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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2338 

av 11. desember 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til ferdsskrivere, innretninger for 

undervannslokalisering og luftfartøysporingssystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Drift av luftfartøyer må oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. I 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 bør Kommisjonen vedta de nødvendige gjennomføringsreglene for å 

fastsette vilkårene for sikker drift av luftfartøyer. 

2) Hensikten med taleregistratoren i cockpit ( «CVR» – Cockpit Voice Recorder) er å støtte de sikkerhetsundersøkelsene 

som foretas av myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser dersom en ulykke eller hendelse inntreffer. Egnede 

tiltak for å beskytte mot offentliggjøring av CVR-data i en situasjon der en sikkerhetsundersøkelse er innledet, er fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(2). Ved innføringen av sikkerhetsstyring anerkjennes det at en 

CVR kan brukes utenfor rammen av en sikkerhetsundersøkelse for å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(3) bør derfor endres for å skjerpe vilkår som har som formål effektivt å 

forebygge uønsket bruk og offentliggjøring av CVR-registreringer. 

3) Med det formål å forbedre ferdsskriveres generelle ytelse og forenkle bergingen av et luftfartøy og dens ferdsskrivere 

etter en ulykke over vann har Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) foreslått en rekke sikkerhets-

messige forbedringer av gjeldende krav. Disse sikkerhetsmessige forbedringene innebærer avskaffelse av foreldet 

registreringsteknologi, slik som magnetbånd eller magnettråd, forlengelse av CVR-registeringens minste varighet samt 

forlengelse av sendetiden for ferdsskriverens innretning for undervannslokalisering, og at fly som brukes til langdis-

tanseflyging over vann, er utstyrt med en innretning for undervannslokalisering med meget stor rekkevidde. Forordning 

(EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å gjenspeile disse sikkerhetsforbedringene. 

4) Det er nødvendig å ta hensyn til forsvinningen av fly MH370 den 8. mars 2014 og de anbefalingene som ble gitt på 

ICAOs tverrfaglige møte om global sporing 12. og 13. mai 2014. Posisjonen til et luftfartøy som ivaretar offentlig 

transport bør alltid være kjent, også i fjerntliggende områder, slik at det blir lettere å lokalisere luftfartøyet i tilfelle av 

uvanlig atferd, en nødssituasjon eller en ulykke. Når det er mulig, bør innretningen for luftfartøysporing fungere også 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 51. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(3) Forordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfarts-

operasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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ved tap av normal elektrisk kraft om bord, og det bør ikke finnes noen mulighet til å sette den ut av funksjon under 

flygingen. Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å innføre ytterligere krav til innretninger for luftfartøy-

sporing på verdensplan, også over hav og i fjerntliggende områder. 

5) I samsvar med forslaget til ICAOs ferdsskriverpanel (FLIRECP) om at store fly skal være utstyrt med CVR-er med 

forlenget registreringstid, bør det fastsettes at luftfartøyer som er bygd etter 1. januar 2021, som har en største 

sertifiserte startmasse på over 27 000 kg, skal være utstyrt med en CVR med en registreringsvarighet på 25 timer. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning omfatter 13 sikkerhetsanbefalinger fra myndighetene med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser(1), med henblikk på å øke sikkerheten ved å gjøre det lettere å innhente opplysninger til europeiske 

sikkerhetsundersøkelser innenfor sivil luftfart og forbedre ytelsen til og håndteringen av ferdsskrivere samt lokalisering 

av luftfartøyer etter en ulykke over vann. 

7) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse nr. 01/2014(2) som Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(EASA) har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 — 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I (Definisjoner), vedlegg IV (del CAT), vedlegg VI (del NCC) og vedlegg VIII (del SPO) til forordning (EU) 

nr. 965/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) EASA-henvisninger til de 13 sikkerhetsanbefalingene: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 02/09/1998); GREC-

2006-045 (B737 of Helios, 5B-DBY, 14/08/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/01/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-

BDP, 10/02/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 03/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/07/2011); FINL-

2012-003 (Airbus A330, OH-LTO, 11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 og FRAN-2011-

018 (Airbus A330, F-GZCP, 01/06/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/01/2007). 

(2) EASAs uttalelse 01/2014 av 5. mai 2014 om endring av kravene til ferdsskrivere og innretninger for undervannslokalisering. 
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VEDLEGG 

1.  I vedlegg I til forordning (EU) nr. 965/2012 skal nye numre lyde: 

«8a) «luftfartøysporing» en bakkebasert prosess som med standardiserte intervaller opprettholder og oppdaterer registre-

ringer av enkeltluftfartøyers firedimensjonale posisjon under flyging, 

8b) «system for luftfartøysporing» et system som bygger på luftfartøysporing for å oppdage unormal flygeatferd og slå 

alarm om dette.» 

2.  I vedlegg IV til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I CAT.GEN.MPA.105 bokstav a) skal nr. 10 lyde: 

«10) sikre at 

i)  ferdsskriverne ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, 

ii)  ferdsskrivernes registreringer ikke slettes bevisst i tilfelle av en hendelse som ikke er en ulykke eller en 

alvorlig hendelse som skal rapporteres i henhold til ORO.GEN.160 bokstav a), og 

iii)  i tilfelle av en ulykke eller en alvorlig hendelse, eller dersom anvisninger om bevaring av ferdsskriverregist-

reringer gis av etterforskningsmyndigheten: 

A)  at ferdsskriverregistreringer ikke slettes bevisst, 

B)  at ferdsskriverne deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er avsluttet og 

C)  at forholdsregler for at ferdsskriverregistreringene bevares, tas før førerkabinen forlates.» 

b)  I CAT.GEN.MPA.195 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.195 Håndtering av ferdsskriverregistreringer: bevaring, produksjon, vern og bruk» 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Etter en ulykke, en alvorlig hendelse eller et tilfelle som etterforskningsmyndigheten har identifisert, skal 

operatøren av et luftfartøy bevare de originale registrerte dataene i 60 dager eller fram til etterforsknings-

myndigheten gir andre anvisninger.» 

iii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(*): 

1)  Unntatt for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet skal CVR-registreringer ikke frigis eller brukes, med 

mindre 

i)  det er innført en framgangsmåte for håndtering av CVR-registreringer og utskrift av disse, 

ii)  alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt sitt forhåndssamtykke, og 

iii)  de bare brukes til å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

1a)  Når en CVR-registrering inspiseres for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet, skal operatøren sikre 

CVR-registreringen mot brudd på personvernet, og CVR-registreringen skal ikke frigis eller brukes for 

andre formål enn å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet.  



13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/485 

 

2)  FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av 

en rapporteringspliktig ulykke eller hendelse, med mindre slike registreringer 

i)  brukes av operatøren utelukkende til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, 

ii)  blir anonymisert eller 

iii)  offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og 

forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 

av 12.11.2010, s. 35).» 

c)  Nytt CAT.GEN.MPA.205 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.205 System for luftfartøysporing — fly 

a)  Operatøren skal senest 16. desember 2018, som en del av et system for å utøve operasjonell kontroll over 

flygingene, opprette og vedlikeholde et system for luftfartøysporing, som omfatter flyginger som omfattes av 

bokstav b) når de gjennomføres med følgende fly: 

1)  Fly med MCTOM på over 27 000 kg, med MOPSC på over 19 og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 

første gang før 16. desember 2018, som er utstyrt med en evne til å formidle en posisjon i tillegg til den 

sekundære overvåkingsradartransponderen. 

2)  Alle fly med MCTOM på over 27 000 kg, med MOPSC på over 19 og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 16. desember 2018 eller senere. 

3)  Alle fly med MCTOM på over 45 500 kg og som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

16. desember 2018 eller senere. 

b)  Flyginger skal spores av operatøren fra start til landing, unntatt når de planlagte rutene eller planlagte omdirige-

ringene i sin helhet inngår i luftromsblokken der 

1)  det vanligvis ytes en ATS-overvåkingstjeneste som støttes av ATC-overvåkingssystemer som lokaliserer luft-

fartøyet med tidsintervaller av passende varighet, og 

2)  operatøren har stilt nødvendige kontaktopplysninger til rådighet for vedkommende ytere av flysikrings-

tjenester. 

d)  Nytt CAT.GEN.MPA.210 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.210 Lokalisering av et luftfartøy i nød — fly 

Følgende fly skal være utstyrt med robuste og automatiske innretninger som gjør det mulig å nøyaktig fastsette posisjo-

nen for flygingens sluttpunkt etter en ulykke der flyet ble alvorlig skadd: 

1)  Alle fly med MCTOM på over 27 000 kg, med MOPSC på over 19 og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere. 

2)  Alle fly med MCTOM på over 45 500 kg og som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 

eller senere.» 

e)  I CAT.IDE.A.185 skal bokstav b)–g) lyde: 

«b)  Fram til 31. desember 2018 skal CVR-en kunne lagre data som ble registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 2 timene for fly nevnt i bokstav a) nr. 1, dersom et eget luftdyktighetsbevis ble utstedt  

1. april 1998 eller senere, 

2)  de foregående 30 minuttene for fly nevnt i bokstav a) nr. 1, dersom et eget luftdyktighetsbevis ble utstedt før 

1. april 1998, eller  
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3)  de foregående 30 minuttene for fly nevnt i bokstav a) nr. 2. 

c)  Senest innen 1. januar 2019 skal CVR-en kunne lagre data som er registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere, eller 

2)  de foregående 2 timene i alle andre tilfeller. 

d)  Senest innen 1. januar 2019 skal CVR-en registrere på andre medier enn magnetbånd eller magnettråd. 

e)  CVR-en skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende: 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet og høyttaleranlegget, 

dersom et slikt er installert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uten avbrudd: 

i)  for fly som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, lydsignalene 

fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon som er i bruk, 

ii)  for fly nevnt i bokstav a) nr. 2 og som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis før  

1. april 1998, lydsignalene fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon, dersom dette er gjennomfør-

bart, 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

f)  CVR-en skal begynne registreringen før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette registreringen til 

flygingen er avsluttet, når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. Videre skal CVR-en for fly som fikk 

utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, automatisk begynne registreringen før flyet setter seg i 

bevegelse av egen kraft, og fortsette registreringen til flygingen er avsluttet, når flyet ikke lenger er i stand til å 

bevege seg av egen kraft. 

g)  I tillegg til bokstav f) skal CVR-en, avhengig av strømforsyningen, begynne å registrere så tidlig som mulig under 

kontrollene i førerkabinen før start av motor ved flygingens begynnelse, og fram til kontrollene i førerkabinen 

umiddelbart etter at motorene er stanset når flygingen er avsluttet, for 

1)  fly nevnt i bokstav a) nr. 1 og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, eller 

2)  fly nevnt i bokstav a) nr. 2. 

h)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 16. juni 2018 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. Dersom 

CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

f)  I CAT.IDE.A.190 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 16. juni 2018 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

g)  I CAT.IDE.A.195 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 16. juni 2018 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.»  
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h)  I CAT.IDE.A.280 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Fly med MOPSC på over 19 skal være utstyrt med minst 

1)  to ELT-er, hvorav den ene skal være automatisk, eller én ELT og én innretning for lokalisering av 

luftfartøyer som oppfyller kravet i CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, eller 

2)  én automatisk ELT eller to ELT-er av enhver type eller én innretning for lokalisering av luftfartøyer som 

oppfyller kravet i CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 

1. juli 2008 eller tidligere.» 

ii)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  Fly med MOPSC på høyst 19 skal være utstyrt med minst 

1)  én automatisk ELT eller én innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i 

CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, 

eller 

2)  én ELT av enhver type eller én innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i 

CAT.GEN.MPA.210, for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller 

tidligere.» 

i)  I CAT.IDE.A.285 skal ny bokstav lyde: 

«f)  Senest innen 1. januar 2019 skal fly med MCTOM på over 27 000 kg og MOPSC på over 19 og alle fly med 

MCTOM på over 45 500 kg, utstyres med en forsvarlig festet innretning for undervannslokalisering som sender på 

frekvensen 8,8 kHz ± 1 kHz, med mindre 

1)  flyet brukes på ruter som ikke på noe tidspunkt er lenger enn 180 nm fra land, eller 

2)  flyet er utstyrt med robuste og automatiske innretninger som gjør det mulig å nøyaktig fastsette posisjonen for 

flygingens sluttpunkt etter en ulykke der flyet ble alvorlig skadd.» 

j)  I CAT.IDE.H.185 skal bokstav c)–f) lyde: 

«c)  Senest innen 1. januar 2019 skal CVR-en registrere på andre medier enn magnetbånd eller magnettråd. 

d)  CVR-en skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende: 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet og høyttaleranlegget, 

dersom et slikt er installert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uten avbrudd: 

i)  for helikoptre som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. august 1999 eller senere, 

lydsignalene som er mottatt fra hver besetningsmikrofon, 

ii)  for helikoptre som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis før 1. august 1999, lydsignalene 

som er mottatt fra hver besetningsmikrofon, når det er praktisk mulig, 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

e)  CVR-en skal begynne å registrere før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette å registrere til 

flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.  
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f)  I tillegg til bokstav e), for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 2 og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

1. august 1999 eller senere, 

1)  skal CVR-en automatisk begynne registreringen før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og 

fortsette å registrere til flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft og, 

2)  avhengig av strømforsyningen, skal CVR-en begynne å registrere så tidlig som mulig under kontrollene i 

førerkabinen før motoren startes ved flygingens begynnelse, og fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart 

etter motorene er stanset når flygingen er avsluttet. 

g)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. 

Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

k)  I CAT.IDE.H.190 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

l)  I CAT.IDE.H.195 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

3.  I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I NCC.GEN.106 bokstav a) skal nr. 9 lyde: 

«9)  å sikre at 

i)  ferdsskriverne ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, 

ii)  ferdsskrivernes registreringer ikke slettes bevisst i tilfelle av en hendelse som ikke er en ulykke eller en 

alvorlig hendelse som skal rapporteres i henhold til ORO.GEN.160 bokstav a), og 

iii)  i tilfelle av en ulykke eller en alvorlig hendelse, eller dersom anvisninger om bevaring av ferdsskriverregist-

reringer gis av etterforskningsmyndigheten: 

A)  at ferdsskriverregistreringer ikke slettes bevisst, 

B)  at ferdsskriverne deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er avsluttet og 

C)  at forholdsregler for at ferdsskriverregistreringene bevares, tas før førerkabinen forlates.» 

b)  I NCC.GEN.145 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«NCC.GEN.145 Håndtering av ferdsskriverregistreringer: bevaring, produksjon, vern og bruk». 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Etter en ulykke, en alvorlig hendelse eller et tilfelle som etterforskningsmyndigheten har identifisert, skal 

operatøren av et luftfartøy bevare de originale registrerte dataene i 60 dager eller fram til etterforsknings-

myndigheten gir andre anvisninger.»  
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iii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010: 

1)  Unntatt for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet skal CVR-registreringer ikke frigis eller brukes, med 

mindre 

i)  det er innført en framgangsmåte for håndtering av CVR-registreringer og utskrift av disse, 

ii)  alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt sitt forhåndssamtykke, og 

iii)  de bare brukes til å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

1a)  Når en CVR-registrering inspiseres for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet, skal operatøren sikre 

CVR-registreringen mot brudd på personvernet, og CVR-registreringen skal ikke frigis eller brukes for 

andre formål enn å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet. 

2)  FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en 

rapporteringspliktig ulykke eller hendelse, med mindre slike registreringer 

i)  brukes av operatøren utelukkende til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, 

ii)  blir anonymisert eller 

iii)  offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten.» 

c)  I NCC.IDE.A.160 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  CVR-en skal kunne lagre data som er registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere, eller 

2)  de foregående 2 timene i alle andre tilfeller.» 

ii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

d)  I NCC.IDE.A.165 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

e)  I NCC.IDE.A.215 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT av enhver type eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV 

(del CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere, 

2)  en automatisk ELT eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV (del 

CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget luftdyk-

tighetsbevis etter 1. juli 2008.»  
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f)  I NCC.IDE.A.170 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

g)  I NCC.IDE.H.160 skal bokstav f) lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. 

Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

h)  I NCC.IDE.H.165 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

i)  I NCC.IDE.A.170 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

4.  I vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  I SPO.GEN.107 bokstav a) skal nr. 9 lyde: 

«9)  å sikre at 

i)  ferdsskriverne ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, 

ii)  ferdsskrivernes registreringer ikke slettes bevisst i tilfelle av en hendelse som ikke er en ulykke eller en 

alvorlig hendelse som skal rapporteres i henhold til ORO.GEN.160 bokstav a), og 

iii)  i tilfelle av en ulykke eller en alvorlig hendelse, eller dersom anvisninger om bevaring av ferdsskriverregist-

reringer gis av etterforskningsmyndigheten: 

A)  at ferdsskriverregistreringer ikke slettes bevisst, 

B)  at ferdsskriverne deaktiveres umiddelbart etter at flygingen er avsluttet og 

C)  at forholdsregler for at ferdsskriverregistreringene bevares, tas før førerkabinen forlates.» 

b)  I SPO.GEN.145 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«SPO.GEN.145 Håndtering av ferdsskriverregistreringer: bevaring, produksjon, vern og bruk — flyginger 

med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer» 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Etter en ulykke, en alvorlig hendelse eller et tilfelle som etterforskningsmyndigheten har identifisert, skal 

operatøren av et luftfartøy bevare de originale registrerte dataene i 60 dager eller fram til etterforsknings-

myndigheten gir andre anvisninger.»  
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iii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010 og unntatt for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet skal 

CVR-registreringer ikke frigis eller brukes, med mindre 

i)  det er innført en framgangsmåte for håndtering av CVR-registreringer og utskrift av disse, 

ii)  alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt sitt forhåndssamtykke, og 

iii)  de bare brukes til å opprettholde eller forbedre sikkerheten. 

Når en CVR-registrering inspiseres for å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet, skal operatøren sikre CVR-

registreringen mot brudd på personvernet, og CVR-registreringen skal ikke frigis eller brukes for andre 

formål enn å sikre CVR-ens funksjonsdyktighet.» 

c)  I SPO.IDE.A.140 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  CVR-en skal kunne lagre data som er registrert i løpet av minst 

1)  de foregående 25 timene for fly med MCTOM på over 27 000 kg og som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2021 eller senere, eller 

2)  de foregående 2 timene i alle andre tilfeller.» 

ii)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

d)  I SPO.IDE.A.145 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen onsdag 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i 

minst 90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

e)  I SPO.IDE.A.150 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

f)  I SPO.IDE.A.190 skal bokstav a) skal lyde: 

«a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT av enhver type eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV 

(del CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere, 

2)  en automatisk ELT eller en innretning for lokalisering av luftfartøyer som oppfyller kravet i vedlegg IV (del 

CAT), CAT.GEN.MPA.210, til forordning (EU) nr. 965/2012, som første gang fikk utstedt et eget luftdyk-

tighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere, eller 

3)  en overlevings-ELT (ELT(S)) eller en personlig peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en 

fagspesialist har på seg, når flyet er sertifisert for en største godkjente passasjersetekapasitet på høyst 6.» 
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g)  I SPO.IDE.H.140 skal bokstav f) lyde: 

«f)  Dersom CVR-en ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan lokaliseres 

under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 90 dager. 

Dersom CVR-en kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

h)  I SPO.IDE.H.145 skal bokstav e) lyde: 

«e)  Dersom ferdsskriveren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen onsdag 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i 

minst 90 dager. Dersom ferdsskriveren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

i)  I SPO.IDE.H.150 skal bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom registratoren ikke kan utløses, skal den være utstyrt med en innretning som bidrar til at den kan 

lokaliseres under vann. Senest innen 1. januar 2020 skal denne innretningen kunne sende under vann i minst 

90 dager. Dersom registratoren kan utløses, skal den være utstyrt med en automatisk nødpeilesender.» 

 __________  


