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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1042 

frá 23. júlí 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er 

varða stuðningsáætlanir, sálrænt mat á flugáhöfn, sem og kerfisbundna og handahófskennda skimun fyrir 

geðvirkum efnum til að tryggja heilbrigði flugliða og öryggis- og þjónustuliða og að því er varðar uppsetningu á 

landslagsgreiningarkerfi í nýlega framleiddar flugvélar, knúnar hverfihreyflum með 5700 kg skráðan 

hámarksflugtaksmassa eða minna og sem samþykktar hafa verið til að bera sex til níu farþega (*) 

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 7. gr. (6. mgr.), 8.gr. (5. mgr.) og 10. gr. (5. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (2) er mælt fyrir um ítarlegar reglur um starfrækslu 

flutningaflugs með flugvélum og þyrlum, þ.m.t. skoðanir á hlaði á loftförum flugrekenda, sem eru undir öryggiseftirliti 

annars aðildarríkis eða þriðja lands, þegar þau lenda á flugvöllum, sem staðsettir eru innan yfirráðasvæðis sem fellur 

undir ákvæði sáttmálans. Í þeirri reglugerð er einnig kveðið á um að flugverjar skuli ekki sinna skyldustörfum um borð í 

loftfari ef þeir eru undir áhrifum geðvirkra efna eða eru ófærir til vinnu sökum meiðsla, þreytu, lyfjagjafar, veikinda eða 

annarra svipaðra ástæðna. 

2) Flugöryggisstofnun Evrópu („Flugöryggisstofnunin“) hefur vakið máls á ýmsum öryggisáhættum og gefið út tilmæli til 

að milda þessar áhættur. Framkvæmd nokkurra þessara tilmæla þarfnast breytinga í reglusetningu að því er varðar 

sálrænt mat á flugliðum áður en þeir hefja leiðarflug, framkvæmd stuðningsáætlunar fyrir flugliða, framkvæmd 

handahófskenndra áfengismælinga á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum af aðildarríkjum og kerfisbundinnar 

skimunar fyrir geðvirkum efnum á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum af flugrekendum í flutningaflugi. 

3) Að því er varðar skimun fyrir geðvirkum efnum skal taka tillit til handbókar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar varðandi 

forvarnir gegn misnotkunar efna á vinnustað innan flugmála (skjal nr. 9654) (Manual on Prevention of Problematic Use 

of Substances in the Aviation Workplace). 

4) Í núverandi skoðunaráætlun á hlaði, sem um getur í RAMP-kaflanum í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 965/2012, er 

nú þegar kveðið á um ramma fyrir kerfisbundna, skipulagða og áhættumiðaða skoðun á flugrekendum sem inniheldur 

víðtæk ákvæði og verndarráðstafanir fyrir, meðal annars, gagnavernd, þjálfun skoðunarmanna, áhættutengda úrtöku, 

flugbann loftfara og forvarnir gegn óþarfa töfum. Því er viðeigandi að beita þessum viðtekna ramma til að framkvæma 

áfengisprófanir á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum. Flugliði eða öryggis- og þjónustuliði, sem hafnar samvinnu 

við slíkar mælingar/skimun eða sem reynist vera undir áhrifum geðvirkra efna eftir að skimun hefur reynst jákvæð, skal 

fjarlægður úr vinnu. 

5) Í sumum aðildarríkjum, er handahófskennd skimun fyrir geðvirkum efnum nú þegar framkvæmd af öðrum opinberum 

starfsmönnum en þeim sem heimilaðir eru samkvæmt RAMP-kaflanum í II. viðauka. Því skulu aðildarríkin, við ákveðin 

skilyrði, geta framkvæmt áfengismælingar á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum utan ramma skoðunaráætlunar á 

hlaði í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 965/2012.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 25.7.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 frá 

7. febrúar 2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 13.3.2008, 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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6) Aðildarríki ættu einnig að hafa möguleika á að gera viðbótarskimanir fyrir öðrum geðvirkum efnum en áfengi. 

7) Í I. og II. hluta í 6. viðauka við Chicago-samninginn leggur Alþjóðaflugmálastofnunin til að jarðvarakerfi sé sett upp í 

flugvélar, knúnar hverfihreyflum með 5700 kg skráðan hámarksflugtaksmassa eða minna og með hámarksfjölda 

farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir sex til níu manns. 

8) Til að gæta samræmis við kröfur og ráðlagðar starfsvenjur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og til að milda áhættuna við 

það að fljúga í jörð undir fullri stjórn skal reglugerð (ESB) nr. 965/2012 breytt til samræmis við það. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, byggjast á áliti nr. 14/2016 og 15/2016 sem 

Flugöryggisstofnunin gaf út í samræmi við 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008. 

10) 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 4. gr. komi eftirfarandi: 

„4. gr. 

Skoðanir á hlaði 

1. Skoðanir á hlaði á loftförum flugrekenda, sem eru undir öryggiseftirliti annars aðildarríkis eða þriðja lands, skulu 

framkvæmdar í samræmi við RAMP-kafla í II. viðauka. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að áfengismælingar á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum séu framkvæmdar að því er 

varðar flugrekendur sem heyra undir ábyrgð þeirra sem og að því er varðar flugrekendur sem heyra undir ábyrgð annars 

aðildarríkis eða þriðja lands. Skoðunarmenn skulu framkvæma slíkar mælingar innan ramma áætlunarinnar fyrir skoðanir á 

hlaði í RAMP-kafla í II. viðauka. 

3. Þrátt fyrir 2. mgr. er aðildarríkjum heimilt að tryggja að áfengismælingar á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum séu 

framkvæmdar af öðrum viðurkenndum embættismönnum og utan ramma áætlunarinnar um skoðanir á hlaði í RAMP-kaflanum 

í II. viðauka, að því tilskildu að slíkar áfengismælingar uppfylli sömu markmið og fari að sömu meginreglum og þær mælingar 

sem framkvæmdar eru samkvæmt ramma RAMP-kaflans í II. viðauka. Niðurstöður úr slíkum áfengismælingum skulu settar 

inn í miðlæga gagnagrunninn í samræmi við b-lið í ARO.RAMP.145. 

4. Aðildarríkjum er heimilt að framkvæma viðbótarskimun fyrir öðrum geðvirkum efnum en áfengi. Í því tilviki skal 

aðildarríkið tilkynna það Flugöryggisstofnun Evrópu („Flugöryggisstofnunin“) og framkvæmdastjórninni.“, 

2) í stað 9. gr. b komi eftirfarandi: 

„9. gr. b 

Endurskoðun 

1. Flugöryggisstofnunin skal stöðugt endurskoða skilvirkni ákvæðanna um fartíma- og vinnutímamörk og reglur um 

hvíldartíma sem tilgreind eru í II. og III. viðauka. Eigi síðar en 18. febrúar 2019 skal Flugöryggisstofnunin leggja fram 

fyrstu skýrsluna um niðurstöðurnar úr þessari endurskoðun. 

Við endurskoðunina skal nýta vísindalega sérþekkingu, sem byggist á rekstrargögnum sem aflað hefur verið með aðstoð 

aðildarríkjanna, yfir langan tíma, eftir þann dag sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda. 

Við endurskoðunina skal meta hvaða áhrif a.m.k. eftirfarandi þættir hafa á árvekni flugáhafnar: 

a) vaktir, sem vara lengur en 13 klukkustundir, á heppilegasta tíma dags, 

b) vaktir, sem vara lengur en 10 klukkustundir, á óheppilegum tíma dags, 

c) vaktir, sem vara lengur en 11 klukkustundir, hjá þeim flugverjum þar sem ekki er vitað um ástand aðlögunar, 
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d) vaktir sem samanstanda af mörgum flugleggjum (fleiri en sex), 

e) útkallsvaktir, t.d. bakvaktir eða varavaktir, þar sem næst á eftir koma flugvaktir, og 

f) vinnuáætlanir sem valda röskun á mögulegri hvíld (e. disruptive schedules). 

2. Flugöryggisstofnunin skal stöðugt endurskoða skilvirkni ákvæðanna um stuðningsáætlanir, sálrænt mat á flugáhöfn og 

kerfisbundnar og handahófskenndar skimanir fyrir geðvirkum efnum til að tryggja heilbrigði flugliða og öryggis- og 

þjónustuliða eins og sett er fram í II. og IV. viðauka. Eigi síðar 14. ágúst 2022 skal Flugöryggisstofnunin leggja fram fyrstu 

skýrsluna um niðurstöðurnar úr þessari endurskoðun. 

Sú endurskoðun skal fela í sér viðeigandi sérfræðiþekkingu og skal byggjast á þeim gögnum sem aflað hefur verið, með 

aðstoð aðildarríkja og Flugöryggisstofnunarinnar, til langs tíma.“, 

3) ákvæðum I., II., IV., VI, VII. og VIII. 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. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 14. ágúst 2020. 

Þó skulu f-liður 3. liðar og b-liður 6. liðar viðaukans gilda frá 14. ágúst 2018. 

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

Gjört í Brussel 23. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I, II, IV, VI, VII og VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi liður 78a bætist við: 

„78a) „misnotkun efna“: notkun flugliða, öryggis- og þjónustuliða og annarra starfsmanna í öryggistengdum störfum 

á einu eða fleiri geðvirkum efnum, þannig að það: 

a) valdi beinni hættu fyrir notandann eða stefni í hættu lífi, heilsu eða velferð annarra og/eða 

b) valdi eða geri verri starfstengd, félagsleg, andleg eða líkamleg vandamál eða samsvarandi sjúkdóma,“ 

b) eftirfarandi liður 98a bætist við: 

„98a) „geðvirk efni“: alkóhól, ópíumefni, kannabisefni, róandi lyf og svefnlyf, kókaín, önnur geðörvandi lyf, 

ofskynjunarlyf og rokgjörn leysiefni, að undanskildu koffíni og tóbaki,“ 

c) eftirfarandi liður 105a bætist við: 

„105a) „starfsmenn í flugöryggistengdum störfum“ (e. safety-sensitive personnel): starfsmenn sem gætu stofnað 

flugöryggi í hættu ef þeir gegna skyldustörfum sínum og verkefnum á óviðeigandi hátt, þ.m.t. flugliðar og 

öryggis- og þjónustuliðar, viðgerðarmenn loftfara og flugumferðarstjórar,“ 

2) ákvæðum II. viðauka (ARO-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi liður ARO.RAMP.106 bætist við: 

„ARO.RAMP.106 Áfengismæling 

a) Lögbært yfirvald skal framkvæma áfengismælingar á flugliðum og öryggis- og þjónustuliðum. 

b) Flugöryggisstofnun skal afhenda lögbæra yfirvaldinu skrá yfir flugrekendur eða loftför í Evrópusambandinu eða í 

þriðja landi til að setja áfengismælingar í forgang innan ramma áætlunarinnar um skoðanir á hlaði í samræmi við 

ARO.RAMP.105, byggt á áhættumati sem framkvæmt er af Flugöryggistofnuninni, með tilliti til traustleika og 

skilvirkni fyrirliggjandi áætlana um skimun fyrir geðvirkum efnum. 

c) Þegar valdir eru flugrekendur, þar sem flugliðar og öryggis- og þjónustuliðar skulu undirgangast áfengismælingar, 

skal lögbært yfirvald nota skrána sem komið var á í samræmi við b-lið. 

d) Þegar gögnum varðandi áfengismælingar er bætt við í miðlæga gagnagrunninn í samræmi við b-lið liðar 

ARO.RAMP.145, skal lögbært yfirvald tryggja að slík gögn innihaldi ekki neinar persónuupplýsingar um 

viðkomandi flugverja. 

e) Ef um rökstudda ástæðu eða grun er að ræða, er heimilt að framkvæma áfengismælingar hvenær sem er. 

f) Aðferðin sem notuð er við áfengismælingar skal byggja á viðurkenndum gæðastöðlum sem tryggja nákvæmar 

niðurstöður mælinga. 

g) Flugliði eða öryggis- og þjónustuliði sem hafnar samvinnu meðan á mælingu/skimun stendur eða sem reynist vera 

undir áhrifum áfengis eftir að mæling hefur reynst jákvæð skal ekki vera heimilt að halda áfram vinnu sinni.“, 

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

a) í stað 1. liðar í c-lið CAT.GEN.MPA.100 komi eftirfarandi: 

„1) ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna eða ef hann er ófær til vinnu sökum meiðsla, þreytu, lyfjagjafar, veikinda 

eða annarra svipaðra ástæðna,“ 

b) í stað CAT.GEN.MPA.170 komi eftirfarandi: 

„CAT.GEN.MPA.170 Geðvirk efni 

a) Flugrekandi skal gera allar réttmætar ráðstafanir til þess að tryggja að enginn fari inn í eða sé í loftfari undir 

áhrifum geðvirkra efna að því marki að það stofni öryggi loftfarsins eða þeirra sem í því eru í hættu.  
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b) Flugrekandi skal móta og innleiða stefnu til að koma í veg fyrir og til að greina misnotkun geðvirkra efna af hálfu 

flugliða og öryggis- og þjónustuliða og annarra starfsmanna í öryggistengdum störfum sem heyrir beint undir stjórn 

flugrekanda, í því skyni að tryggja að misnotkun geðvirkra efna hafi ekki áhrif á öryggi loftfarsins eða farþega 

þess. 

c) Með fyrirvara um gildandi landslöggjöf um gagnavernd varðandi skimanir á einstaklingum skal flugrekandinn 

móta og innleiða málsmeðferð, sem er hlutlæg, gagnsæ og án mismununar, til að greina og koma í veg fyrir 

misnotkun á geðvirkum efnum meðal flugliða og öryggis- og þjónustuliða og annarra starfsmanna í 

öryggistengdum störfum. 

d) Ef niðurstöður úr mælingu reynast jákvæðar skal flugrekandinn upplýsa lögbært yfirvald sitt og það yfirvald sem 

ber ábyrgð á hlutaðeigandi starfsfólki, svo sem læknisfræðilegan sérfræðing leyfisyfirvaldsins.“, 

c) í stað CAT.GEN.MPA.175 komi eftirfarandi: 

„CAT.GEN.MPA.175 Öryggi stofnað í hættu 

a) Flugrekandi skal gera allar réttmætar ráðstafanir til að tryggja að enginn aðhafist eða láti vera að aðhafast, af ásettu 

ráði, gáleysi eða kæruleysi, neitt það sem: 

1) stofnar öryggi loftfars eða þeim sem í því eru í hættu eða 

2) veldur því eða heimilar að loftfar stofni fólki eða eignum í hættu. 

b) Flugrekandi skal tryggja að flugliðar hafi gengist undir sálfræðilegt mat áður en þeir hefja leiðarflug til þess að: 

1) bera kennsl á sálræna eiginleika og hæfi flugliða að því er varðar starfsumhverfið og 

2) minnka líkur á neikvæðri truflun með öruggri starfrækslu loftfara. 

c) Með tilliti til stærðar, eðlis og flækjustigs starfsemi flugrekanda, er flugrekanda heimilt að skipta út sálræna 

matinu, sem um getur í b-lið, fyrir innra mat á sálrænum eiginleikum og hæfi flugáhafnar.“, 

d) eftirfarandi liður CAT.GEN.MPA.215 bætist við: 

„CAT.GEN.MPA.215 Stuðningsáætlun 

a) Flugrekandinn skal gera kleift, auðvelda og tryggja aðgengi að stuðningsáætlun til forvarna og án refsiákvæða, sem 

mun aðstoða og styðja flugáhöfn í að bera kennsl á, takast á við og komast yfir hvers kyns vandamál sem kunna að 

hafa neikvæð áhrif á getu þeirra til að neyta réttinda skírteina sinna með öruggum hætti. Allir flugliðar skulu hafa 

aðgang að slíkri áætlun. 

b) Með fyrirvara um gildandi landslöggjöf um verndun einstaklinga að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga og 

frjálsa miðlun slíkra gagna, skal verndun trúnaðargagna vera forsenda fyrir árangursríkri stuðningsáætlun þar sem 

slík verndun hvetur til notkunar á áætluninni og tryggir heilleika hennar.“, 

e) í stað 1. liðar í b-lið CAT.GEN.NMPA.100 komi eftirfarandi: 

„1) ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna eða ef hann er ófær til vinnu sökum meiðsla, þreytu, lyfjagjafar, veikinda 

eða annarra svipaðra ástæðna,“ 

f) eftirfarandi c-liður bætist við CAT.IDE.A.150: 

„c) Flugvélar, knúnar hverfihreyflum, sem hafa sérstakt lofthæfivottorð (CofA), sem gefið var út í fyrsta sinn eftir 

1. janúar 2019 með 5700 kg skráðan hámarksflugtaksmassa eða minna og sem samþykktar hafa verið til að bera 

sex til níu farþega skulu hafa landslagsgreiningarkerfi sem uppfyllir kröfur um búnað í B-flokki, eins og tilgreint 

er í samþykktum staðli.“, 

4) ákvæðum VI. viðauka (NCC-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. liðar í e-lið NCC.GEN.105 komi eftirfarandi: 

„2) ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna eða af öðrum ástæðum, sem um getur í lið 7.g í IV. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 216/2008.“, 
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5) ákvæðum VII. viðauka (NCO-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. liðar í e-lið NCO.SPEC.115 komi eftirfarandi: 

„2) ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna eða af öðrum ástæðum, sem um getur í lið 7.g í IV. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 216/2008.“, 

6) ákvæðum VIII. viðauka (SPO-hluta) er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. liðar í e-lið SPO.GEN.105 komi eftirfarandi: 

„2) ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna eða af öðrum ástæðum, sem um getur í lið 7.g í IV. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 216/2008.“, 

b) í stað SPO.IDE.A.130 komi eftirfarandi: 

„SPO.IDE.A.130 Landslagsgreiningarkerfi (TAWS) 

a) Flugvélar, knúnar hverfihreyflum, með skráðan hámarksmassa, sem er meiri en 5700 kg eða hámarksfjölda 

farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fleiri en níu, skulu búnar landslagsgreiningarkerfi sem 

uppfyllir kröfur um: 

1) búnað í A-flokki, eins og tilgreint er í samþykktum staðli, ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt 

lofthæfivottorð, sem gefið var út í fyrsta sinn eftir 1. janúar 2011, eða 

2) búnað í B-flokki, eins og tilgreint er í samþykktum staðli, ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt 

lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn 1. janúar 2011 eða fyrr. 

b) Flugvélar, knúnar hverfihreyflum, sem notaðar eru í atvinnuskyni og sem hafa sérstakt lofthæfivottorð sem gefið 

var út í fyrsta sinn eftir 1. janúar 2019, með skráðan hámarksmassa, sem er 5700 kg eða minni og hámarksfjölda 

farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir sex til níu, búnar landslagsgreiningarkerfi sem uppfyllir 

kröfur um búnað í B-flokki eins og tilgreint er í samþykktum staðli.“ 

 __________  


