel 

O (kabinsko osebje) in poddel Q (omejitev trajanja poletov) iz Priloge III. 
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Junija 2005 so telesa Sveta dosegla dogovor o preostanku Priloge III, ki vključuje poddele A–N ter 

poddele P, R in S. 

 

Potem ko so celotno besedilo pregledali pravniki lingvisti, je Svet lahko sprejel to skupno stališče. 

Pri zavzemanju tega stališča je Svet ustrezno upošteval mnenje Evropskega parlamenta iz prve 

obravnave. 

 

Svet je upošteval tudi mnenje Ekonomsko-socialnega odbora. 

 

 

II. Analiza skupnega stališča 

 

1. Splošno 

 

Svet se je lahko strinjal z glavnimi usmeritvami komisijinega predloga. V nekaterih točkah pa se je 

Svet odločil za spremembo besedila, večinoma zaradi večje jasnosti, enostavnosti in razumljivosti. 

 

V členih je Svet nekoliko spremenil določbe o prožnosti iz člena 8. Predvsem je v odstavku 4 tega 

člena Svet razširil možnost držav članic, da sprejmejo ali ohranijo določbe v zvezi z nekaterimi 

OPS, dokler se na podlagi znanstvenih spoznanj in dobrih praks ne uvedejo pravila Skupnosti. 

 

Glede člena 8a je Svet odločil, da bi se določbe poddela Q (omejitev trajanja poletov) in po potrebi 

tudi poddela O (kabinsko osebje) Priloge III morale preučiti z znanstvenega in zdravstvenega vidika 

v roku treh let po začetku veljavnosti Uredbe. Svet je odločil, da bo Evropsko agencijo za varnost v 

letalstvu (EASA) pozval, da izvede to nalogo. Svet je tudi odločil, da naj EASA pomaga Komisiji 

pri pripravi predlogov sprememb veljavnih tehničnih določb iz poddela Q. 
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Svet je odločil, da bi glede na čas, potreben za prilagoditev novim tehničnim pravilom, države 

članice morale uporabljati Prilogo III z učinkom od izteka 18 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe (in ne z učinkom od izteka 6 mesecev po začetku veljavnosti, kot je predlagala Komisija). 

 

V Prilogo III je Svet vnesel nekaj sprememb z namenom, da se besedilo v celoti uskladi z JAR-

OPS 1 (različica 8) ter da postane besedilo, ki ga je predlagala Komisija, jasnejše in natančnejše. 

 

Svet se zaveda, da bi se zaradi tehničnega napredka, spremenjenih okoliščin in časa, potrebnega za 

dokončno oblikovanje besedila po doseženem političnem dogovoru, lahko besedilo Priloge III v 

nekaterih točkah izboljšalo že ob sprejetju skupnega stališča. Glede na precejšen obseg besedila je 

tudi možno, da nekateri sklici še niso pravilni. Vendar je Svet menil, da je treba delo v zvezi s tem 

besedilom na neki točki zaključiti.  Zato je z zadovoljstvom sprejel obvestilo Komisije, da bo njeno 

osebje po začetku veljavnosti Uredbe takoj ko bo mogoče začelo delo v zvezi z nadaljnjimi 

izboljšavami in posodobitvami besedila po postopku odbora in da bo v tem okviru pazljivo preučilo 

predloge sprememb, ki so jih že podale nekatere države članice. 

 

 

2. Spremembe Parlamenta 

 

Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. septembra 2002 se je nanašalo na to, da se v besedilo 

vključi ena bistvena sprememba, ki zadeva "omejitev trajanja poletov". Komisija se je odločila, da 

besedilo te spremembe vključi v svoj revidirani spremenjeni predlog, čeprav v nekoliko drugačni 

obliki. Svet se je tudi lahko strinjal s spremembo Evropskega parlamenta, vendar se je odločil za 

manjše izboljšave besedila z namenom, da bi bolj ustrezalo socialnim in gospodarskim razmeram v 

sodobnem letalstvu ter da bi bil pomen nekaterih določb jasnejši. 
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III. Zaključek 

 

Svet meni, da je besedilo njegovega skupnega stališča ustrezno in uravnoteženo. Glede spremembe, 

ki jo je predlagal Evropski parlament v prvi obravnavi, Svet izjavlja, da je bila ta sprememba z 

nekaterimi manjšimi izboljšavami v celoti upoštevana. Svet je zato prepričan, da besedilo njegovega 

skupnega stališča zagotavlja, da je cilj, ki ga je imela sprememba Parlamenta, dosežen. 

 

Svet bi rad spodbudil Evropski parlament, da sprejme besedilo skupnega stališča táko, kot je, da bi 

Uredba lahko kmalu začela veljati. V tem okviru, zlasti glede poddela Q (omejitev trajanja poletov) 

in po potrebi tudi poddela O (kabinsko osebje) Priloge III, se Evropski parlament poziva, naj 

upošteva, da se bodo ti poddeli kmalu preučili z znanstvenega in zdravstvenega vidika, za kar bo 

poskrbela EASA. 
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DODATEK 1 K OPOMBI K TOČKI POD "A" 
od: generalnega sekretariata Sveta 
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Št. predl. Kom.: 7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 
Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta 

(EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na 
področju civilnega letalstva (EU–OPS) (prva obravnava) 
– sprejetje (ZA + I) 
(a) skupnega stališča 
(b) utemeljitve Sveta 
– izjava 

 
 

Švedska izjava o spremenjenem predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in 

Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in 

upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (EU–OPS) 

 

Švedska podpira vsebino vseh poddelov predlagane uredbe, razen poddela Q. Meni, da ni dovolj 

jasno opredeljeno, da bi uporaba določb o omejitvah časa letenja zagotovila ustrezno usklajeno 

stopnjo varnosti v letalstvu.   

 

Švedska se je na podlagi navedenega sklenila vzdržati glasovanja. 

 

________________________ 
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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES  
 
o  
 

Skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih 

postopkov na področju civilnega letalstva (EU-OPS) 
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2000/0069 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 

v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES  
 
o  
 

Skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih 

postopkov na področju civilnega letalstva (EU-OPS) 

Ozadje 

Datum predložitve predloga EP in Svetu(dokument 
COM(2000) [121] konč. – [2000/[0069]COD): 

[24. marec 2000] 

Datum mnenja Ekonomsko-socialnega odbora: [19.oktober 2000] 

Datum prvega mnenja Evropskega parlamenta, prva 
obravnava: 

[18. januar 2001] 

Datum predložitve spremenjenega predloga EP in 
Svetu(dokument COM(2002) [30] konč. – [2000/[0069]COD) 

[4. februar 2002] 

Datum drugega mnenja Evropskega parlamenta, prva 
obravnava: 

[3. september 2002] 

Datum predložitve pregledanega spremenjenega predloga EP 
in Svetu(dokument COM(2004) [73] konč. – 
[2000/[0069]COD): 

[12. februar 2004] 

Datum delnega političnega sporazuma Sveta (kvalificirana 
večina): 

[10. december 2004] 

Datum sprejetja skupnega stališča: [9. marec 2006] 

1. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

1.1. Pri pripravi drugega svežnja ukrepov za liberalizacijo letalstva leta 1989 sta se Svet 
in Komisija sporazumela, da bi morala politika Skupnosti za zračni promet prav tako 
vključevati usklajevanje ureditvenega okvira, ki velja za civilno letalstvo, da se 
ohrani visoka raven letalske varnosti in zagotovi pravična konkurenca med 
letalskimi prevozniki. V ta namen je Skupnost sprejela Uredbo 3922/91 o uskladitvi 
tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva, da se 
vzpostavijo in posodabljajo usklajeni predpisi za načrtovanje, izdelavo, uporabo in 
vzdrževanje zrakoplovov ter za osebje in organizacije, ki sodelujejo pri teh nalogah. 
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1.2. Marca 2000 je Komisija Svetu predložila predlog za spremembo zadevne uredbe, da 
se vključijo operativni predpisi, s katerimi se zagotovi uporaba zrakoplovov pod 
zadovoljivimi varnostnimi pogoji1. Ti predpisi, ki se uporabljajo za vse letalske 
prevoznike, temeljijo na predpisih, ki so jih sestavili Združeni letalski organi (JAA)2. 

1.3. Ker prvi predlog za spremembo Uredbe 3922/91 v Svetu ni naletel na odobravanje, 
je februarja 2004 Komisija predložila spremenjen predlog za spremembo Uredbe 
3922/91, zlasti za to, da je upoštevala pripombe, ki sta jih imela Svet in Parlament pri 
obravnavi začetnega predloga. 

1.4. S tem je novi predlog Komisije vključeval minimalne zahteve3 za kabinsko osebje, 
ki sedaj mora biti licencirano, kot je že praksa v Združenih državah in kar je 
zahtevalo zadevno osebje in del industrije. Te minimalne zahteve bi z višjimi 
standardi glede osebja morale izboljšati letalsko varnost. Poleg tega bi morale 
olajšati njihovo mobilnost na popolnoma liberaliziranem trgu zračnega prometa. 

1.5. Novi predlog Komisije je prav tako vključeval shemo omejitve časa letenja (FTL) 
za letalsko osebje, kot je to zahteval Evropski parlament, ki je bil zaskrbljen zaradi 
razlik med državami v zvezi s tem. Pravzaprav so bili združenja poklicnih pilotov in 
več letalskih prevoznikov zelo kritični do teh razlik, ki ogrožajo varnost in vplivajo 
na običajni potek konkurence:  

– več raziskav letalskih nesreč je pokazalo, da je bila utrujenost osebja eden od 
dejavnikov, ki je prispeval k nesreči; 

– nacionalni predpisi glede časa letenja so v nekaterih primerih ohlapni in 
omogočajo letalskim prevoznikom, da osebje dela nadure, kar pa ogroža varnost 
in je v škodo družbam, ki uporabljajo strožje zakone. 

Določbe glede časa letenja, ki so zajete v predlogu Komisije, so predstavljene v obliki 
minimalnih zahtev, ki jih lahko države članice naredijo še strožje. Poleg tega pa so dovolj 
prožne, da lahko upoštevajo posebne nacionalne okoliščine. 

2. PRIPOMBE GLEDE SKUPNEGA STALIŠČA 

2.1. V svojem skupnem stališču Svet navaja, da je bila sprememba, ki jo je predlagal 
Evropski parlament, z manjšimi popravki popolnoma upoštevana. Komisija se 

                                                 
1 Ti operativni predpisi zadevajo certifikat izvajalca, obratovanje in vzdrževanje zrakoplova ter 

usposabljanje letalskega osebja. 
2 Združeni letalski organi so zveza nacionalnih letalskih organov 37 evropskih držav, vključno s 25 

državami članicami EU, ki je bila ustanovljena za usklajevanje zahtev letalske varnosti. 
3 Minimalne zahteve lahko dopolnijo države članice, ki lahko sprejmejo strožje zahteve. Za kabinsko 

osebje minimalne zahteve vključujejo starost, telesno pripravljenost in strokovno 
usposobljenost.Minimalne zahteve lahko npr. določajo minimalno usposobljenost ali minimalno starost. 
Toda države članice lahko določijo strožje predpise (zahtevajo večjo usposobljenost ali povečajo 
starostno mejo). Prav tako lahko minimalne zahteve določajo minimalni čas počitka osebja, ki ga 
države članice lahko podaljšajo, toda ne skrajšajo, ali maksimalni čas letenja. Nacionalni predpisi, ki bi 
omogočali daljši maksimalni čas letenja, bi bili nezdružljivi z že določenimi predpisi, medtem ko bi 
nacionalni predpisi, ki bi omogočali krajši maksimalni čas letenja, bili združljivi.  
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strinja, da z vključitvijo manjših prilagoditev besedilo skupnega stališča Sveta 
zagotavlja, da je cilj, ki ga je želel Parlament s spremembami doseči, dosežen. 

2.2. Komisija se strinja s skupnim stališčem Sveta in sprejema pripravljenost Sveta, da se 
strinja s pomembnejšimi načeli predloga Komisije, medtem ko v nekaterih točkah 
spreminja besedilo zaradi potrebe po večji jasnosti in poenostavitvi, da se olajša 
razumljivost besedila. 

2.3. Glede vsebine členov:  

– Svet je naredil nekaj sprememb v zvezi z določbami o prožnosti iz člena 8, zlasti v 
odstavku 4, kjer je Svet razširil posebne pravice za države članice, da sprejmejo 
ali ohranijo določbe glede zelo omejenega števila OPS (tehničnih predpisov in 
upravnih postopkov na področju civilnega letalstva), dokler ne bodo na ravni 
Skupnosti vzpostavljeni splošni predpisi, ki bodo temeljili na znanstvenem znanju 
in najboljši praksi. Komisija meni, da je kompromis sprejemljiv, zlasti ker je način 
izpolnjevanja zahtev na tem področju lahko različen, ne da bi s tem ogrožali 
stopnje varnosti. Poleg tega je Komisija sedaj predložila nov predlog4, s katerim je 
zaupala Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA) nalogo, da določi 
izvedbene predpise za vsa ta področja. 

– V členu 8a Svet predlaga, da morajo biti določbe poddela Q (omejitev časa 
letenja) in po potrebi poddela O (kabinsko osebje) Priloge III ovrednotene z 
znanstvenega in zdravstvenega stališča v obdobju treh let po začetku veljavnosti 
Uredbe. Poleg tega stališče Sveta nalaga Evropski agenciji za varnost v letalstvu 
(EASA) odgovornost, da izpelje te naloge in da po potrebi pomaga Komisiji pri 
pripravi predlogov za spremembo tehničnih predpisov poddela Q. To je za 
Komisijo sprejemljivo, saj ustreza njeni vzporedni pobudi (glej zgoraj), da razširi 
pristojnosti, ki pripadajo Agenciji. 

– Svet navaja, da bi glede na čas, ki je potreben za prilagoditev novim tehničnim 
predpisom, morale države članice uporabiti Prilogo III, ki začne veljati 18 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe (in ne 6 mesecev, kot je predlagala 
Komisija). Komisija lahko sprejme ta kompromis. 

– V sami Prilogi III je Svet zaradi jasnosti in večje natančnosti besedila prav tako 
naredil nekaj sprememb, da besedilo popolnoma ustreza JAR–OPS 1 spremembi 
8. Za Komisijo je to sprejemljivo. 

2.4. Komisija se strinja se stališčem, ki je bilo izraženo v skupnem stališču Sveta, da je 
zaradi naprednih tehnik in spreminjajočih se okoliščin na področju modernega 
letalstva in ob upoštevanju dolgotrajnih medinstitucionalnih posvetovanj, ki so 
potrebna za dokončanje sedanjega besedila, Prilogo III že sedaj mogoče izboljšati v 
določenih točkah. Toda dolgotrajno delo na tem obsežnem besedilu je sedaj obrodilo 
sadeže in besedilo je mogoče finalizirati tako, kot je. 

                                                 
4 Predlog za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 z dne 15. 

julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost v letalstvu (dokument COM(2005)[579] konč. – [2005]/[0228]COD) 
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2.5. V tem pogledu Komisija še enkrat obljublja, da bodo njene službe čim prej po 
začetku veljavnosti Uredbe začele delati na piljenju in posodabljanju besedila s 
postopkom komitologije, kjer se bo prav tako razmislilo o proaktivnih predlogih za 
spremembe, ki so jih že predlagale nekatere države članice. 

Sklepne ugotovitve 

Komisija potrjuje, da je skupno stališče, sprejeto dne 9.3.2006, v veliki meri enako mnenju 
Evropskega parlamenta ob prvi obravnavi. Komisija prav tako ceni, da je Svet po dolgih 
razpravah dosegel občuten in uravnotežen kompromis. Komisija je zato pripravljena sprejeti 
skupno stališče. 

IZJAVA KOMISIJE 

Komisija je skupaj s Svetom ob sprejemu skupnega stališča podala izjavo (glej Prilogo I). 
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PRILOGA 

Izjava Komisije in Sveta glede člena 8a 

Komisija je predložila predlog Evropskemu parlamentu in Svetu o spremembi Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega 
letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu, da razširi svoj obseg 
delovanja na letalske operacije in licenciranje osebja. Odločitev o tem predlogu bo omogočila 
Evropski agenciji za varnost v letalstvu, da izvede ovrednotenje iz člena 8a. Svet se obvezuje, 
da bo predlog imel pri pregledu prednost. 
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