
Nr. 74/140 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.11.2017 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/363 

frá 1. mars 2017 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar sérstakt samþykki fyrir starfrækslu eins hreyfils flugvéla 

með hverfihreyfli að næturlagi eða við blindflugsskilyrði og að því er varðar samþykkiskröfur fyrir þjálfun vegna 

hættulegs varnings fyrir sérstaka starfrækslu í ábataskyni, starfrækslu flókinna, vélknúinna loftfara, sem er ekki í 

ábataskyni, og sérstaka starfrækslu flókinna, vélknúinna loftfara sem er ekki í ábataskyni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 

almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) 

nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 5. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin ætti, samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008, að samþykkja nauðsynlegar framkvæmdarreglur til 

að ákveða skilyrðin um örugga starfrækslu loftfara. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (2) eru 

þessi skilyrði ákvörðuð. 

2) Beiting reglugerðar (ESB) nr. 965/2012 á ferjuflug myndi leiða til óhóflegs, rekstrarlegs álags á atvinnugreinina og 

lögbær yfirvöld. Til að innleiða nálgun, sem er hóflegri og byggð á áhættumati, við beitingu þeirrar reglugerðar ætti að 

undanskilja einstök ferjuflug, þar sem hvorki er verið að flytja farþega né farm, sem farið er í vegna endurbóta, 

viðgerða, viðhaldseftirlits, skoðana, afhendingar, útflutnings eða í sambærilegum tilgangi, beitingu reglugerðar (ESB) 

nr. 965/2012. 

3) Í kröfum og ráðlögðum starfsvenjum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem settar eru fram í I. hluta 6. viðauka við 

Chicago-samninginn um alþjóðlegt almenningsflug, sem undirritaður var í Chicago 7. desember 1944, er að finna 

ákvæði um starfrækslu eins hreyfils flugvéla með hverfihreyfli að næturlagi eða við blindflugsskilyrði. Í þessum 

ákvæðum er m.a. krafa um að þegar slík starfræksla er samþykkt verði ríki flugrekanda/umráðanda að tryggja að farið sé 

að tilteknum skilyrðum, þ.m.t. skilyrði sem varða uppsettan búnað, áreiðanleika hreyfils, hreyfilvöktun, verklagsreglur 

og þjálfun flugliða. Lög Sambandsins ætti að aðlaga að þessum ákvæðum með því að tryggja að flutningaflug eins 

hreyfils flugvéla að næturlagi eða við blindflugsskilyrði sé háð samþykki lögbærs yfirvalds.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 2.3.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2017 frá 

27. október 2017 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 5. október 2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða 

flugrekstur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1). 
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4) Möguleikinn á starfrækslu, samkvæmt undanþágu, eins hreyfils flugvéla samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í 

núverandi undanþágum sem aðildarríkin veita í samræmi við 2. mgr. 8. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3922/91 (1), 

sem kveðið er á um í 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 965/2012, úreldist með þessari aðlögun. Því ætti að fella það 

ákvæði brott. Til að tryggja snurðulaus umskipti skulu þessar undanþágur vegna starfrækslu eins hreyfils flugvéla, þ.m.t. 

skilyrðin sem sett eru fram þar, teljast jafngilda samþykki lögbærs yfirvalds, eins og krafist er samkvæmt aðlöguðum 

lagaramma, í hæfilegan tíma eftir gildistökudag þessarar reglugerðar.  Að þessu umbreytingartímabili loknu ætti ekki 

lengur að vera hægt að treysta á slíkar undanþágur og þess í stað er krafist framangreindra samþykkja. Halda skal áfram 

að tilkynna allar viðeigandi breytingar á starfrækslu þessara flugvéla á umbreytingartímabilinu. 

5) Flugrekendur, sem stunda sérstaka starfrækslu í ábataskyni, sem og flugrekendur sem stunda starfrækslu flókinna, 

vélknúinna loftfara, sem er ekki í ábataskyni eða sérstaka starfrækslu flókinna, vélknúinna loftfara, sem er ekki í 

ábataskyni, sem flytja ekki hættulegan varning, ættu að halda áfram að setja saman og viðhalda þjálfunaráætlunum í 

tengslum við hættulegan varning í samræmi við III. viðauka (ORO-hluta) reglugerðar (ESB) nr. 965/2012. Til þess að 

unnt sé að innleiða nálgun, sem er hóflegri og byggð á áhættumati, við beitingu þessara reglna ætti þó ekki lengur að 

krefjast þess að lögbært yfirvald samþykki slíkar þjálfunaráætlanir. 

6) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 965/2012 til samræmis við það. Einkum ætti að breyta III. viðauka (ORO-hluta) 

við þá reglugerð til að aðlaga nálgun, sem er hóflegri og byggð á áhættumati, að samþykkiskröfunum vegna 

þjálfunaráætlana í tengslum við hættulegan varning og bæta ætti nýjum kafla við í V. viðauka hennar (SPA-hluta) um 

starfrækslu eins hreyfils flugvéla með hverfihreyfli. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, varðandi eins hreyfils flugvélar með hverfihreyfli byggjast á áliti 

(2) Flugöryggisstofnunar Evrópu í samræmi við b-lið 2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 65. 

gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 965/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 3. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Þrátt fyrir 5. gr. og án þess að hafa áhrif á reglugerð (EB) nr. 216/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 748/2012 (*) varðandi flugleyfi, skal flug, sem tengist því að taka í notkun nýjar tegundir loftfara eða gera breytingar á 

tegundum loftfara, sem hönnunar- eða framleiðslufyrirtæki framkvæma innan réttinda sinna, sem og ferjuflug, þar sem 

hvorki er verið að flytja farþega né farm, sem farið er í vegna endurbóta, viðgerða, viðhaldseftirlits, skoðana, afhendingar, 

útflutnings eða í sambærilegum tilgangi, framkvæmt samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í landslögum 

aðildarríkjanna. 

 __________  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012 frá 3. ágúst 2012 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- 

og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og 

framleiðslufyrirtækja (Stjtíð. ESB L 224, 21.8.2012, bls. 1).“ 

2) Í stað 5. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„5. Fram til 2. september 2017 skulu undanþágur, sem veittar eru fyrir 22. mars 2017 í samræmi við 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (EBE) nr. 3922/91, eins og kveðið er á um í 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 965/2012, sem var í gildi fram 

til 22. mars 2017, teljast jafngilda samþykkjunum sem um getur í a-lið CAT.POL.A.300 í IV. viðauka (CAT-hluta). Eftir  

2. september 2017 skulu þessar undanþágur ekki lengur gilda um starfrækslu eins hreyfils flugvéla með hverfihreyfli.  

  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 frá 16. desember 1991 um samræmingu á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála 

(Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4). 

(2) Álit Flugöryggisstofnunar Evrópu nr. 06/2015 frá 11. nóvember 2015 varðandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um tæknilegar kröfur 

vegna sérstaks samþykkis fyrir starfrækslu eins hreyfils flugvéla með hverfihreyfli að næturlagi eða við blindflugsskilyrði. 
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Ef til stendur að gera breytingu á starfrækslu þessara flugvéla á bilinu 22. mars 2017 til 2. september 2017, sem hefur áhrif 

á skilyrðin sem sett eru fram í þessum undanþágum, skal fyrirhuguð breyting tilkynnt framkvæmdastjórninni og 

Flugöryggisstofnuninni áður en henni er hrint í framkvæmd. Framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnunin skulu leggja 

mat á fyrirhuguðu breytinguna í samræmi við 5. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.“ 

3) Ákvæðum II., III., IV. og V. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 1. mars 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II., III., IV. og V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 965/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað II. viðbætis í II. viðauka (ARO-hluta) komi eftirfarandi: 

 „II. viðbætir 

 

REKSTRARFORSKRIFTIR 

(með fyrirvara um samþykkt skilyrði í rekstrarhandbókinni) 

Samskiptaupplýsingar útgáfuyfirvalds 

Símanúmer (1): 

Nafn flugrekanda (3): 

Bréfasíma-
númer 

Tölvupóstfang: 

Flugrekandaskírteini (2): 

Tegund loftfars (5):  

Dagsetning (4): Undirskrift: 

Starfar undir viðskiptaheitinu: 

Rekstrarforskriftir nr.: 

Skrásetningarmerki (6): 

Tegund starfrækslu: Flutningaflug 

Farþegar Farmur Annað (7): 

Flugsvæði (8): 

Sérstakar takmarkanir (9): 

Sérstök samþykki: 

Hættulegur varningur 

Starfræksla í lélegu skyggni 

Flugtak 

Aðflug og lending 

Já Nei Forskriftir (10) Athugasemdir 

Minnkaður lágmarkshæð-
araðskilnaður (RVSM) (13) 

Fjarflug  
(ETOPS) (14) 

Á ekki við 

Á ekki við 

Leiðsöguforskriftir fyrir starfrækslu þar sem 
notast er við margþætta, hæfisbundna 
leiðsögu (16) 

Lágmarkskröfur um nákvæmni í 
flugleiðsögu 

Starfræksla eins hreyfils flugvéla með 
hverfihreyfli að næturlagi eða við 
blindflugsskilyrði 
(SET-IMC) 

Þyrluflug með aðstoð nætursjónkerfis 

Hífingar með þyrlu 

Sjúkraflug með þyrlu 

Starfræksla þyrlu á hafi úti 

Þjálfun öryggis- og þjónustuliða (19) 

Útgáfa staðfestingarvottorðs fyrir öryggis- 
og þjónustuliða (20) 

Áframhaldandi lofthæfi 

Annað (22) 

FLOKKUR 
(CAT) (

11
): 

Hámarksfjarflugstími 
(15): mín. 

(18) 

(17) 

(21) 

RVR (12): m 

DA/H: fet RVR:m 
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2) Ákvæðum III. viðauka (ORO-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) Í stað j- og k-liðar ORO.GEN.110 komi eftirfarandi: 

„j) Flugrekandi skal setja saman og viðhalda þjálfunaráætlunum í tengslum við hættulegan varning fyrir starfsfólk sitt, 

eins og krafist er í tæknilegu fyrirmælunum. Slíkar þjálfunaráætlanir skulu vera í réttu hlutfalli við ábyrgð 

starfsfólks. Lögbært yfirvald skal fara yfir og samþykkja þjálfunaráætlanir flugrekenda sem stunda flutningaflug, 

óháð því hvort þeir flytji hættulegan varning eða ekki, og flugrekenda sem stunda starfrækslu aðra en flutningaflug 

sem um getur í b-, c- og d-lið ORO.GEN.005, og flytja hættulegan varning. 

k) Þrátt fyrir j-lið skulu flugrekendur, sem stunda starfrækslu í ábataskyni með einhverju af neðangreindum loftförum, 

tryggja að flugliðar hafi fengið viðeigandi þjálfun eða upplýsingar svo þeir þekki hættulega varninginn, sem ekki er 

gefinn upp, sem kemur um borð með farþegum eða sem farmur: 

1) svifflugu, 

2) loftbelg, 

3) eins hreyfils flugvél, sem er knúin skrúfuhreyflum, með 5 700 kg skráðan hámarksflugtaksmassa eða minna og 

hámarksfjölda farþega í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fimm eða færri, í flugi þar sem flugtak og 

lending fer fram á sama flugvelli eða starfrækslusvæði samkvæmt sjónflugsreglum að degi til eða 

4) þyrlu, sem ekki flokkast sem flókin, vélknúin þyrla, með einn hreyfil og hámarksfjölda farþega í 

sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fimm eða færri, í flugi þar sem flugtak og lending fer fram á sama 

flugvelli eða starfrækslusvæði samkvæmt sjónflugsreglum að degi til.“  

(1) Síma- og bréfasímanúmer lögbæra yfirvaldsins, þ.m.t. landskóði. Tölvupóstfang skal gefið upp, ef slíkt er tiltækt. 

(2) Hér skal sett inn númer tilheyrandi flugrekandaskírteinis. 

(3) Hér skal sett inn skráð heiti flugrekanda og viðskiptaheiti flugrekanda, ef annað. Hér skal setja inn “starfar undir” fyrir framan 

viðskiptaheitið. 

(4) Útgáfudagur rekstrarforskrifta (dd-mm-áááá) og undirskrift fulltrúa lögbærs yfirvalds. 

(5) Hér skal setja inn kóða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um framleiðanda loftfars, tegund og röð eða aðalröð, ef tiltekin röð hefur 

verið tilgreind (t.d. Boeing-737-3K2 eða Boeing-777-232). 

(6) Skrásetningarmerkin eru annaðhvort skráð í rekstrarforskriftum eða í rekstrarhandbókinni. Í seinna tilvikinu verða tilheyrandi 

rekstrarforskriftir að vísa til hlutaðeigandi síðu í rekstrarhandbókinni. Ef sérstök samþykki eiga ekki öll við um tegund loftfarsins 

má færa skrásetningarmerki loftfarsins í dálkinn „athugasemdir“ fyrir sérstaka samþykkið. 

(7) Hér á að tilgreina aðrar tegundir flutnings (t.d. sjúkraflug). 

(8) Hér skal gefa upp landfræðileg svæði þar sem starfræksla er heimiluð (með vísun í landfræðileg hnit eða tilteknar leiðir, 

flugupplýsingasvæði eða landamæri þjóðríkja eða landsvæða). 

(9) Hér skal gefa upp gildandi, sérstakar takmarkanir (t.d. einungis sjónflug (VFR), einungis að degi til o.s.frv.). 

(10) Í þennan dálk skal skrá rýmstu viðmiðanirnar fyrir hvert samþykki eða tegund samþykkis (með viðeigandi viðmiðun). 

(11) Hér skal setja inn viðeigandi flokk nákvæmnisaðflugs: LTS CAT l, CAT ll, OTS CAT ll, CAT lllA, CAT lllB eða CAT lllC. Hér skal 

setja inn lágmarksflugbrautarskyggni (RVR) í metrum og ákvörðunarhæð (DH) í fetum. Ein lína er notuð fyrir hvern skráðan 

flokk aðflugs. 

(12) Hér skal setja inn samþykkt lágmarksflugbrautarskyggni við flugtak í metrum. Nota má eina línu fyrir hvert samþykki ef 

mismunandi samþykki hafa verið veitt. 

(13) Aðeins má haka við í kassann „á ekki við“ ef hámarksflughæð loftfars er undir fluglagi 290. 

(14) Fjarflug (ETOPS) á sem stendur aðeins við um tveggja hreyfla loftför. Því má haka við í kassann „á ekki við“ ef loftfarstegundin 

hefur fleiri eða færri en tvo hreyfla. 

(15) Hér má einnig skrá vegalengd þröskulds (í sjómílum), sem og gerð hreyfils. 

(16) Hæfisbundin leiðsaga (PBN): ein lína notuð fyrir hvert sérstakt samþykki fyrir margþættri, hæfisbundinni leiðsögu (t.d. RNP AR 

APCH) og viðeigandi takmarkanir skráðar í dálkana „Forskriftir“ og/eða „Athugasemdir“. Samþykki, sem tengjast sérstökum 

verklagsreglum, fyrir sérstakri starfrækslu samkvæmt RNP AR APCH má skrá í rekstrarforskriftirnar eða rekstrarhandbókina. Í 

seinna tilvikinu verða tilheyrandi rekstrarforskriftir að vísa til hlutaðeigandi síðu í rekstrarhandbókinni. 

(17) Tilgreina skal hvort sérstaka samþykkið sé takmarkað við tilteknar flugbrautir og/eða flugvelli. 

(18) Hér skal setja inn viðeigandi flugskrokks- og hreyfilssamsetningu. 

(19) Samþykki fyrir því að halda þjálfunarnámskeið og próf, sem umsækjendur þurfa að ljúka til að hægt sé að gefa út 

staðfestingarvottorð fyrir öryggis- og þjónustuliða, eins og tilgreint er í CC-hluta í V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011. 

(20) Samþykki fyrir því að gefa út staðfestingarvottorð fyrir öryggis- og þjónustuliða, eins og tilgreint er í CC-hluta í V. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 1178/2011. 

(21) Nafn einstaklings/stofnunar sem ber ábyrgð á því að tryggja áframhaldandi lofthæfi loftfars og vísun í reglugerðina, sem 

inniheldur þessa kröfu, þ.e. G-kafli í I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014. 

(22) Hér má setja önnur samþykki eða gögn með því að nota eina línu (eða reit með mörgum línum) fyrir hvert samþykki (t.d. 

skammbrautarlendingu, starfrækslu í bröttu aðflugi, þyrluflug að/frá almannaheillastað, þyrluflug yfir ótryggu umhverfi sem 

staðsett er utan þéttbýlis, þyrluflug án getu til að nauðlenda með öruggum hætti, starfrækslu með auknum beygjuhalla, mestu 

leyfilegu fjarlægð tveggja hreyfla flugvéla frá viðunandi flugvelli án fjarflugsleyfis, loftfar sem notað er fyrir starfrækslu sem er 

ekki í ábataskyni). 

EASA-eyðublað nr. 139, 3. útgáfa.“ 
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b) Í stað a-liðar í ORO.FC.A.250 komi eftirfarandi: 

„a) Handhafi atvinnuflugmannsskírteinis (fyrir flugvélar) skal aðeins starfa sem flugstjóri í flutningaflugi á flugvél 

sem flogið er af einum flugmanni, ef eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt: 

1) hann hefur að baki minnst 500 fartíma samanlagt á flugvélum eða er handhafi gildrar blindflugsáritunar þegar 

um er að ræða farþegaflug samkvæmt sjónflugsreglum utan 50 sjómílna (90 km) radíusar frá 

brottfararflugvelli, 

2) hann hefur að baki minnst 700 fartíma samanlagt á flugvélum, þ.m.t. 400 fartíma sem flugstjóri, þegar um er 

að ræða starfrækslu á fjölhreyflaflugvél samkvæmt blindflugsreglum. Þessir fartímar skulu fela í sér 100 tíma 

samkvæmt blindflugsreglum og 40 fartíma við stjórn fjölhreyflaflugvéla; í stað 400 fartíma sem flugstjóri geta 

komið fartímar sem aðstoðarflugmaður þar sem reglan er að tveir fartímar sem aðstoðarflugmaður jafngildi 

einum fartíma sem flugstjóri, að því tilskildu að þessum tímum hafi verið safnað í fjölstjórnarumhverfi eins og 

mælt er fyrir um í rekstrarhandbókinni, 

3) hann hefur að baki minnst 700 fartíma samanlagt á flugvélum, þ.m.t. 400 fartíma sem flugstjóri, þegar um er 

að ræða starfrækslu á eins hreyfils flugvél samkvæmt blindflugsreglum. Þessir fartímar skulu fela í sér 100 

fartíma samkvæmt blindflugsreglum; í stað 400 fartíma sem flugstjóri geta komið fartímar sem 

aðstoðarflugmaður þar sem reglan er að tveir fartímar sem aðstoðarflugmaður jafngildi einum fartíma sem 

flugstjóri, að því tilskildu að þessum tímum hafi verið safnað í fjölstjórnarumhverfi, eins og mælt er fyrir um í 

rekstrarhandbókinni.“ 

3) Ákvæðum IV. viðauka (CAT-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar CAT.OP.MPA.136 komi eftirfarandi: 

„CAT.OP.MPA.136 Flugleiðir og flugsvæði — eins hreyfils flugvélar 

Nema lögbært yfirvald hafi samþykkt annað í samræmi við L-kafla V. viðauka (SPA-hluta) — STARFRÆKSLA EINS 

HREYFILS FLUGVÉLA MEÐ HVERFIHREYFLI AÐ NÆTURLAGI EÐA VIÐ BLINDFLUGSSKILYRÐI (SET-

IMC), skal flugrekandi sjá til þess að eins hreyfils flugvélar séu aðeins starfræktar á flugleiðum, eða innan svæða, þar 

sem yfirborðið er þannig að mögulegt sé að framkvæma örugga nauðlendingu.“ 

b) Í stað a-liðar í CAT.OP.MPA.180 komi eftirfarandi: 

„a) Ef ekki er mögulegt að nota brottfararflugvöll sem varaflugvöll fyrir flugtak af ástæðum sem tengjast veðri eða 

afköstum skal flugrekandi velja annan viðunandi varaflugvöll fyrir flugtak sem er ekki í meiri fjarlægð frá 

brottfararflugvelli en sem nemur: 

1) að því er varðar tveggja hreyfla flugvélar: 

i. einnar klukkustundar flugi á farflugshraða með einn hreyfil óstarfhæfan, í samræmi við flughandbók, í 

logni og við staðalskilyrði miðað við raunmassa við flugtak eða 

ii. fjarflugstímanum, sem samþykktur er í samræmi við F-kafla í V. viðauka (SPA-hluta), með fyrirvara um 

allar takmarkanir á lista yfir lágmarksbúnað, að hámarki tveggja klukkustunda flugi á farflugshraða með 

einn hreyfil óstarfhæfan, í samræmi við flughandbók, í logni og við staðalskilyrði miðað við raunmassa við 

flugtak, 

2) að því er varðar þriggja og fjögurra hreyfla flugvélar, tveggja klukkustunda flugi á farflugshraða með einn 

hreyfil óstarfhæfan, í samræmi við flughandbók, í logni og við staðalaðstæður miðað við raunmassa við 

flugtak, 

3) að því er varðar starfrækslu sem samþykkt er í samræmi við L-kafla í V. viðauka (SPA-hluta) — 

STARFRÆKSLA EINS HREYFILS FLUGVÉLA MEÐ HVERFIHREYFLI AÐ NÆTURLAGI EÐA VIÐ 

BLINDFLUGSSKILYRÐI (SET-IMC), 30 mínútna flugi við venjulegan farflugshraða í logni, á grundvelli 

raunmassa við flugtak. 

Ef farflugshraði fjölhreyfla flugvéla með einn hreyfil óstarfhæfan er ekki gefinn upp í flughandbók skal hraðinn, 

sem notaður er við útreikningana, vera sá hraði sem næst með því að nota samfellt hámarksafl á þeim hreyfli eða 

hreyflum sem enn eru virkir.“  
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c) Í stað a-liðar í CAT.POL.A.300 komi eftirfarandi: 

„a) Nema lögbært yfirvald hafi samþykkt annað í samræmi við L-kafla V. viðauka (SPA-hluta) — STARFRÆKSLA 

EINS HREYFILS FLUGVÉLA MEÐ HVERFIHREYFLI AÐ NÆTURLAGI EÐA VIÐ BLINDFLUGSSKILYRÐI (SET-

IMC), skal flugrekandi ekki starfrækja eins hreyfils flugvél: 

1) að næturlagi eða  

2) við blindflugsskilyrði, nema samkvæmt reglum um sérlegt sjónflug.“ 

d) Í stað liðar CAT.POL.A.320 komi eftirfarandi: 

„CAT.POL.A.320 Á flugleið — eins hreyfils flugvélar 

a) Miðað við þau veðurskilyrði sem búist er við fyrir flugið og ef hreyfill bilar skal flugvél geta náð til staðar þar sem 

unnt er að framkvæma örugga nauðlendingu, að því tilskildu að flugrekandinn hafi samþykki lögbærs yfirvalds í 

samræmi við L-kafla V. viðauka (SPA-hluta) — STARFRÆKSLA EINS HREYFILS FLUGVÉLA MEÐ 

HVERFIHREYFLI AÐ NÆTURLAGI EÐA VIÐ BLINDFLUGSSKILYRÐI (SET-IMC), og nýti sér áhættutímabil. 

b) Hvað a-lið varðar skal gert skal ráð fyrir að þegar hreyfilbilun á sér stað: 

1) fljúgi flugvélin ekki í meiri hæð en svo að stighraði hennar nái 300 fetum á mínútu með hreyfil virkan innan 

tilgreindra marka fyrir samfellt hámarksafl og 

2) sé halli á flugleið minnsti lækkunarhalli, aukinn með 0,5% halla.“ 

4) Eftirfarandi L-kafli bætist við í V.viðauka (SPA-hluta): 

„L-KAFLI 

STARFRÆKSLA EINS HREYFILS FLUGVÉLA MEÐ HVERFIHREYFLI AÐ NÆTURLAGI EÐA VIÐ BLINDFLUGSSKILYRÐI 

(SET-IMC) 

SPA.SET-IMC.100 Starfræksla samkvæmt SET-IMC 

Í flutningaflugi skal aðeins fljúga eins hreyfils flugvélum að næturlagi eða við blindflugsskilyrði ef flugrekandinn hefur 

hlotið SET-IMC-samþykki lögbærs yfirvalds. 

SPA.SET-IMC.105 SET-IMC-starfrækslusamþykki 

Til að hljóta SET-IMC-samþykki lögbærs yfirvalds skal flugrekandi sýna fram á að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a) að viðeigandi áreiðanleikastig hafi náðst fyrir hverfihreyfilinn við notkun í flota um allan heim fyrir tiltekna 

flugskrokks- og hreyfilssamsetningu, 

b) að sértæk viðhaldsfyrirmæli og -ferli hafi verið innleidd og séu tilgreind í viðhaldsáætlun flugrekanda fyrir loftför, til að 

tryggja áætlað stig áframhaldandi lofthæfis og áreiðanleika flugvélarinnar og knúningskerfis hennar, í samræmi við I. 

viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014, þ.m.t. eftirfarandi þættir: 

1) vöktunaráætlun um þróun hreyfils, að undanskildum flugvélum með lofthæfivottorð, sem gefið var út í fyrsta sinn 

eftir 31. desember 2004, sem skulu hafa sjálfvirkt kerfi til að vakta þróunina, 

2) áreiðanleikaáætlun fyrir knúningskerfi og tilheyrandi kerfi, 

c) að samsetning flugáhafnar hafi verið ákveðin og innleidd hafi verið áætlun um þjálfun og próf fyrir þá flugliða sem 

koma að þessari starfrækslu,  
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d) að settar  hafi verið verklagsreglur um starfræksluna þar sem öll eftirfarandi atriði eru tilgreind: 

1) hvaða búnaður skuli vera um borð, þ.m.t. starfrækslumörk og viðeigandi færslur í lista yfir lágmarksbúnað, 

2) gerð flugáætlana, 

3) verklag við eðlilegar aðstæður, 

4) viðlagaverklagsreglur, þ.m.t. verklagsreglur við bilun í knúningskerfi, sem og verklagsreglur um nauðlendingu við 

öll veðurskilyrði, 

5) vöktun og skýrslugjöf um flugatvik. 

e) að öryggisáhættumat hafi verið framkvæmt, þ.m.t. ákvörðun ásættanlegs áhættutímabils, ef flugrekandi hyggst nýta 

það. 

SPA.SET-IMC.110 Kröfur um búnað fyrir starfrækslu samkvæmt SET-IMC 

Í flugvélum, sem eru notaðar við starfrækslu samkvæmt SET-IMC, skal vera eftirfarandi búnaður: 

a) tveir aðskildir rafalar, sem hafa hver um sig nægilegt afl fyrir alla nauðsynlega flugmæla, leiðsögukerfi og 

flugvélarkerfi, sem krafist er fyrir áframhaldandi flug að ákvörðunarflugvelli eða varaflugvelli ákvörðunarstaðar, 

b) tveir sjónbaugar sem eru knúnir innbyrðis óháðum orkugjöfum,  

c) að því er varðar starfrækslu með farþega, sætisbelti með axlartygjum eða öryggisbelti með skáliggjandi axlaról fyrir 

hvert farþegasæti, 

d) veðurratsjá í loftfari, 

e) nægilegt viðbótarsúrefni í flugvélum með jafnþrýstibúnaði fyrir alla farþega, þannig að í kjölfar hreyfilbilunar sé hægt 

að lækka flug frá vottaðri hámarksfarflugshæð miðað við besta svifhraða og bestu afstöðu fyrir renniflug, þar til 

loftþrýstingur í farþegarými er sem nemur 13 000 fetum eða lægri, miðað við hámarksþrýstingslækkun í farþegarými, 

f) svæðisleiðsögukerfi sem hægt er að forrita með staðsetningum lendingarsvæða og veitir flugliðum leiðsögn í láréttum 

fleti til að komast að þessum svæðum, 

g) ratsjárhæðarmælir, 

h) lendingarljós sem getur lýst upp snertipunkt svifhalla úr 200 feta fjarlægð,  

i) neyðarraforkubúnaður sem er með fullnægjandi afkastagetu og þol sem, í kjölfar bilunar í rafölum, getur séð öllu 

neðangreindu fyrir nauðsynlegu afli: 

1) mikilvægum flugmælum og svæðisleiðsögutækjum við lækkun flugs frá hámarksflughæð við hreyfilbilun, 

2) búnaði fyrir eina endurræsingu hreyfils, 

3) ef við á, kerfi til að setja lendingarhjól og -flapa í lendingarstöðu, 

4) ratsjárhæðarmæli sem skal vera hægt að nota meðan aðflug til lendingar fer fram, 

5) lendingarljósi, 

6) einum hitara fyrir stemmurör (e. pitot heater), 

7) rafkerfi til að tryggja flugmanni nægilega gott útsýni við lendingu, ef slíkt er uppsett,  
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j) kveikjukerfi sem virkjast sjálfkrafa, eða sem hægt er að stýra handvirkt, við flugtak, lendingu og meðan á flugi stendur 

ef um er að ræða sýnilegan raka, 

k) búnaður fyrir stöðuga vöktun á smurkerfi aflrásarinnar til að greina hvort til staðar séu aðskotahlutir, sem tengja má við 

yfirvofandi bilun í íhlut drifrásar, þ.m.t. viðvörunarskilti í stjórnklefa, 

l) neyðarbúnaður fyrir hreyfilaflstjórnun sem gerir kleift að halda hreyfli gangandi  með nægilegu afli til að ljúka flugi 

örugglega ef um er að ræða hvers konar bilun, sem eðlilegt er að gera ráð fyrir, í eldsneytisstýringunni.“ 

 __________  


