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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 83/2014 

av 29. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008(*) 

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)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsettes 

tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner som erstattet vedlegg III til råds-

forordning (EØF) nr. 3922/91(3), unntatt kapittel Q om 

flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

2)  I samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 bør gjennomføringsregler for flyge- og 

tjenestetid og hvilekrav i utgangspunktet omfatte alle 

vesentlige bestemmelser i kapittel Q i vedlegg III til 

forordning (EØF) nr. 3922/91, idet det tas hensyn til de 

siste vitenskapelige og tekniske data. 

3)  Denne forordning utgjør et gjennomføringstiltak som 

nevnt i artikkel 8 nr. 5 og artikkel 22 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 216/2008, og derfor bør kapittel Q i vedlegg III 

til forordning (EØF) nr. 3922/91 oppheves i samsvar 

med artikkel 69 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Kapittel Q i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 

bør imidlertid fortsatt få anvendelse til over-

gangsperiodene fastsatt i denne forordning er utløpt og 

på de typene luftfartsoperasjoner som det ikke er fastsatt 

gjennomføringstiltak for. 

4)  Denne forordning berører ikke grensene og minste-

standardene som allerede er fastsatt i råds-

direktiv 2000/79/EF(4), særlig bestemmelsene om 

arbeidstid og tjenestefrie dager, som alltid bør over-

holdes for mobilt personell i sivil luftfart. Bestemmel-

sene i denne forordning og andre bestemmelser som er 

godkjent i henhold til denne forordning, er ikke ment å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2014, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 39. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1. 

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 

(4) EFT L 302 av 1.12.2000, s. 57. 

berettige reduksjoner i eksisterende beskyttelsesnivåer 

for dette mobile personellet. Bestemmelsene i denne 

forordning utelukker ikke og bør ikke berøre et høyere 

beskyttelsesnivå i nasjonal sosiallovgivning og 

kollektive avtaler om arbeidsvilkår og helse og sikkerhet 

på arbeidsplassen. 

5)  Medlemsstatene kan fravike eller avvike fra denne 

forordning eller de tilhørende sertifiseringsspesifi-

kasjonene ved å anvende bestemmelser som gir et 

sikkerhetsnivå som minst tilsvarer bestemmelsene i 

denne forordning, for bedre å ta hensyn til særlige 

nasjonale forhold eller driftspraksis. Alle unntak eller 

avvik fra denne forordning bør meldes og behandles i 

samsvar med artikkel 14 og 22 i forordning (EF) 

nr. 216/2008, som sikrer åpenhet og likebehandling i 

beslutningene på grunnlag av objektive kriterier. 

6)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt 

«Byrået») har utarbeidet et utkast til gjennom-

føringsregler og framlagt dem for Kommisjonen i form 

av en uttalelse(5), i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

7)  Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres slik at 

den omfatter flyge- og tjenestetidsbegrensninger og 

hvilekrav. 

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 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6) «taxiflyging», når det gjelder flyge- og tjenestetids-

begrensninger, ikke regelbundet kommersiell 

lufttransport på anmodning med et fly med en største 

godkjente passasjersetekapasitet («MOPSC)» på  

høyst 19.»  

  

(5) Uttalelse nr. 04/2012 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av 

28. september 2012 om en forordning om gjennomføringsregler  

for flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav (FTL)  

for kommersiell lufttransport (CAT) med fly 

(http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/ 

2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf). 

2019/EØS/28/56 
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2)  Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Flygetidsbegrensninger 

1.  Kommersiell lufttransport med fly skal være omfattet 

av kapittel FTL i vedlegg III. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal taxiflyging, ambu-

lanseflyging og kommersiell lufttransport med fly med én 

flyger være omfattet av artikkel 8 nr. 4 i forordning (EØF) 

nr. 3922/91 og kapittel Q i vedlegg III til forordning (EØF) 

nr. 3922/91 og av tilhørende nasjonale unntak som bygger 

på vurderinger av sikkerhetsrisiko utført av vedkommende 

myndigheter. 

3.  Kommersiell lufttransport med helikopter skal 

oppfylle nasjonale krav.» 

3)  Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Byrået skal foreta en løpende gjennomgåelse av 

effektiviteten til bestemmelsene om flyge- og tjeneste-

tidsbegrensninger og hvilekrav i vedlegg II og III. Byrået 

skal senest 18. februar 2019 framlegge en første rapport om 

resultatene av denne gjennomgåelsen. 

Denne gjennomgåelsen skal omfatte vitenskapelig 

sakkunnskap og skal bygge på driftsdata som samles inn 

med bistand fra medlemsstatene over lang tid etter 

anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal vurdere virkningen på 

besetningens årvåkenhet av minst følgende: 

— tjenestetid på mer enn 13 timer på den gunstigste tiden 

av døgnet, 

— tjenestetid på mer enn 10 timer på en mindre gunstig 

tid av døgnet, 

— tjenestetid på mer enn 11 timer for besetnings-

medlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand, 

— tjeneste som omfatter et høyt antall sektorer (mer enn 6), 

— vakttjeneste, for eksempel beredskap eller tilkalling, 

etterfulgt av flygetjeneste og 

— forstyrrende arbeidsplaner.» 

4)  Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

5)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 18. februar 2016. 

Som unntak fra annet ledd kan medlemsstatene velge å ikke 

anvende bestemmelsene i ORO.FTL.205 bokstav e) i 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 og fortsette å 

anvende gjeldende nasjonale bestemmelser om hviletid under 

flyging fram til 17. februar 2017. 

Når en medlemsstat anvender bestemmelsene i tredje ledd, skal 

den underrette Kommisjonen og Byrået, og den skal beskrive 

grunnene til dette unntaket, varigheten av det samt programmet 

for gjennomføring med planlagte tiltak og tilhørende tidsplan. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 965/2012 skal nye ARO.OPS.230 og ARO.OPS.235 lyde: 

«ARO.OPS.230 Bestemmelse av forstyrrende arbeidsplaner 

Når det gjelder flygetidsbegrensninger, skal vedkommende myndighet i samsvar med definisjonene av «tidlig 

type» og «sen type» arbeidsplaner i ORO.FTL.105 i vedlegg III, bestemme hvilke av disse to typene 

arbeidsplaner som skal gjelde for alle kommersielle lufttransportoperatører som denne myndigheten fører tilsyn 

med. 

ARO.OPS.235 Godkjenning av individuelle spesifikasjonsordninger for flygetid 

a)  Vedkommende myndighet skal godkjenne spesifikasjonsordningene for flygetid som foreslås av kom-

mersielle lufttransportoperatører dersom operatøren dokumenterer samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 

og kapittel FTL i vedlegg III til denne forordning. 

b)  Når en operatør foreslår en spesifikasjonsordning for flygetid som avviker fra gjeldende sertifiserings-

spesifikasjoner som Byrået har utstedt, skal vedkommende myndighet anvende framgangsmåten som er 

beskrevet i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

c)  Når en operatør foreslår en spesifikasjonsordning for flygetid som fraviker gjeldende gjennomføringsregler, 

skal vedkommende myndighet anvende framgangsmåten som er beskrevet i artikkel 14 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

d)  Godkjente avvik eller unntak skal etter at de er anvendt vurderes for å bestemme om disse avvikene eller 

unntakene bør bekreftes eller endres. Vedkommende myndighet og Byrået skal foreta en uavhengig vurdering 

på grunnlag av opplysninger fra operatøren. Vurderingen skal være forholdsmessig, åpen og bygge på 

vitenskapelige prinsipper og kunnskap.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 skal nytt kapittel FTL lyde: 

«KAPITTEL FTL 

FLYGE- OG TJENESTETIDSBEGRENSNINGER OG HVILEKRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

ORO.FTL.100 Virkeområde 

I dette kapittelet fastsettes kravene som en operatør og besetningsmedlemmene skal oppfylle når det gjelder flyge- og 

tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav for besetningsmedlemmer. 

ORO.FTL.105 Definisjoner 

I dette kapittel menes med: 

1)  «akklimatisert» en tilstand der et besetningsmedlems biologiske døgnrytme er synkronisert med tidssonen der 

besetningsmedlemmet befinner seg. Et besetningsmedlem anes å være akklimatisert til en tidssone på to timer 

omkring lokal tid på avgangsstedet. Når lokal tid på stedet der tjenesten begynner, avviker med mer enn to timer 

fra lokal tid der neste tjeneste begynner, anses besetningsmedlemmet med henblikk på beregning av lengste 

daglige flygetjenesteperiode å være akklimatisert i samsvar med verdiene i tabell 1. 

Tabell 1 

Tidsforskjell (h) 

mellom referansetid og 

lokal tid der besetnings-

medlemmet begynner 

neste tjeneste 

Tid siden melding ved referansetid 

 < 48 48–71.59 72–95.59 96–119.59 ≥ 120 

< 4 B D D D D 

≤ 6 B X D D D 

≤ 9 B X X D D 

≤ 12 B X X X D 

«B» akklimatisert til lokal tid i avgangsstedets tidssone, 

«D» akklimatisert til lokal tid der besetningsmedlemmet begynner neste tjeneste, og 

«X» et besetningsmedlem er i en ukjent akklimatiseringstilstand, 

2)  «referansetid» lokal tid på meldingsstedet som ligger innenfor en tidssone på to timer omkring den lokale tiden 

som et besetningsmedlem er akklimatisert til, 

3)  «innkvartering» når det gjelder beredskapstjeneste og oppdelt tjeneste, et rolig og komfortabelt sted der 

offentligheten ikke har adgang, med mulighet til å regulere lys og temperatur, med egnet møblering som gir et 

besetningsmedlem mulighet til å sove, med tilstrekkelig kapasitet til samtidig å innkvartere alle besetnings-

medlemmer som er til stede og med tilgang til mat og drikke, 

4)  «egnet innkvartering» når det gjelder beredskapstjeneste, oppdelt tjeneste og hvile, et eget rom til hvert 

besetningsmedlem i rolige omgivelser og utstyrt med en seng, tilstrekkelig ventilasjon, en innretning til å regulere 

temperaturen og lysstyrken og tilgang til mat og drikke, 
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5)  «utvidet flygebesetning» en flygebesetning som består av mer enn minsteantallet som er nødvendig for å drive 

luftfartøyet, slik at hvert flygebesetningsmedlem kan forlate sin tildelte post for å hvile under flygingen, og 

erstattes av et annet behørig kvalifisert flygebesetningsmedlem, 

6)  «pause» et tidsrom i en flygetjenesteperiode som er kortere enn hviletiden, og som regnes som tjeneste, og der et 

besetningsmedlem er fritatt for alle oppgaver, 

7)  «utsatt melding» operatørens utsettelse av en planlagt flygetjenesteperiode før et besetningsmedlem har forlatt 

hvilestedet, 

8)  «forstyrrende arbeidsplan» et besetningsmedlems tjenesteplan som griper forstyrrende inn i muligheten til å sove i 

det optimale tidsrommet for søvn ved å omfatte en flygetjenesteperiode eller en kombinasjon av flygetje-

nesteperioder som griper inn i, begynner eller slutter på en del av dagen eller natten som et besetningsmedlem er 

akklimatisert til. En arbeidsplan kan virke forstyrrende på grunn av tidlig start, sen avslutning eller nattjeneste, 

a) «tidlig type» forstyrrende arbeidsplan: 

i)  ved «tidlig start» begynner tjenesteperioden mellom 05.00 og 05.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til, og 

ii)  ved «sen avslutning» slutter tjenesteperioden mellom 23.00 og 01.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til,  

b) «sen type» forstyrrende arbeidsplan: 

i)  ved «tidlig start» begynner tjenesteperioden mellom 05.00 og 06.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til, og 

ii)  ved «sen avslutning» slutter tjenesteperioden mellom 00.00 og 01.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til, 

9)  «nattjeneste» en tjenesteperiode som berører en del av tidsrommet mellom 02.00 og 04.59 i tidssonen som et 

besetningsmedlem er akklimatisert til, 

10)  «tjeneste» enhver oppgave som et flygebesetningsmedlem utfører for operatøren, herunder flygetjeneste, 

administrativt arbeid, opplæring, undervisning og kontroll, posisjonering og enkelte elementer av beredskap, 

11)  «tjenesteperiode» et tidsrom som begynner når en operatør pålegger et besetningsmedlem å melde seg til eller 

begynne tjeneste, og slutter når vedkommende fritas for alle oppgaver, herunder tjeneste etter flyging, 

12)  «flygetjenesteperiode (FDP)» et tidsrom som begynner når en operatør pålegger et besetningsmedlem å melde seg 

til tjeneste, som omfatter en sektor eller en rekke sektorer, og som slutter når luftfartøyet til slutt stanser og 

motorene er slått av ved avslutningen av siste sektor der vedkommende tjenestegjør som besetningsmedlem, 

13)  «flygetid» for fly og turmotorseilfly tidsrommet fra et luftfartøy først beveger seg fra oppstillingsplassen med 

sikte på start til det stanser ved den oppstillingsplassen det har fått tildelt, og alle motorer eller propeller er  

slått av, 

14)  «hjemmebase» stedet som operatøren har utpekt for besetningsmedlemmet, der besetningsmedlemmet vanligvis 

begynner og avslutter en tjenesteperiode eller en rekke tjenesteperioder, og der operatøren under normale 

omstendigheter ikke er ansvarlig for besetningsmedlemmets innkvartering. 

15)  «lokal dag» en 24-timersperiode som begynner kl. 00.00 lokal tid,  
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16)  «lokal natt» en åttetimersperiode mellom kl. 22.00 og 08.00 lokal tid, 

17)  «tjenestegjørende besetningsmedlem» et besetningsmedlem som utfører oppgaver i et luftfartøy i en sektor, 

18)  «posisjonering» transport, på operatørens ordre, av et ikke-tjenestegjørende besetningsmedlem fra ett sted til et 

annet, unntatt: 

— reisetiden fra et privat hvilested til det utpekte meldingsstedet ved hjemmebasen og omvendt, 

— tiden for lokal overføring fra et hvilested til tjeneste begynnes og omvendt, 

19)  «hvilemulighet» en køye eller en stol med ben- og fotstøtte som gir besetningsmedlemmene mulighet til å sove 

om bord på et luftfartøy, 

20)  «tilkalling» et tidsrom da et besetningsmedlem på operatørens ordre skal stå til rådighet for å motta innkalling til 

en flygetjenesteperiode, posisjonering eller annen tjeneste som varsles minst ti timer på forhånd, 

21)  «hviletid» et sammenhengende, uavbrutt og nærmere avgrenset tidsrom, før eller etter tjeneste, der et besetnings-

medlem er fritatt for alle oppgaver, beredskap og tilkalling, 

22)  «turnus» en tjeneste eller en serie av tjenester, herunder minst én flygetjeneste, og hviletid utenfor hjemmebasen, 

som begynner ved hjemmebasen og slutter når besetningsmedlemmet kommer tilbake til hjemmebasen for å hvile, 

der operatøren ikke lenger er ansvarlig for innkvartering av besetningsmedlemmet, 

23)  «tjenestefri dag» i henhold til bestemmelsene i rådsdirektiv 2000/79/EF(*) et tidsrom helt uten tjeneste og 

beredskap som består av én dag og to lokale netter, og som varsles på forhånd. Hviletid kan inkluderes som del av 

den tjenestefrie dagen, 

24)  «sektor» segmentet av en flygetjenesteperiode fra et luftfartøy først beveger seg med sikte på start til det stanser 

etter landing ved den oppstillingsplassen det har fått tildelt, 

25)  «beredskap» et forhåndsvarslet og nærmere avgrenset tidsrom da et besetningsmedlem på operatørens ordre skal 

stå til rådighet for å motta innkalling til flyging, posisjonering eller annen tjeneste uten mellomliggende hviletid, 

26)  «lufthavnberedskap» beredskap som utføres ved en lufthavn, 

27)  «annen beredskap» beredskap enten hjemme eller i egnet innkvartering, 

28)  «window of circadian low («WOCL»)» tidsrommet mellom 02.00 og 05.59 i tidssonen som et besetningsmedlem 

er akklimatisert til. 

ORO.FTL.110 Operatørens ansvar 

Operatøren skal 

a)  offentliggjøre tjenesteplaner på forhånd for å gi besetningsmedlemmene tid til å planlegge tilstrekkelig hvile, 

b)  sikre at flygetjenesteperioder planlegges slik at besetningsmedlemmene har fått tilstrekkelig hvile til at de kan 

tjenestegjøre med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå under enhver omstendighet, 

c)  angi meldingstidspunkter som gir tilstrekkelig tid til oppgaver på bakken, 

d)  vurdere sammenhengen mellom hyppighet og mønster for flygetjenesteperioder og hviletid, og ta hensyn til den 

kumulative virkningen av lang tjenestetid kombinert med et minimum av hviletid, 

e)  tildele tjenestetid slik at uønsket praksis som forårsaker alvorlig forstyrrelse i etablert søvn-/arbeidsmønster, som 

skifte mellom dag- og nattjeneste, unngås,  

  

(*) EFT L 302 av 1.12.2000, s. 57. 
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f)  overholde bestemmelsene om forstyrrende arbeidsplaner i samsvar med ARO.OPS.230, 

g)  sørge for at hviletiden gir tilstrekkelig tid til å sette besetningen i stand til å overvinne virkningene av forrige 

tjeneste og være uthvilt ved begynnelsen av neste flygetjenesteperiode, 

h)  planlegge gjentatt forlenget hviletid til restitusjon og underrette besetningsmedlemmene i tilstrekkelig lang tid på 

forhånd, 

i)  planlegge flygetjenesten slik at den fullføres innenfor tillatt flygetjenesteperiode, idet det tas hensyn til nødvendig 

tid til forberedelse av flygingen, sektoren og bakketid, 

j)  endre en ruteplan og/eller besetningsplan dersom den egentlige flygingen overskrider lengste flygetjenesteperiode 

på flere enn 33 % av flygingene i ruteplanen i sesongen for planen. 

ORO.FTL.115 Besetningsmedlemmenes ansvar 

Besetningsmedlemmene skal: 

a)  overholde CAT.GEN.MPA.100 bokstav b) i tillegg IV (del-CAT) og 

b)  utnytte best mulig tilgjengelige hvilemuligheter og bruke hviletiden bevisst. 

ORO.FTL.120 Håndtering av tretthetsrisiko (fatigue risk management – FRM) 

a)  Når FRM kreves i henhold til dette kapittel eller en gjeldende sertifiseringsspesifikasjon, skal operatøren opprette, 

gjennomføre og opprettholde et FRM-system, som en integrert del av styringssystemet sitt. FRM-systemet skal 

sikre samsvar med de vesentlige kravene i nr. 7.f, 7.g og 8.f i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. FRM-

systemet skal være beskrevet i driftshåndboken. 

b)  FRM-systemet som opprettes, gjennomføres og opprettholdes, skal sørge for kontinuerlig forbedring av FRM-

systemets samlede ytelse og skal omfatte: 

1)  en beskrivelse av operatørens filosofi og prinsipper med hensyn til FRM, dvs. retningslinjene for FRM, 

2)  dokumentasjon av alle nøkkelprosesser i FRM-systemet, herunder en prosess for å gjøre personell klar over sitt 

ansvar, samt framgangsmåten for å endre denne dokumentasjonen, 

3)  vitenskapelige prinsipper og kunnskap, 

4)  en prosess for fareidentifikasjon og risikovurdering som gjør det mulig for operatøren løpende å håndtere 

driftsrisiko som følge av tretthet hos besetningsmedlemmer, 

5)  en risikoreduserende prosess som sørger for at det umiddelbart treffes utbedringstiltak som er nødvendige for 

effektivt å redusere operatørens risiko som følge av besetningsmedlemmenes tretthet og for løpende overvåking 

og regelmessig vurdering av i hvilken grad tretthetsrisikoen reduseres gjennom slike tiltak, 

6)  prosesser for sikkerhetsbekreftelse av FRM-systemet, 

7)  prosesser for fremme av FRM-systemet. 

c)  FRM-systemet skal tilsvare spesifikasjonsordningen for flygetid, operatørens størrelse og virksomhetens art og 

kompleksitet, idet det tas hensyn til farene og den tilhørende risikoen ved denne virksomheten og gjeldende 

spesifikasjonsordninger for flygetid. 

d)  Operatøren skal treffe risikoreduserende tiltak når prosessen for sikkerhetsbekreftelse av FRM-systemet viser at de 

påkrevde sikkerhetsresultatene ikke er oppnådd. 

ORO.FTL.125 Spesifikasjonsordninger for flygetid 

a)  Operatørene skal opprette, gjennomføre og opprettholde spesifikasjonsordninger for flygetid som er relevante for 

typen(e) operasjon som utføres, og som er i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008, dette kapittel og annet 

gjeldende regelverk, herunder direktiv 2000/79/EF. 
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b)  Vedkommende myndighet skal godkjenne spesifikasjonsordningene for flygetid, herunder tilhørende FTM-

systemer dersom slike er påkrevd, før de blir gjennomført. 

c)  For å vise at kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dette kapittel er oppfylt, skal operatøren anvende gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner som Byrået har vedtatt. Alternativt kan operatøren dersom denne ønsker å avvike fra 

disse sertifiseringsspesifikasjonene i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008, framlegge for 

vedkommende myndighet en fullstendig beskrivelse av det planlagte avviket før det gjennomføres. Beskrivelsen 

skal omfatte eventuelle endringer av håndbøker eller framgangsmåter som kan være relevante, samt en vurdering 

som viser at kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsbestemmelser er overholdt. 

d)  Når det gjelder ARO.OPS.235 bokstav d), skal operatøren innen to år etter at et avvik eller et unntak er gjennomført 

samle inn data om det innvilgede avviket eller unntaket og analysere dataene ved hjelp av vitenskapelige prinsipper 

med sikte på å vurdere virkningene av avviket eller unntaket på besetningens tretthet. Denne analysen skal 

framlegges i form av en rapport til vedkommende myndighet. 

AVSNITT 2 

Kommersielle lufttransportoperatører 

ORO.FTL.200 Hjemmebase 

Operatøren skal utpeke en hjemmebase for hvert besetningsmedlem. 

ORO.FTL.205 Flygetjenesteperiode (FDP) 

a)  Operatøren skal: 

1)  angi meldingstidspunkter som er hensiktsmessige for hver enkelt operasjon, idet det tas hensyn til 

ORO.FTL.110 bokstav c), 

2)  fastsette framgangsmåter for hvordan fartøysjefen under særlige omstendigheter som kan føre til sterk tretthet, 

etter samråd med de berørte besetningsmedlemmene skal redusere den faktiske flygetjenesteperioden og/eller 

forlenge hviletiden for å unngå enhver negativ innvirkning på flysikkerheten. 

b)  Lengste grunnleggende daglige flygetjenesteperiode. 

1)  Lengste daglige flygetjenesteperiode uten bruk av forlengelser for akklimatiserte besetningsmedlemmer skal 

være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 2 

Lengste daglige flygetjenesteperiode — akklimatiserte besetningsmedlemmer 

Start for 

flygetjenesteperiode 

ved referansetid 

1–2 sektorer 3 sektorer 4 sektorer 5 sektorer 6 sektorer 7 sektorer 8 sektorer 9 sektorer 10 sektorer 

06.00–13.29 13.00 12.30 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 

13.30–13.59 12.45 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 

14.00–14.29 12.30 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 

14.30–14.59 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 

15.00–15.29 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 

15.30–15.59 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 09.00 

16.00–16.29 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 09.00 

16.30–16.59 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 09.00 09.00 

17.00–04.59 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

05.00–05.14 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 

05.15–05.29 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 09.00 

05.30–05.44 12.30 12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 

05.45–05.59 12.45 12.15 11.45 11.15 10.45 10.15 09.45 09.15 09.00 
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2)  Lengste daglige flygetjenesteperiode når besetningsmedlemmene er i en ukjent akklimatiseringstilstand, skal 

være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 3 

Besetningsmedlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand 

Lengste daglige flygetjenesteperiode i samsvar med sektorer 

1–2 3 4 5 6 7 8 

11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 09.00 09.00 

3)  Lengste daglige flygetjenesteperiode når besetningsmedlemmene er i en ukjent akklimatiseringstilstand og 

operatøren har gjennomført et FRM-system, skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 4 

Besetningsmedlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand under FRM 

Verdiene i følgende tabell kan få anvendelse forutsatt at operatørens FRM-system løpende overvåker at de 

påkrevde sikkerhetsresultatene oppnås. 

Lengste daglige flygetjenesteperiode i samsvar med sektorer 

1–2 3 4 5 6 7 8 

12.00 11.30 11.00 10.30 10.00 09.30 09.00 

c)  Flygetjenesteperiode med ulike meldingstidspunkter for flygebesetning og kabinbesetning. 

Når kabinbesetningen krever mer tid enn flygebesetningen til orientering før flyging for samme sektor eller serie av 

sektorer, kan kabinbesetningens flygetjenesteperiode forlenges med differansen i meldingstidspunkter mellom 

kabinbesetningen og flygebesetningen. Differansen skal ikke overstige én time. Den lengste daglige flyge-

tjenesteperioden for kabinbesetningen skal baseres på tidspunktet da flygebesetningen melder seg til sin 

flygetjenesteperiode, men flygetjenesteperioden skal begynne på kabinbesetningens meldingstidspunkt. 

d)  Den lengste daglige flygetjenesteperioden for akklimatiserte besetningsmedlemmer med bruk av forlengelser uten 

hviletid under flyging. 

1)  Den lengste daglige flygetjenesteperioden kan forlenges med inntil én time, men ikke mer enn to ganger i løpet 

av sju påfølgende dager. I slike tilfeller skal: 

i)  den minste hviletiden før flyging og etter flyging forlenges med to timer, eller 

ii)  hviletiden etter flyging forlenges med fire timer. 

2)  Når det brukes forlengelser i påfølgende flygetjenesteperioder, skal den ytterligere hviletiden før og etter 

flyging mellom de to forlengede flygetjenesteperiodene som kreves i henhold til nr. 1, være fortløpende. 

3)  Bruken av forlengelser skal planlegges på forhånd og skal være begrenset til høyst: 

i)  fem sektorer dersom WOCL ikke er berørt, eller  

ii)  fire sektorer dersom høyst to timer av WOCL er berørt, eller 

iii)  to sektorer dersom mer enn to timer av WOCL er berørt. 

4)  Forlengelse av den lengste grunnleggende daglige flygetjenesteperioden uten hviletid under flyging skal ikke 

kombineres med forlengelser som følge av hviletid under flyging eller oppdelt tjeneste i samme tjenesteperiode. 
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5)  I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis grenser for forlengelser av den lengste grunnleggende 

daglige flygetjenesteperioden i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen 

operasjon, idet det tas hensyn til: 

i)  antall sektorer som flys og 

ii)  inngripen i WOCL. 

e)  Den lengste daglige flygetjenesteperioden med bruk av forlengelser som følge av hviletid under flyging 

 I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis vilkår for forlengelser av den lengste grunnleggende daglige 

flygetjenesteperioden med hviletid under flyging i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den 

aktuelle typen operasjon, idet det tas hensyn til: 

i)  antall sektorer som flys, 

ii)  minste hviletid under flyging som tildeles hvert besetningsmedlem, 

iii)  type hvilemuligheter under flyging og 

iv)  utvidelse av den grunnleggende flygebesetningen. 

f)  Uforutsette omstendigheter under luftfartsoperasjoner — fartøysjefens skjønn 

1)  Vilkårene for at fartøysjefen kan endre grensene for flygetjenesteperioder, tjenesteperioder og hviletid ved 

uforutsette omstendigheter under luftfartsoperasjoner som begynner på eller etter meldingstidspunktet, skal 

være i samsvar med følgende: 

i)  den lengste daglige flygetjenesteperioden etter anvendelse av bokstav b) og e) i ORO.FTL.205 eller 

ORO.FTL.220 kan ikke forlenges med mer enn to timer med mindre flygebesetningen er utvidet, i så fall 

kan lengste flygetjenesteperiode forlenges med høyst tre timer, 

ii)  dersom det i den siste sektoren innenfor en flygetjenesteperiode inntreffer uforutsette omstendigheter etter 

start som gjør at den tillatte forlengelsen overskrides, kan flygingen fortsette til planlagt bestemmelses-

flyplass eller til en alternativ flyplass, og 

iii)  hviletiden etter flygetjenesteperioden kan reduseres, men aldri til mindre enn ti timer. 

2)  Under uforutsette omstendigheter som kan føre til sterk tretthet, skal fartøysjefen redusere den faktiske 

flygetjenesteperioden og/eller forlenge hviletiden for å unngå enhver negativ innvirkning på flysikkerheten. 

3)  Fartøysjefen skal etter samråd med alle besetningsmedlemmer om deres årvåkenhet treffe beslutning om 

endringene i henhold til nr. 1 og 2. 

4)  Fartøysjefen skal framlegge en rapport for operatøren når en flygetjenesteperiode forlenges eller hviletid 

reduseres etter fartøysjefens skjønn. 

5)  Dersom forlengelsen av en flygetjenesteperiode eller reduksjonen av hviletid overstiger én time, skal operatøren 

sende en kopi av rapporten, der operatøren skal tilføye sine kommentarer, til vedkommende myndighet senest 

28 dager etter hendelsen. 

6)  Operatøren skal gjennomføre en prosess som ikke er knyttet til sanksjoner, ved bruk av skjønnet som er 

beskrevet i denne bestemmelsen, og skal beskrive det i driftshåndboken. 

g)  Uforutsette omstendigheter under luftfartsoperasjoner — utsatt melding 

Operatøren skal fastsette framgangsmåter i driftshåndboken for utsatt melding ved uforutsette omstendigheter, i 

samsvar med de sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon.  
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ORO.FTL.210 Flygetider og tjenesteperioder 

a)  De samlede tjenesteperiodene som et besetningsmedlem kan tjenestegjøre i, skal ikke overstige: 

1)  60 tjenestetimer i løpet av sju påfølgende dager, 

2)  110 tjenestetimer i løpet av 14 påfølgende dager og 

3)  190 tjenestetimer i løpet av 28 påfølgende dager, fordelt så jevnt som mulig over denne perioden. 

b)  Samlet flygetid for sektorene der ett enkelt besetningsmedlem tjenestegjør, skal ikke overstige: 

1)  100 timers flygetid i løpet av 28 påfølgende dager, 

2)  900 timers flygetid i løpet av et kalenderår og 

3)  1 000 timers flygetid i løpet av 12 påfølgende kalendermåneder. 

c)  Tjeneste etter flyging skal telle som tjenesteperiode. Operatøren skal angi minstetiden for tjeneste etter flyging i 

driftshåndboken. 

ORO.FTL.215 Posisjonering 

Dersom en operatør posisjonerer et besetningsmedlem, skal følgende gjelde: 

a)  posisjonering etter melding, men før tjeneste skal regnes med i flygetjenesteperioden, men ikke regnes som en 

sektor, 

b)  all tid som brukes til posisjonering, skal regnes som tjenesteperiode. 

ORO.FTL.220 Oppdelt tjeneste 

Vilkårene for å forlenge den lengste grunnleggende daglige flygetjenesteperioden som følge av en pause på bakken 

skal være i samsvar med følgende: 

a)  i spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis følgende elementer for oppdelt tjeneste i samsvar med 

sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon: 

1)  minste varighet for en pause på bakken og 

2)  muligheten for å forlenge flygetjenesteperioden som er angitt i ORO.FTL.205 bokstav b), idet det tas hensyn til 

varigheten av pausen på bakken, hvilemulighetene som tilbys besetningsmedlemmet samt andre relevante 

faktorer, 

b)  pausen på bakken skal i sin helhet telle som flygetjenesteperiode, 

c)  oppdelt tjeneste skal ikke etterfølge redusert hvile. 

ORO.FTL.225 Beredskap og tjeneste i lufthavnen 

Dersom en operatør utpeker besetningsmedlemmer til beredskapstjeneste eller annen tjeneste i lufthavnen, får følgende 

anvendelse i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon: 

a)  beredskap og tjeneste i lufthavnen skal inngå i tjenesteplanen, og start- og sluttidspunktet for beredskap skal 

fastsettes og på forhånd underrettes vedkommende besetningsmedlemmer for å gi dem tid til å planlegge 

tilstrekkelig hvile, 

b)  et besetningsmedlem anses å være i lufthavnberedskap fra vedkommende melder seg ved vanlig meldingspunkt til 

avslutningen av den angitte beredskapsperioden i lufthavnen, 

c)  lufthavnberedskap skal i sin helhet telle som tjenesteperiode i henhold til ORO.FTL.210 og ORO.FTL.235, 

d)  enhver tjeneste i lufthavnen skal i sin helhet telle som tjenesteperiode, og flygetjenesteperioden skal i sin helhet 

telle fra meldingstidspunktet for lufthavntjeneste,  
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e)  operatøren skal sørge for innkvartering for besetningsmedlemmer i lufthavnberedskap, 

f)  i spesifikasjonsordningene for flygetid skal følgende elementer angis: 

1)  lengste varighet for all beredskap, 

2)  virkningen av tiden som brukes til beredskap, på den lengste flygetjenesteperioden som kan tildeles, idet det tas 

hensyn til hvilemulighetene for besetningsmedlemmet og andre relevante faktorer, for eksempel: 

— behovet for at besetningsmedlemmet umiddelbart er klar til tjeneste, 

— beredskapstjenestens påvirkning på søvnen og 

— tilstrekkelig varsel til å sikre muligheten til å sove mellom innkallingen til tjeneste og den tildelte 

flygetjenesteperioden, 

3)  den minste hviletiden etter beredskapstjenesten som ikke fører til tildeling av en flygetjenesteperiode, 

4)  hvordan tiden som brukes til annen beredskap enn lufthavnberedskap, skal telle ved beregning av det samlede 

antall tjenesteperioder. 

ORO.FTL.230 Tilkalling 

Dersom en operatør utpeker besetningsmedlemmer til tilkallingstjeneste, får følgende krav anvendelse i samsvar med 

sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon: 

a)  tilkalling skal inngå i tjenesteplanen, 

b)  i spesifikasjonsordningene for flygetid skal følgende elementer angis: 

1)  lengste varighet for en enkelt tilkallingsperiode, 

2)  antall påfølgende tilkallingsdager som et besetningsmedlem kan innkalles til. 

ORO.FTL.235 Hviletid 

a)  Minste hviletid ved hjemmebasen. 

1)  Minste hviletid før en flygetjenesteperiode som begynnes ved hjemmebasen, skal være minst like lang som 

forrige tjenesteperiode, men minst tolv timer. 

2)  Som unntak fra nr. 1 får minste hviletid fastsatt i henhold til bokstav b) anvendelse dersom operatøren sørger 

for egnet innkvartering til besetningsmedlemmet ved hjemmebasen. 

b)  Minste hviletid på et annet sted enn hjemmebasen. 

Minste hviletid før en flygetjenesteperiode som begynnes på et annet sted enn hjemmebasen, skal være minst like 

lang som forrige tjenesteperiode, men minst ti timer. Denne perioden skal sikre mulighet for søvn i åtte timer i 

tillegg til reisetid og tid til andre fysiologiske behov. 

c)  Redusert hvile 

Som unntak fra bokstav a) og b) kan minste hviletid reduseres i spesifikasjonsordningene for flygetid i samsvar 

med sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for den aktuelle typen operasjon, idet det tas hensyn til følgende 

elementer: 

1)  minste reduserte hviletid, 

2)  forlengelsen av den etterfølgende hviletiden og 

3)  reduksjonen av flygetjenesteperioden etter den reduserte hviletiden. 
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d)  Gjentatt forlenget hviletid til restitusjon 

I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis gjentatt forlenget hviletid til restitusjon for å kompensere for 

akkumulert tretthet Minste gjentatte forlengede hviletid til restitusjon skal være 36 timer, medregnet to lokale 

netter, og uansett høyst 168 timer fra én gjentatt forlenget hviletid til restitusjon slutter og til den neste gjentatte 

forlengede hviletiden til restitusjon begynner. Gjentatt forlenget hviletid til restitusjon skal økes til to lokale dager 

to ganger hver måned. 

e)  I spesifikasjonsordningene for flygetid skal det angis ytterligere hviletid i samsvar med gjeldende sertifiserings-

spesifikasjoner for å kompensere for: 

1)  virkningene av tidssoneforskjeller og forlengelser av flygetjenesteperioden, 

2)  ytterligere akkumulert tretthet som følge av forstyrrende arbeidsplaner og 

3)  endring av hjemmebasen. 

ORO.FTL.240 Ernæring 

a)  I flygetjenesteperioden skal det være mulighet til å innta mat og drikke for å unngå enhver uheldig virkning på et 

besetningsmedlems yteevne, særlig når flygetjenesteperioden overstiger seks timer. 

b)  En operatør skal angi i driftshåndboken hvordan besetningsmedlemmet er sikret ernæring i flygetjenesteperioden. 

ORO.FTL.245 Registrering av hjemmebase, flygetider, tjenesteperioder og hviletider 

a)  En operatør skal i et tidsrom på 24 måneder oppbevare: 

1)  et register for hvert enkelt besetningsmedlem, herunder: 

i)  flygetider, 

ii)  begynnelse, varighet og avslutning av hver tjenesteperiode og flygetjenesteperiode, 

iii)  hviletid og tjenestefrie dager samt 

iv)  tildelt hjemmebase, 

2)  rapporter om forlengede flygetjenesteperioder og redusert hviletid. 

b)  På anmodning skal operatøren stille kopier av registrene over flygetider, tjenesteperioder og hviletider til rådighet 

for: 

1)  vedkommende besetningsmedlem og 

2)  for en annen operatør i forbindelse med at et besetningsmedlem er eller blir besetningsmedlem hos 

vedkommende operatør. 

c)  Registre nevnt i CAT.GEN.MPA.100 bokstav b) nr. 5 i forbindelse med besetningsmedlemmer som utfører 

oppgaver for mer enn én operatør, skal oppbevares i et tidsrom på 24 måneder. 

ORO.FTL.250 Opplæring i håndtering av tretthet 

a)  Operatøren skal sørge for grunnleggende og regelmessig gjentatt opplæring i håndtering av tretthet for 

besetningsmedlemmer, personell med ansvar for å utarbeide og vedlikeholde tjenesteplaner og berørte personer i 

ledelsen. 

b)  Opplæringen skal følge et opplæringsprogram som er fastsatt av operatøren og beskrevet i driftshåndboken. 

Opplæringsplanen skal omfatte mulige årsaker til og virkninger av tretthet og tiltak mot tretthet.» 

 ____________  


