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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/394 

frá 13. mars 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 um að fella brott flugrekstrarkröfur fyrir loftbelgi (*) 

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) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (2) eru sett skilyrði um öryggi ýmissa tegunda starfrækslu sem 

tekur til mismunandi flokka loftfara, þ.m.t. starfræksla loftbelgja. 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 (3) eru settar sértækar reglur um starfrækslu loftbelgja. Frá og 

með þeim degi sem sú reglugerð kemur til framkvæmda ætti slík starfræksla ekki lengur að falla undir almennu 

reglurnar um flugrekstur sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 965/2012. Hins vegar ættu reglurnar varðandi 

eftirlit lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna með flugrekstri, sem settar eru fram í 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 965/2012 og 

II. viðauka hennar, að gilda áfram að því er varðar rekstur loftbelgja þar eð þessar kröfur gilda ekki um einhvern 

tiltekinn þátt flugreksturs heldur gilda þær þverlægt um allan flugrekstur. 

3) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 965/2012 til samræmis við það þannig að tekið sé tillit til nýju reglnanna sem 

gilda um starfrækslu loftbelgja og skýra nánar viðkomandi ákvæði í þeirri reglugerð, eftir því sem við á. 

4) Að teknu tilliti til náinna tengsla milli þessara reglugerða ætti að samræma þá dagsetningu sem breytingar á reglugerð 

(ESB) nr. 965/2012 koma til framkvæmda, sem sett er fram í þessari reglugerð, við dagsetninguna sem reglugerð (ESB) 

2018/395 kemur til framkvæmda. 

5) Flugöryggisstofnunin samdi drög að framkvæmdarreglum og lagði þær fyrir (4) framkvæmdastjórnina sem álit í 

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

6) 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.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2018 frá 

31. maí 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður 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). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 frá 13. mars 2018 um ítarlegar reglur um starfrækslu loftbelgja samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2018, bls. 10). 

(4) Álit Flugöryggisstofnunar Evrópu nr. 01/2016 frá 6. janúar 2016 um reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um breytingu á evrópskum 

rekstrarreglum um loftbelgi. 

2018/EES/42/11 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

1) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 1., 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Í reglugerð þessari er mælt fyrir um ítarlegar reglur um rekstur flugvéla, þyrlna og svifflugna, þ.m.t. skoðanir á 

hlaði á loftförum flugrekenda, sem eru undir öryggiseftirliti annars ríkis, þegar þau lenda á flugvöllum sem staðsettir eru 

innan yfirráðasvæðis sem fellur undir ákvæði sáttmálanna. 

2. Í þessari reglugerð er einnig mælt fyrir um ítarlegar reglur um skilyrði fyrir því að gefa út, viðhalda, breyta, 

takmarka, fella tímabundið úr gildi eða afturkalla skírteini flugrekenda sem stunda flutningaflug með loftförunum, sem 

um getur í b- og c-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008, að loftbelgjum undanskildum, um réttindi og ábyrgð 

handhafa skírteina sem og um skilyrði þar sem starfræksla skal bönnuð, takmörkuð eða háð tilteknum skilyrðum í 

öryggisskyni. 

3. Í þessari reglugerð er einnig mælt fyrir um ítarlegar reglur um skilyrði og verklagsreglur að því er varðar 

yfirlýsingu frá flugrekendum sem stunda sérstaka starfrækslu flugvéla, þyrlna og svifflugna í ábataskyni eða starfrækslu 

flókinna, vélknúinna loftfara, sem er ekki í ábataskyni, þ.m.t. sérstök starfræksla flókinna, vélknúinna loftfara, sem er 

ekki í ábataskyni, sem staðfestir að þeir hafi getu og úrræði til að leysa af hendi þau skyldustörf sem tengjast starfrækslu 

loftfara, og um eftirlit með þessum flugrekendum.“, 

b) í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6. Þessi reglugerð gildir ekki um rekstur loftskipa.“,  

c) eftirfarandi 7. mgr. bætist við: 

„7. Þessi reglugerð gildir ekki um rekstur loftbelgja. Að því er varðar rekstur loftbelgja, að undanskildum tjóðruðum 

gasloftbelgjum, gilda þó kröfur 3. gr. um eftirlit.“ 

2) Eftirfarandi liðir 1a og 1b bætast við í 2. gr.: 

„1a) „loftbelgur“: mannað loftfar, léttara en andrúmsloftið, sem er ekki aflknúið og haldið er á lofti annaðhvort með gasi, 

sem er léttara en andrúmsloftið, eða með hitara, sem er um borð, þ.m.t. gasloftbelgir, hitaloftbelgir, hita-/gasloftbelgir 

og, jafnvel þótt þau séu aflknúin, hitaloftskip, 

1b) „tjóðraður gasloftbelgur“: gasloftbelgur með tjóðrunarbúnaði sem heldur loftbelgnum ávallt föstum við fastan punkt 

meðan á starfrækslu stendur,“.  

3) Í 1. mgr. 3. gr. bætist eftirfarandi önnur undirgrein við: 

„Stjórnsýslu- og stjórnunarkerfi lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna og Flugöryggisstofnunarinnar skal uppfylla kröfurnar 

sem tilgreindar eru í II. viðauka.“ 

4) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Flugrekendur skulu aðeins starfrækja flugvél, þyrlu eða svifflugu í flutningaflugi í samræmi við kröfurnar sem 

tilgreindar eru í III. og IV. viðauka.“, 

b) eftirfarandi komi í stað b-liðar 2. mgr.: 

„b) flugvéla, þyrlna og svifflugna sem notaðar eru við flutning á hættulegum varningi,“  
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c) í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4. Flugrekendur sem annast starfrækslu flugvéla og þyrlna, annarra en flókinna, vélknúinna flugvéla og þyrlna, sem 

og svifflugna, sem er ekki í ábataskyni, þ.m.t. sérstaka starfrækslu sem er ekki í ábataskyni, skulu aðeins starfrækja 

loftfarið í samræmi við ákvæðin sem tilgreind eru í VII. viðauka.“, 

d) eftirfarandi komi í stað b-liðar 5. mgr.: 

„b) aðrar flugvélar og þyrlur, sem og svifflugur, í samræmi við ákvæðin sem tilgreind eru í VII. viðauka.“, 

e) í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6. Flugrekendur skulu aðeins starfrækja flugvél, þyrlu eða svifflugu í tengslum við sérstaka starfrækslu í ábataskyni í 

samræmi við kröfurnar sem tilgreindar eru í III. og VIII. viðauka.“ 

5) Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Þrátt fyrir 5. gr. þessarar reglugerðar og án þess að hafa áhrif á a-lið 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008 

og P-kafla I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012 (*) varðandi flugleyfi, skal 

eftirfarandi flug áfram starfrækt samkvæmt þeim kröfum sem tilgreindar eru í landslögum þess aðildarríkis þar sem 

flugrekandinn hefur aðalstarfsstöð sína eða, ef flugrekandi hefur ekki neina aðalstarfsstöð, þar sem hann hefur staðfestu 

eða búsetu: 

a) flug, sem tengist því að taka í notkun eða gera breytingar á tegundum flugvéla, þyrlna eða svifflugna sem hönnunar- 

eða framleiðslufyrirtæki framkvæma innan réttinda sinna, 

b) flug þar sem hvorki er verið að flytja farþega sé farm, þar sem flugvélin, þyrlan eða svifflugan er ferjuð vegna 

endurbóta, viðgerða, viðhaldseftirlits, skoðana, afhendingar, útflutnings eða í sambærilegum tilgangi. 

 __________  

(*) 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).“, 

b) í stað inngangsorðanna í 4. mgr. a komi eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir 1. og 6. mgr. 5. gr. má eftirfarandi starfræksla, sem tekur til flugvéla og þyrlna, annarra en flókinna, 

vélknúinna flugvéla og þyrlna, sem og til svifflugna, fara fram í samræmi við VII. viðauka:“. 

6) Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Fartímamörk 

1. Flutningaflug fellur undir kröfur FTL-kafla III. viðauka. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skal þjónustuflug, sjúkraflug og flutningaflug flugvéla með einn flugmann í áhöfn falla undir 

kröfurnar sem tilgreindar eru í landslögunum sem um getur í 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3922/91 og í Q-kafla III. 

viðauka við þá reglugerð. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skal flutningaflug með þyrlum og flutningaflug með svifflugum aðeins uppfylla kröfurnar sem 

tilgreindar eru í landslögum þess aðildarríkis þar sem flugrekandinn hefur aðalstarfsstöð sína. 

4. Starfræksla, sem er ekki í ábataskyni, þ.m.t. sérstök starfræksla flókinna, vélknúinna flugvéla og þyrlna, sem er ekki í 

ábataskyni, og sérstök starfræksla flugvéla, þyrlna og svifflugna í ábataskyni, skal uppfylla kröfurnar um fartímamörk, sem 

tilgreindar eru í landslögum þess aðildarríkis þar sem flugrekandinn hefur aðalstarfsstöð sína eða, ef flugrekandi hefur ekki 

neina aðalstarfsstöð, þar sem hann hefur staðfestu eða búsetu.“ 
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7) Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. Frá 25. ágúst 2013 gilda kröfur II. og VII. viðauka um starfrækslu sem tekur til svifflugna sem er ekki í 

ábataskyni. Þau aðildarríki sem hafa ákveðið, fyrir 8. apríl 2019, í samræmi við lög Sambandsins, að sumar eða allar 

þessar kröfur gildi ekki um slíka starfrækslu á þeirra yfirráðasvæði skulu gera þessar ákvarðanir aðgengilegar öllum. Ef 

slík ákvörðun er enn í gildi 8. apríl 2020 skal hún falla úr gildi frá og með þeim degi. 

3. Frá og með 1. júlí 2014 gilda kröfur II., III., VII. og VIII. viðauka um sérstaka starfrækslu sem tekur til svifflugna. 

Þau aðildarríki sem hafa ákveðið, fyrir 8. apríl 2019, í samræmi við lög Sambandsins, að sumar eða allar þessar kröfur 

gildi ekki um slíka starfrækslu á þeirra yfirráðasvæði skulu gera þessar ákvarðanir aðgengilegar öllum. Ef slík ákvörðun 

er enn í gildi 8. apríl 2020 skal hún falla úr gildi frá og með þeim degi.“, 

b) eftirfarandi komi í stað b-liðar 5. mgr.: 

„b) flutningaflug með svifflugum frá 1. júlí 2014. Þau aðildarríki sem hafa ákveðið, fyrir 8. apríl 2019, í samræmi við 

lög Sambandsins, að sumar eða allar þessar kröfur gildi ekki um slíka starfrækslu á þeirra yfirráðasvæði skulu gera 

þessar ákvarðanir aðgengilegar öllum. Ef slík ákvörðun er enn í gildi 8. apríl 2020 skal hún falla úr gildi frá og 

með þeim degi.“ 

8) Ákvæðum I., II., III. IV., VII. og VIII. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr.  

Gildistaka og beiting 

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

Hún gildir frá og með 8. apríl 2019. 

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

Gjört í Brussel 13. mars 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

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

1) Í stað 120. liðar í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„120) „flutningshleðsla“: heildarmassi farþega, farangurs, farms og sérhannaðra tækja um borð, þ.m.t. hvers konar 

ballest,“. 

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað a-liðar í ARO.GEN.345 komi eftirfarandi: 

„a) Þegar lögbært yfirvald móttekur yfirlýsingu frá fyrirtæki sem stundar eða hyggst stunda starfsemi, sem leggja þarf 

fram yfirlýsingu fyrir, skal lögbært yfirvald ganga úr skugga um að í yfirlýsingunni komi fram allar þær 

upplýsingar sem krafist er samkvæmt lið ORO.DEC.100 í III. viðauka (ORO-hluta) við þessa reglugerð, eða, hvað 

varðar stjórnendur loftbelgja, allar upplýsingarnar, sem krafist er samkvæmt lið BOP.ADD.100 í II. viðauka 

(BOP-hluta) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 (*), og skal yfirvaldið staðfesta móttöku 

yfirlýsingarinnar við fyrirtækið. 

 __________  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 frá 13. mars 2018 um ítarlegar reglur um starfrækslu 

loftbelgja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 71, 14.3.2018, 

bls. 10).“, 

b) í stað 1. liðar í ARO.GEN.350 komi eftirfarandi: 

„1) lögbæra yfirvaldinu er ekki veittur aðgangur að húsnæði fyrirtækisins, í samræmi við lið ORO.GEN.140 í III. 

viðauka (ORO-hluta) við þessa reglugerð, eða að því er varðar stjórnendur loftbelgja, í samræmi við liði 

BOP.ADD.015 og BOP.ADD.035 í II. viðauka (BOP-hluta) við reglugerð (ESB) 2018/395, þann hluta dags sem 

starfsemin fer fram og eftir að þess hefur verið óskað tvisvar sinnum skriflega,“ 

c) í stað fyrirsagnar í lið ARO.OPS.110 komi eftirfarandi: 

„ARO.OPS.110 Leigusamningar fyrir flugvélar og þyrlur“. 

3) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað k-liðar í ORO.GEN.110 komi eftirfarandi: 

„k) Þrátt fyrir j-lið skulu flugrekendur, sem stunda starfrækslu í ábataskyni sem tekur til einhverra neðangreindra 

loftfara, tryggja að flugliðar hafi fengið viðeigandi þjálfun eða upplýsingar sem gerir þeim kleift að þekkja 

hættulega varninginn, sem ekki er gefinn upp, sem kemur um borð með farþegum eða sem farmur: 

1) svifflugu, 

2) eins hreyfils flugvél, sem er knúin skrúfuhreyflum, með 5 700 kg skráðan hámarksflugtaksmassa eða minni 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 

3) 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.“, 

b) í stað inngangsorðanna í ORO.MLR.101 komi eftirfarandi: 

„Að undanskilinni starfrækslu, sem tekur til eins hreyfils flugvélar sem er knúin skrúfuhreyflum, með hámarksfjölda 

farþegasæta fyrir 5 eða færri eða einfaldra eins hreyfils þyrlna, með hámarksfjölda farþegasæta fyrir 5 eða færri, sem 

taka á loft og lenda á sama flugvelli eða starfrækslusvæði við sjónflugsskilyrði að degi til, og starfrækslu, sem tekur til 

svifflugna, skal meginefnisskipan rekstrarhandbókarinnar vera þessi:“, 

c) í stað 1. liðar b-liðar í ORO.FC.005 komi eftirfarandi: 

„1) starfrækslu svifflugna í flutningaflugi eða“,  
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d) í stað a-liðar í ORO.CC.100 komi eftirfarandi: 

„a) Ákvarða skal fjölda í öryggis- og þjónustuáhöfn og samsetningu hennar í samræmi við lið 7.a í IV. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 216/2008, að teknu tilliti til rekstrarlegra þátta eða aðstæðna viðkomandi flugs. Við starfrækslu 

loftfars með hámarksfjölda farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fleiri en nítján skal a.m.k. einn 

öryggis- og þjónustuliði vera starfandi, ef verið er að flytja einn farþega eða fleiri.“ 

4) Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) ákvæðum CAT.GEN.105 er breytt sem hér segir: 

i. í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„CAT.GEN.105 Ferðavélsvifflugur og vélsvifflugur“, 

ii. ákvæði d-liðar falli brott, 

b) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið CAT.GEN.NMPA.100: 

i. í stað 2. liðar a-liðar komi eftirfarandi: 

„2) vera ábyrgur fyrir starfrækslu og öryggi svifflugu frá því að ferlið við að koma henni á loft hefst og þar til hún 

stöðvast að loknu flugi,“ 

ii. ákvæði d-liðar falli brott, 

c) liður CAT.GEN.NMPA.105 falli brott, 

d) í stað 19. liðar a-liðar CAT.GEN.NMPA.140 komi eftirfarandi: 

„19) massa- og jafnvægisskrár,“ 

e) í stað liðar CAT.OP.NMPA.105 komi eftirfarandi: 

„CAT.OP.NMPA.105 Verklagsreglur um hávaðamildun — vélsvifflugur 

Flugstjórinn skal taka tillit til áhrifa hávaða af völdum loftfara en jafnframt tryggja að öryggi hafi forgang umfram 

hávaðamildun.“, 

f) liður CAT.OP.NMPA.110 falli brott, 

g) liður CAT.OP.NMPA.135 falli brott, 

h) í stað liðar CAT.OP.NMPA.140 komi eftirfarandi: 

„CAT.OP.NMPA.140 Reykingar um borð 

Reykingar eru bannaðar um borð í svifflugu.“, 

i) liður CAT.OP.NMPA.165 falli brott, 

j) liður CAT.OP.NMPA.180 falli brott, 

k) í C-kafla falli 5. þáttur brott, 

l) í D-kafla falli 4. þáttur brott. 

5) Ákvæðum VII. viðauka (NCO-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) ákvæðum NCO.GEN.102 er breytt sem hér segir: 

i. í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„NCO.GEN.102 Ferðavélsvifflugur og vélsvifflugur“, 

ii. ákvæði d-liðar falli brott,  
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b) í stað a-liðar NCO.GEN.103 komi eftirfarandi: 

„a) hefjast og því ljúka á sama flugvelli eða starfrækslusvæði nema um sé að ræða svifflugur,“ 

c) lið NCO.GEN.105 er breytt sem hér segir: 

i. í stað iii. og iv. liðar í 4. lið a-liðar komi eftirfarandi: 

„iii. að mælitæki og búnaður, sem krafist er fyrir framkvæmd þess flugs, séu uppsett í loftfarinu og starfhæf, nema 

starfræksla sem tekur til óstarfhæfs búnaðar, sé heimiluð samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL), eða 

sambærilegu skjali, ef við á, eins og kveðið er á um í NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 eða 

NCO.IDE.S.105, 

iv. að massi loftfarsins og staðsetning þyngdarmiðju séu þannig að flugið geti farið fram innan þeirra 

takmarkana sem mælt er fyrir um í lofthæfiskjölunum,“ 

ii. í stað 1. liðar f-liðar komi eftirfarandi: 

„1) hafa sætisólar spenntar þegar hann er í vinnureit sínum og“, 

d) liður NCO.GEN.106 falli brott, 

e) í stað c-liðar NCO.GEN.135 komi eftirfarandi: 

„c) Þrátt fyrir það sem kemur fram í a-lið er heimilt að geyma í fylgibifreiðinni þau skjöl og þær upplýsingar sem um 

getur í 2.–8. lið a-liðar og 11.–13. lið a-liðar í tengslum við flug á svifflugu, að undanskildu flugi á 

ferðavélsvifflugu.“, 

f) liður NCO.OP.121 falli brott, 

g) liður NCO.OP.127 falli brott, 

h) í stað liðar NCO.OP.150 komi eftirfarandi: 

„NCO.OP.150 Farþegaflutningar 

Fyrir flugtak, lendingu og í akstri, sem og ávallt þegar það telst nauðsynlegt í öryggisskyni, skal flugstjórinn tryggja að 

allir farþegar um borð séu tryggilega spenntir í sæti sínu eða legurúmi, með sætisólum eða festibúnaði.“,  

i) í stað liðar NCO.OP.156 komi eftirfarandi: 

„NCO.OP.156 Reykingar um borð — svifflugur 

Reykingar eru bannaðar um borð í svifflugu.“, 

j) liður NCO.OP.176 falli brott, 

k) í stað liðar NCO.OP.185 komi eftirfarandi: 

„NCO.OP.185 Eftirlit og stjórnun eldsneytisnotkunar á flugi 

Flugstjórinn skal með reglulegu millibili staðfesta að nýtanlegt eldsneyti á flugi sé ekki minna en það eldsneyti sem þarf 

til að halda flugi áfram með áætluðu varaeldsneyti, sem gerð er krafa um í lið NCO.OP.125 eða NCO.OP.126, að 

veðurfærum flugvelli eða starfrækslusvæði.“, 

l) liður NCO.OP.215 falli brott, 

m) í stað a-liðar NCO.POL.100 komi eftirfarandi: 

„a) Á öllum stigum flugs skal hleðsla, massi og þyngdarmiðja loftfarsins jafnan vera í samræmi við allar takmarkanir 

sem tilgreindar eru í flughandbókinni, eða sambærilegum skjölum.“,   
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n) í stað liðar NCO.POL.105 komi eftirfarandi: 

„NCO.POL.105 Vigtun 

a) Flugrekandinn skal ganga úr skugga um að búið sé að ákvarða massa og þyngdarmiðju loftfarsins með því að vigta 

það áður en það er tekið fyrst í notkun. Gera skal grein fyrir samanlögðum áhrifum breytinga og viðgerða á massa 

og jafnvægi og skrásetja á tilskilinn hátt. Þessar upplýsingar skulu gerðar aðgengilegar flugstjóranum. Endurvigta 

skal loftfar ef ekki er vitað nákvæmlega um áhrif breytinganna á massa og jafnvægi. 

b) Vigtun skal fara fram í samræmi við eftirfarandi: 

1) framleiðandi loftfarsins eða samþykkt viðhaldsfyrirtæki skal annast vigtun flugvéla og þyrlna og  

2) framleiðandi loftfarsins skal annast vigtun svifflugna eða vigtunin skal samrýmast I. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 1321/2014.“, 

o) í D-kafla falli 4. þáttur brott, 

p) í stað b-liðar í NCO.SPEC.115 komi eftirfarandi: 

„b) Flugverji skal sitja í vinnureit sínum með sætisólar spenntar á varasömustu stigum flugsins eða þegar flugstjóri 

telur það nauðsynlegt í öryggisskyni, nema annað sé tekið fram á gátlistanum.“, 

q) í stað b-liðar NCO.SPEC.120 komi eftirfarandi: 

„b) Sérfræðingur í sérhæfðum verkefnum skal sitja í vinnureit sínum með sætisólar spenntar á varasömustu stigum 

flugsins eða þegar flugstjóri telur það nauðsynlegt í öryggisskyni, nema annað sé tekið fram á gátlistanum.“ 

6) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) ákvæðum SPO.GEN.102 er breytt sem hér segir: 

i. í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„SPO.GEN.102 Ferðavélsvifflugur og vélsvifflugur“, 

ii. ákvæði d-liðar falli brott, 

b) í stað b-liðar í SPO.GEN.105 komi eftirfarandi: 

„b) Flugverji skal sitja í vinnureit sínum með sætisólar spenntar á varasömustu stigum flugsins eða þegar flugstjóri 

telur það nauðsynlegt í öryggisskyni, nema annað sé tekið fram í stöðluðu verklagsreglunum (SOP).“, 

c) í stað b-liðar í SPO.GEN.106 komi eftirfarandi: 

„b) Sérfræðingur í sérhæfðum verkefnum skal sitja í vinnureit sínum með sætisólar spenntar á varasömustu stigum 

flugsins eða þegar flugstjóri telur það nauðsynlegt í öryggisskyni, nema annað sé tekið fram í stöðluðu 

verklagsreglunum.“, 

d) í stað iii. og iv. liðar í 4. lið a-liðar SPO.GEN.107 komi eftirfarandi: 

„iii. að mælitæki og búnaður, sem krafist er fyrir framkvæmd þess flugs, séu uppsett í loftfarinu og starfhæf, nema 

starfræksla, sem tekur til óstarfhæfs búnaðar, sé heimiluð samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL) eða 

sambærilegu skjali, ef við á, eins og kveðið er á um í SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 eða SPO.IDE.S.105, 

iv. að massi loftfarsins og staðsetning þyngdarmiðju séu þannig að flugið geti farið fram innan þeirra takmarkana 

sem mælt er fyrir um í lofthæfiskjölunum,“ 
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e) liður SPO.GEN.108 falli brott, 

f) í stað c-liðar SPO.GEN.140 komi eftirfarandi: 

„c) Þrátt fyrir það sem kemur fram í a-lið er heimilt að geyma í fylgibifreiðinni þau skjöl og þær upplýsingar sem um 

getur í 1.–10. lið a-liðar og 13.–19. lið a-liðar í tengslum við flug á svifflugu, að undanskildu flugi á 

ferðavélsvifflugu.“, 

g) liður SPO.OP.121 falli brott, 

h) liður SPO.OP.132 falli brott, 

i) í stað liðar SPO.OP.160 komi eftirfarandi: 

„SPO.OP.160 Notkun heyrnartóla 

Allir flugliðar, sem gerð er krafa um að séu á vakt í stjórnklefa, skulu hafa heyrnartól með hljóðnema eða jafngildi þess 

og nota þau sem aðaltæki í samskiptum við flugumferðarþjónustu, aðra flugverja og sérfræðinga í sérhæfðum 

verkefnum.“, 

j) liður SPO.OP.181 falli brott, 

k) liður SPO.OP.225 falli brott, 

l) í stað a-liðar í SPO.POL.100 komi eftirfarandi: 

„a) Á öllum stigum flugs skal hleðsla, massi og þyngdarmiðja loftfarsins jafnan vera í samræmi við allar takmarkanir 

sem tilgreindar eru í viðeigandi handbók.“, 

m) í stað liðar SPO.POL.105 komi eftirfarandi: 

„SPO.POL.105 Massi og jafnvægi 

a) Flugrekandinn skal ganga úr skugga um að búið sé að ákvarða massa og þyngdarmiðju loftfarsins með því að vigta 

það áður en það er tekið fyrst í notkun. Gera skal grein fyrir samanlögðum áhrifum breytinga og viðgerða á massa 

og jafnvægi og skrásetja á tilskilinn hátt. Þessar upplýsingar skulu gerðar aðgengilegar flugstjóranum. Endurvigta 

skal loftfar ef ekki er vitað nákvæmlega um áhrif breytinganna á massa og jafnvægi. 

b) Vigtun skal fara fram í samræmi við eftirfarandi: 

1) framleiðandi loftfarsins eða samþykkt viðhaldsfyrirtæki skal annast vigtun flugvéla og þyrlna og 

2) framleiðandi loftfarsins skal annast vigtun svifflugna eða vigtunin skal samrýmast I. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 1321/2014.“, 

n) í D-kafla falli 4. þáttur brott, 

o) liður SPO.SPEC.PAR.120 falli brott. 

 __________  


