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e) Besättningsmedlemmarnas erfarenhet (totalt och på typen), aktuell flygstatus och 

kvalifikationer. 

 

f) Hur man utser befälhavaren och om så krävs på grundval av flygningens längd, 

förfaranden för att lösa av befälhavaren eller andra flygbesättningsmedlemmar 

(Se tillägg 1 till OPS 1.940). 

 

g) Hur man utser kabinchef och om så krävs på grundval av flygningens längd,  

förfaranden för att lösa av kabinchefen och andra kabinbesättningsmedlemmar. 

 

4.2 Sättet att utse befälhavaren. Regler som skall tillämpas för att utse befälhavaren. 

 

4.3 Inkapacitet hos flygbesättningen. Instruktioner för den ordning i vilken befälhavarskapet 

tas över i händelse av inkapacitet hos flygbesättningen. 

 

4.4 Flygning på mer än en typ. En uppgift som anger vilka flygplan som betraktas som en och 

samma typ vid 

 

a) flygbesättningsplanering, och 

 

b) kabinbesättningsplanering. 
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5. KVALIFIKATIONSKRAV 

 

5.1 En beskrivning av certifikat, behörighet(er), kvalifikation/kompetens (t.ex. för sträckor och 

flygplatser), erfarenhet, utbildning, kontroll och aktuell flygstatus som krävs för att den 

operativa personalen skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hänsyn skall tas till 

flygplanstypen, verksamhetens art och besättningssammansättning. 

 

5.2 Flygbesättning 

 

a) Befälhavare. 

 

b) Pilot som avlöser befälhavaren. 

 

c) Biträdande pilot. 

 

d) Pilot under övervakning. 

 

e) Systemoperatör. 

 

f) Flygning på mer än en typ eller variant. 
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5.3 Kabinbesättning 

 

a) Chef för kabinbesättning. 

 

b) Kabinbesättningsmedlem. 

 

i) Erforderlig kabinbesättningsmedlem. 

 

ii) Extra kabinbesättningsmedlem och kabinbesättningsmedlem under 

familjaritetsflygningar. 

 

c) Flygning på mer än en typ eller variant. 

 

5.4 Personal för utbildning, kontroll och övervakning 

 

a) För flygbesättning. 

 

b) För kabinbesättning. 

 

5.5 Annan operativ personal 
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6. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE BESÄTTNINGARS HÄLSA 

 

6.1 Försiktighetsåtgärder avseende besättningars hälsa. Tillämpliga bestämmelser och råd till 

besättningsmedlemmar avseende deras hälsa och som innefattar följande: 

 

a) Alkohol och andra berusande drycker. 

 

b) Narkotika. 

 

c) Läkemedel. 

 

d) Sömntabletter. 

 

e) Farmaceutiska preparat. 

 

f) Vaccinering. 

 

g) Djupdykning. 

 

h) Blodgivning. 

 

i) Försiktighetsåtgärder rörande måltider före och under flygning. 

 

j) Sömn och vila. 

 

k) Kirurgiska ingrepp. 
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7. FLYGTIDSBEGRÄNSNINGAR 

 

7.1 Flygtjänst- och tjänstgöringstidsbegränsningar samt krav på vila. Det system som 

utarbetats av operatören i enlighet med tillämpliga bestämmelser. 

 

7.2 Överskridanden av flygtjänst- och tjänstgöringstidsbegränsningar och/eller reducering av 

viloperioder. Förhållanden under vilka flygtjänst- och tjänstgöringstider får överskridas 

eller viloperioder reduceras samt förfarandena för att rapportera dessa förändringar. 

 

8. OPERATIVA FÖRFARANDEN OCH PROCEDURER 

 

8.1 Instruktioner för flygförberedelse. I tillämplig omfattning med hänsyn till verksamheten: 
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8.1.1 Lägsta flyghöjder. En beskrivning av metoden för att bestämma och tillämpa lägsta 

flyghöjder, innefattande 

 

a) ett förfarande för att fastställa lägsta flyghöjder/flygnivåer för VFR-flygningar, och 

 

b) ett förfarande för att fastställa lägsta flyghöjder/flygnivåer för IFR-flygningar. 

 

8.1.2 Kriterier och skyldigheter vid godkännande av användning av flygplatser, med beaktande 

av tillämpliga krav enligt kapitlen D, E, F, G, H, I and J. 

 

8.1.3 Metoder för att fastställa operativa minima vid flygplats. Metoden för att fastställa 

operativa minima vid flygplats för IFR-flygningar i enlighet med OPS 1 kapitel E. 

Hänvisning skall göras till procedurerna för att fastställa sikt och/eller bansynvidd och för 

att tillämpa den verkliga sikten observerad av piloterna, den rapporterade sikten och den 

rapporterade bansynvidden. 

 

8.1.4 Operativa minima på sträckan för VFR-flygningar eller för delar av en flygning som flygs 

enligt VFR och, då enmotoriga flygplan används, instruktioner för val av sträcka med 

avseende på tillgängligheten av områden som medger en säker nödlandning. 

 

8.1.5 Presentation och tillämpning av operativa minima för flygplats och sträcka. 

 

8.1.6 Tolkning av meteorologisk information. Förklarande material om tolkningen av 

väderprognoser (MET forecasts) och väderrapporter (MET reports) som är relevanta med 

avseende på verksamhetsområdet, inklusive tolkningen av väderfenomen och deras koder. 
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8.1.7 Bestämning av de mängder bränsle, olja och vattenmetanol som medförs. Metoderna med 

vars hjälp mängderna av bränsle, olja och vattenmetanol som skall medföras, bestäms och 

följs upp under flygning. Denna del skall också innehålla instruktioner för att mäta och 

fördela de vätskor som medförs ombord. Sådana instruktioner skall beakta alla 

förhållanden som kan uppstå under flygning, inklusive möjligheten av omplanering under 

flygning och av fel på en eller flera av flygplanets motorer. Systemet för att bevara 

bränsle- och oljedokumentation skall också beskrivas. 

 

8.1.8 Massa och tyngdpunkt. De allmänna principerna för massa och tyngdpunkt innefattande 

 

a) definitioner, 

 

b) metoder, förfaranden och ansvar för att utarbeta och godta massa- och 

tyngdpunktsberäkningar, 

 

c) policyn för användning av standard- och/eller verklig massa, 

 

d) metoden för att bestämma tillämpliga värden för passagerar-, bagage- och 

godsmassa, 

 

e) tillämpliga värden för passagerar- och bagagemassa för olika arter av verksamheter 

och flygplanstyp, 

 

f) allmänna instruktioner och information som är nödvändig för verifikation av de olika 

slag av dokumentation av massa och balans som används, 
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g) förfaranden för ändringar i sista minuten (LMC), 

 

h) densitet för bränsle, olja och vattenmetanol, och 

 

i) policy/förfaranden för placering av passagerare. 

 

8.1.9 ATS-färdplan. Förfaranden och ansvar för att utarbeta och inlämna ATS-färdplanen. 

Faktorer som skall beaktas inkluderar sättet för att lämna in såväl individuella färdplaner 

som repeterfärdplaner. 

 

8.1.10 Driftfärdplan. Förfaranden och ansvar för att utarbeta och godta driftfärdplanen. 

Användningen av driftfärdplanen skall beskrivas inklusive exempel på de 

färdplansformulär som används. 

 

8.1.11 Operatörens tekniska journal för flygplan. Ansvar för och användning av operatörens 

tekniska journal för flygplan skall beskrivas, inklusive exempel på de formulär som 

används. 

 

8.1.12 Förteckning över dokument, formulär och ytterligare information som skall medföras. 

 

8.2 Instruktioner för marktjänst 
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8.2.1 Tankningsförfaranden. En beskrivning av tankningsförfaranden, innefattande 

 

a) försiktighetsåtgärder under tankning och avtankning som innefattar åtgärder när ett 

reservkraftsaggregat (APU) är i användning eller när en turbinmotor är igång och 

propellerbromsarna är tillslagna, 

 

b) tankning och tömning när passagerare går ombord, är ombord eller stiger av, och 

 

c) försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att undvika blandning av bränslen. 

 

8.2.2 Säkerhetsförfaranden för hantering av flygplan, passagerare och gods. En beskrivning av 

de förfaranden som skall tillämpas vid tilldelning av säten och vid passagerares av- och 

påstigning samt vid lastning och lossning av flygplanet. Ytterligare förfaranden för att 

uppnå säkerhet medan flygplanet befinner sig på uppställningsplattan skall också ingå. 

Förfarandena skall innefatta 

 

a) barn/småbarn under två år, sjuka passagerare och personer med nedsatt 

rörelseförmåga, 

 

b) transport av avvisade passagerare samt av personer som är utvisade eller som är 

tagna i förvar, 

 

c) tillåten storlek och vikt för handbagage, 

 

d) lastning och fixering av föremål i flygplanet, 

 

e) speciallaster och klassificering av lastutrymmen, 
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f) placering av markutrustning, 

 

g) handhavande av flygplansdörrar, 

 

h) säkerhet på rampen, inkluderande förebyggande av brand, områden med kraftiga 

luftströmmar och insugningsrisk, 

 

i) förfaranden vid start, avgång från och ankomst till rampen, inklusive push-back och 

bogsering, 

 

j) flygplansservice, 

 

k) dokument och formulär för hantering av flygplan, samt 

 

l) placering av flera passagerare i samma flygplanssäte. 

 

8.2.3 Förfaranden för att vägra påstigning. Förfaranden som säkerställer att personer som 

uppträder berusade, eller som genom sitt beteende eller genom fysiska tecken visar att de 

är påverkade av droger, vägras påstigning, med undantag för medicinska patienter som tas 

om hand på lämpligt sätt. Detta gäller inte för medicinska patienter under vederbörlig vård. 
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8.2.4 Åtgärder på marken för avisning och för att förhindra isbildning. En beskrivning av policy 

och förfaranden för avisning och för att förhindra isbildning på flygplan på marken. Dessa 

skall innefatta beskrivningar av typerna och effekterna av isbildning och andra 

beläggningar på flygplanet vid stillastående, under markrörelser och under start. Dessutom 

skall en beskrivning göras av de vätsketyper som används, innefattande 

 

a) varumärke eller kommersiellt namn, 

 

b) egenskaper, 

 

c) effekter på flygplanets prestanda, 

 

d) skyddstider, och 

 

e) försiktighetsåtgärder vid användning. 

 

8.3 Flygförfaranden 

 

8.3.1 VFR/IFR-policy. En beskrivning av den policy som gäller för att tillåta att flygningar 

utförs enligt VFR eller som kräver att flygningarna skall utföras enligt IFR eller för 

övergång från den ena regeln till den andra. 

 

8.3.2 Navigeringsförfaranden. En beskrivning av alla navigeringsförfaranden som är relevanta 

med avseende på verksamhetsart(er) och verksamhetsområde(n). Hänsyn skall tas till 

 

a) standardnavigeringsförfaranden inkluderande policy för att utföra oberoende 

dubbelkontroller av uppgifter som matas in via tangentbordet där dessa påverkar den 

flygbana som skall följas av flygplanet, 
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b) MNPS och polarnavigering och navigering i andra angivna områden, 

 

c) RNAV, 

 

d) omplanering under flygning, 

 

e) förfaranden i händelse av systemdegradering, och 

 

f) RVSM. 

 

8.3.3 Förfaranden för höjdmätarinställning, som när så behövs innefattar 

 

− höjdmätning i meter och omvandlingstabeller, 

 

samt 

 

− operativa förfaranden för QFE. 

 

8.3.4 Förfaranden för höjdvarningssystem 

 

8.3.5 Terrängvarningssystem (GPWS/Terrain Avoidance Warning System) Förfaranden och 

instruktioner för att undvika kontrollerad flygning ner i terrängen, inklusive restriktioner 

mot för hög sjunkhastighet nära ytan (hithörande utbildningskrav upptas i kapitel D, 

punkt 2.1). 
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8.3.6 Policy och procedurer för användning av TCAS/ACAS 

 

8.3.7 Policy och förfaranden för bränsleuppföljning under flygning 

 

8.3.8 Ogynnsamma och potentiellt riskfyllda atmosfäriska förhållanden. Förfaranden vid 

verksamhet i, och/eller för att undvika ogynnsamma och potentiellt riskfyllda atmosfäriska 

förhållanden innefattande 

 

a) åskväder, 

 

b) isbildningsförhållanden, 

 

c) turbulens, 

 

d) vindskjuvning, 

 

e) jetströmmar, 

 

f) moln av vulkanisk aska, 

 

g) kraftig nederbörd, 

 

h) sandstormar, 

 

i) lävågor, och 

 

j) signifikanta temperaturinversioner. 
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8.3.9 Vakturbulens. Kriterier för avstånd till turbulens efter flygplan med hänsyn tagen till 

flygplanstyp, vindförhållanden och banans läge. 

 

8.3.10 Besättningsmedlemmar vid sina arbetspositioner. Kraven på att besättningsmedlemmarna 

skall befinna sig på sina tilldelade arbets- eller sittplatser under flygningens olika faser, 

eller när det anses nödvändigt av säkerhetsskäl, samt förfarandena för styrd vila i cockpit.  

 

8.3.11 Besättningens och passagerarnas användning av säkerhetsbälten. Kraven för 

besättningsmedlemmarnas och passagerarnas användning av säkerhetsbälten och/eller 

axelremmar under flygningens olika faser eller när det anses nödvändigt av säkerhetsskäl. 

 

8.3.12 Tillträde till cockpit. Villkoren för tillträde till cockpit av andra personer än 

flygbesättningen. Policyn angående tillträde för inspektörer från myndigheten skall också 

ingå. 

 

8.3.13 Användning av lediga besättningssäten. Villkoren och förfarandena vid användning av 

lediga besättningssäten. 

 

8.3.14 Inkapacitet hos besättningsmedlemmar. Förfaranden som skall följas i händelse av 

inkapacitet hos besättningsmedlemmar under flygning. Exempel på typer av inkapacitet 

och metoder för att känna igen dessa skall ingå. 
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8.3.15 Kabinsäkerhetskrav. Förfaranden omfattande 

 

a) iordningställande av kabinen för flygning, krav som skall iakttas under flygning och 

förberedelse för landning inklusive förfaranden för säkring av kabin och pentryn, 

 

b) förfaranden som säkerställer att passagerare placeras på ett sådant sätt att de i 

händelse av en nödutrymning på bästa sätt kan assistera vid utrymningen av 

flygplanet och inte hindra denna, 

 

c) förfaranden som skall följas vid passagerares på- och avstigning, 

 

d) förfaranden vid tankning eller avtankning av bränsle medan passagerare går ombord, 

är ombord eller lämnar flygplanet, 

 

e) rökning ombord. 

 

8.3.16 Förfaranden för information till passagerarna. Innehåll, medel och tidpunkter för 

information till passagerarna i enlighet med OPS 1.285. 

 

8.3.17 Förfaranden för flygplan som brukas när det krävs att utrustning medförs för att upptäcka 

strålning från kosmos eller solen. Förfaranden för användning av utrustning för att 

upptäcka kosmisk strålning eller strålning från solen och för att registrera dessa värden, 

inklusive åtgärder som skall vidtas om de gränsvärden som anges i drifthandboken 

överskrids. Dessutom de förfaranden, inklusive ATS-procedurer, som skall följas om 

beslut om att sjunka eller omdirigera fattas. 
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8.3.18 Policy för användning av autopilot eller automatisk gasreglering. 

 

8.4 Allvädersverksamhet. En beskrivning av de operativa procedurer som är förenade med 

allvädersverksamhet (se också OPS kapitel D och E). 

 

8.5 ETOPS. En beskrivning av de operativa ETOPS-procedurerna. 

 

8.6 Användning av minimiutrustningslista, MEL, och lista/listor över 

konfigurationsavvikelser, CDL. 

 

8.7 Icke-kommersiella flygningar. Förfaranden och begränsningar för 

 

a) skolflygningar, 

 

b) provflygningar, 

 

c) leveransflygningar, 

 

d) överföringsflygningar, 

 

e) demonstrationsflygningar, och 

 

f) positioneringsflygningar, inklusive vilka kategorier av personer som får medföras på 

sådana flygningar. 
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8.8 Syrgasbestämmelser 

 

8.8.1 En redogörelse över de förhållanden under vilka syrgas skall finnas tillgänglig och 

användas. 

 

8.8.2 De syrgasbestämmelser som är specificerade för 

 

a) flygbesättning, 

 

b) kabinbesättning och 

 

c) passagerare. 

 

9. FARLIGT GODS OCH VAPEN 

 

9.1 Information, instruktioner och allmänna råd avseende transport av farligt gods och som 

innefattar 

 

a) operatörens policy för transport av farligt gods, 

 

b) råd som rör bestämmelser för att godtaga, märka, hantera, stuva och avskilja farligt 

gods, 

 

c) förfaranden för att hantera nödsituationer som berör farligt gods, 
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d) arbetsuppgifter för all personal enligt OPS 1.1215, och 

 

e) instruktioner om medförande av personal som är anställd hos operatören. 

 

9.2 De förhållanden under vilka vapen, krigsmateriel och sportvapen får medföras. 

 

10. LUFTFARTSSKYDD 

 

10.1 Instruktioner och anvisningar för luftfartsskydd av icke-konfidentiell natur som skall 

innefatta den operativa personalens befogenheter och ansvar. Policy och förfaranden för 

handhavande och rapportering av brott ombord såsom olagliga handlingar, sabotage, 

bombhot och kapning skall också ingå. 

 

10.2 En beskrivning av förebyggande åtgärder och utbildning i luftfartsskydd. 

 

Anm.: Delar av instruktionerna och anvisningarna för luftfartsskydd får vara 

konfidentiella. 
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11. BEHANDLING, UNDERRÄTTELSE OM OCH RAPPORTERING AV STÖRNINGAR 

 

Förfaranden för behandling, underrättelse om och rapportering av störningar. Denna del skall 

innehålla 

 

a) definitioner av störningar och berörda personers ansvar, 

 

b) illustrationer av alla formulär för rapportering av olika typer av händelser (eller 

kopior av själva formulären), instruktioner för hur de skall fyllas i, uppgifter om vart 

de skall sändas och om tidsfristerna för att sända in de ifyllda formulären, 

 

c) beskrivning av vilka avdelningar inom företaget, myndigheter och övriga 

organisationer som skall underrättas vid ett haveri, samt av hur och i vilken ordning 

detta skall göras, 

 

d) förfaranden för muntliga meddelanden till flygtrafikledningstjänstens avdelningar om 

tillbud i form av ACAS-varningar, fågelfara, farligt gods och riskfyllda förhållanden, 

 

e) förfaranden för skriftlig rapportering av lufttrafiktillbud, ACAS-varningar, 

fågelkollisioner, tillbud eller haverier i samband med farligt gods och olagliga 

handlingar, 
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f) rapporteringsförfaranden för att säkerställa efterlevnaden av OPS 1.085 b och 

OPS 1.420; dessa förfaranden skall innefatta interna rapporteringsförfaranden i 

säkerhetssyfte som besättningsmedlemmarna skall följa för att säkerställa att 

befälhavaren omedelbart informeras om varje tillbud som har äventyrat, eller kan ha 

äventyrat, säkerheten under flygning och att han eller hon delges all relevant 

information. 

 

12. TRAFIKREGLER FÖR LUFTFART 

 

Trafikregler för luftfart innefattande 

 

a) regler för visuell flygning och instrumentflygning, 

 

b) territoriell tillämpning av trafikreglerna, 

 

c) kommunikationsförfaranden inklusive förfaranden vid avbrott i radioförbindelse, 

 

d) information och instruktioner som rör ingripande mot civila flygplan, 

 

e) de förhållanden under vilka radiopassning skall upprätthållas, 

 

f) signaler, 
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g) tidsystem som används i verksamheten, 

 

h) färdtillstånd från flygtrafikledningen, följande av färdplan och positionsrapporter, 

 

i) visuella signaler som används för att varna ett flygplan som utan tillstånd flyger i 

eller är på väg in i ett restriktionsområde, förbjudet eller farligt område, 

 

j) förfaranden för piloter som iakttar ett haveri eller mottar ett nödanrop, 

 

k) visuella tecken för användning från marken till luften av överlevande, beskrivning 

och användning av signalhjälpmedel, och 

 

l) nöd- och ilsignaler. 

 

13. IN- OCH UTHYRNING  

 

En beskrivning av de operativa arrangemangen vid in- och uthyrning samt dithörande 

förfaranden och uppgifter för ledningen. 

 

B. OPERATIVA FLYGPLANSFRÅGOR – TYPRELATERADE 

 

Med beaktande av skillnader mellan typer och typvarianter, under följande rubriker: 
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0. ALLMÄN INFORMATION OCH MÅTTENHETER 

 

0.1 Allmän information (t.ex. flygplansdimensioner), inklusive en redogörelse för de 

måttenheter som används i verksamheten med den berörda flygplanstypen och 

omräkningstabeller. 

 

1. BEGRÄNSNINGAR 

 

1.1 En beskrivning av de certifierade begränsningarna och de tillämpliga operativa 

begränsningarna innefattande 

 

a) certifieringsstatus (t.ex. CS-23, CS-25, ICAO Annex 16 (CS-36 och CS-34) etc.), 

 

b) kabinkonfiguration för varje flygplanstyp inklusive en illustrerad presentation, 

 

c) arter av verksamhet som är godkända (t.ex. VFR/IFR, Kategori II/III, RNP-typ, 

flygning under kända isbildningsförhållanden etc.), 

 

d) besättningssammansättning, 

 

e) massa och tyngdpunkt, 

 

f) fartbegränsningar, 

 

g) flygenvelopp(er), 

 

h) vindbegränsningar inklusive flygning på kontaminerade banor, 
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i) prestandabegränsningar för tillämpliga konfigurationer, 

 

j) banlutning, 

 

k) begränsningar på våta eller kontaminerade banor, 

 

l) kontaminering på flygkroppen, och 

 

m) systembegränsningar. 

 

2. NORMALA FÖRFARANDEN 

 

2.1 De normala förfaranden och arbetsuppgifter som har tilldelats besättningen, tillämpliga 

checklistor, systemet för användning av checklistorna och ett uttalande som omfattar 

erforderliga koordineringsförfaranden mellan flyg- och kabinbesättning. Följande normala 

förfaranden och arbetsuppgifter skall ingå: 

 

a) Före flygning. 

 

b) Före avgång. 

 

c) Höjdmätarinställning och -kontroll. 

 

d) Taxning, start och stigning. 

 

e) Reducering av buller. 
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f) Planflykt och nedgång. 

 

g) Förberedelse och genomgång för inflygning och landning. 

 

h) VFR-inflygning. 

 

i) Instrumentinflygning. 

 

j) Visuell inflygning och cirkling. 

 

k) Avbruten inflygning. 

 

l) Normal landning. 

 

m) Efter landning. 

 

n) Start och landning på våta och kontaminerade banor. 
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3. FÖRFARANDEN FÖR ONORMALA SITUATIONER OCH NÖDSITUATIONER 

 

3.1 De förfaranden och arbetsuppgifter som har tilldelats besättningen för onormala situationer 

och nödsituationer, tillämpliga checklistor, systemet för användning av checklistorna och 

en deklaration om de koordineringsförfaranden mellan flyg- och kabinbesättning som är 

nödvändiga. Förfaranden och arbetsuppgifter för följande situationer skall ingå: 

 

a) Inkapacitet hos besättningen. 

 

b) Brand- och rökövningar. 

 

c) Flygning utan övertryck och med partiellt övertryck. 

 

d) Överskridande av strukturella begränsningar såsom överviktslandning. 

 

e) Överskridande av begränsningar för kosmisk strålning. 

 

f) Blixtnedslag. 

 

g) Nödkommunikation och larm till flygtrafikledningen om nödsituationer. 

 

h) Motorbortfall. 
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i) Systemfel. 

 

j) Anvisningar för diversion i händelse av allvarligt tekniskt fel. 

 

k) Terrängvarning (GPW). 

 

l) TCAS-varning. 

 

m) Vindskjuvning. 

 

n) Nödlandning på land och på vatten. 

 

o) Förfaranden vid oförutsedda händelser under avgång. 

 

4. PRESTANDA 

 

4.0 Prestandauppgifter skall presenteras på sådant sätt att de kan användas utan svårighet. 

 

4.1 Prestandauppgifter. Prestandaunderlag som är nödvändigt för att uppfylla 

prestandabestämmelserna i OPS 1 kapitel F, G, H och I skall ingå för att göra det möjligt 

att fastställa 

 

a) begränsningar för stigning vid start – massa, höjd, temperatur, 

 

b) banlängd för start (torr, våt, kontaminerad), 
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c) uppgifter om nettoflygbana för beräkning av hinderfrihet eller, i tillämpliga fall, 

stigflygbanan, 

 

d) gradientförlusterna för utflygning med bankning, 

 

e) begränsningar för stigning på sträcka, 

 

f) begränsningar för stigning vid inflygning, 

 

g) begränsningar för stigning vid landning, 

 

h) banlängd för landning (torr, våt, kontaminerad) innefattande effekterna av ett fel på 

ett system eller en anordning under flygning, om det påverkar landningssträckan, 

 

i) begränsningar i bromsenergi, och 

 

j) farter tillämpliga för flygningen olika faser (även med hänsyn tagen till våta eller 

kontaminerade banor). 
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4.1.1 Kompletterande uppgifter för flygningar under isbildningsförhållanden. Alla certifierade 

prestanda relaterade till en tillåten konfiguration, eller konfigurationsavvikelse, såsom 

slirskydd ur funktion, skall ingå. 

 

4.1.2 Om de uppgifter om prestanda som krävs för den tillämpliga prestandaklassen inte anges i 

den godkända flyghandboken, skall andra för myndigheten godtagbara uppgifter ingå. 

Alternativt får drifthandboken innehålla hänvisning till godkända uppgifter i 

flyghandboken, om det osannolikt att dessa uppgifter används ofta eller i en nödsituation. 

 

4.2 Ytterligare uppgifter om prestanda. I tillämpliga fall ytterligare uppgifter om prestanda, 

innefattande 

 

a) stiggradienter med alla motorer gående, 

 

b) Uppgifter om drift-down, 

 

c) effekt av vätskor för avisning/förhindrande av isbildning, 

 

d) flygning med utfällt landningsställ, 

 

e) i fråga om flygplan med 3 eller fler motorer, överföringsflygningar med en motor ur 

funktion, och 

 

f) flygningar som utförs enligt villkoren i listan för konfigurationsavvikelser (CDL). 
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5. FÄRDPLANERING 

 

5.1 Uppgifter och instruktioner som är nödvändiga för planering före och under flygning 

innefattande faktorer, till exempel fartregister och motorinställningar. I tillämpliga fall 

skall procedurer för flygning efter motorbortfall, ETOPS (särskilt marschfart med en 

motor ur funktion och maximalt avstånd till en användbar flygplats, bestämd i enlighet 

med OPS 1.245) och förfaranden vid flygningar till isolerade flygplatser, ingå. 

 

5.2 Metoden för att beräkna den mängd bränsle som behövs för flygningens olika faser, i 

enlighet med OPS 1.255. 

 

6. MASSA OCH BALANS 

 

Instruktioner och uppgifter för beräkning av massa och balans innefattande 

 

a) beräkningssystem (t.ex. indexsystem), 

 

b) information och instruktioner för att färdigställa massa- och 

balansdokumentationen, inklusive manuella och datorgenererade former, 

 

c) begränsande värden för massa och tyngdpunktsläge för de typer, varianter eller 

individuella flygplan, som används av operatören, och 

 

d) grundtommassa och motsvarande tyngdpunktsläge eller index. 
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7. LASTNING 

 

Förfaranden och villkor för lastning och säkring av last i flygplanet. 

 

8. LISTA ÖVER KONFIGURATIONSAVVIKELSER 

 

Listan/listorna över konfigurationsavvikelser, CDL, om sådan/sådana givits ut av 

tillverkaren, med beaktande av de flygplanstyper och varianter som brukas, inklusive 

förfaranden som skall följas när ett flygplan medges avgå enligt villkoren i dess CDL. 

 

9. MINIMIUTRUSTNINGSLISTA, MEL 

 

Minimiutrustningslistan (MEL) med beaktande av de flygplanstyper och varianter som 

används samt typ(er) av verksamhet och verksamhetsområde(n). MEL skall innefatta 

navigeringsutrustningen och ta hänsyn till de navigeringsprestanda som krävs för sträckan 

och verksamhetsområdet. 

 

10. ÖVERLEVNADS- OCH NÖDUTRUSTNING INKLUSIVE SYRGAS 

 

10.1 En förteckning över den överlevnadsutrustning som skall medföras för de sträckor som 

skall flygas och förfaranden för kontroll av funktionsdugligheten hos denna utrustning före 

start. Instruktioner som rör placering, tillgänglighet och användning av överlevnads- och 

nödutrustning samt tillhörande checklista/checklistor skall också ingå. 
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10.2 Förfarandet för att bestämma den mängd syrgas som krävs och den kvantitet som är 

tillgänglig. Flygprofil, antal ombordvarande och eventuell tryckförlust i kabinen skall 

beaktas. Den information som ges skall ha en utformning som gör att den kan användas 

utan svårighet. 

 

11. FÖRFARANDEN FÖR NÖDUTRYMNING 

 

11.1 Instruktioner för förberedelse av nödutrymning inkluderande besättningssamordning och 

tilldelning av nödpositioner. 

 

11.2 Förfaranden för nödutrymning. En beskrivning av arbetsuppgifterna för alla 

besättningsmedlemmar, så att en snabb utrymning av ett flygplan kan genomföras och 

passagerarna kan tas omhand i händelse av en nödlandning på land eller på vatten eller 

någon annan nödsituation. 

 

12. FLYGPLANSSYSTEM 

 

En beskrivning av flygplanssystemen, tillhörande reglage och indikeringar samt operativa 

instruktioner. 
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C. INSTRUKTIONER OCH INFORMATION FÖR STRÄCKA OCH FLYGPLATS 

 

1. Instruktioner och information som rör kommunikation, navigering och flygplatser, 

inklusive lägsta flygnivåer och flyghöjder för varje sträcka som skall flygas samt operativa 

minima för varje flygplats som planeras att användas, innefattande 

 

a) lägsta flygnivå/flyghöjd, 

 

b) operativa minima för start-, destinations- och alternativflygplatser, 

 

c) kommunikations- och navigeringshjälpmedel, 

 

d) uppgifter om rullbana och flygplatshjälpmedel, 

 

e) procedurer för inflygning, avbruten inflygning och utflygning inklusive procedurer 

för reducering av buller, 

 

f) förfaranden vid avbrott i radioförbindelse, 

 

g) hjälpmedel för flygräddningstjänst i det område över vilket flygplanet skall flygas, 

 

h) en förteckning över de flygkartor som skall medföras ombord med hänsyn till arten 

av flygning och sträckan som skall flygas, inklusive metoden för att kontrollera deras 

giltighet, 

 

i) tillgänglig luftfartsinformation (AIS) och flygvädertjänst, 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 431 
BILAGA DG C III   SV 

j) COM/NAV-procedurer för sträcka, 

 

k) gradering av flygplatser med avseende på flygbesättningens kvalifikationer, 

 

l) särskilda flygplatsbegränsningar (prestandabegränsningar och operativa procedurer). 

 

D. UTBILDNING 

 

1. Utbildningsplaner och kontrollprogram för all operativ personal som är tilldelad operativa 

arbetsuppgifter i samband med förberedelse och/eller utförande av flygning. 

 

2. Utbildningsplaner och kontrollprogram skall innefatta följande: 

 

2.1 För flygbesättning. Alla relevanta punkter enligt kapitlen E och N. 

 

2.2 För kabinbesättning. Alla relevanta punkter enligt kapitel O. 
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2.3 För berörd operativ personal, inklusive besättningsmedlemmar: 

 

a) Alla relevanta punkter enligt kapitel R (transport av farligt gods med flyg), och 

 

b) alla relevanta punkter enligt kapitel S (luftfartsskydd). 

 

2.4 För annan operativ personal än besättningsmedlemmar (t.ex. flygklarerare, 

marktjänstpersonal etc.). Alla andra relevanta punkter enligt de OPS som gäller deras 

arbetsområden. 

 

3. Förfaranden 

 

3.1 Förfaranden för utbildning och kontroll 

 

3.2 Förfaranden som skall tillämpas i händelse av att personalen inte erhåller eller upprätthåller 

föreskrivna standarder. 

 

3.3 Förfaranden för att säkerställa att onormala situationer eller nödsituationer, som kräver att 

förfaranden för onormala situationer eller nödsituationer och artificiellt simulerade IMC 

tillämpas helt eller delvis, inte simuleras under kommersiella flygtransporter. 

 

4. Beskrivning av vilken dokumentation som skall förvaras och förvaringstiderna för denna. 

(Se tillägg 1 till OPS 1.1065.) 
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Tillägg 1 till OPS 1.1065 

Förvaringstider för dokument 

 

En operatör skall säkerställa att följande information/dokumentation på ett godtagbart sätt förvaras 

tillgänglig för myndigheten under den tid som anges i nedanstående tabeller. 

 

Anm.: Ytterligare information avseende underhållsdokumentation föreskrivs i del M. 

 

Tabell 1 

Information som används för att förbereda och genomföra en flygning 

 

Information som används för att förbereda och genomföra 
flygningen enligt OPS 1.135 

Driftfärdplan 3 månader 
Teknisk journal för flygplan 36 månader efter datum för sista 

noteringen, i enlighet med 
del M M.A. 306 c 

Sträckanpassad 
NOTAM/AIS-dokumentation 
om sådan är utgiven av 
operatören 

3 månader 

Dokumentation av massa och 
balans 

3 månader 

Underrättelse om särskild, 
inklusive farligt gods 

3 månader 

 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 434 
BILAGA DG C III   SV 

Tabell 2 

Rapporter 

 

Rapporter 
Resedagbok 3 månader 
Rapport(er) från flygning med närmare uppgifter 
om händelser i enlighet med OPS 1.420, eller 
varje händelse som befälhavaren bedömer det 
vara nödvändigt att rapportera/anteckna 

3 månader 

Rapporter om överskridande av tjänstgöringstider 
och/eller om reducering av viloperioder 

3 månader 

 

Tabell 3 

Flygbesättningsjournaler 

 

Flygbesättningsjournaler 
Flygtid, tjänstgöringstid och vilotid 15 månader 
Certifikat Så länge flygbesättningsmedlemmen hos 

operatören utnyttjar rättigheterna enligt 
certifikatet  

Övergångsutbildning och kontroll 3 år 
Befälhavarkurs (inkluderande 
kontroll) 

3 år 

Återkommande utbildning och 
kontroll 

3 år 

Utbildning och kontroll för 
tjänstgöring på båda pilotplatserna 

3 år 

Aktuell erfarenhet (se OPS 1.970) 15 månader 
Sträck- och flygplatskännedom 
(se OPS 1.975) 

3 år 

Utbildning och kvalifikation för 
särskilda verksamheter när detta krävs 
i OPS (t.ex. ETOPS, 
kategori II/III-verksamhet) 

3 år 

Farligt gods-utbildning i tillämpliga 
fall 

3 år 
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Tabell 4 

Kabinbesättningsjournaler 

 

Kabinbesättningsjournaler 
Flygtid, tjänstgöringstid och vilotid 15 månader 
Grundutbildning, övergångs- och 
skillnadsutbildning (inkluderande kontroll) 

Så länge kabinbesättnings-
medlemmen är anställd hos 
operatören 

Återkommande utbildning och 
repetitionsutbildning (inklusive kontroll) 

Till 12 månader efter det att 
kabinbesättningsmedlemmen 
har lämnat anställningen hos 
operatören 

Farligt gods- utbildning i tillämpliga fall 3 år 
 

Tabell 5 

Journaler för annan operativ personal 

 

Journaler för annan operativ personal 
Utbildnings-/kvalifikationsjournaler för 
annan personal för vilken ett godkänt 
utbildningsprogram krävs i OPS 

De 2 senaste 
utbildningsjournalerna 

 

Tabell 6 

Andra journaler 

 

Andra journaler 
Journal över doser av strålning från 
kosmos och solen 

Till 12 månader efter det att 
besättningsmedlemmen har 
lämnat sin anställning hos 
operatören 

Journaler över kvalitetssystem 5 år 
Transporthandling för farligt gods 3 månader efter det att 

flygningen fullföljts 
Kontrollista för mottagning av 
farligt gods 

3 månader efter det att 
flygningen har fullföljts 
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KAPITEL Q 

BEGRÄNSNINGAR AV FLYGTJÄNST- OCH TJÄNSTGÖRINGSTIDEN 

SAMT KRAV PÅ VILA 

 

OPS 1.1090 

Mål och tillämpningsområde 

 

1. En operatör skall för besättningsmedlemmarna fastställa regler för begränsning av 

flygtjänst- och tjänstgöringstiden samt för tiden för vila. 

 

2. En operatör skall se till att följande gäller för alla dess flygningar: 

 

2.1 Reglerna för begränsning av flygtjänst- och tjänstgöringstiden samt för tiden för vila skall 

överensstämma med 

 

a) bestämmelserna i detta kapitel, och 

 

b) ytterligare bestämmelser som i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 

av myndigheten i syfte att upprätthålla säkerheten. 

 

2.2 Flygningarna skall planeras inom ramen för tillåten flygtjänstperiod och med beaktande av 

erforderlig tid för förberedande arbetsuppgifter före avgång, själva flygningen samt 

turn-around. 

 

2.3 Tjänstgöringsscheman skall upprättas och offentliggöras i tillräckligt god tid för att 

besättningsmedlemmarna skall ha möjlighet att planera in tillräcklig tid för vila. 
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3. Operatörernas ansvar 

 

3.1 En operatör skall fastställa en stationeringsort för varje besättningsmedlem. 

 

3.2 Operatörerna skall bedöma sambandet mellan frekvens och mönster för flygtjänsttiderna 

och tiden för vila, samt ta vederbörlig hänsyn till de kumulativa effekterna av långa 

tjänstgöringstider i kombination med minimivila. 

 

3.3 Operatörerna skall när tjänstgöringstiderna fastställs undvika icke önskvärd praxis, till 

exempel alternerande dag-/nattarbete eller positionering av besättningsmedlemmar så att 

etablerade sov-/arbetsmönster störs allvarligt. 

 

3.4 Operatörerna skall planera lokala tjänstefria dagar och underrätta besättningsmedlemmarna 

i förväg om dessa. 

 

3.5 Operatörerna skall se till att viloperioderna är tillräckligt långa för att besättningen skall 

kunna övervinna effekterna av tidigare arbetsuppgifter och vara väl utvilad då nästa 

flygtjänstperiod börjar. 

 

3.6 Operatörerna skall se till att flygtjänstperioderna planeras så att besättningsmedlemmarna 

förblir tillräckligt utvilade för att kunna agera tillräckligt effektivt och säkert under alla 

förhållanden. 

 

4. Besättningsmedlemmarnas ansvar 

 

4.1 En besättningsmedlem får inte tjänstgöra i ett flygplan om besättningsmedlemmen vet att 

han eller hon lider av, eller kan komma att lida av, trötthet, eller på annat sätt känner sig ur 

form i sådan omfattning att flygningen kan äventyras. 
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4.2 Besättningsmedlemmarna bör dra största möjliga nytta av tillgängliga möjligheter och 

utrymmen för vila samt planera och använda sina viloperioder på rätt sätt. 

 

5. De civila luftfartsmyndigheternas ansvar 

 

5.1 Avvikelser 

 

5.1.1 Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 8 får myndigheten, i enlighet med gällande 

lagar och förfaranden i berörda medlemsstater och i samråd med berörda parter, tillåta 

avvikelser från bestämmelserna i detta kapitel. 

 

5.1.2 Varje operatör skall med stöd av operativ erfarenhet och med beaktande av andra relevanta 

faktorer, t.ex. aktuella vetenskapliga rön, visa myndigheten att dess begäran om avvikelser 

innebär att samma säkerhetsnivå bibehålls. 

 

Om nödvändigt skall sådana avvikelser åtföljas av lämpliga kompensationsåtgärder. 
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OPS 1.1095 

Definitioner 

 

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 

 

1.1 Utökad flygbesättning: 

 

En flygbesättning som har flera medlemmar än vad som krävs för driften av flygplanet och 

där varje besättningsmedlem kan lämna sitt arbete och ersättas av en annan 

besättningsmedlem med lämpliga kvalifikationer. 

 

1.2 Blocktid: 

 

Den tid som förlöper från och med att ett flygplan först rör sig från uppställningsplatsen i 

syfte att starta till dess att det stannat på den uppställningsplats det fått sig anvisat och alla 

motorer eller propellrar har stängts av. 

 

1.3 Paus: 

 

En tidsperiod utan några som helst arbetsuppgifter. Denna period räknas som tjänstgöringstid 

och är kortare än en viloperiod. 

 

1.4 Tjänstgöring: 

 

Varje uppgift som sammanhänger med verksamheten hos innehavaren av ett drifttillstånd och 

som det åligger en besättningsmedlem att utföra. Om inte annat föreskrivs i denna förordning 

skall myndigheten fastställa huruvida, och i vilken omfattning, beredskap skall räknas som 

tjänstgöring. 
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1.5 Tjänstgöringsperiod: 

 

En period som inleds när en besättningsmedlem åläggs av operatörens att påbörja en 

tjänstgöring och slutar när den berörda besättningsmedlemmen är ledig från alla 

arbetsuppgifter. 

 

1.6 Flygtjänstperiod (FDP): 

 

En flygtjänstperiod (Flight Duty Period, FDP) är den tid en person tjänstgör på ett flygplan 

som medlem av dess besättning. Perioden börjar när en tjänstgörande besättningsmedlem 

åläggs av en operatör att inställa sig för en flygning eller en serie flygningar och slutar efter 

den sista flygning på vilken den berörda besättningsmedlemmen är tjänstgörande 

besättningsmedlem. 

 

1.7 Stationeringsort: 

 

Den av operatören för varje besättningsmedlem fastställda ort där besättningsmedlemmen 

vanligen inleder och avslutar en tjänstgöringsperiod eller en serie tjänstgöringsperioder och 

där operatören vanligen inte är ansvarig för besättningsmedlemmens inkvartering. 

 

1.8 Lokalt dygn: 

 

En 24-timmarsperiod som börjar 00.00 lokal tid. 

 

1.9 Lokal natt: 

 

En åttatimmarsperiod mellan 22.00 och 8.00 lokal tid. 
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1.10 Ledig dag: 

 

En ledig dag skall innefatta två lokala nätter. En viloperiod kan ingå som en del av den lediga 

dagen. 

 

1.11 Tjänstgörande besättningsmedlem: 

 

En besättningsmedlem som utför sina uppgifter i ett flygplan under en flygning eller någon 

del av denna. 

 

1.12 Positioneringstid: 

 

Den tid som en besättningsmedlem som inte är i tjänst behöver för att på anmodan av 

operatören förflytta sig från en plats till en annan, exklusive restid. Restid definieras som 

 

− den tid som behövs för att förflytta sig från hemmet till en angiven inställelseplats och 

omvänt, 

 

− den tid som behövs för förflyttning lokalt från en plats för vila till dess tjänstgöringen 

börjar och omvänt. 

 

1.13 Viloperiod: 

 

En oavbruten och fastställd tidsperiod under vilken en besättningsmedlem är ledig från alla 

arbetsuppgifter och från beredskapstjänst på flygplats. 
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1.14 Beredskapstjänstgöring: 

 

En fastställd period under vilken en besättningsmedlem åläggs av operatören att vara beredd 

att få en arbetsuppgift i form av flygning, positionering eller annan tjänstgöring, utan att 

tjänsteinträdet föregås av någon viloperiod. 

 

1.15 Window of Circadian Low (WOCL): 

 

WOCL är perioden mellan kl. 02.00 och kl. 05.59. Inom tre sammanhängande tidszoner 

hänför sig WOCL till tiden på stationeringsorten. Utanför dessa tre tidszoner hänför sig 

WOCL under de första 48 timmarna efter avresan från stationeringsortens tidszon till tiden på 

stationeringsorten, och därefter till lokal tid. 

 

OPS 1.1100 

Begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstid 

 

1.1 Ackumulerad tjänstgöringstid 

 

En operatör skall se till att de tjänstgöringsperioder som en besättningsmedlem åläggs 

sammanlagt inte överstiger 

 

a) 190 tjänstgöringstimmar under 28 på varandra följande dagar, så jämnt fördelade som 

det är praktiskt möjligt under hela denna period, och 

 

b) 60 tjänstgöringstimmar under 7 på varandra följande dagar. 
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1.2 Begränsning av den totala blocktiden 

 

En operatör skall se till att den totala blocktiden för flygningar under vilka en 

besättningsmedlem tjänstgör varken överstiger 

 

a) 900 blocktimmar under ett kalenderår, eller 

 

b) 100 blocktimmar under 28 på varandra följande dagar. 

 

OPS 1.1105 

Maximal daglig flygtjänstperiod 

 

1.1 Denna OPS omfattar inte enpilotverksamhet eller ambulansflygningar. 

 

1.2 En operatör skall fastställa rapporteringstider som på ett realistiskt sätt avspeglar tiden för 

säkerhetsrelaterad marktjänstgöring enligt myndighetens beslut. 

 

1.3 Den maximala grundläggande dagliga flygtjänstperioden är 13 timmar. 

 

1.4 Dessa 13 timmar skall minskas med 30 minuter för varje sektor från och med den tredje 

sektorn, dock med sammanlagt högst två timmar. 
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1.5 Då en flygtjänstperiod inleds under WOCL skall den maximala tid som anges i 

punkterna 1.3 och 1.4 att minskas med 100 % av den tid som flygtjänstperioden infaller under 

WOCL, dock med högst två timmar. Då flygtjänstperioden avslutas under, eller fullt ut 

omfattar, WOCL skall den maximala flygtjänstperiod som anges i punkterna 1.3 och 1.4 

minskas med 50 % av den tid som flygtjänstperioden infaller under WOCL. 

 

2. Förlängningar 

 

2.1 Den maximala dagliga flygtjänstperioden får förlängas med högst en timme. 

 

2.2 Flygtjänstperioder som omfattar sex eller flera sektorer får inte förlängas. 

 

2.3 Om flygtjänstperioden under högst två timmar infaller under WOCL, skall förlängningarna 

begränsas till högst fyra sektorer. 

 

2.4 Om flygtjänstperioden under mer än två timmar infaller under WOCL, skall förlängningarna 

begränsas till högst två sektorer. 

 

2.5 Maximalt antal förlängningar skall vara två förlängningar under sju på varandra följande 

dagar. 

 

2.6 Om en förlängning av en flygtjänstperiod planeras, skall minimiperioden för vila före och 

efter flygningen ökas med två timmar, eller minimiperioden för vila endast efter flygningen 

ökas med fyra timmar. Då två på varandra följande flygtjänstperioder förlängs, skall vilan före 

och efter de två perioderna hänga samman. 
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2.7 Om en flygtjänstperiod med förlängning börjar under perioden från kl. 22.00 till kl. 4.59 skall 

operatören begränsa flygtjänstperioden till 11 timmar och 45 minuter. 

 

3. Kabinpersonal 

 

3.1 För kabinpersonal som inkallats till en flygning eller en serie flygningar får flygtjänstperioden 

förlängas med skillnaden i inställelsetid mellan kabinpersonal och flygbesättning, förutsatt att 

skillnaden inte överstiger en timme. 

 

4. Operationell stabilitet 

 

4.1 Flygningar skall planeras in så att de kan slutföras inom den maximala tillåtna 

flygtjänstperioden. I detta syfte skall operatören vidta åtgärder för att ändra planering eller 

bemanning då den maximala flygtjänstperioden överskrids på mer än 33 % av de under en 

planeringssäsong inplanerade flygningarna. 

 

5. Positionering 

 

5.1 All tid för positionering skall räknas som tjänstgöring. 

 

5.2 Positionering efter inställelse men före flygning skall ingå som en del av flygtjänstperioden, 

men skall inte räknas som en sektor. 

 

5.3 En positioneringssektor som följer omedelbart efter ett verksamhetssektor skall ingå i 

beräkningen av minimal viloperiod enligt definitionen i punkterna 1.1 och 1.2 i OPS 1.1110 

nedan. 
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6. Förlängd flygtjänstperiod (Split Duty) 

 

6.1 Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 8 får myndigheten bevilja tillstånd för en 

verksamhet med förlängd flygtjänstperiod, inklusive en paus. 

 

6.2 Varje operatör skall med stöd av operativ erfarenhet och med beaktande av andra relevanta 

faktorer, t.ex. aktuella vetenskapliga rön, visa myndigheten att dess begäran om förlängd 

flygtjänstperiod innebär att samma säkerhetsnivå bibehålls. 

 

OPS 1.1110 

Viloperioder 

 

1. Minimitid för vila 

 

1.1 Minimiperioden för vila före inledandet av en flygtjänstperiod som börjar vid 

stationeringsorten skall vara minst lika lång som föregående flygtjänstperiod eller 

minst 12 timmar. 

 

1.2 Minimiviloperioden före inledandet av en flygtjänstperiod som börjar på annan plats än 

stationeringsorten skall vara minst lika lång som föregående flygtjänstperiod eller 

minst 10 timmar. Då minimitiden för vila utnyttjas på annan ort än stationeringsorten, skall 

operatören möjliggöra 8 timmars sömn med vederbörlig hänsyn till resbehov och andra 

fysiologiska behov. 
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1.3 En operatör skall se till att effekterna på besättningsmedlemmarna av skillnaderna mellan 

olika tidszoner kompenseras med den ytterligare vila som myndigheten fastställer i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 8. 

 

1.4.1 Oavsett punkterna 1.1 och 1.2, och med iakttagande av bestämmelserna i artikel 8, får 

myndigheten bevilja möjlighet till reducerad vila. 

 

1.4.2 Varje operatör skall med stöd av operativ erfarenhet och med beaktande av andra relevanta 

faktorer, t.ex. aktuella vetenskapliga rön, visa myndigheten att dess begäran om möjlighet till 

reducerad vila innebär att samma säkerhetsnivå bibehålls. 

 

2. Viloperioder 

 

2.1 En operatör skall se till att den minimitid för vila som anges ovan periodiskt utökas till en 

veckoviloperiod på 36 timmar inklusive två lokala nätter, så att mer än 168 timmar aldrig 

förlöper mellan sluttidpunkten för en veckoviloperiod och starttidpunkten för den följande. 

Som ett undantag från punkt 1.9 i OPS 1.1095 får myndigheten besluta att den andra av de 

två lokala nätterna får börja kl. 20.00 om veckoviloperioden varar minst 40 timmar. 

 

2.2 [Utgår] 
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OPS 1.1115 

Förlängning av flygtjänstperiod på grundval av viloperiod under flygning 

 

1. Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 8 och under förutsättning att en operatör med 

stöd av operativ erfarenhet och med beaktande av andra relevanta faktorer, t.ex. aktuella 

vetenskapliga rön, visar myndigheten att dess begäran innebär att samma säkerhetsnivå 

bibehålls gäller följande: 

 

1.1 Utökad besättning 

 

Myndigheten skall fastställa kraven på utökad basflygbesättning för att flygtjänstperioden 

skall kunna förlängas utöver begränsningarna i OPS 1.1105 ovan. 

 

1.2 Kabinpersonal 

 

Myndigheten skall fastställa kraven på minimiviloperiod under flygningen för 

kabinbesättningsmedlem(-mar) när flygtjänstperioden överstiger begränsningarna enligt 

OPS 1.1105 ovan. 
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OPS 1.1120 

Oförutsedda förhållanden under själva flygningen – befälhavarens skön 

 

1. Med beaktande av behovet av noggrann kontroll av dessa fall enligt nedan får de 

begränsningar för flygtjänst-, tjänstgörings- och viloperioder som anges i detta kapitel ändras, 

om oförutsedda förhållanden uppträder under själva flygningen. Denna inleds vid inställelsen. 

Dessa ändringar måste godkännas av befälhavaren efter samråd med alla övriga 

besättningsmedlemmar och måste under alla omständigheter stämma överens med följande: 

 

1.1 Den maximala flygtjänstperiod som anges i OPS 1.1105 punkt 1.3 ovan får inte förlängas med 

mer än två timmar om flygbesättningen inte har utökats. Om så är fallet får den maximala 

flygtjänstperioden förlängas med högst 3 timmar. 

 

1.1.2 Om oförutsedda förhållanden uppträder efter start inom den sista sektorn av en 

flygtjänstperiod och som medför att den tillåtna ökningen överskrids, får flygningen fortsättas 

till den planerade destinationen eller till destinationsalternativet. 
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1.1.3 Den viloperiod som följer efter flygtjänstperioden får under sådana omständigheter förkortas, 

men aldrig så att den understiger den minimiviloperiod som fastställs i punkt 1.2 i 

OPS 1.1110 i detta kapitel. 

 

1.2 Om oförutsedda förhållanden som kan leda till allvarlig trötthet uppträder, skall befälhavaren 

efter samråd med de berörda besättningsmedlemmarna minska den faktiska flygtjänsttiden 

och/eller öka vilotiden i syfte att eliminera eventuell negativ inverkan på flygsäkerheten. 

 

1.3 En operatör skall se till att 

 

1.3.1 befälhavaren avlägger rapport till operatören varje gång en flygtjänstperiod förlängs eller en 

viloperiod förkortas enligt befälhavarens skön under själva flygningen, och att 

 

1.3.2 ett exemplar av denna rapport, försett med operatörens kommentarer, tillställs myndigheten 

inom 28 dagar efter händelsen, när en flygtjänstperiod förlängs eller en viloperiod förkortas 

med mer än en timme. 

 

OPS 1.1125 

Beredskapstjänst 

 

1. Beredskapstjänst på flygplats 

 

1.1 En besättningsmedlem har beredskapstjänst på flygplats från och med inställelsen vid den 

normala inställelseplatsen till den anmälda beredskapsperiodens slut. 

 

1.2 Beredskapstjänst på flygplats skall inräknas fullt ut i den kumulativa tjänstgöringstiden. 
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1.3 Om beredskapstjänsten på flygplats omedelbart följs av flygtjänstgöring, skall förhållandet 

mellan denna beredskapstjänst på flygplats och den ålagda flygtjänsten fastställas av 

myndigheten. I sådana fall skall beredskapstjänsten på flygplats läggas till den 

tjänstgöringsperiod som anges i punkterna 1.1 och 1.2 i OPS 1.1110 vid beräkningen av 

minimiviloperioden. 

 

1.4 Om beredskapstjänsten på flygplats inte leder till att flygtjänst åläggs, skall den åtföljas av 

minst en viloperiod i enlighet med myndighetens bestämmelser. 

 

1.5 Under beredskapstjänst på flygplats skall operatören ställa en tyst och bekväm plats, dit 

allmänheten inte har tillträde, till besättningsmedlemmens förfogande. 

 

2. Övriga former av beredskapstjänst (inklusive beredskapstjänstgöring på hotell) 

 

2.1 Alla övriga former av beredskapstjänst skall, med iakttagande av bestämmelserna i artikel 8 a, 

regleras av myndigheten med beaktande av följande: 

 

2.1.1 All verksamhet skall schemaläggas och/eller förhandsanmälas. 

 

2.1.2 Tidpunkt för beredskapstjänstens början och slut skall fastställas och förhandsanmälas. 

 

2.1.3 Längsta tid för beredskapstjänst på annan plats än en angiven inställelseplats skall fastställas. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 452 
BILAGA DG C III   SV 

2.1.4 Förhållandet mellan beredskapstjänst och flygtjänst som åläggs under beredskapstjänst skall 

fastställas med hänsyn till de viloutrymmen som är tillgängliga för besättningsmedlemmen 

och andra relevanta faktorer. 

 

2.1.5 Det skall fastställas hur beredskapstjänst skall ingå i beräkningen av ackumulerad 

tjänstgöringstid. 

 

OPS 1.1130 

Måltider 

 

För att försämringar av en besättningsmedlems prestationsförmåga skall undvikas, måste det ges 

möjlighet att inta en måltid, särskilt då flygtjänstperioden överstiger 6 timmar. 

 

OPS 1.1135 

Journal över flygtjänst-, tjänstgörings- och viloperioder 

 

1. En operatör skall se till att besättningsmedlemmarnas journal omfattar 

 

a) blocktider, 

 

b) starttidpunkt, varaktighet och sluttidpunkt för varje tjänstgörings- eller flygtjänstperiod, 
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c) viloperioder och tjänstefria dagar,  

 

och att den förs så att överensstämmelse med bestämmelserna i detta kapitel säkerställs. En 

kopia av journalen skall på begäran göras tillgänglig för besättningsmedlemmen. 

 

2. Om den journal som operatören för enligt punkt 1 inte omfattar besättningsmedlemmens alla 

flygtjänst-, tjänstgörings- och viloperioder, skall den berörda besättningsmedlemmen föra en 

individuell journal över 

 

a) blocktider, 

 

b) starttidpunkt, varaktighet och sluttidpunkt för varje flygtjänst- och tjänstgöringsperiod, 

samt 

 

c) viloperioder och tjänstefria dagar, 

 

3. En besättningsmedlem skall, innan han eller hon inleder en flygtjänstperiod, på begäran 

uppvisa sin journal för varje operatör som tar besättningsmedlemmens tjänster i anspråk. 

 

4. Journalerna skall bevaras minst 15 kalendermånader från och med den senaste relevanta 

anteckningen, eller längre tid om så krävs enligt nationell lagstiftning. 

 

5. Operatörerna skall dessutom separat bevara samtliga rapporter från befälhavaren om 

förlängda flygtjänstperioder, förlängd flygningstid och förkortade viloperioder under 

minst sex månader efter händelsen. 
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KAPITEL R 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS MED FLYG 

 

OPS 1.1150 

Terminologi 

 

a) Begrepp som används i detta stycke har följande betydelse: 

 

1. checklista för mottagning: ett dokument som används för att kontrollera det yttre 

utseendet hos förpackningar som innehåller farligt gods och tillhörande 

transporthandlingar för att fastställa att alla tillämpliga bestämmelser har uppfyllts. 

 

2. fraktluftfartyg: varje luftfartyg som transporterar gods eller egendom men inte 

passagerare. I detta sammanhang anses följande personer inte vara passagerare: 

 

i) En besättningsmedlem. 

 

ii) En anställd hos operatören som tillåts medfölja och som befordras i enlighet med 

instruktionerna i drifthandboken. 

 

iii) En auktoriserad representant för en myndighet. 

 

iv) En person med arbetsuppgifter som rör en särskild försändelse ombord. 
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3. olycka med farligt gods: en händelse som har samband med och kan hänföras till 

transport av farligt gods och som resulterar i dödlig eller allvarlig skada på person eller 

betydande skada på egendom. 

 

4. tillbud med farligt gods: en händelse, annan än olycka med farligt gods, som har 

samband med och kan hänföras till transport av farligt gods, vilken inte nödvändigtvis 

sker ombord på ett luftfartyg, och som resulterar i skada på person eller egendom, 

brand, sönderslaget gods, spill, vätske- eller strålningsläckage eller annat tecken på att 

förpackningens hållbarhet inte har bibehållits. Varje händelse som kan hänföras till 

transport av farligt gods, och som allvarligt utsätter luftfartyget eller de ombordvarande 

för fara, skall också anses också utgöra ett tillbud med farligt gods. 

 

5. transporthandling för farligt gods: en handling som är specificerad i Technical 

Instructions. Den är upprättad av den som överlämnar farligt gods för flygtransport och 

innehåller information om det farliga godset. Handlingen har en signerad deklaration 

som visar att det farliga godset är utförligt och riktigt beskrivet med sitt fullständiga 

försändelsenamn (Proper Shipping Name) och sitt UN/ID-nummer och att det är korrekt 

klassificerat, packat, märkt, adresserat och lämpat för transport. 

 

6. fraktbehållare: en fraktbehållare är en typ av transportutrustning avsedd för radioaktiva 

material, konstruerad för att underlätta transport av sådana material, antingen packade 

eller opackade, med ett eller flera transportslag. (Anm. Se standardiserad lastenhet 

(ULD) i de fall det farliga godset inte är radioaktivt.) 

 

7. marktjänstagent (handling agent): en organisation som på uppdrag av operatören helt 

eller delvis utför den senares tjänster inklusive mottagning, lastning, lossning, 

överföring (transfer) eller annan behandling av passagerare eller last. 
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8. ID-nummer: ett tillfälligt identifikationsnummer för en farlig styckegodsenhet som inte 

har tilldelats ett UN-nummer. 

 

9. styckegodsenhet: en enhet som används av en enskild avsändare avsedd att innehålla en 

eller flera förpackningar och utgöra en transportenhet för att underlätta hantering och 

stuvning. (Anm. En standardiserad lastenhet (ULD) innefattas inte av denna definition.) 

 

10. förpackning: slutresultatet av packningsförfarandet, bestående av emballaget och dess 

innehåll klart för transport. 

 

11. emballage: behållare eller andra komponenter eller material som är nödvändiga för att 

ytterhöljet skall fullgöra sin inneslutande funktion och för att säkerställa att 

packningsbestämmelserna uppfylls. 

 

12. fullständigt försändelsenamn: det namn som skall användas för att beskriva en särskild 

artikel eller ett särskilt ämne i alla transportdokument och i alla underrättelser som rör 

försändelsen och, i tillämpliga fall, på emballaget. 

 

13. allvarlig skada: en skada som en person har erhållit vid en olycka och som 

 

i) kräver intagning på sjukhus under mer än 48 timmar, som påbörjats 

inom sju dagar räknat från det datum då skadan erhölls, eller 

 

ii) resulterar i fraktur på något ben (med undantag för enklare frakturer i fingrar, tår 

eller näsa), eller 
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iii) förorsakar sår som ger allvarlig blödning, nerv- muskel- eller senskada, eller 

 

iv) medför skada på något inre organ, eller 

 

v) medför andra eller tredje gradens brännskador eller brännskador som drabbar mer 

än 5 % av kroppsytan, eller 

 

vi) medför bekräftad exponering för smittsamma ämnen eller skadlig strålning. 

 

14. ursprungsstat: den myndighet inom vars territorium det farliga godset först lastades på 

ett luftfartyg. 

 

15. technical Instructions: den senast gällande utgåvan av bestämmelserna för säker 

transport av farligt gods med flyg (Technical Instructions for the Safe Transport of 

Dangerous Goods by Air, Doc. 9284–AN/905), inkluderande varje supplement och 

tillägg som är godkända och utgivna genom beslut av den internationella civila 

luftfartsorganisationens (ICAO:s) råd. 

 

16. UN-nummer: det fyrsiffriga nummer som angivits av FN:s särskilda expertkommitté för 

transport av farligt gods, för att identifiera ett ämne eller en särskild grupp av ämnen. 

 

17. standardiserad lastenhet (ULD): varje typ av behållare för luftfartyg, lastpall med ett nät 

avsedd för luftfartyg eller lastpall med ett nät över en igloo avsedd för luftfartyg. 

(Anm. En styckegodsenhet innefattas inte av denna definition. För en behållare som 

innehåller radioaktiva material, se definitionen av fraktbehållare.) 
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OPS 1.1155 

Godkännande av transport 

Farligt gods 

 

En operatör får inte transportera farligt gods utan att vara godkänd för detta av myndigheten. 

 

OPS 1.1160 

Omfattning 

 

a) En operatör skall uppfylla villkoren i Technical Instructions vid alla tillfällen då farligt gods 

transporteras, oavsett om flygningen sker helt eller delvis inom eller helt utanför en stats 

territorium. 

 

b) Artiklar eller ämnen som annars skulle kunna klassificeras som farligt gods är undantagna 

från kraven i detta kapitel i den omfattning som specificeras i Technical Instructions, under 

förutsättning att de 

 

1. krävs ombord på flygplanet i enlighet med relevanta tillämpliga regler eller av operativa 

skäl, 

 

2. medförs som catering- eller kabinserviceförråd, 

 

3. medförs för att användas under flygning som veterinära hjälpmedel eller som ett humant 

avlivningsmedel för djur, eller 

 

4. medförs för att användas under flygning som medicinsk hjälp åt en patient, under 

förutsättning att 

 

i) gascylindrar har tillverkats speciellt i syfte att innehålla och transportera den 

särskilda gasen, 
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ii) droger, mediciner och andra medicinska ämnen hanteras av utbildad personal 

under den tid de används i flygplanet, 

 

iii) utrustning som innehåller våtcellsbatterier förvaras, och när det är nödvändigt 

säkras, i upprätt läge för att förhindra spill av elektrolyten, och 

 

iv) lämplig åtgärd vidtas för att stuva och säkra all utrustning under start och landning 

och vid alla andra tidpunkter då befälhavaren bedömer det nödvändigt av 

säkerhetsskäl, eller 

 

5. medförs av passagerare eller besättningsmedlemmar. 

 

c) Artiklar eller ämnen som är avsedda som ersättning för dem som nämns i punkterna b.1 

och b.2 ovan skall i ett flygplan transporteras i enlighet med Technical Instructions. 

 

OPS 1.1165 

Begränsningar vid transport av farligt gods 

 

a) En operatör skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana artiklar och ämnen 

som är särskilt angivna genom benämning eller allmän beskrivning i Technical Instructions 

särskilt anges som förbjudna att transportera under inga omständigheter medförs i ett flygplan. 
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b) En operatör skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att artiklar och ämnen eller 

annat gods som enligt Technical Instructions inte får transporteras under normala 

förhållanden, endast transporteras när 

 

1. de är undantagna av berörda stater enligt villkoren i Technical Instructions, eller 

 

2. det i Technical Instructions anges att de får transporteras enligt ett godkännande som 

lämnats av ursprungsstaten. 

 

OPS 1.1170 

Klassificering 

 

En operatör skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att artiklar och ämnen klassificeras 

som farligt gods på det sätt som specificeras i Technical Instructions. 

 

OPS 1.1175 

Förpackning 

 

En operatör skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att farligt gods är förpackat på sätt 

som är specificerat i Technical Instructions. 

 

OPS 1.1180 

Etikettering och märkning 

 

a) En operatör skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att förpackningar, 

styckegodsenheter och fraktbehållare etiketteras och märks på sätt som specificeras i 

Technical Instructions. 
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b) Då farligt gods transporteras på en flygning som sker helt eller delvis utanför en stats 

territorium, skall etikettering och märkning utöver varje annat språkkrav ske på engelska 

språket. 

 

OPS 1.1185 

Transporthandling för farligt gods 

 

a) En operatör skall, utom då annat anges i Technical Instructions, se till att farligt gods åtföljs 

av ett transporthandling för farligt gods. 

 

b) Då farligt gods transporteras på en flygning som helt eller delvis äger rum utanför en stats 

territorium, skall det engelska språket användas i transporthandlingen för farligt gods utöver 

varje annat språkkrav. 

 

OPS 1.1195 

Mottagning av farligt gods 

 

a) En operatör får inte ta emot farligt gods för transport förrän förpackningen, 

styckegodsenheten eller fraktbehållaren har kontrollerats i enlighet med förfarandena för 

mottagning enligt Technical Instructions. 

 

b) En operatör eller dennes marktjänstagent skall använda en checklista för mottagning. 

Checklistan för mottagning skall möjliggöra kontroll av alla relevanta detaljer och skall ha en 

utformning som medger registrering av resultatet av mottagningskontrollen med manuella, 

maskinella eller datoriserade metoder. 
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OPS 1.1200 

Kontroll av skada, läckage eller kontamination 

 

a) En operatör skall se till att 

 

1. förpackningar, styckegodsenheter och fraktbehållare kontrolleras med avseende på 

tecken på läckage eller skada omedelbart före lastning i ett flygplan eller i en 

standardiserad lastenhet (ULD), på sätt som specificeras i Technical Instructions, 

 

2. en standardiserad lastenhet (ULD) inte lastas på ett flygplan, om den inte har 

kontrollerats på sätt som krävs i Technical Instructions och befunnits vara fri från varje 

tecken på läckage eller skada på det farliga gods som finns däri, 

 

3. läckande eller skadade förpackningar, styckegodsenheter eller fraktbehållare inte lastas i 

ett flygplan, 

 

4. varje förpackning av farligt gods som påträffas i ett flygplan och som visar sig vara 

skadad eller läcker avlägsnas eller åtgärder vidtas så att de tas bort av vederbörlig 

myndighet eller organisation. I detta fall skall återstoden av fraktförsändelsen 

kontrolleras för att säkerställa att den är i lämpligt skick för transport och att ingen 

skada eller kontaminering på flygplanet eller dess last har skett, och att 

 

5. förpackningar, styckegodsenheter och fraktbehållare kontrolleras beträffande tecken på 

skada eller läckage vid avlastning från ett flygplan eller från en standardiserad lastenhet 

(ULD) och om det finns tecken på skada eller läckage, att området där det farliga godset 

var stuvat kontrolleras med avseende på skada eller kontaminering. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 463 
BILAGA DG C III   SV 

OPS 1.1205 

Avlägsnande av kontaminering 

 

a) En operatör skall se till att 

 

1. varje kontaminering som påträffas efter läckage eller skada på farligt gods avlägsnas 

utan dröjsmål, och att 

 

2. ett flygplan som blivit kontaminerat av radioaktivt material omedelbart tas ur tjänst och 

inte återinsätts förrän strålningsnivån vid varje åtkomlig yta och den kvarvarande 

kontamineringen inte överstiger de värden som specificeras i Technical Instructions. 

 

OPS 1.1210 

Begränsningar vid lastning 

 

a) Passagerarkabin och cockpit. En operatör skall säkerställa att farligt gods inte transporteras i 

en flygplanskabin som upptas av passagerare eller i cockpit, om inte annat anges i Technical 

Instructions. 

 

b) Lastutrymmen. En operatör skall säkerställa att farligt gods lastas, avskiljs, stuvas och säkras i 

ett flygplan på sätt som specificeras i Technical Instructions. 

 

c) Farligt gods avsett för transport endast i fraktluftfartyg. En operatör skall säkerställa att 

förpackningar som innehåller farligt gods och som försetts med etiketten "Cargo Aircraft 

Only" transporteras i fraktluftfartyg och lastas på sätt som specificeras i Technical 

Instructions. 
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OPS 1.1215 

Krav på information 

 

a) Information till markpersonal. En operatör skall se till att 

 

1. information lämnas till markpersonalen, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter med 

avseende på transport av farligt gods, inkluderande de åtgärder som skall vidtas i 

händelse av tillbud och olyckor som berör farligt gods, och 

 

2. den information som det hänvisas till i punkt a.1 ovan i tillämpliga fall också tillställs 

marktjänstagenten. 

 

b) Information till passagerare och andra personer 

 

1. En operatör skall se till att information sprids i enlighet med Technical Instructions, så 

att passagerarna uppmärksammas på de typer av gods som de är förbjudna att medföra 

ombord på ett flygplan. 

 

2. En operatör, och i tillämpliga fall dennes marktjänstagent, skall se till att meddelanden 

med information om transport av farligt gods finns tillgängliga vid mottagningsställena 

för gods. 

 

c) Information till besättningsmedlemmarna. Operatören skall se till att drifthandboken 

innehåller information som gör det möjligt för besättningsmedlemmarna att uppfylla sina 

skyldigheter vad avser transport av farligt gods och att vidta erforderliga åtgärder i 

nödsituationer som berör farligt gods. 
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d) Information till befälhavaren. Operatören skall se till att befälhavaren förses med skriftlig 

information enligt Technical Instructions. (Se tabell 1 i tillägg 1 till OPS 1.1065 vad gäller 

den tid under vilken dokumentationen skall bevaras). 

 

e) Information vid ett tillbud eller haveri med flygplan 

 

1. Operatören av ett flygplan, som är involverat i ett flygplanstillbud skall på anmodan 

lämna all information som krävs för att begränsa de risker som föranleds av farligt gods 

som transporteras. 

 

2. Operatören av ett flygplan som är involverat i ett flygplanshaveri skall så snart som 

möjligt underrätta vederbörlig myndighet i den stat där flygplanshaveriet inträffade om 

allt farligt gods som transporteras. 

 

OPS 1.1220 

Utbildningsprogram 

 

a) En operatör skall upprätta och vidmakthålla av myndigheten godkända utbildningsprogram 

för personalen i enlighet med Technical Instructions. 
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b) Operatörer som inte innehar ett permanent godkännande för transport av farligt gods. En 

operatör skall säkerställa följande: 

 

1. Att personal som sköter allmän gods- och bagagehantering har erhållit utbildning som 

gör att de kan utföra sina arbetsuppgifter i samband med farligt gods. Denna utbildning 

skall minst omfatta de områden som anges i kolumn 1 i tabell 1 och vara tillräckligt 

ingående för att säkerställa att personalen är medveten om de riskerna i samband med 

farligt gods, hur dessa identifieras och vilka krav som gäller för att passagerarna skall få 

medföra sådant gods. 

 

2. Att 

 

i) besättningsmedlemmar, 

 

ii) personal som handhar passagerare, och 

 

iii) av operatören anställd personal för luftfartsskydd som sköter säkerhetskontrollen 

av passagerare och deras bagage, 

 

har erhållit utbildning, som minst omfattar de områden som anges i kolumn 2 i tabell 1 

och är tillräckligt ingående för att säkerställa att personalen är medveten om risker i 

samband med farligt gods, vet hur dessa identifieras och känner till vilka krav som 

gäller för att passagerarna skall få medföra sådant gods. 
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Tabell 1 

UTBILDNING (OMRÅDE) 1 2 
Allmän filosofi X X 
Begränsningar vid transport 
av farligt gods med flyg 

 X 

Märkning och etikettering av 
förpackningar 

X X 

Farligt gods i passagerares 
bagage 

X X 

Förfaranden för 
nödsituationer 

X X 

 

Anm.: "x" anger ett område som skall ingå. 

 

c) Operatörer som innehar ett permanent godkännande för transport av farligt gods. En operatör 

skall säkerställa följande: 

 

1. Personal som sköter mottagandet av farligt gods har fått utbildning och är kvalificerade 

att utföra sina arbetsuppgifter. Utbildningen skall minst omfatta de områden som anges i 

kolumn 1 i tabell 2 och vara tillräckligt ingående för att säkerställa att personalen kan 

fatta beslut om att ta emot eller avvisa farligt gods som lämnas in för flygtransport. 

 

2. Personal som sköter marktjänst, lagerhållning och lastning av farligt gods har fått 

utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter i samband med farligt gods. 

Utbildningen skall minst omfatta de områden som anges i kolumn 2 i tabell 2 och skall 

vara tillräckligt ingående för att säkerställa att personalen är medveten om riskerna i 

samband med farligt gods, och vet hur man identifierar, handhar och lastar sådant gods. 
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3. Personal som sköter allmän gods- och bagagehantering har fått utbildning så att de kan 

att utföra sina arbetsuppgifter i samband med farligt gods. Utbildningen skall minst 

omfatta de områden som anges i kolumn 3 i tabell 2 och skall vara tillräckligt ingående 

för att säkerställa att personalen är medveten om riskerna i samband med farligt gods, 

vet hur man identifierar, handhar och lastar sådant gods samt känner till vilka krav som 

gäller för att passagerarna skall få medföra sådant gods. 

 

4. Flygbesättningsmedlemmar har fått utbildning som minst skall omfatta de områden som 

anges i kolumn 4 i tabell 2. Utbildning skall vara tillräckligt ingående för att säkerställa 

att flygbesättningsmedlemmarna är medvetna om riskerna i samband med farligt gods 

och vet hur det skall transporteras i flygplanet. 

 

5. Att 

 

i) personal som handhar passagerare, 

 

ii) av operatören anställd personal för luftfartsskydd som sköter säkerhetskontrollen 

av passagerare och deras bagage, och 

 

iii) besättningsmedlemmar som inte är flygbesättningsmedlemmar har erhållit 

utbildning som minst skall omfatta de områden som anges i kolumn 5 i tabell 2. 

Utbildning skall vara tillräckligt ingående för att säkerställa att denna personal är 

medveten om riskerna i samband med farligt gods och känner till vilka 

bestämmelser som gäller för att passagerarna skall få medföra sådant gods eller 

gäller mer generellt för transport av sådant gods i ett flygplan. 
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d) En operatör skall se till att alla medlemmar av personalen som får utbildning genomgår ett 

prov som bekräftar att de har förstått sina skyldigheter. 

 

e) En operatör skall se till att all personal som behöver få utbildning om farligt gods får 

återkommande utbildning minst vart annat år. 

 

f) E operatör skall se till att ett register över utbildning om farligt gods förs för all personal som 

utbildas i enlighet med punkt d ovan och enligt kraven i Technical Instructions. 

 

g) Operatören skall se till att personalen vid företagets marktjänstagent utbildas i enlighet med 

tillämplig kolumn i tabell 1 eller tabell 2. 
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Tabell 2 

 

UTBILDNING (OMRÅDE) 1 2 3 4 5 
Allmän filosofi X X X X X 
Begränsningar vid transport av farligt 
gods med flyg 

X X  X X 

Klassificering av farligt gods X     
Förteckning över farligt gods X X  X  
Allmänna packningsbestämmelser och 
packningsinstruktioner 

X     

Emballage- specifikationer och 
märkning 

X     

Märkning och etikettering av 
förpackningar 

X X X X X 

Dokumentation från avsändaren X 
Mottagning av farligt gods, inbegripet 
användningen av en checklista 

X 
    

Förvarings- och lastningsförfaranden X X X X  
Förfaranden för kontroll av skada, 
läckage eller kontaminering 

X X    

Information till befälhavaren X X  X  
Farligt gods i passagerares bagage X X X X X 
Förfaranden för nödsituationer X X X X X 

 

Anm.: "x" anger ett område som skall ingå. 
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OPS 1.1225 

Rapporter om tillbud och olyckor med farligt gods 

 

a) En operatör skall rapportera tillbud och olyckor med farligt gods till myndigheten. En första 

rapport skall lämnas inom 72 timmar efter händelsen om inte särskilda omständigheter 

förhindrar detta. 

 

b) En operatör skall även lämna rapport till myndigheten om odeklarerat eller missvisande 

deklarerat farligt gods som upptäckts i lasten eller i passagerarnas bagage. En första rapport 

skall lämnas inom 72 timmar efter upptäckten om inte särskilda omständigheter förhindrar 

detta. 
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KAPITEL S 

LUFTFARTSSKYDD 

 

OPS 1.1235 

Bestämmelser för luftfartsskydd 

 

En operatör skall se till att all berörd personal äger kännedom om och iakttar relevanta 

bestämmelser i de nationella programmen för luftfartsskydd i den stat som utfärdat operatörens 

drifttillstånd. 

 

OPS 1.1240 

Utbildningsprogram 

 

En operatör skall upprätta, vidmakthålla och genomföra godkända utbildningsprogram som gör det 

möjligt för operatörens besättningsmedlemmar att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga olagliga 

handlingar såsom sabotage eller olagligt beslagtagande av flygplan och för att reducera följderna av 

eventuella sådana händelser. Utbildningsprogrammet skall vara förenligt med det nationella 

programmet för luftfartsskydd. Varje besättningsmedlem skall känna till och kunna genomföra alla 

relevanta moment i utbildningsprogrammet. 

 

OPS 1.1245 

Rapportering av olagliga handlingar 

 

När en olaglig handling begåtts ombord på ett flygplan skall befälhavaren, eller i hans eller hennes 

frånvaro operatören, utan dröjsmål lämna in en rapport om handlingen till vederbörlig lokal 

myndighet och myndigheten i den stat som utfärdat operatörens drifttillstånd. 
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OPS1.1250 

Checklista för genomsökningsförfarande i flygplan 

 

En operatör skall se till att det ombord finns en checklista med förfaranden för sökandet efter en 

bomb eller annan sprängladdning (Improvised Explosive Device, IED) vid misstänkt sabotage, samt 

med förfaranden för genomsökning av flygplanet för att upptäcka gömda vapen eller andra farliga 

föremål när det på goda grunder kan antas att flygplanet kan vara utsatt för en olaglig handling. 

Checklistan skall innehålla information om vilka åtgärder som skall vidtas om en bomb eller ett 

misstänkt föremål påträffas och om den minst riskabla platsen för en bomb i det specifika 

flygplanet, om innehavaren av typcertifikatet har lämnat uppgift om detta. 

 

OPS 1.1255 

Luftfartsskydd i cockpit 

 

a) I samtliga flygplan utrustade med en cockpitdörr skall denna vara möjlig att låsa. Angivna 

metoder eller fastställda förfaranden som är godtagbara för myndigheten skall göra det 

möjligt för kabinpersonalen att etablera kontakt med flygbesättningen vid misstänkt aktivitet 

eller brott mot säkerheten i kabinen. 
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b) Samtliga passagerarflygplan, vars maximala startmassa överstiger 45 500 kg, eller med 

godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av fler än 60 passagerare, skall vara 

utrustade med en godkänd cockpitdörr som kan låsas och låsas upp från varje pilotsäte. 

Dörren skall vara konstruerad så att den uppfyller kraven i tillämpliga retroaktiva operativa 

luftvärdighetsnormer. Dörrens konstruktion får inte utgöra ett hinder vid nödförfaranden 

enligt tillämpliga retroaktiva operativa luftvärdighetsnormer. 

 

c) I samtliga flygplan som är utrustade med en cockpitdörrdörr i enlighet med punkt b skall 

 

1. denna dörr vara stängd innan motorerna startas för avgång och när så erfordras enligt 

säkerhetsrutinerna eller på befälhavarens order vara låst till dess att motorerna har 

stängts av efter landning, med undantag för när det enligt det nationella programmet för 

luftfartsskydd anses nödvändigt att behöriga personer kan komma in i och lämna 

cockpit, 

 

2. det vara möjligt att från vardera pilotsätet övervaka området utanför cockpit i erforderlig 

omfattning för att de personer som begär tillträde till cockpit skall kunna identifieras 

och för att kunna upptäcka misstänkt beteende eller ett potentiellt hot." 

 

 

________________________ 
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I. Inledning 

 

Inom ramen för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) antog rådet den 9 mars 2006 

en gemensam ståndpunkt om kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav 

och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU-OPS). 

 

Förslagets syfte är främst att omvandla de icke bindande gemensamma luftfartskrav – operativa 

normer som fastställts av de gemensamma luftfartsmyndigheterna (JAA) till bindande 

EU-lagstiftning (gemenskapslagstiftning). Förslaget till förordning omnämns därför ofta som 

förordningen om "EU-OPS". 

 

Det ursprungliga förslaget till förordning lades fram av kommissionen i mars 2000. Efter 

Europaparlamentets första behandling i januari 2001 och mot bakgrund av diskussionerna i rådets 

organ lade kommissionen fram ett ändrat förslag i februari 2002. 

 

Europaparlamentet, som ansåg att det ändrade förslaget avvek väsentligt från kommissionens 

ursprungliga förslag, beslutade att avge ett andra yttrande vid första behandlingen. På förslag av 

föredraganden Brian Simpson överlämnade Europaparlamentet i september 2002 endast en ändring, 

men en väsentlig sådan, som rörde flygtidsbegränsningar. 

 

Efter överlämnandet av denna ändring, och mot bakgrund av de överläggningar som har ägt rum i 

rådet och dess organ angående bestämmelserna om kabinbesättningen, lade kommissionen i 

februari 2004 fram ett reviderat ändrat förslag till förordning om EU-OPS. 

 

Vid mötet den 10 december 2004 uppnådde rådet (transport, telekommunikation och energi) en 

partiell politisk överenskommelse om det reviderade ändrade förslaget. Den partiella 

överenskommelsen avsåg artikeldelen samt kapitel O (kabinbesättningen) och kapitel Q 

(flygtidsbegränsningar) i bilaga III. 
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I juni 2005 uppnådde rådets organ en överenskommelse om resten av bilaga III, innefattande 

kapitlen A–N samt kapitlen P, R och S. 

 

Sedan juristlingvisterna slutgranskat hela texten kunde rådet anta en gemensam ståndpunkt. Rådet 

beaktade därvid vederbörligen Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen. 

 

Rådet beaktade även yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén. 

 

II. Analys av den gemensamma ståndpunkten 

 

1. Allmänt 

 

Rådet kunde enas om de stora dragen i kommissionens förslag. På vissa punkter beslutade rådet 

dock att ändra texten, i allmänhet för att göra den tydligare, enklare och mer lättbegriplig. 

 

I artikeldelen gjorde rådet några ändringar i bestämmelserna om flexibilitet i artikel 8. Särskilt 

utvidgade rådet medlemsstaternas möjligheter enligt artikel 8.4 att anta eller bibehålla bestämmelser 

om vissa operativa normer till dess gemenskapsbestämmelser har fastställts på grundval av 

vetenskapliga rön och bästa praxis. 

 

I artikel 8a beslutade rådet att bestämmelserna i kapitel Q (flygtidsbegränsningar) och i 

förekommande fall kapitel O (kabinbesättningen) i bilaga III bör utvärderas från vetenskaplig och 

medicinsk synpunkt inom en treårsperiod efter förordningens ikraftträdande. Rådet beslutade att 

uppdra åt Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) att utföra detta arbete. Rådet beslutade 

också att EASA skall biträda kommissionen vid utarbetandet av förslag till ändring av de 

tillämpliga tekniska bestämmelserna i kapitel Q. 
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Rådet beslutade att medlemsstaterna skall tillämpa bilaga III med början 18 månader efter denna 

förordnings ikraftträdande (och inte med början 6 månader efter ikraftträdandet som kommissionen 

har föreslagit), med tanke på den tid som behövs för anpassningen till de nya tekniska reglerna. 

 

Rådet gjorde några ändringar i bilaga III för att anpassa texten fullt ut till JAR-OPS 1 (version 8) 

och i syfte att göra den text som kommissionen föreslagit tydligare och mer exakt. 

 

Rådet är medvetet om att texten i bilaga III redan vid tiden för antagandet av den gemensamma 

ståndpunkten kunde förbättras på vissa punkter på grund av de tekniska framstegen, de ändrade 

förhållandena och den tid som behövdes för att färdigställa texten efter det att den antogs politiskt. 

Mot bakgrund av textens betydande omfång kan det också hända att en eller annan hänvisning ännu 

inte är korrekt. Rådet ansåg dock att arbetet med texten måste slutföras någon gång. Det 

välkomnade därför kommissionens uppgift om att dess personal, så snart förordningen har trätt i 

kraft, kommer att börja arbeta på ytterligare förbättringar och uppdatering av texten i enlighet med 

kommittéförfarandet, och att den i samband med detta noga kommer att överväga de förslag till 

ändringar som några medlemsstater redan har lagt fram. 

 

2. Europaparlamentets ändringar 

 

Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2002 avsåg införande i texten av en väsentlig 

ändring beträffande flygtidsbegränsningar. Kommissionen beslutade att införliva denna ändring i 

sitt reviderade ändrade förslag, dock med en lätt omformulering. Rådet kunde också godta 

Europaparlamentets ändring, men beslutade att göra en viss justering av texten för att anpassa den 

bättre till den sociala och ekonomiska verklighet som råder inom dagens luftfart och i syfte att 

klargöra innebörden av vissa bestämmelser. 
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III. Slutsats 

 

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten är lämplig och balanserad. Med hänsyn till den 

ändring som Europaparlamentet föreslog vid första behandlingen konstaterar rådet att ändringen har 

införlivats i sin helhet med förbehåll för några smärre justeringar. Rådet anser därför att syftet med 

Europaparlamentets ändring har uppnåtts genom den gemensamma ståndpunkten. 

 

Rådet uppmanar Europaparlamentet att godta den gemensamma ståndpunkten i dess nuvarande 

lydelse, så att förordningen kan träda ikraft inom kort. När det gäller särskilt kapitel Q 

(flygtidsbegränsningar) och i förekommande fall kapitel O (kabinbesättningen) uppmanas 

Europaparlamentet att beakta att dessa kapitel inom kort kommer att bli föremål för en vetenskaplig 

och medicinsk utvärdering som skall utföras av EASA. 

 

 

________________________ 
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AVIATION 18 
CODEC 96 

 
ADDENDUM TILL A-PUNKTSNOT 
från: Rådets generalsekretariat 
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet 
Komm. förslag nr: 7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 

förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och 
administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU-OPS) 
(första behandlingen) 
– Antagande (R + U) 
a) av den gemensamma ståndpunkten 
b) av rådets motivering 
– Uttalande 

 

Uttalande från Sverige om kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och 

rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av 

tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU-OPS) 

 

Sverige stöder alla kapitel i förslaget till förordning med undantag av kapitel Q. Sverige anser att 

det inte är tillräckligt klart att tillämpningen av bestämmelserna om flygtidsbegränsningar skulle 

garantera en lämplig harmoniserad nivå för flygsäkerheten. 

 

Mot denna bakgrund kommer Sverige att avstå från att rösta. 

 

________________________ 
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Bryssel den 14.3.2006 
KOM(2006) 128 slutlig 

2000/0069 (COD) 

  

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om 

harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil 
luftfart (EU-OPS) 
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2000/0069 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om 

harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil 
luftfart (EU-OPS) 

Bakgrund 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet 
och rådet: 
(dokument KOM(2000)[121] slutlig [2000]/[069]COD) 

[24 mars 2000] 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: [19 oktober 2000] 

Datum för Europaparlamentets första yttrande, första 
behandlingen: 

[18 januari 2001] 

Datum för överlämnande av det ändrade förslaget till 
Europaparlamentet och rådet: 
(dokument KOM(2002) [30] slutlig [2000]/[069]COD) 

[4 februari 2002] 

Datum för Europaparlamentets andra yttrande, första 
behandlingen: 

[3 september 2002] 

Datum för överlämnande av det reviderade ändrade förslaget 
till Europaparlamentet och rådet: 
(dokument KOM(2004) [73] slutlig [2000]/[069]COD) 

[12 februari 2004] 

Datum för partiell politisk överenskommelse i rådet 
(kvalificerad majoritet): 

[10 december 2004] 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: [9 mars 2006] 

1. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

1.1. Under utarbetandet av det andra paketet för avreglering av luftfarten 1989 enades 
rådet och kommissionen om att gemenskapens luftfartspolitik också skulle gälla 
harmoniseringen av reglerna för den civil luftfarten. Avsikten var att upprätthålla 
en hög nivå på luftfartssäkerheten och garantera rättvis konkurrens mellan 
lufttrafikföretagen. I det sammanhanget antog gemenskapen förordning (EEG) nr 
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3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom 
området civil luftfart. Syftet var att fastställa och kontinuerligt uppdatera 
harmoniserade bestämmelser för konstruktion, tillverkning, drift och underhåll av 
luftfartyg, samt för personal och organisationer som sysslar med dessa uppgifter. 

1.2. I mars 2000 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till ändring av den 
förordningen så att även operativa regler skulle ingå för att garantera att 
verksamheten med luftfartyg bedrivs under tillfredsställande säkerhetsvillkor1. Dessa 
regler omfattar lufttrafikföretag och byggde på regler som redan hade fastställts av de 
gemensamma luftfartsmyndigheterna (JAA)2. 

1.3. Eftersom detta första förslag att ändra förordning (EEG) nr 3922/91 uppehölls i rådet 
lade kommissionen i februari 2004 fram ett ändrat förslag till ändring av 
förordning (EEG) nr 3922/91, framför allt i syfte att ta hänsyn till rådets och 
parlamentets kommentarer beträffande det ursprungliga förslaget. 

1.4. Kommissionens nya förslag innehöll således minimikrav3 avseende 
kabinbesättning, som nu skall vara godkänd vilket redan är fallet i Förenta staterna. 
Detta efterlystes också av berörd personal och av en del av branschen. Minimikraven 
bör bidra till att öka luftfartssäkerheten genom att kvaliteten på personalen höjs. 
Dessutom bör reglerna bidra till personalens rörlighet inom en fullt avreglerad 
marknad för lufttransport. 

1.5. Kommissionens nya förslag innehöll även ett program för flygtidsbegränsningar 
för flygbesättningen. Detta efterlystes av Europaparlamentet som uttryckte oro över 
nationella skillnader därvidlag. Faktum är att pilotorganisationer och flera 
lufttrafikföretag under lång tid har varit mycket kritiska mot dessa skillnader, som 
inverkar negativt på säkerheten och mekanismerna för den normala konkurrensen. 

– Vid många haveriutredningar har man konstaterat att trötthet bland besättningen 
varit en av de bidragande orsakerna till olyckan. 

– Nationella regler avseende flygtid är i vissa fall alltför generösa och gör det 
möjligt för lufttrafikföretagen att hålla berörd personal i arbete under överdrivet 
långa perioder, på bekostnad av säkerheten och till förfång för företag som måste 
följa strängare bestämmelser. 

                                                 
1 Dessa operativa regler avser certifiering av operatörer, verksamhet med luftfartyg, underhåll av 

luftfartyg och utbildning av besättningar. 
2 De gemensamma luftfartsmyndigheterna är en organisation bestående av luftfartsmyndigheter i 37 

europeiska länder, inklusive EU:s 25 medlemsstater, som inrättats i syfte att ställa upp harmoniserade 
krav på luftfartssäkerheten. 

3 Minimikraven får kompletteras av medlemsstaterna, vilka får anta strängare krav. Minimikraven 
beträffande kabinpersonal avser ålder, fysisk kondition och yrkesutbildning. Ett minimikrav kan avse 
t.ex. omfattning på utbildning eller en lägsta ålder. Medlemsstaterna får emellertid besluta om strängare 
regler (krav på mer utbildning eller högre åldersgräns). Kraven får också gälla viloperioder för personal 
(får ökas men inte minskas av medlemsstaterna) eller maximal flygtid. Nationella regler med utrymme 
för längre maximal flygtid skulle inte gå, medan nationella regler om kortare maximal flygtid skulle 
vara möjligt.  
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Bestämmelserna om flygtid i kommissionens förslag lades fram som minimikrav som 
medlemsstaterna skulle ha möjlighet att strama upp. Dessutom är de tillräckligt flexibla för att 
särskilda nationella situationer skall kunna beaktas. 

2. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

2.1. I den gemensamma ståndpunkten påpekar rådet att parlamentets ändringsförslag, 
med förbehåll för vissa mindre förbättringar, har antagits i sin helhet. Kommissionen 
håller med om att rådets gemensamma ståndpunkt, med dessa smärre ändringar, 
innebär att syftet med parlamentets ändringsförslag uppfylls. 

2.2. Kommissionen ställer sig bakom rådets gemensamma ståndpunkt och accepterar att 
rådet godkänner de huvudsakliga principerna i kommissionens förslag. På vissa 
punkter ändras texten i syfte att göra den tydligare och enklare och på så sätt göra 
den mer lättläst. 

2.3. Beträffande artiklarnas innehåll  

– Rådet gjorde vissa ändringar i bestämmelserna avseende flexibilitet i artikel 8.4 
där rådet ökade medlemsstaternas befogenhet att anta eller bibehålla bestämmelser 
i anslutning till ett mycket begränsat antal OPS (tekniska krav och 
administrativa förfaranden inom området civil luftfart) till dess att gemensamma 
bestämmelser har fastställts på gemenskapsnivå på grundval av vetenskapliga rön 
och bästa praxis. Kommissionen anser att detta är en godtagbar kompromiss, 
framför allt eftersom möjligheterna till efterlevnad på detta område kan variera 
utan att nödvändigtvis innebära ett hot mot säkerhetsnivån. Kommissionen har nu 
lagt fram ett nytt förslag4 enligt vilket bland annat Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet (EASA) får i uppdrag att utarbeta tillämpningsföreskrifter på alla 
dessa områden. 

– I artikel 8a föreslår rådet att bestämmelserna i kapitel Q (flygtidsbegränsning) 
och, där så är lämpligt, kapitel O (kabinpersonal) i bilaga III bör bedömas utifrån 
en vetenskaplig och medicinsk synvinkel inom tre år efter det att förordningen har 
trätt i kraft. Dessutom ger rådet i sin ståndpunkt Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet (EASA) ansvar att utföra detta arbete samt att bistå 
kommissionen i utarbetandet av förslag till ändringar av de tekniska föreskrifterna 
i kapitel Q där så är lämpligt. Kommissionen finner detta godtagbart eftersom det 
dessutom överensstämmer med dess andra initiativ (se ovan) till en utvidgning av 
byråns befogenheter. 

– Rådet framhåller att med tanke på den tid som krävs för en anpassning till de nya 
tekniska reglerna bör medlemsstaterna börja tillämpa bilaga III 18 månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft (och inte sex månader som kommissionen 
föreslagit). Kommissionen kan godta denna kompromiss. 

                                                 
4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 av 

den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och 
inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (KOM(2005) 579 slutlig – COD(2005) 228). 
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– I bilaga III har rådet infört några ändringar i syfte att till fullo anpassa texten till 
JAR-OPS 1 ändring 8 i avsikt att göra texten klarare och mer exakt. Detta kan 
också godtas av kommissionen. 

2.4. Kommissionen delar rådets uppfattning i den gemensamma ståndpunkten om att 
bilaga III redan nu skulle kunna förbättras på vissa punkter, mot bakgrund av teknisk 
utveckling och nya förutsättningar inom den moderna luftfarten, och med tanke på att 
de interinstitutionella överläggningarna för att slutföra den aktuella texten kräver 
lång tid. Det långdragna arbetet med denna omfattande text har emellertid nu kommit 
så långt att texten skall kunna slutföras i sin nuvarande form. 

2.5. I detta avseende påminner kommissionen om åtagandet att dess avdelningar så snart 
som möjligt efter det att förordningen har trätt i kraft skall inleda arbetet med att 
ytterligare finjustera och uppdatera texten genom kommittéförfarandet. I samband 
med det skall kommissionen noga överväga de proaktiva förslag till förändringar 
som redan inkommit från vissa medlemsstater. 

Slutsatser 

Kommissionen noterar att den gemensamma ståndpunkten, antagen den 9.3.2006 till stor del 
stämmer överens med Europaparlamentets yttrande i den första behandlingen. Kommissionen 
inser också att den bräckliga och balanserade kompromiss som man kommit fram till i rådets 
text är resultatet av mycket långdragna diskussioner. Kommissionen kan därför godta den 
gemensamma ståndpunkten. 

KOMMISSIONENS FÖRKLARING 

Kommissionen gjorde tillsammans med rådet en förklaring då den gemensamma 
ståndpunkten antogs (se bilaga I). 
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BILAGA 

Kommissionens och rådets förklaring beträffande artikel 8a 

Kommissionen har lagt fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå 
för luftfartssäkerhet i syfte att utvidga räckvidden till luftfart och certifiering av 
flygbesättningar. Ett beslut om detta förslag gör det möjligt för EASA att genomföra den 
utvärdering som avses i artikel 8a. Rådet åtar sig att prioritera en undersökning av ett sådant 
förslag. 
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