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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 379/2014 

av 7. april 2014 

om endring av kommisjonsforordning (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, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Operatører og personell som deltar i drift av visse luftfartøyer, må oppfylle de relevante grunnleggende kravene fastsatt i

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008.

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

fastsette vilkårene for sikker drift av luftfartøyer. Disse reglene bør i hovedsak ta hensyn til luftfartøyenes kompleksitet,

organisasjonene og driften av luftfartøyene samt risikoene knyttet til de forskjellige typene operasjoner.

3) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) er det fastsatt gjennomføringsregler for kommersiell lufttransport med

fly og helikoptre. Det bør også fastsettes regler for kommersiell lufttransport med ballonger og seilfly for å overholde de

grunnleggende prinsippene og virkeområdet for forordning (EF) nr. 216/2008. I tillegg må særtrekkene ved visse

kommersielle operasjoner med fly og helikoptre som starter og slutter på samme flyplass eller operasjonssted, behandles

på hensiktsmessig måte idet det tas hensyn til deres omfang og virkeområde og den risikoen de medfører.

4) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 800/2013(3) endres forordning (EU) nr. 965/2012 til å omfatte regler for ikke-

kommersielle operasjoner med hensyn til luftfartøyenes kompleksitet. Det er også nødvendig å endre forordning (EU)

nr. 965/2012 for å gjenspeile det nåværende utviklingstrinnet i teknikken og sikre forholdsmessige tiltak for bestemte,

strengt definerte typer virksomhet med ikke-komplekse luftfartøyer og de involverte organisasjonene.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 24.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 289/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 41. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 800/2013 av 14. august 2013 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 

(EUT L 227 av 24.8.2013, s. 1). 
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5)  Regler for spesialiserte operasjoner med fly, helikoptre, ballonger og seilfly bør også tas med, idet det tas hensyn til de 

særlige aspektene ved slike operasjoner og den risikoen de medfører. Av hensyn til forholdsmessigheten ville det ikke 

være hensiktsmessig å pålegge alle kommersielle operatører sertifisering, særlig kommersielle spesialiserte operatører. 

Selv om disse operatørene er kommersielle, vil de bli pålagt å avlegge en erklæring om kapasitet i stedet for et sertifikat. 

Uansett bør vilkårene for visse kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko, som setter tredjeparter på bakken 

i fare, angis av hensyn til sikkerheten, og derfor bør slike operasjoner forutsette godkjenning. 

6)  Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres. 

7)  For å sikre en smidig overgang og et høyt sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen bør gjennomføringstiltakene 

gjenspeile det nåværende utviklingstrinnet i teknikken, herunder beste praksis, og den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen innen luftfartsvirksomhet. Det bør derfor tas hensyn til de tekniske kravene og de administrative 

framgangsmåtene som er vedtatt i regi av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart og de europeiske felles 

luftfartsmyndighetene fram til 30. juni 2009, samt gjeldende lovgivning som vedrører særlige nasjonale forhold. 

8)  Det er nødvendig å gi luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye 

rammereglene. 

9)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå har utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og framlagt dem som en uttalelse til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordningen fastsettes nærmere regler for luftfartsoperasjoner med fly, helikoptre, ballonger og seilfly, 

herunder inspeksjoner på bakken av luftfartøyer tilhørende operatører som er underlagt en annen stats sikkerhetstilsyn når 

de har landet på flyplasser som befinner seg på det territoriet som er underlagt traktatens bestemmelser. 

2.  Ved denne forordningen fastsettes også nærmere regler for vilkårene for utstedelse, opprettholdelse, endring, 

begrensning, suspendering eller tilbakekalling av sertifikater til luftfartøyoperatører nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) 

i forordning (EF) nr. 216/2008 som er involvert i kommersiell lufttransport, rettigheter og ansvar for innehavere av 

sertifikater samt vilkår for å forby, begrense eller pålegge visse vilkår for operasjonene av hensyn til sikkerheten. 

3.  Ved denne forordningen fastsettes også nærmere regler for vilkår og framgangsmåter for erklæringer fra og tilsyn med 

operatører som deltar i kommersielle spesialiserte operasjoner og ikke-kommersiell virksomhet med komplekse motor-

drevne luftfartøyer, herunder ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer. 

4.  Ved denne forordningen fastsettes også nærmere regler for vilkårene som av hensyn til sikkerheten skal gjelde for 

godkjenning av visse kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko, samt vilkårene for utstedelse, opprettholdelse, 

endring, begrensning, suspendering eller tilbakekalling av godkjenningene.  
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5.  Denne forordningen får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner som omfattes av artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

6.  Denne forordningen får ikke anvendelse på luftfartsoperasjoner med forankrede ballonger og luftskip og forankrede 

ballongflyginger.» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd skal nye numre lyde: 

«7) «spesialisert luftfartsoperasjon» enhver annen luftfartsoperasjon enn kommersiell lufttransport der luftfartøyet 

brukes til spesialiserte aktiviteter innenfor for eksempel landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, 

observasjon, patruljering eller reklameflyging, 

8) «kommersiell spesialisert luftfartsoperasjon med høy risiko» enhver kommersiell spesialisert operasjon med 

luftfartøy som utføres over et område der sikkerheten til tredjeparter på bakken kan settes i fare ved en 

nødssituasjon, eller, som bestemt av vedkommende myndighet på det stedet der operasjonen foretas, enhver 

kommersiell spesialisert operasjon med luftfartøy som på grunn av sin egenart og lokalmiljøet der den foretas, 

medfører høy risiko, særlig overfor tredjeparter på bakken, 

9) «introduksjonsflyging» enhver flyging mot godtgjørelse eller annet vederlag som består av en kort flytur som 

tilbys av en godkjent utdanningsorganisasjon eller en organisasjon som har som mål å fremme luftsport eller 

fritidsflyging i den hensikt å tiltrekke seg nye elever eller nye medlemmer, 

10) «konkurranseflyging» enhver flyging der luftfartøyet brukes i hastighetskonkurranser eller annen konkurranse, 

eller der luftfartøyet brukes til trening for hastighetskonkurranser eller annen konkurranse og til å fly til og fra 

slike konkurranser, 

11) «oppvisningsflyging» enhver flygevirksomhet som utføres bevisst med henblikk på oppvisning eller 

underholdning i forbindelse med et annonsert arrangement som er åpent for offentligheten, herunder der 

luftfartøyet brukes til trening til en oppvisning og til å fly til og fra det annonserte arrangementet.» 

b)  I andre ledd endres «VII» til «VIII». 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  Operatører som deltar i kommersiell lufttransport som begynner og slutter på samme flyplass/operasjonssted med 

fly i ytelsesklasse B eller ikke-komplekse helikoptre, skal overholde de relevante bestemmelsene i vedlegg III og IV.» 

b)  Nr. 3, 4 og 5 skal lyde: 

«3.  Operatører av komplekse motordrevne fly og helikoptre som deltar i ikke-kommersielle operasjoner, skal erklære 

at de har kvalifikasjoner og midler til å ivareta ansvaret forbundet med driften av luftfartøyet, og skal bruke luftfartøyet 

i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III og VI. Når slike operatører deltar i ikke-kommersielle spesialiserte 

operasjoner, skal de i stedet bruke luftfartøyet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III og VIII. 

4.  Operatører av ikke-komplekse motordrevne fly og helikoptre samt ballonger og seilfly som deltar i ikke-

kommersielle operasjoner, herunder ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner, skal bruke luftfartøyet i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg VII.  



Nr. 49/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

5.  Utdanningsorganisasjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1178/2011, skal når de driver flygeopplæring til, i eller fra Unionen, bruke 

a)  komplekse motordrevne fly og helikoptre i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VI, 

b)  ikke-komplekse motordrevne fly og helikoptre samt ballonger og seilfly i samsvar med bestemmelsene i  

vedlegg VII.» 

c)  Nye nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6.  Operatører kan bruke et luftfartøy til kommersielle spesialiserte operasjoner bare slik det er angitt i vedlegg III og 

VIII. 

7.  Flyginger som finner sted rett før, under eller umiddelbart etter spesialiserte operasjoner og i direkte tilknytning 

til disse operasjonene, skal foretas i samsvar med nr. 3, 4 og 6, etter hva som er relevant. Bortsett fra ved fallskjerm-

operasjoner skal høyst seks personer som er uunnværlige for oppgaven, være med om bord utenom besetnings-

medlemmene.» 

4)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 utgår. 

b)  Nytt nr. 4a skal lyde: 

«4a.  Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 og 6 kan følgende operasjoner med ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer 

foretas i samsvar med vedlegg VII: 

a)  Kostnadsdelte flyginger utført av privatpersoner, på det vilkår at den direkte kostnaden deles av alle om bord på 

luftfartøyet, herunder flygeren, og der antall personer som deler den direkte kostnaden, er begrenset til seks. 

b)  Konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, på det vilkår at godtgjørelse eller vederlag som ytes til slike 

flyginger, er begrenset til å dekke direkte kostnader og et forholdsmessig bidrag til årlige kostnader samt premier til 

en høyeste verdi angitt av vedkommende myndighet. 

c)  Introduksjonsflyginger, fallskjermhopping, sleping av seilfly eller akroflyging utført enten av en utdannings-

organisasjon som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1178/2011, eller av en organisasjon som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller fritidsflyging, på det 

vilkår at luftfartøyet flys av organisasjonen gjennom eierskap eller leie uten besetning, at flygingen ikke gir 

overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at slike flyginger alltid når personer som ikke er medlem i 

organisasjonen, er involvert, utgjør bare en marginal virksomhet i organisasjonen.» 

5)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Kommersiell lufttransport med helikoptre, kommersiell lufttransport med ballonger og kommersiell lufttransport 

med seilfly skal oppfylle nasjonale krav.» 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Ikke-kommersielle operasjoner, herunder ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse 

motordrevne fly og helikoptre, samt kommersielle spesialiserte operasjoner med fly, helikoptre, ballonger og seilfly, 

skal fortsatt utføres i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning om flygetidsbegrensning, inntil de tilhørende 

gjennomføringsreglene er vedtatt og får anvendelse.» 
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6)  I artikkel 10 nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) endres «vedlegg III» til «vedlegg II og III». 

b)  I bokstav b) endres «vedlegg V, VI og VII» til «vedlegg II, V, VI og VII». 

7)  I artikkel 10 skal nye nr. 4, 5, 6 og 7 lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 andre ledd kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i vedlegg II, III, VII og 

VIII på spesialiserte operasjoner før 21. april 2017. 

5.  Som unntak fra nr. 1 andre ledd kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i vedlegg II, III og IV på 

a)  kommersiell lufttransport som begynner og slutter på samme flyplass/operasjonssted med fly i ytelsesklasse B eller 

ikke-komplekse helikoptre før 21. april 2017, og 

b)  kommersiell lufttransport med ballonger og seilfly før 21. april 2017. 

6.  Dersom en medlemsstat benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 5 bokstav a), får følgende regler anvendelse: 

a)  For fly, vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 og tilhørende nasjonale unntak i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i 

forordning (EØF) nr. 3922/91. 

b)  For helikoptre, nasjonale krav. 

7.  Dersom en medlemsstat benytter seg av unntakene fastsatt i nr. 3, 4 og 5, skal den underrette Kommisjonen og 

byrået om dette. Denne underretningen skal beskrive grunnene til unntaket og dets varighet samt programmet for 

gjennomføring med planlagte tiltak og tilhørende tidsplan.» 

8)  Vedlegg I–VII til forordning (EU) nr. 965/2012 endres som angitt i vedlegg I til denne forordningen. 

9)  Vedlegg VIII (del-SPO) tilføyes til forordning (EU) nr. 965/2012, som angitt i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 7. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

a)  Overskriften skal lyde: «Definisjoner av termer som brukes i vedlegg II–VIII». 

b)  Nytt nr. 11a skal lyde: 

«11a) «ballongens tommasse» massen bestemt ved å veie ballongen med alt montert utstyr som angitt i 

flygehåndboken (AFM),» 

c)  Nr. 40 skal lyde: 

«40) «avtale om leie av luftfartøy uten besetning» en avtale mellom foretak som fastsetter at luftfartøyet flys i 

henhold til leiers godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) eller, for annen kommersiell virksomhet enn 

kommersiell lufttransport, på leiers ansvar,» 

d)  Nytt nr. 117a skal lyde: 

«117a) «fagspesialist» en person som er utpekt av luftfartøyoperatøren eller en tredjepart, eller som opptrer som et 

foretak, og som utfører arbeid på bakken direkte tilknyttet en spesialisert oppgave eller utfører spesialiserte 

oppgaver om bord eller fra luftfartøyet,» 

e)  Nr. 120 skal lyde: 

«120) «nyttelast» samlet masse av passasjerer, bagasje, last og spesialutstyr om bord, herunder, unntatt for ballonger, 

eventuell ballast,» 

f)  Nr. 127 skal lyde: 

«127) «avtale om leie av luftfartøy med besetning» en avtale 

— ved kommersiell lufttransport, mellom luftfartsselskaper som fastsetter at luftfartøyet flys i henhold til 

utleiers AOC, eller 

— ved annen kommersiell virksomhet enn kommersiell lufttransport, mellom luftfartsselskaper som fastsetter 

at luftfartøyet flys på utleiers ansvar,» 

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

a)  I ARO.GEN.120 bokstav d) nr. 1) innsettes «, tillatelse til spesialisert operasjon» etter «godkjenning». 

b)  I ARO.GEN.200 bokstav c) innsettes «eller godkjent» etter «sertifisert». 

c)  I ARO.GEN.205 bokstav a) innsettes «, godkjenning av spesialisert operasjon» etter «den første sertifiseringen». 

d)  I ARO.GEN.205 bokstav b) innsettes «, godkjenning» etter «sertifisering». 

e)  I ARO.GEN.220 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i)  Nytt nr. 4a skal lyde:  
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«4a)  prosessen med å godkjenne en kommersiell spesialisert operasjon med høy risiko og løpende tilsyn med en 

godkjenningsinnehaver,» 

ii)  Nr. 7) skal lyde: 

«7)  tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet innenfor medlemsstatens territorium, men som 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller byrået fører tilsyn med, sertifiserer og godkjenner, 

etter avtale mellom disse myndighetene,» 

iii)  I nr. 9 innsettes «eller godkjenning» etter «sertifisering». 

f)  I ARO.GEN.220 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Vedkommende myndighet skal vedlikeholde en liste over alle organisasjonssertifikater og godkjenninger av 

spesialiserte operasjoner den har utstedt, samt alle erklæringer den har mottatt.» 

g)  I ARO.GEN.300 bokstav a) skal nr. 1) og 2) lyde: 

«1)  at gjeldende krav til organisasjoner eller type operasjoner er oppfylt før det utstedes et sertifikat, en godkjenning 

eller en tillatelse, etter hva som er relevant, 

2)  at organisasjoner den har sertifisert, spesialiserte operasjoner den har godkjent, og organisasjoner den har mottatt 

erklæringer fra, fortsatt oppfyller gjeldende krav,» 

h)  I ARO.GEN.305 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  For organisasjoner som avgir erklæring om sin virksomhet til vedkommende myndighet, skal tilsyns-

programmet bygge på organisasjonens egenart, kompleksiteten i dens virksomhet og opplysninger fra tidligere 

tilsyn samt vurdering av risikoer knyttet til den typen virksomhet som utøves. Det skal omfatte revisjoner og 

inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner, etter hva som er relevant.» 

ii)  Ny bokstav d1) skal lyde: 

«d1)  For organisasjoner som innehar godkjenning for spesialiserte operasjoner, skal tilsynsprogrammet utarbeides i 

samsvar med bokstav d), og skal også ta hensyn til tidligere og gjeldende godkjenningsprosess og god-

kjenningens gyldighetstid.» 

i)  I ARO.GEN.350 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Et avvik på nivå 1 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises betydelig manglende 

overholdelse av de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av organisa-

sjonens prosedyrer og håndbøker, av vilkårene for en godkjenning, et sertifikat eller en godkjenning for 

spesialiserte operasjoner eller av innholdet i en erklæring som senker sikkerhetsnivået eller utgjør en alvorlig fare 

for flysikkerheten.» 

j)  I ARO.GEN.350 bokstav d) nr. 2) og 3) innsettes «eller tillatelsen til spesialiserte operasjoner» etter «organisasjonens 

sertifikat».  
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k)  I ARO.GEN.350 skal bokstav c) lyde: 

«c)  Et avvik på nivå 2 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises manglende overholdelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av organisasjonens prosedyrer og 

håndbøker, av vilkårene for en godkjenning, et sertifikat eller en godkjenning for spesialiserte operasjoner eller av 

innholdet i en erklæring som kan senke sikkerhetsnivået eller utgjøre en fare for flysikkerheten.» 

l)  I ARO.GEN.350 bokstav d) nr. 1) innsettes «, godkjenningen av spesialiserte operasjoner» etter «sertifikatet». 

m)  I ARO.GEN.350 bokstav e) innsettes «eller godkjent» etter «organisasjon som er sertifisert». 

n)  I ARO.GEN.355 bokstav a) erstattes henvisningen til forordning (EU) nr. 290/2012 med en henvisning til forordning 

(EU) nr. 1178/2011. 

o)  ARO.GEN.360 tilføyes som følger: 

«ARO.GEN.360 Avvik og håndhevingstiltak — alle operatører 

 Dersom det ved tilsyn eller på annen måte finnes bevis for at en operatør som er underlagt kravene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, ikke oppfyller gjeldende krav, skal vedkommende myndighet som 

fastslo den manglende overholdelsen, treffe alle håndhevingstiltak som er nødvendig for å hindre at slik manglende 

overholdelse fortsetter.» 

p)  I ARO.OPS.100 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Vedkommende myndighet kan fastsette spesifikke driftsbegrensninger. Slike begrensninger skal dokumenteres i 

driftsspesifikasjonene. 

q)  I KAPITTEL OPS skal nytt AVSNITT Ia lyde: 

«AVSNITT Ia 

Godkjenning av kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko 

ARO.OPS.150 Godkjenning av kommersielle spesialiserte operasjoner med høy risiko 

a)  Ved mottak av en søknad om utstedelse av godkjenning for spesialiserte operasjoner med høy risiko skal 

operatørens vedkommende myndighet gjennomgå operatørens risikovurderingsdokumentasjon og standardiserte 

driftsprosedyrer (SOP), knyttet til én eller flere planlagte operasjoner og utarbeidet i samsvar med de relevante 

kravene i vedlegg VIII (del-SPO). 

b)  Når operatørens vedkommende myndighet er tilfreds med risikovurderingen og SOP, skal den utstede 

godkjenningen som fastsatt i tillegg VI. Godkjenningen kan utstedes for et begrenset eller ubegrenset tidsrom. På 

hvilke vilkår en operatør godkjennes til å foreta én eller flere kommersielle spesialiserte operasjoner med høy 

risiko, skal angis i godkjenningen. 

c)  Ved mottak av en søknad om endring av godkjenningen skal operatørens vedkommende myndighet overholde 

bokstav a) og b). Den skal fastsette vilkårene for operatørens drift mens endringen pågår, med mindre ved-

kommende myndighet beslutter at godkjenningen må oppheves midlertidig. 

d)  Ved mottak av en søknad om fornyelse av godkjenningen skal operatørens vedkommende myndighet overholde 

bokstav a) og b). Den kan ta hensyn til tidligere godkjenningsprosess og tilsyn.  
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e)  Med forbehold for eventuelle håndhevingstiltak skal operatørens vedkommende myndighet dersom operatøren 

gjennomfører endringer uten å framlagt en endret risikovurdering og SOP, suspendere, begrense eller tilbakekalle 

godkjenningen. 

f)  Ved mottak av en søknad om utstedelse av godkjenning av en grensekryssende spesialisert operasjon med høy 

risiko over skal operatørens vedkommende myndighet gjennomgå operatørens risikovurderingsdokumentasjon og 

standardiserte driftsprosedyrer (SOP) i samarbeid ved vedkommende myndighet på det stedet der operasjonen 

planlegges foretatt. Når begge myndigheter er tilfreds med risikovurderingen og SOP, skal operatørens 

vedkommende myndighet utstede godkjenningen. 

ARO.OPS.155 Avtaler om leie av luftfartøy 

a)  Vedkommende myndighet skal godkjenne en avtale om leie av luftfartøy som involverer et luftfartøy registrert i et 

tredjeland eller en operatør i et tredjeland, dersom SPO-operatøren har dokumentert samsvar med ORO.SPO.100. 

b)  Godkjenningen for en avtale om leie av luftfartøy uten besetning skal suspenderes eller tilbakekalles dersom 

luftdyktighetsbeviset for luftfartøyet suspenderes eller tilbakekalles.» 

r)  I ARO.OPS.200 bokstav b) nr. 2) innsettes «og spesialiserte operasjoner» etter «ikke-kommersiell drift». 

s)  ARO.OPS.210 skal lyde: 

«ARO.OPS.210 Bestemmelse av avstand eller lokalområde 

Vedkommende myndighet kan bestemme en avstand eller et lokalområde med hensyn til operasjoner.» 

t)  I kapittel OPS skal nytt avsnitt III lyde: 

«AVSNITT III 

Tilsyn med operasjoner 

ARO.OPS.300 Introduksjonsflyginger 

Vedkommende myndighet kan fastsette ytterligere vilkår for introduksjonsflyginger utført i samsvar med del-NCO på 

medlemsstatens territorium. Slike vilkår skal sikre at operasjonene utføres på en sikker måte og er forholdsmessige.» 

u)  I tillegg I 

i)  endres undertittelen til «(Godkjenningsskjema for lufttransportoperatører)», 

ii)  utgår ordene «Kommersielle spesialiserte luftfartoperasjoner (SPO)» og fotnote 2. 

v)  I tillegg II utgår det gjentatte ordet «Start», og fotnote 10 skal lyde: 

«10)  Sett inn relevant kategori presisjonsinnflyging: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB eller 

CAT IIIC. Sett inn minste rullebanesikt (RVR) i meter og beslutningshøyde (DH) i fot. Bruk én linje for hver 

oppførte innflygingskategori.» 

w)  I tillegg V tilføyes «Spesialiserte operasjoner» under «Ikke-kommersiell drift». 

x)  Nytt tillegg VI skal lyde:  
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«Tillegg VI 

GODKJENNING AV KOMMERSIELLE SPESIALISERTE LUFTFARTSOPERASJONER MED HØY RISIKO 

Utstedende myndighet(1): 

Godkjenning nr.(2): 

Operatørens navn(3): 

Operatørens adresse(4): 

Telefon(5): 

Faks: 

E-post: 

Luftfartøymodell og registreringsmerker(6): 

Godkjente spesialiserte operasjoner(7): 

Godkjent driftsområde eller operasjonssted(8): 

Særlige begrensninger(9): 

Ved dette sertifikatet bekreftes at ……………………. er godkjent til å drive kommersiell(e) spesialisert(e) luftfartsoperasjon(er) i 

samsvar med denne godkjenningen, operatørens standardiserte driftsprosedyrer, vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og 

dens gjennomføringsregler.  

Utstedelsesdato(10): Navn og underskrift(11): 

Tittel:  

EASA-skjema 151 utgave 1 

(1) Vedkommende myndighets navn og kontaktopplysninger. 

(2) Sett inn tilknyttet godkjenningsnummer. 

(3) Sett inn operatørens registrerte navn og operatørens handelsnavn, dersom de er forskjellige. Sett inn «DBA» foran handelsnavnet (for «Doing 

business as»). 

(4) Adressen til operatørens hovedforetak. 

(5) Telefon- og faksnummer til operatørens hovedforetak, også landkoden. E-postadresse skal angis dersom tilgjengelig. 

(6) Sett inn CAST-betegnelsen (Commercial Aviation Safety Team) eller ICAO-betegnelsen for luftfartøyets fabrikat, modell og serie, eller 

referanseserie, dersom en serie har fått en betegnelse (f.eks. Boeing-737-3K2 eller Boeing-777-232). CAST/ICAO-taksonomien er å tilgjengelig 

på http://www.intlaviationstandards.org/H. 

 Registreringsmerkene bør stå oppført enten i listen over særlige godkjenninger eller i driftshåndboken. I sistnevnte tilfelle skal det i listen over 

særlige godkjenninger vises til motsvarende side i driftshåndboken. 

(7) Angi type operasjon, f.eks. landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon og patruljering, reklameflyging.  

(8) Oppføring av geografisk(e) område(r) eller sted(er) for godkjent drift (etter geografiske koordinater eller flygeinformasjonsregion eller nasjonale 

eller regionale grenser).  

(9) Oppføring av gjeldende særlige begrensninger (f.eks. bare VFR, bare dag osv.). 

(10) Utstedelsesdato for godkjenningen (dd-mm-åååå). 

(11) Tittel, navn og underskrift av vedkommende myndighets representant. I tillegg kan godkjenningen forsynes med et offisielt stempel. 

 

http://www.intlaviationstandards.org/H
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3)  I vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 748/2012(1). 

b)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 290/2012 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

c)  ORO.GEN.005 skal lyde: 

«I dette vedlegget fastlegges krav som skal oppfylles av et luftfartsselskap som driver 

a)  kommersiell lufttransport (CAT), 

b)  kommersielle spesialiserte operasjoner, 

c)  ikke-kommersielle operasjoner med komplekst, motordrevet luftfartøy, 

d)  ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekst, motordrevet luftfartøy.» 

d)  I ORO.GEN.105 innsettes «eller godkjenning for spesialisert operasjon» etter «sertifiseringsplikt». 

e)  I ORO.GEN.110 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Operatøren er ansvarlig for at luftfartøyet brukes i samsvar med vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 og 

eventuelt de relevante kravene i dette vedlegget og dens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) eller 

godkjenning for spesialisert operasjon (SPO-godkjenning) eller erklæring.» 

f)  I ORO.GEN.110 bokstav c) innsettes «eller SPO-godkjenning» etter «sertifikat». 

g)  I ORO.GEN.110 skal ny bokstav k) lyde: 

«k)  Uten hensyn til bokstav j) skal operatøren av et seilfly eller en ballong, eller ved flyginger som starter og lander 

på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om dagen, med 

i)  enmotors propelldrevne fly med en største sertifiserte startmasse på 5 700 kg eller mindre og en MOPSC på 5 

eller mindre, eller 

ii)  ikke-komplekse enmotors motordrevne helikoptre med en MOPSC på 5 eller mindre, 

sikre at flygebesetningen har fått hensiktsmessig opplæring eller orientering som gjør dem i stand til å gjenkjenne 

udeklarert gods som passasjerer bringer om bord, eller som fraktes som last.» 

h)  I ORO.GEN.115 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: «Søknad om godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC)» 

ii)  I bokstav a) endres «godkjenningssertifikat» til «godkjenningssertifikat for luftfartsselskap».  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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i)  I ORO.GEN.120 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Dersom en operatør som er underlagt SPO-godkjenning, ønsker å bruke alternative samsvarskriterier, skal den 

oppfylle kravene i bokstav b) når slike alternative samsvarskriterier påvirker de standardiserte driftsprosedyrene 

som inngår i godkjenningen, og i bokstav c) for den delen av organisasjon og operasjon den har avgitt en 

erklæring for.» 

j)  Overskriften i ORO.GEN.125 skal lyde: «Vilkår for godkjenning og rettigheter for en innehaver av et 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC)». 

k)  Overskriften i ORO.GEN.130 skal lyde: «Endringer knyttet til en innehaver av et godkjenningssertifikat for 

luftfartsselskap (AOC)». 

l)  Overskriften i ORO.GEN.135 skal lyde: «Fortsatt gyldighet for et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap 

(AOC)». 

m)  I ORO.GEN.140 bokstav a) innsettes «eller SPO-godkjennes» etter «sertifiseres». 

n)  I ORO.GEN.140 bokstav b) innsettes «, ved kommersiell lufttransport,» etter «Adgang til luftfartøyet nevnt i bokstav 

a) skal». 

o)  ORO.GEN.205 skal lyde: 

«ORO.GEN.205 Virksomhet som omfattes av en underleverandøravtale 

a)  Operatøren skal ved underleveranse eller kjøp av en del av dens virksomhet sikre at den tjenesten eller det 

produktet som er satt ut eller kjøpt, oppfyller gjeldende krav. 

b)  Dersom den sertifiserte operatøren eller innehaveren av en SPO-godkjenning setter ut en del av sin virksomhet til 

en organisasjon som ikke selv er sertifisert eller godkjent i samsvar med denne delen til å utføre slik virksomhet, 

skal denne organisasjonen arbeide under operatørens godkjenning. Organisasjonen som er oppdragsgiver, skal 

sikre at vedkommende myndighet får tilgang til organisasjonen som yter underleveransen, for å fastslå om 

gjeldende krav fortsatt oppfylles.» 

p)  [Denne endringen berører ikke den norske språkversjonen.] 

q)  I ORO.AOC.100 skal bokstav b) og c) lyde: 

«b)  Operatøren skal gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

1)  Søkerens offisielle navn og firma, besøksadresse og postadresse. 

2)  En beskrivelse av foreslått drift, herunder type(r) og antall luftfartøyer som skal brukes. 

3)  En beskrivelse av ledelsessystemet, herunder organisasjonsstruktur. 

4)  Navn på ansvarlig leder. 

5)  Navn på de utnevnte personene som påkrevd i ORO.AOC.135 bokstav a) samt deres kvalifikasjoner og 

erfaring,. 

6)  En kopi av driftshåndboken som kreves i ORO.MLR.100. 

7)  En erklæring om at all dokumentasjon som er sendt til vedkommende myndighet, er kontrollert av søkeren og 

funnet å oppfylle gjeldende krav.  
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c)  Søkere skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet at 

1)  de oppfyller alle gjeldende krav i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, dette vedlegget, vedlegg IV 

(del-CAT) og vedlegg V (del-SPA) til denne forordningen, 

2)  alle luftfartøyer som er i drift, har luftdyktighetsbevis i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, og 

3)  deres organisasjon og administrasjon er egnet og hensiktsmessig ut fra driftens størrelse og omfang.» 

r)  I ORO.AOC.125 bokstav a) nr. 1) punkt ii) endres «kommersiell» til «kommersiell lufttransport». 

s)  I ORO.DEC.100 skal første punktum lyde: 

«En operatør av et komplekst motordrevet luftfartøy som deltar i ikke-kommersielle operasjoner eller ikke-kom-

mersielle spesialiserte operasjoner, og kommersielle spesialiserte operatører skal» 

t)  Etter KAPITTEL DEC — ERKLÆRING skal nytt kapittel lyde: 

«KAPITTEL SPO 

KOMMERSIELLE SPESIALISERTE LUFTFARTSOPERASJONER 

ORO.SPO.100 Felles krav til kommersielle spesialiserte operatører 

a)  En kommersiell spesialisert operatør skal i tillegg til ORO.DEC.100 også oppfylle kravene i ORO.AOC.135, 

ORO.AOC.140 og ORO.AOC.150. 

b)  Luftfartøyet skal ha et luftdyktighetsbevis i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 eller leies i samsvar med 

bokstav c). 

c)  En kommersiell spesialisert operatør skal innhente forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet og oppfylle 

følgende krav: 

1)  Ved leie med besetning av et luftfartøy fra en operatør i et tredjeland: 

i)  Sikkerhetsstandardene til tredjelandsoperatøren med hensyn til kontinuerlig luftdyktighet og 

luftfartsoperasjoner tilsvarer de gjeldende kravene fastsatt ved forordning (EF) nr. 2042/2003 og denne 

forordningen. 

ii)  Luftfartøyet til tredjelandsoperatøren har et standard luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med 

ICAO-vedlegg 8. 

iii)  Varigheten av leie med besetning er ikke lengre enn sju måneder i noen sammenhengende tolv-

månedersperiode. 

2)  Ved leie uten besetning av et luftfartøy registrert i et tredjeland: 

i)  Det er påvist et driftsmessig behov som ikke kan oppfylles ved leie av et luftfartøy som er registrert i EU. 

ii)  Varigheten av leie uten besetning er ikke lengre enn sju måneder i noen sammenhengende tolv-

månedersperiode. 

iii)  Det er sikret at de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 2042/2003 er oppfylt.  



Nr. 49/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

iv)  Luftfartøyet er utstyrt i samsvar med vedlegg VIII [del-SPO]. 

ORO.SPO.110 Godkjenning av kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner med høy risiko 

a)  En kommersiell spesialisert operatør skal søke om og innhente en godkjenning utstedt av vedkommende 

myndighet før operatøren begynner en kommersiell spesialisert luftfartsoperasjon med høy risiko 

1)  som utføres over et område der sikkerheten til tredjeparter på bakken sannsynligvis settes i fare dersom det 

oppstår en nødssituasjon, eller 

2) som, som fastslått av vedkommende myndighet på det stedet der operasjonen foretas, på grunn av sin egenart 

og lokalmiljøet der den foretas, medfører høy risiko, særlig overfor tredjeparter på bakken. 

b)  Operatøren skal gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

1)  Søkerens offisielle navn og firma, besøksadresse og postadresse. 

2)  En beskrivelse av ledelsessystemet, herunder organisasjonsstruktur. 

3)  En beskrivelse av foreslått drift, herunder type(r) og antall luftfartøyer som skal brukes. 

4)  Risikovurderingsdokumentasjonen og tilhørende standardiserte driftsprosedyrer, fastsatt ved SPO.OP.230. 

5)  En erklæring om at all dokumentasjon som er sendt til vedkommende myndighet, er kontrollert av operatøren 

og funnet å oppfylle gjeldende krav. 

c)  Søknaden om en godkjenning eller endring av den skal gjøres i en form og på en måte som er fastsatt av 

vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler. 

ORO.SPO.115 Endringer 

a)  Enhver endring som påvirker virkeområdet til godkjenningen eller de godkjente operasjonene, krever 

forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. Enhver endring som ikke er omfattet av den første 

risikovurderingen, krever at det framlegges en endret risikovurdering og standardisert driftsprosedyre (SOP) til 

vedkommende myndighet. 

b)  Søknaden om endring av en godkjenning skal inngis før en slik endring skjer, for å gjøre vedkommende myndighet 

i stand til å fastslå om det fortsatt foreligger samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, og for om nødvendig å endre godkjenningen. Operatøren skal gi vedkommende myndighet 

all relevant dokumentasjon. 

c)  Endringen skal gjennomføres først når det er mottatt en formell godkjenning fra vedkommende myndighet i 

samsvar med ARO.OPS.150. 

d)  Operatøren skal i forbindelse med slike endringer drive virksomhet på de vilkårene som er fastsatt av 

vedkommende myndighet, etter hva som er relevant. 

ORO.SPO.120 Fortsatt gyldighet 

a)  En operatør som innehar en godkjenning for en spesialisert luftfartsoperasjon, skal overholde virkeområdet og 

rettighetene definert i godkjenningen.  
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b)  Operatørens godkjenning er fortsatt gyldig, forutsatt at 

1)  operatøren fortsatt oppfyller de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

regler, idet det tas hensyn til bestemmelsene knyttet til håndteringen av avvikene som angitt under 

ORO.GEN.150, 

2)  vedkommende myndighet gis tilgang til operatøren som definert i ORO.GEN.140 for å fastslå fortsatt samsvar 

med de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, og 

3)  godkjenningen ikke gis avkall på eller tilbakekalles. 

c)  Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal den omgående sendes tilbake til vedkommende 

myndighet.» 

u)  I ORO.MLR.100 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Innholdet i driftshåndboken skal gjenspeile kravene angitt i dette vedlegget, vedlegg IV (del-CAT), vedlegg V 

(del-SPA), vedlegg VI (del-NCC) og vedlegg VIII (del-SPO), alt etter hva som er relevant, og skal ikke være i 

strid med vilkårene i driftsspesifikasjonene i godkjenningssertifikatet for luftfartsselskaper (AOC), i SPO-

godkjenningen eller i erklæringen og listen over særlige godkjenninger, alt etter hva som er relevant.» 

v)  I ORO.MLR.100 skal ny bokstav g1) lyde: 

«g1)  For innehavere av SPO-godkjenning skal det ved enhver endring tilknyttet de godkjente standardiserte 

driftsprosedyrene innhentes forhåndsgodkjenning før endringen trer i kraft.» 

w)  I ORO.MLR.100 bokstav h) innsettes «og g1)» etter «uten hensyn til bokstav g)». 

x)  I ORO.MLR.101 skal første punktum lyde: 

«Bortsett fra for operasjoner med enmotors propelldrevne fly med en MOPSC på 5, eller enmotors ikke-komplekse 

helikoptre med en MOPSC på 5, som starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om 

dagen, og for operasjoner med seilfly og ballonger, skal hovedstrukturen i driftshåndboken være som følger:» 

y)  I ORO.MLR.115 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Følgende dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år: 

1)  For CAT-operatører, dokumentasjon for de formene for virksomhet som er nevnt i ORO.GEN.200. 

2)  For operatører som har avgitt erklæring, en kopi av operatørens erklæring, nærmere opplysninger om 

godkjenninger som innehas, og driftshåndbok. 

3)  For innehavere av SPO-godkjenninger, i tillegg til bokstav a) nr. 2, dokumentasjon knyttet til risikovur-

deringen foretatt i samsvar med SPO.OP.230 og tilhørende standardiserte driftsprosedyrer.» 

z)  I ORO.MLR.115 bokstav b) nr. 4) tilføyes «, dersom relevant» etter «farlig gods». 

aa)  I ORO.SEC.100.A skal overskriften lyde: 

«ORO.SEC.100.A Sikkerhet i førerkabinen — fly»  
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ab)  I ORO.SEC.100.H skal overskriften lyde: 

«ORO.SEC.100.H Sikkerhet i førerkabinen — helikoptre» 

ac)  ORO.FC.005 skal lyde: 

«ORO.FC.005 Virkeområde 

I dette kapittelet fastsettes krav som operatøren skal oppfylle med hensyn til flygebesetningens opplæring, erfaring og 

kvalifikasjoner, og det omfatter følgende: 

a)  AVSNITT 1, der det er angitt felles krav som gjelder for både ikke-kommersielle operasjoner med komplekse 

motordrevne luftfartøyer og enhver kommersiell virksomhet. 

b)  AVSNITT 2, der det er angitt tilleggskrav som gjelder for kommersiell lufttransport, bortsett fra 

1)  kommersiell lufttransport med seilfly eller ballonger, eller 

2)  kommersiell lufttransport med passasjerer som flys i henhold til visuellflygeregler (VFR) om dagen, som 

starter og slutter på samme flyplass eller operasjonssted og innenfor et lokalområde angitt av vedkommende 

myndighet, med 

— enmotors propelldrevne fly med en største sertifiserte startmasse på 5 700 kg eller mindre, og en MOPSC 

på 5, eller 

— enmotors ikke-komplekse motordrevne helikoptre med en MOPSC på 5. 

c)  AVSNITT 3, der det er angitt tilleggskrav til kommersielle spesialiserte operasjoner, og til de formene for 

virksomhet som er nevnt i bokstav b) nr. 1) og 2).» 

ad)  I ORO.FC.105 gjøres følgende endringer: 

i)  I bokstav c) første punktum endres innledningsvis «Fartøysjefen» til «Ved kommersielle operasjoner med fly og 

helikoptre gjelder det at fartøysjefen». 

ii)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  Bokstav c) får ikke anvendelse på 

1)  fly i ytelsesklasse B som er involvert i kommersiell lufttransport i henhold til VFR om dagen, og 

2)  kommersiell lufttransport med passasjerer som flys i henhold til VFR om dagen, som starter og slutter på 

samme flyplass eller operasjonssted eller innenfor et lokalområde angitt av vedkommende myndighet, 

med motordrevne, ikke-komplekse enmotors helikoptre med en MOPSC på 5.» 

ae)  I ORO.FC.145 skal bokstav c) lyde: 

«c)  For kommersiell lufttransport skal opplærings- og kontrollprogrammer, herunder studieplaner og bruk av 

individuelle opplæringsinnretninger for flysimulering (FSTD), godkjennes av vedkommende myndighet.» 
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af)  Etter ORO.FC.H.250 skal nytt AVSNITT 3 lyde: 

«AVSNITT 3 

Tilleggskrav til kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner og kommersiell lufttransport nevnt i  

ORO.FC.005 bokstav b) nr. 1) og 2) 

ORO.FC.330 Periodisk opplæring og kontroll — operatørens ferdighetskontroll 

a)  Alle flygebesetningsmedlemmer skal gjennomgå operatørens ferdighetskontroller for å demonstrere sin 

kompetanse i utførelsen av prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner; dette 

omfatter de relevante aspektene i forbindelse med de spesialiserte oppgavene som er beskrevet i denne 

driftshåndboken. 

b)  Det skal tas behørig hensyn når operasjoner gjennomføres i henhold til IFR eller om natten. 

c)  Gyldighetstiden for operatørens ferdighetskontroll er tolv kalendermåneder. Gyldighetstiden løper fra utgangen av 

den måneden kontrollen ble gjennomført. Dersom operatørens ferdighetskontroll er gjennomført innenfor de tre 

siste månedene av gyldighetstiden, løper den nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen.» 

ag)  I ORO.CC.100 bokstav a) andre punktum endres «Minst ett kabinbesetningsmedlem skal» til «Unntatt for ballonger 

skal minst ett kabinbesetningsmedlem». 

ah)  Tillegg I skal lyde:  
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Tillegg I 

ERKLÆRING 

i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner 

Operatør 

Navn: 

Stedet der operatøren er etablert eller bosatt, og stedet operasjonene ledes fra: 

Ansvarlig leders navn og kontaktopplysninger: 

Organisasjon for styring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med forordning (EF) nr. 2042/2003 

Organisasjonens navn og adresse og godkjenningens referansenummer (i henhold til EASA-skjema 14) 

Drift av luftfartøy 

Dato for driftsstart/dato da endringen får anvendelse:  

Type(r) drift: 

 Del-NCC: (angi om det er passasjerer og/eller last) 

 Del-SPO: (angi hvilken type virksomhet) 

Type(r) luftfartøy, registrering(er) og hovedbase: 

Nærmere opplysning om godkjenninger som innehas (liste over særlige godkjenninger vedlegges erklæringen dersom det er 

relevant) 

Nærmere opplysninger om godkjenninger for spesialiserte operasjoner som innehas (godkjenninger vedlegges dersom relevant) 

Liste over alternative samsvarskriterier, med henvisning til de akseptable samsvarskriteriene de erstatter (vedlegges 

erklæringen) 

Erklæringer 

 Dokumentasjonen vedrørende ledelsessystemet, herunder driftshåndboken, avspeiler gjeldende krav i del-ORO, del-NCC, 

del-SPO og del-SPA. 

Alle flyginger vil bli gjennomført i samsvar med de prosedyrene og instruksene som er angitt i driftshåndboken.  

 Alle luftfartøyer som er i drift, har gyldig luftdyktighetsbevis og er i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. 

 Alle medlemmer av flygebesetningen og kabinbesetningen, alt etter hva som er relevant, har opplæring i samsvar med 

gjeldende krav.  

 (Dersom relevant) 

Operatøren har gjennomført og godtgjort samsvar med en offisielt anerkjent industristandard. 

Henvisning til standarden:  

Sertifiseringsorgan: 

Dato for siste samsvarskontroll:  

 Eventuelle driftsendringer av betydning for opplysningene i denne erklæringen vil bli meldt til vedkommende myndighet. 

 Operatøren bekrefter at opplysningene i erklæringen er riktige.  

Dato samt ansvarlig leders navn og underskrift» 
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4)  I vedlegg IV til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 748/2012. 

b)  Nytt kapittel CAT.GEN.105 skal lyde: 

«CAT.GEN.105 Turmotorseilfly, motordrevne seilfly og hybridballonger 

a)  Motordrevne seilfly, med unntak av turmotorseilfly, skal flys og være utstyrt i samsvar med de kravene som får 

anvendelse på seilfly. 

b)  Turmotorseilfly (TMG) skal brukes i samsvar med kravene til 

1)  fly, når de er motordrevne, og 

2)  seilfly, når de flys uten bruk av motor. 

c)  Turmotorseilfly skal være utstyrt i samsvar med de kravene som får anvendelse på fly, med mindre noe annet er 

angitt i CAT.IDE.A. 

d)  Hybridballonger skal flys i samsvar med kravene til varmluftsballonger.» 

c)  CAT.GEN.MPA.180 bokstav a) nr. 5) og 6) skal lyde: 

«5)  en bekreftet kopi av godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC), herunder en engelsk oversettelse når 

AOC er utstedt på et annet språk, 

6)  driftsspesifikasjoner som er relevante for luftfartøytypen, utstedt sammen med AOC, herunder en engelsk 

oversettelse når driftsspesifikasjonene er utstedt på et annet språk,» 

d)  I KAPITTEL A – GENERELLE KRAV skal nytt AVSNITT 2 lyde: 

«AVSNITT 2 

Ikke-motordrevne luftfartøyer 

CAT.GEN.NMPA.100 Fartøysjefens ansvar 

a)  Fartøysjefen 

1)  har ansvaret for sikkerheten til alle besetningsmedlemmer og passasjerer om bord fra det øyeblikk fartøysjefen 

kommer om bord i luftfartøyet, til fartøysjefen forlater luftfartøyet idet flygingen avsluttes, 

2)  har ansvaret for driften av og sikkerheten for luftfartøyet 

i)  for ballonger, fra det øyeblikk ballonghylsteret begynner å fylles med luft, til det er tømt, med mindre 

fartøysjefen har delegert ansvaret til en annen kvalifisert person under påfyllingen til fartøysjefen 

kommer, som angitt i driftshåndboken, 

ii)  for seilfly, fra det øyeblikk startprosedyren starter, til seilflyet står stille etter at flygingen er avsluttet, 

3)  har myndighet til å gi alle kommandoer og treffe alle egnede tiltak for å ivareta sikkerheten for luftfartøyet og 

personer og/eller eiendom som fraktes med det, i samsvar med nr. 7.c. i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008,  
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4)  har myndighet til å nekte å ta med og til å bortvise enhver person som kan utgjøre en potensiell fare for 

sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord, 

5)  skal nekte en person adgang om bord i luftfartøyet dersom vedkommende synes å være under påvirkning av 

alkohol eller narkotika i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til fartøyet eller de om bord settes i 

fare, 

6)  skal sikre at alle passasjerer har fått sikkerhetsorientering, 

7)  skal sikre at alle driftsprosedyrer og kontrollister overholdes i samsvar med driftshåndboken, 

8)  skal sikre at inspeksjon er utført før flyging i samsvar med kravene i vedlegg I (del-M) til forordning (EF) 

nr. 2042/2003, 

9)  skal forvisse seg om at relevant nødutstyr er lett tilgjengelig for umiddelbar bruk, 

10)  skal oppfylle de relevante kravene i operatørens ordninger for rapportering av hendelser, 

11)  skal overholde alle flyge- og tjenestetidsbegrensninger (FTL) og hvilekrav som er relevante for ved-

kommendes aktiviteter, 

12)  skal ved utførelse av oppgaver for mer enn én operatør 

i)  føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder som nevnt i gjeldende FTL-krav, og 

ii)  gi hver operatør de dataene som er nødvendige for å planlegge aktiviteter i samsvar med gjeldende FTL-

krav. 

b)  Fartøysjefen skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  under påvirkning av psykotrope stoffer eller alkohol, eller dersom vedkommende er uskikket på grunn av skade, 

tretthet, medisinering, sykdom eller andre årsaker, 

2)  før det er gått en rimelig tid etter dypvannsdykking eller blodgiving, 

3)  dersom gjeldende medisinske krav ikke er oppfylt, 

4)  dersom vedkommende er i tvil om sin evne til å utføre sine tildelte oppgaver, eller 

5)  dersom vedkommende vet eller mistenker at vedkommende lider av tretthet som omhandlet i 7.f. i vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at flygingen kan settes i 

fare. 

c)  Fartøysjefen skal i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltak fartøysjefen 

anser som nødvendige etter omstendighetene i samsvar med 7.d. i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008.  

I slike tilfeller kan fartøysjefen av hensyn til sikkerheten avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder. 

d)  Fartøysjefen for en ballong 

1)  er ansvarlig for orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret,  
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2)  skal sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, og 

3)  skal sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy. 

CAT.GEN.NMPA.105 Ekstra besetningsmedlem på ballong 

a)  Når en ballong transporterer mer enn 19 passasjerer, skal minst ett ekstra besetningsmedlem med relevant erfaring 

og opplæring være om bord for å bistå passasjerer i tilfelle en nødssituasjon. 

b)  Det ekstra besetningsmedlemmet skal ikke utføre oppgaver på en ballong 

1)  under påvirkning av psykotrope stoffer eller alkohol, 

2)  dersom vedkommende er uskikket på grunn av skade, tretthet, medisinering, sykdom eller andre årsaker, eller 

3)  før det er gått en rimelig tid etter dypvannsdykking eller blodgiving, 

CAT.GEN.NMPA.110 Fartøysjefens myndighet 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at alle personer som transporteres i luftfartøyet, adlyder alle lovlige 

påbud gitt av fartøysjefen i den hensikt å ivareta sikkerheten for luftfartøy, passasjerer eller eiendeler. 

CAT.GEN.NMPA.115 Felles språk 

Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk. 

CAT.GEN.NMPA.120 Bærbare elektroniske innretninger 

Operatøren skal ikke tillate at noen bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan påvirke ytelsen til 

luftfartøyets systemer og utstyr negativt, om bord i et luftfartøy, og skal treffe alle rimelige tiltak for å forhindre slik 

bruk. 

CAT.GEN.NMPA.125 Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord 

Operatøren skal sikre at det for umiddelbar kommunikasjon til redningssentraler (RCC) til enhver tid finnes lister med 

opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord på alle operatørens luftfartøyer. 

CAT.GEN.NMPA.130 Alkohol og narkotika 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen som er påvirket av alkohol eller narkotika i en grad som 

gjør det sannsynlig at sikkerheten til luftfartøyet eller de om bord settes i fare, får adgang til eller oppholder seg i et 

luftfartøy. 

CAT.GEN.NMPA.135 Trusler mot sikkerheten 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen av vanvare eller uaktsomhet opptrer eller unnlater å opptre 

og dermed 

a)  setter luftfartøyet eller dem som er om bord eller på bakken, i fare, eller 

b)  bidrar til eller tillater at et luftfartøy setter personer eller eiendom i fare.  
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CAT.GEN.NMPA.140 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier, med 

mindre noe annet er angitt: 

1)  Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

2)  Original av registreringsbevis. 

3)  Original av luftdyktighetsbevis (CofA). 

4)  Støysertifikat, dersom det er relevant. 

5)  En kopi av godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC). 

6)  Driftsspesifikasjoner som er relevante for luftfartøytypen, utstedt sammen med AOC, dersom det er relevant. 

7)  Eventuell original av luftfartøyets radiolisens. 

8)  Ansvarsforsikringsbevis. 

9)  Reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet. 

10)  Luftfartøyets tekniske loggbok i samsvar med vedlegg I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, dersom det 

er relevant. 

11)  Eventuelt MEL eller CDL. 

12)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

13)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet kan 

forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

14)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

15)  Opplysninger om søke- og redningstjenester for området der den planlagte flygingen skal finne sted. 

16)  Relevant meldinger til flygere (NOTAM) og orienteringsdokumentasjon til luftfartsinformasjonstjenester 

(AIS). 

17)  Relevant meteorologisk informasjon. 

18)  Eventuelle passasjerlister. 

19)  For seilfly, dokumentasjon for masse og balanse, og for ballonger, dokumentasjon for masse. 

20)  Eventuell driftsreiseplan. 

21)  Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen eller kreves av de statene som er berørt 

av flygingen. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan dokumentene, håndbøkene og opplysningene angitt der oppbevares i service-

kjøretøyet eller på flyplassen eller operasjonsstedet for flyginger som skal 

1)  starte og lande på samme flyplass eller operasjonssted, eller  
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2)  holde seg innenfor et lokalområde som er angitt i driftshåndboken. 

CAT.GEN.NMPA.145 Framlegging av dokumentasjon og registreringer 

Fartøysjefen skal på anmodning fra en person som myndigheten har bemyndiget, framlegge den dokumentasjonen som 

kreves medbrakt om bord, for denne personen innen en rimelig tidsfrist. 

CAT.GEN.NMPA.150 Transport av farlig gods 

a)  Transport av farlig gods er tillatt, med mindre godset 

1)  ikke er underlagt de tekniske retningslinjene for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 

9284-AN/905) i samsvar med del 1 av de nevnte retningslinjene, eller 

2)  medbringes av passasjerer eller besetningsmedlemmer, eller befinner seg i bagasjen, i samsvar med del 8 i de 

tekniske retningslinjene. 

b)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods av vanvare 

medbringes om bord. 

c)  Operatøren skal gi personellet de opplysningene som kreves for at det skal kunne utføre sine oppgaver.» 

e)  I CAT.OP.MPA.151 skal ny bokstav a1) lyde: 

«a1)  Uten hensyn til CAT.OP.MPA.150 bokstav b)–d) skal operatøren med hensyn til operasjoner der ELA2-fly 

starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om dagen, angi minste endelige 

drivstoffreserve i driftshåndboken. Denne minste endelige drivstoffreserven skal ikke være mindre enn den 

mengden som kreves for å fly i 45 minutter.» 

f)  I KAPITTEL B – DRIFTSPROSEDYRER skal nytt AVSNITT 2 lyde: 

«AVSNITT 2 

Ikke-motordrevne luftfartøyer 

CAT.OP.NMPA.100 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

Operatøren skal bruke bare flyplasser og operasjonssteder som er egnet til den eller de aktuelle typene luftfartøy og 

operasjon. 

CAT.OP.NMPA.105 Prosedyrer for støyreduksjon — ballonger og motordrevne seilfly 

Fartøysjefen skal ta hensyn til virkningen av støy fra luftfartøyer, samtidig som det påses at sikkerhet prioriteres 

framfor støyreduksjon. 

CAT.OP.NMPA.110 Drivstoff- eller ballastmengde og planlegging — ballonger 

a)  Operatøren skal sikre at drivstoffet eller ballasten som medbringes, er tilstrekkelig for flygingens planlagte varighet 

pluss en reserve for 30 minutters flyging. 

b)  Beregningen av drivstoff- eller ballastmengde skal bygge på minst følgende driftsforhold for flygingen: 

1)  Data fra ballongprodusenten. 

2)  Forventede masser.  
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3)  Forventede meteorologiske forhold. 

4)  Flysikringstjenestenes prosedyrer og begrensninger. 

c)  Beregningene skal dokumenteres i en driftsreiseplan. 

CAT.OP.NMPA.115 Transport av særlige kategorier av passasjerer (SCP) 

Personer som trenger særlige forhold, særlig bistand og/eller særlige innretninger når de transporteres ved en flyging, 

skal anses som særlige kategorier av passasjerer, og skal befordres under forhold som ivaretar sikkerheten for 

luftfartøyet og dem om bord i henhold til prosedyrer fastsatt av operatøren. 

CAT.OP.NMPA.120 Informasjon til passasjerene 

Operatøren skal sørge for at passasjerene får en sikkerhetsorientering før eller eventuelt under flygingen. 

CAT.OP.NMPA.125 Forberedelse til flyging 

Før flygingen begynner, skal fartøysjefen 

a)  med alle tilgjengelige og rimelige midler forvisse seg om at de anleggene på bakken, herunder kommunikasjons-

utstyr og navigasjonshjelpemidler, som er tilgjengelige og direkte nødvendige under flygingen av hensyn til 

luftfartøyets driftssikkerhet, er egnet til den typen operasjon det dreier seg om, og 

b)  kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger av betydning for den planlagte flygingen. Forberedelse til 

en flyging som ikke gjennomføres i nærheten av avgangsstedet, skal omfatte 

1)  gjennomgåelse av tilgjengelige oppdaterte værrapporter og værvarsler, og 

2)  planlegging av en alternativ prosedyre i tilfelle flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn av 

værforholdene. 

CAT.OP.NMPA.130 Framlegging av ATS-reiseplan 

a)  Dersom en ATS-reiseplan ikke er framlagt fordi det ikke er påkrevd av luftfartsreglene, skal det inngis tilstrekkelig 

informasjon, slik at alarmtjenester kan aktiveres ved behov. 

b)  Ved drift fra et sted der det er umulig å framlegge en ATS-reiseplan, skal fartøysjefen eller operatøren sende ATS-

reiseplanen så snart som mulig etter start. 

CAT.OP.NMPA.135 Sikring av passasjerkabin og cockpit — ballonger 

Fartøysjefen skal før avgang og landing, og når det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten, sikre at 

a)  alt utstyr og all bagasje er tilstrekkelig sikret, og 

b)  nødevakuering fortsatt er mulig. 

CAT.OP.NMPA.140 Røyking om bord 

Det er forbudt å røyke om bord i et seilfly eller en ballong.  
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CAT.OP.NMPA.145 Meteorologiske forhold 

Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en VFR-flyging bare dersom de siste meteorologiske opplysningene viser at 

værforholdene langs ruten og på den planlagte bestemmelsesflyplassen på antatt tidspunkt for bruk vil svare til eller 

være bedre enn gjeldende minstekriterier for VFR-drift. 

CAT.OP.NMPA.150 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

Fartøysjefen kan påbegynne start bare dersom luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan skade luftfartøyets ytelse 

eller styrbarhet utover det som er tillatt i henhold til AFM. 

CAT.OP.NMPA.155 Startforhold 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at været på flyplassen eller operasjonsstedet i henhold til 

tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang. 

CAT.OP.NMPA.160 Simulering av unormale situasjoner under flyging 

Fartøysjefen skal sikre at det ved transport av passasjerer ikke simuleres unormale situasjoner eller nødssituasjoner som 

krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner. 

CAT.OP.NMPA.165 Drivstoff- og ballaststyring under flyging – ballonger 

Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at mengden gjenværende nyttbart drivstoff og ballast under flyging ikke er mindre 

enn det som kreves for å fullføre den planlagte flygingen, pluss den planlagte drivstoffreserven for landing. 

CAT.OP.NMPA.170 Bruk av tilleggsoksygen 

Fartøysjefen skal sikre at flygebesetningsmedlemmer som utfører oppgaver som er viktige for sikker drift av 

luftfartøyet under flyging, bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når trykkhøyden er over 10 000 fot i over 30 minutter, 

og alltid når trykkhøyden er over 13 000 fot. 

CAT.OP.NMPA.175 Innflygings- og landingsforhold 

Før fartøysjefen begynner innflyging med sikte på landing, skal han/hun forvisse seg om at været på den planlagte 

flyplassen eller operasjonsstedet, og forholdene på den overflaten som er planlagt brukt, ifølge de opplysningene som 

foreligger for ham/henne, ikke er til hinder for en sikker innflyging og landing. 

CAT.OP.NMPA.180 Driftsbegrensninger — varmluftsballonger 

a)  En varmluftsballong skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner. 

b)  En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen. 

CAT.OP.NMPA.185 Driftsbegrensninger — seilfly 

Et seilfly skal flys utelukkende om dagen.» 

g)  I CAT.POL.A.240 bokstav b) nr. 4) endres «ORO.OPS» til «ORO.FC». 

h)  I CAT.POL.A.310 skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  Kravene i bokstav a) nr. 3–5, bokstav b) nr. 2 og bokstav c) nr. 2 får ikke anvendelse på VFR-drift om dagen.» 

i)  I CAT.POL.A.405 bokstav b) erstattes henvisningen til CAT.POL.A.405 bokstav b) eller c) med en henvisning til 

CAT.POL.A.400 bokstav b) eller c).  
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j)  I KAPITTEL C — LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER skal nye AVSNITT 4 og 

AVSNITT 5 lyde: 

«AVSNITT 4 

Seilfly 

CAT.POL.S.100 Driftsbegrensninger 

a)  I enhver fase av driften skal seilflyets last, masse og tyngdepunkt (CG) overholde de begrensningene som er angitt i 

AFM, eller i driftshåndboken dersom denne er mer restriktiv. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking, eller kombinasjoner av slike, som angir driftsbegrensningene fastsatt i AFM, 

skal vises i seilflyet. 

CAT.POL.S.105 Veiing 

a)  Operatøren skal sikre at seilflyets masse og CG er blitt bestemt ved faktisk veiing før det tas i bruk. De akkumulerte 

virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og behørig dokumenteres. 

Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Seilflyet skal veies på nytt dersom virkningen av 

endringer på massen og balansen ikke er nøyaktig kjent. 

b)  Veiingen skal gjennomføres av produsenten av seilflyet eller eventuelt i samsvar med forordning (EF)  

nr. 2042/2003. 

CAT.POL.S.110 Ytelse 

Fartøysjefen skal bruke seilflyet bare dersom ytelsen er tilstrekkelig til å overholde gjeldende lufttrafikkregler og 

eventuelle andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet eller flyplassene eller operasjonsstedene som 

benyttes, idet det tas hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart. 

AVSNITT 5 

Ballonger 

CAT.POL.B.100 Driftsbegrensninger 

a)  I enhver fase av driften skal ballongens last og masse overholde de begrensningene som er angitt i AFM, eller i 

driftshåndboken dersom denne er mer restriktiv. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking, eller kombinasjoner av slike, som angir driftsbegrensningene fastsatt i AFM, 

skal vises i ballongen. 

CAT.POL.B.105 Veiing 

a)  Operatøren skal sikre at ballongens masse er blitt bestemt ved faktisk veiing før det tas i bruk. De akkumulerte 

virkningene av endringer og reparasjoner på massen skal tas i betraktning og behørig dokumenteres. Disse 

opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Ballongen skal veies på nytt dersom virkningen av 

endringer på massen ikke er nøyaktig kjent. 

b)  Veiingen skal gjennomføres av produsenten av ballongen eller eventuelt i samsvar med forordning (EF)  

nr. 2042/2003. 

CAT.POL.B.110 System for bestemmelse av massen 

a)  Operatøren av en ballong skal opprette et system som angir hvordan følgende punkter kan bestemmes nøyaktig for 

hver flyging, slik at fartøysjefen kan kontrollere at begrensningene i AFM overholdes: 

1)  Ballongens tommasse.  
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2)  Massen av nyttelasten. 

3)  Massen av drivstoffet eller ballasten. 

4)  Startmasse. 

5)  Lasting av ballongen under tilsyn av fartøysjefen eller kvalifisert personell. 

6)  Utarbeiding og tilgjengeliggjøring av all dokumentasjon. 

b)  Fartøysjefen skal kunne gjengi beregningen av masse basert på elektroniske beregninger. 

c)  Dokumentasjonen av masse skal utarbeides før hver flyging og dokumenteres i en driftsreiseplan. 

CAT.POL.B.115 Ytelse 

Fartøysjefen skal bruke ballongen bare dersom ytelsen er tilstrekkelig til å overholde gjeldende lufttrafikkregler og 

eventuelle andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet eller flyplassene eller operasjonsstedene som 

benyttes, idet det tas hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart.» 

k)  [Denne endringen berører ikke den norske versjonen.] 

l)  I CAT.IDE.A.260 erstattes figur 1 med følgende figur: 

Figur 1 

 

m)  I KAPITTEL D — INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR skal nye AVSNITT 3 og AVSNITT 4 lyde: 

«AVSNITT 3 

Seilfly 

CAT.IDE.S.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med forordning (EU) 

nr. 748/2012 dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde CAT.IDE.S.140, 

3)  benyttes til å overholde CAT.IDE.S.145, eller 

4)  er montert i seilflyet.  
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b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbare lykter. 

2)  Presisjonsur. 

3)  Overlevings- og signalutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre vedlegg, men som bringes med under flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av flyge-

besetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke seilflyets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

CAT.IDE.S.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av seilflyets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for 

den planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre seilflyet skal flys i samsvar med operatørens 

minsteutstyrsliste (MEL). 

CAT.IDE.S.110 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

a)  Seilfly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  For motordrevne seilfly, magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

b)  Seilfly som flys under forhold der seilflyet ikke kan holdes i ønsket høyde uten at det tys til ytterligere ett eller flere 

instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Vertikal hastighet. 

2)  Flygestilling eller sving og krengning. 

3)  Magnetisk kurs. 

CAT.IDE.S.115 Skyflyging — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

Seilfly som driver skyflyging, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

a)  Magnetisk kurs.  
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b)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

c)  Trykkhøyde. 

d)  Angitt flygehastighet. 

e)  Vertikal hastighet. 

f)  Flygestilling eller sving og krengning. 

CAT.IDE.S.120 Seter og sikringsutstyr 

a)  Seilfly skal være utstyrt med 

1)  et sete til hver person om bord og 

2)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen for hvert sete i samsvar med AFM. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal ha ettpunkts utløsermekanisme. 

CAT.IDE.S.125 Tilleggsoksygen 

Seilfly som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 

13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer alltid når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

CAT.IDE.S.130 Flyging over vann 

Fartøysjefen på et seilfly som flys over vann, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en 

nødlanding på vann, og på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

a)  En redningsvest eller tilsvarende individuell flyteinnretning for hver person om bord, som skal bæres eller være 

plassert slik at de er lett tilgjengelige for brukeren fra vedkommendes sete. 

b)  En nødpeilesender (ELT) eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et besetningsmedlem eller en passasjer 

og kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

c)  Utstyr til å sende nødsignaler under en flyging 

1)  over vann utover glideavstand fra land eller 

2)  dersom flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik måte at det ved et uhell vil være 

sannsynlig med en nødlanding på vannet. 

CAT.IDE.S.135 Overlevingsutstyr 

Seilfly som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og redningsutstyr 

som er tilpasset området det skal flys over.  
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CAT.IDE.S.140 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet for 

toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene eller på de frekvensene som oppfyller luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal dersom det kreves i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

CAT.IDE.S.145 Navigasjonsutstyr 

Seilfly skal ha det navigasjonsutstyret som kreves for å kunne fly i samsvar med 

a)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

b)  gjeldende luftromskrav. 

CAT.IDE.S.150 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly være utstyrt med en transponder for sekundær overvåknings-

radar (SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 4 

Ballonger 

CAT.IDE.B.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med forordning (EU) 

nr. 748/2012 dersom de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å bestemme flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde CAT.IDE.B.155, eller 

3)  er montert i ballongen. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbare lykter. 

2)  Presisjonsur. 

3)  Førstehjelpsskrin. 

4)  Overlevings- og signalutstyr. 

5)  Alternativ tennkilde. 

6)  Brannteppe eller brannhemmende dekke. 

7)  Slepeline. 

8)  Kniv.  
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c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i 

henhold til andre vedlegg, men som bringes med under flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene eller dette utstyret, skal ikke brukes av flyge-

besetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke ballongens luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet 

som skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

CAT.IDE.B.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av ballongens instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves 

for den planlagte flygingen, er ute av drift, med mindre ballongen skal flys i samsvar med operatørens minste-

utstyrsliste (MEL). 

CAT.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys, 

b)  belysning for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av 

ballongen, og 

c)  en bærbar lykt. 

CAT.IDE.B.115 Flyging i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Ballonger som flys i henhold til VFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som viser avdriftsretning. 

b)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

2)  Vertikal hastighet, dersom det kreves i AFM. 

3)  Trykkhøyde, dersom det kreves i AFM eller i luftromskravene, eller når høyden må kontrolleres med sikte på 

bruk av oksygen. 

4)  Unntatt for gassballonger, trykket i hver tilførselsledning for brenngass. 

CAT.IDE.B.120 Sikringsutstyr 

Ballonger som har en egen kabin for fartøysjefen, skal være utstyrt med sikringsutstyr for fartøysjefen.  
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CAT.IDE.B.125 Førstehjelpsskrin 

a)  Ballonger skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Et ekstra førstehjelpsskrin skal medbringes i servicekjøretøyet. 

c)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

CAT.IDE.B.130 Tilleggsoksygen 

Ballonger som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 

13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og passasjerer alltid når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

CAT.IDE.B.135 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Varmluftsballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

luftdyktighetsregler. 

CAT.IDE.B.140 Flyging over vann 

Fartøysjefen på en ballong som flys over vann, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en 

nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

a)  En redningsvest for hver person om bord eller tilsvarende individuell flyteinnretning for hver person om bord som 

er under 24 måneder, som skal bæres eller være plassert slik at de er lett tilgjengelige for brukeren fra hans eller 

hennes plass. 

b)  En nødpeilesender (ELT) eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et besetningsmedlem eller en passasjer 

og kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

c)  Signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler. 

CAT.IDE.B.145 Overlevingsutstyr 

Ballonger som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og 

redningsutstyr som er tilpasset området det skal flys over. 

CAT.IDE.B.150 Diverse utstyr 

a)  Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

b)  Varmluftsballonger skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  en innretning som måler og viser drivstoffmengden,  
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3)  et brannteppe eller brannhemmende dekke, og 

4)  en slepeline som er minst 25 m lang. 

c)  Gassballonger skal være utstyrt med 

1)  en kniv og 

2)  en slepeline som er minst 20 m lang laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale. 

CAT.IDE.B.155 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Dersom luftrommet det flys i, krever det, skal ballonger på flygerens stasjon ha utstyr til radiokommunikasjon som 

gir mulighet for toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene eller på de frekvensene som oppfyller 

luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal dersom det kreves i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

CAT.IDE.B.160 Transponder 

Dersom luftrommet det flys i, krever det, skal ballonger være utstyrt med en transponder for sekundær overvåknings-

radar (SSR) med alle nødvendige funksjoner.» 

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

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 748/2012. 

b)  I SPA.GEN.100 bokstav a) nr. 1 endres «operatør av kommersiell lufttransport» til «kommersiell operatør». 

c)  SPA.DG.100 skal lyde: 

«SPA.DG.100 Transport av farlig gods 

Unntatt som fastsatt i vedlegg IV (del-CAT), vedlegg VI (del-NCC), vedlegg VII (del-NCO) og vedlegg VIII (del-SPO) 

skal operatøren foreta lufttransport av farlig gods bare dersom operatøren er godkjent av vedkommende myndighet.» 

6)  I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 965/2012 skal NCC.POL.125 bokstav b) lyde: 

«b)  Unntatt for fly som er utstyrt med turbopropmotorer og har en største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg, skal 

fartøysjefen forsikre seg om at flyet i tilfelle motorsvikt ved start 

1)  kan avbryte starten og stanse innen tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning eller den rullebanen som er 

tilgjengelig, eller 

2)  kan fortsette starten og klare alle hindringer langs flygebanen med tilstrekkelig margin til flyet er i stand til å 

overholde NCC.POL.130.» 

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

a)  Alle henvisninger til forordning (EF) nr. 1702/2003 erstattes med henvisninger til forordning (EU) nr. 748/2012.  
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b)  I NCO.GEN.102 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«Turmotorseilfly, motordrevne seilfly og hybridballonger» 

ii)  Ny bokstav d) skal lyde: 

«d)  Hybridballonger skal flys i samsvar med kravene til varmluftsballonger.» 

c)  Nytt punkt NCO.GEN.103 skal lyde: 

«NCO.GEN.103 Introduksjonsflyginger 

Introduksjonsflygingene nevnt i artikkel 6 nr. 5) bokstav c) i denne forordningen skal når de foretas i samsvar med dette 

vedlegget, 

1)  starte og slutte på samme flyplass eller operasjonssted, unntatt for ballonger og seilfly, 

b)  flys i henhold til VFR om dagen, 

c)  føres tilsyn med av en utnevnt person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og 

d)  oppfylle de andre kravene fastsatt av vedkommende myndighet.» 

d)  NCO.GEN.106 skal lyde: 

«NCO.GEN.106 Fartøysjefens ansvar og myndighet – ballonger 

Fartøysjefen på en ballong skal i tillegg til NCO.GEN.105 

a)  være ansvarlig for orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, 

b)  sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, og 

c)  sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy.» 

e)  I NCO.GEN.135 bokstav a) nr. 10) endres «for den foreslåtte flygeruten» til «for den foreslåtte flygeruten eller det 

området der flygingen planlegges utført,». 

f)  I NCO.OP.110 bokstav c) første punktum innsettes «bare» før «dersom». 

g)  Overskriften i NCO.OP.113 skal lyde: «Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling over land med helikopter» 

h)  I NCO.OP.127 bokstav a) og b) utgår ordet «gass». 

i)  NCO.OP.215 skal lyde: 

«NCO.OP.215 Driftsbegrensninger — varmluftsballonger 

a)  En varmluftsballong skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner. 

b)  En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen.»  
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j)  I NCO.POL.105 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Veiingen skal 

1)  for fly og helikoptre utføres av luftfartøyets produsent, eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, og 

2)  for seilfly og ballonger utføres av luftfartøyets produsent eller eventuelt i samsvar med kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2042/2003.» 

k)  NCO.IDE.B.110 skal lyde: 

«NCO.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys, 

b)  belysning for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av 

ballongen, og 

c)  en bærbar lykt.» 

l)  NCO.IDE.B.125 skal lyde: 

«NCO.IDE.B.125 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Varmluftsballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner.» 

m)  NCO.IDE.B.140 skal lyde: 

«NCO.IDE.B.140 Diverse utstyr 

a)  Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

b)  Varmluftsballonger skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  en innretning som måler og viser drivstoffmengden, 

3)  et brannteppe eller brannhemmende dekke, og 

4)  en slepeline som er minst 25 m lang. 

c)  Gassballonger skal være utstyrt med 

1)  en kniv og 

2)  en slepeline som er minst 20 m lang laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale.»  
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n)  Nytt KAPITTEL E skal lyde: 

«KAPITTEL E 

SÆRLIGE KRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

NCO.SPEC.100 Virkeområde 

I dette kapittelet fastlegges de særlige kravene som fartøysjefen skal oppfylle ved ikke-kommersielle spesialiserte 

operasjoner med ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer. 

NCO.SPEC.105 Kontrolliste 

a)  Før en spesialisert operasjon påbegynnes, skal fartøysjefen foreta en risikovurdering ved å vurdere kompleksiteten 

til aktiviteten for å bestemme hvilke farer og tilhørende risikoer som operasjonen innebærer, samt fastlegge 

risikoreduserende tiltak. 

b)  En spesialisert operasjon skal utføres i samsvar med en kontrolliste. På grunnlag av risikovurderingen skal 

fartøysjefen utarbeide en slik kontrolliste som er hensiktsmessig for den spesialiserte aktiviteten og det luftfartøyet 

som skal brukes, idet det tas hensyn til alle avsnitt i dette kapittelet. 

c)  Kontrollisten som er relevant for oppgavene til fartøysjefen, besetningsmedlemmene og fagspesialistene, skal være 

lett tilgjengelig på hver flyging. 

d)  Kontrollisten skal ved behov jevnlig gjennomgås og ajourføres.  

NCO.SPEC.110 Fartøysjefens ansvar og myndighet 

Dersom besetningsmedlemmer eller fagspesialister deltar i operasjonen, skal fartøysjefen 

a)  sikre at besetningsmedlemmer og fagspesialister overholder bestemmelsene i NCO.SPEC.115 og NCO.SPEC.120, 

b)  ikke påbegynne en flyging dersom et besetningsmedlem eller en fagspesialist er ute av stand til å utføre sine 

oppgaver, for eksempel på grunn av skade, sykdom, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, 

c)  ikke fortsette flygingen forbi nærmeste flyplass eller operasjonssted der værforholdene tillater landing, dersom et 

besetningsmedlem eller en fagspesialist har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver, for eksempel på 

grunn av tretthet, sykdom eller oksygenmangel, 

d)  sikre at besetningsmedlemmer og fagspesialister overholder lover, forskrifter og prosedyrer i de statene der 

operasjonene foregår, 

e)  sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister kan kommunisere med hverandre på et felles språk, og 

f)  sikre at fagspesialister og besetningsmedlemmer bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er over  

10 000 fot i over 30 minutter, og alltid når kabinhøyden er over 13 000 fot. 

NCO.SPEC.115 Besetningens ansvar 

a)  Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Besetningens oppgaver skal være angitt på 

kontrollisten.  
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b)  Unntatt for ballonger skal besetningsmedlemmet i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det 

er nødvendig av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt på 

kontrollisten. 

c)  Under flygingen skal et flygebesetningsmedlem ha sikkerhetsbeltet fastspent når vedkommende sitter på sin plass. 

d)  Under flygingen skal til enhver tid minst ett kvalifisert flygebesetningsmedlem sitte ved luftfartøyets betjenings-

innretninger. 

e)  Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  dersom vedkommende vet eller anser at han/hun lider av tretthet som nevnt i nr. 7.f. i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at han/hun ikke kan utføre sine 

oppgaver, eller 

2)  dersom vedkommende er under påvirkning av psykotrofe stoffer eller alkohol, eller av andre grunner som nevnt 

i nr. 7.g i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

f)  Et besetningsmedlem som utfører oppgaver for flere enn én operatør, skal 

1)  føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder, som nevnt i kapittel FTL i vedlegg III 

(del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012, dersom det er relevant, og 

2)  gi hver operatør de dataene som er nødvendige for å planlegge aktiviteter i samsvar med gjeldende FTL-krav. 

g)  Besetningsmedlemmet skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til 

eller sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

NCO.SPEC.120 Fagspesialisters ansvar 

a)  En fagspesialist har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Fagspesialistenes oppgaver skal være angitt på 

kontrollisten. 

b)  Unntatt for ballonger skal fagspesialisten i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen mener det er 

nødvendig av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt på kontrollisten. 

c)  Fagspesialisten skal sikre at han/hun er fastspent ved utførelse av spesialiserte oppgaver når ytterdører er åpnet eller 

fjernet. 

d)  Fagspesialisten skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til 

eller sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

NCO.SPEC.125 Sikkerhetsorientering 

a)  Før start skal fartøysjefen orientere fagspesialister om 

1)  nødutstyr og nødprosedyrer, 

2)  driftsprosedyrer knyttet til den spesialiserte oppgaven før hver flyging eller serie med flyginger.  
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b)  Orienteringen nevnt i bokstav a) nr. 2) trenger ikke å gjennomgås dersom fagspesialistene er instruert i drifts-

prosedyrene før starten av driftssesongen i det aktuelle kalenderåret. 

NCO.SPEC.130 Minste hinderfrie høyder — IFR-flyginger 

Fartøysjefen skal fastsette minste flygehøyder for hver flygehøyde som gir nødvendig terrengklaring for alle 

rutesegmenter som skal flys i henhold til IFR. Minste flygehøyder skal ikke være lavere enn dem som er offentliggjort 

av staten som overflys. 

NCO.SPEC.135 Drivstoff- og oljeforsyning — fly 

NCO.OP.125 bokstav a) nr. 1) i) får ikke anvendelse på sleping av seilfly, oppvisningsflyging, akroflyging eller 

konkurranseflyging. 

NCO.SPEC.140 Drivstoff- og oljeforsyning — helikoptre 

Uten hensyn til NCO.OP.126 bokstav a) nr. 1) kan fartøysjefen på et helikopter bare påbegynne VFR-flyging om dagen 

høyst 25 NM fra avgangsflyplassen/-operasjonsstedet dersom det er drivstoffreserve til minst 10 minutters flyging ved 

den hastigheten som sikrer størst rekkevidde. 

NCO.SPEC.145 Simulering av situasjoner under flyging 

Med mindre en fagspesialist er om bord på luftfartøyet med sikte på opplæring, skal fartøysjefen ved transport av 

fagspesialister ikke simulere 

a)  situasjoner som krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, eller 

b)  flyging under meteorologiske forhold for instrumentflyging (IMC). 

NCO.SPEC.150 Terrengvarsling 

Dersom det er installert et terrengvarslingssystem, kan det frakoples under disse spesialiserte oppgavene, som på grunn 

av sin egenart krever at luftfartøyet flys i en avstand fra bakken som vil aktivere terrengvarslingssystemet. 

NCO.SPEC.155 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS II) 

Uten hensyn til NCO.OP.200 kan ACAS II frakoples under spesialiserte oppgaver som på grunn av sin egenart krever 

at luftfartøyer flys i en avstand fra hverandre som vil aktivere ACAS. 

NCO.SPEC.160 Utslipp av farlig gods 

Fartøysjefen skal ikke fly luftfartøyet over tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over 

utendørs forsamlinger av personer, når farlig gods slippes ut. 

NCO.SPEC.165 Transport og bruk av våpen 

a)  Dersom det transporteres våpen ved en flyging for en spesialisert oppgave, skal fartøysjefen sikre at disse 

oppbevares på en sikker måte når de ikke er i bruk. 

b)  Fagspesialisten som bruker våpenet, skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre at luftfartøyet og personer om 

bord eller på bakken settes i fare. 

NCO.SPEC.170 Ytelses- og driftskriterier — fly 

Når et fly flys i en høyde lavere enn 150 m (500 fot) over et ikke-tettbygd område, skal fartøysjefen ved operasjoner 

med fly som ikke er i stand til å opprettholde konstant marsjhøyde ved en kritisk motorsvikt, ha 

a)  fastlagt driftsprosedyrer for i størst mulig grad redusere konsekvensene av en motorsvikt, og  
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b)  orientert alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord om prosedyrene som skal utføres ved en nødlanding. 

NCO.SPEC.175 Ytelses- og driftskriterier — helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan fly et luftfartøy over tettbebygde områder forutsatt at 

1)  helikopteret er sertifisert i kategori A eller B, og 

2)  det er utarbeidet sikkerhetstiltak for å forhindre unødig fare for personer eller eiendom på bakken. 

b)  Fartøysjefen skal ha 

1)  fastlagt driftsprosedyrer for i størst mulig grad redusere konsekvensene av en motorsvikt, og 

2)  orientert alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord om prosedyrene som skal utføres ved en 

nødlanding. 

c)  Fartøysjefen skal sikre at massen ved start, landing eller hovring ikke overstiger den største massen som er angitt 

for 

1)  hovring uten bakkeeffekt (HOGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, eller 

2)  dersom forholdene tilsier at HOGE sannsynligvis ikke vil skje, skal helikopterets masse ikke overstige den 

største massen som er angitt for hovring i bakkeeffekt (HIGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, 

forutsatt at de rådende forhold tillater hovring i bakkeeffekt ved største angitte masse. 

AVSNITT 2 

Helikopteroperasjoner med utvendig hengende last (HESLO) 

NCO.SPEC.HESLO.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for HESLO skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.HESLO.105 Særlig HESLO-utstyr 

Helikopteret skal minst være utstyrt med 

a)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken(e)/lasten, og 

b)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

NCO.SPEC.HESLO.110 Transport av farlig gods 

Vedkommende operatør som transporterer farlig gods til eller fra ubemannede eller fjerntliggende steder, skal søke 

vedkommende myndighet om unntak fra bestemmelsene i de tekniske retningslinjene dersom de har til hensikt ikke å 

oppfylle kravene i disse retningslinjene.  
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AVSNITT 3 

Operasjoner med utvendig menneskelig last (HEC) 

NCO.SPEC.HEC.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for HEC skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.HEC.105 Særlig HEC-utstyr 

a)  Helikopteret skal være utstyrt med 

1)  utstyr for heiseoperasjoner eller lastekrok, 

2)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken, og 

3)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

b)  Installasjonen av alt utstyr til heising og lastekrok og eventuelle etterfølgende endringer skal ha en 

luftdyktighetsgodkjenning som er relevant for den planlagte funksjonen. 

AVSNITT 4 

Fallskjermoperasjoner (PAR) 

NCO.SPEC.PAR.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for PAR skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.PAR.105 Transport av besetningsmedlemmer og fagspesialister 

Kravet fastsatt i NCO.SPEC.120 bokstav c) får ikke anvendelse på fagspesialister som utfører fallskjermhopping. 

NCO.SPEC.PAR.110 Seter 

Uten hensyn til NCO.IDE.A.140 bokstav a) nr. 1) og NCO.IDE.H.140 bokstav a) nr. 1) kan gulvet i luftfartøyet brukes 

som sete, forutsatt at det finnes innretninger som fagspesialisten kan holde eller spenne seg fast i.  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/583 

 

NCO.SPEC.PAR.115 Tilleggsoksygen 

Uten hensyn til NCO.SPEC.110 bokstav f) får kravet om å bruke tilleggsoksygen ikke anvendelse på andre 

besetningsmedlemmer enn fartøysjefen og fagspesialister som utfører oppgaver som er av avgjørende betydning for den 

spesialiserte oppgaven, når kabinhøyden 

a)  overstiger 13000 fot i høyst 6 minutter, eller 

b)  overstiger 15 000 fot i høyst 3 minutter. 

NCO.SPEC.PAR.120 Utslipp av farlig gods 

Uten hensyn til NCO.SPEC.160 kan fallskjermhoppere hoppe ut av luftfartøyet med henblikk på fallskjermoppvisning 

over tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over utendørs forsamlinger av personer, 

samtidig som de har med seg innretninger som utvikler røyk, forutsatt at disse innretningene er framstilt for dette 

formålet. 

AVSNITT 5 

Akroflyging (ABF) 

NCO.SPEC.ABF.100 Kontrolliste 

Kontrollisten for ABF skal inneholde følgende: 

a)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Relevante ytelsesdata. 

c)  Nødvendig utstyr. 

d)  Eventuelle begrensninger. 

e)  Fartøysjefens ansvar og plikter, og eventuelt, besetningsmedlemmer og fagspesialisters ansvar og plikter. 

NCO.SPEC.ABF.105 Dokumenter og opplysninger 

Følgende dokumenter og opplysninger oppført i NCO.GEN.135 bokstav a) er ikke obligatorisk å medbringe under 

akroflyging: 

a)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

b)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten/området for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet 

kan forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

c)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

NCO.SPEC.ABF.110 Utstyr 

Følgende krav til utstyr får ikke obligatorisk anvendelse på akroflyging: 

a)  Førstehjelpsskrin som fastsatt i NCO.IDE.A.145 og NCO.IDE.H.145. 

b)  Håndholdte brannslokkingsapparater som fastsatt i NCO.IDE.A.160 og NCO.IDE.H.180. 

c)  Nødpeilesendere eller personlige peilesendere som fastsatt i NCO.IDE.A.170 og NCO.IDE.H.170.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII 

SPESIALISERTE OPERASJONER 

[DEL-SPO] 

SPO.GEN.005 Virkeområde 

a) Dette vedlegget får anvendelse på enhver spesialisert operasjon der luftfartøyet brukes til spesialisert virksomhet innenfor 

for eksempel landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon, patruljering eller reklameflyging. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) skal ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer være i 

samsvar med vedlegg VII (del-NCO). 

c)  Uten hensyn til bokstav a) skal følgende operasjoner med ikke-komplekse motordrevne luftfartøyer foretas i samsvar med 

vedlegg VII (del-NCO): 

1)  Konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, på det vilkår at godtgjørelse eller vederlag som ytes til slike 

flyginger, er begrenset til å dekke direkte kostnader og et forholdsmessig bidrag til årlige kostnader samt premier opp til 

en høyeste verdi som angis av vedkommende myndighet. 

2)  Fallskjermhopping, sleping av seilfly eller akroflyging utført enten av en utdanningsorganisasjon som har sitt 

hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 1178/2011, eller av en organisasjon 

som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller fritidsflyging, på det vilkår at luftfartøyet flys av organisasjonen 

gjennom eierskap eller leie uten besetning, at flygingen ikke gir overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at 

slike flyginger alltid når personer som ikke er medlem i organisasjonen, er involvert, utgjør bare en marginal 

virksomhet i organisasjonen. 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

SPO.GEN.100 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet er den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak eller er 

bosatt. 

SPO.GEN.101 Samsvarskriterier 

Alternative samsvarskriterier til dem som er vedtatt av byrået, kan brukes av en operatør for å oppnå samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

SPO.GEN.102 Turmotorseilfly, motordrevne seilfly og hybridballonger 

a)  Turmotorseilfly skal flys i samsvar med kravene til 

1)  fly, når de er motordrevne, og 

2)  seilfly, når de flys uten bruk av motor. 

b)  Turmotorseilfly skal være utstyrt i samsvar med de kravene som får anvendelse på fly, med mindre noe annet er angitt i 

kapittel D.  
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c)  Motordrevne seilfly, med unntak av turmotorseilfly, skal flys og være utstyrt i samsvar med de kravene som får anvendelse 

på seilfly. 

d)  Hybridballonger skal flys i samsvar med kravene til varmluftsballonger. 

SPO.GEN.105 Besetningens ansvar 

a)  Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Besetningens ansvar skal angis i de standardiserte 

driftsprosedyrene (SOP) og eventuelt i driftshåndboken. 

b)  Unntatt for ballonger skal besetningsmedlemmet i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen anser at det er 

nødvendig av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt i SOP. 

c)  Under flygingen skal et flygebesetningsmedlem ha sikkerhetsbeltet fastspent når vedkommende sitter på sin plass. 

d)  Under flygingen skal til enhver tid minst ett kvalifisert flygebesetningsmedlem sitte ved luftfartøyets betjenings-

innretninger. 

e)  Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy 

1)  dersom vedkommende vet eller anser at han/hun lider av tretthet som nevnt i nr. 7.f. i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at han/hun ikke kan utføre sine oppgaver, eller 

2)  dersom vedkommende er under påvirkning av psykotrofe stoffer eller alkohol, eller av andre grunner som nevnt i 7.g. i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

f)  Et besetningsmedlem som utfører oppgaver for flere enn én operatør, skal 

1)  føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder, som nevnt i kapittel FTL i vedlegg III (del-ORO) 

til forordning (EU) nr. 965/2012, dersom det er relevant, og 

2)  gi hver operatør de dataene som er nødvendige for å planlegge aktiviteter i samsvar med gjeldende FTL-krav. 

g)  Besetningsmedlemmet skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til eller 

sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

SPO.GEN.106 Fagspesialisters ansvar 

a)  En fagspesialist har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver. Fagspesialistenes oppgaver skal være angitt i SOP. 

b)  Unntatt for ballonger skal fagspesialisten i de kritiske fasene av en flyging, eller når fartøysjefen anser at det er nødvendig 

av hensyn til sikkerheten, være fastspent på sin tildelte plass med mindre annet er angitt i SOP.  
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c)  Fagspesialisten skal sikre at han/hun er fastspent ved utførelse av spesialiserte oppgaver når ytterdører er åpnet eller fjernet. 

d)  Fagspesialisten skal melde fra til fartøysjefen om 

1)  enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan påvirke luftdyktigheten til eller 

sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, og 

2)  alle hendelser som har eller kunne ha satt operasjonens sikkerhet i fare. 

SPO.GEN.107 Fartøysjefens ansvar og myndighet 

a)  Fartøysjefen har ansvar for 

1)  luftfartøyets sikkerhet samt sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, fagspesialister og last som er om bord når 

luftfartøyet er i drift, 

2)  igangsetting, fortsettelse, avslutning eller omlegging av en flyging av hensyn til sikkerheten, 

3)  å sikre at alle driftsprosedyrer og kontrollister er overholdt i samsvar med driftshåndboken, 

4)  å påbegynne en flyging først når han/hun har forsikret seg om at alle driftsbegrensninger nevnt i nr. 2.a.3 i vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 216/2008 er overholdt, slik at 

i)  luftfartøyet er luftdyktig, 

ii)  luftfartøyet er behørig registrert, 

iii)  de instrumentene og det utstyret som kreves for å kunne gjennomføre flygingen, er montert i luftfartøyet og er 

operativt, med mindre drift med utstyr som ikke er operativt, er tillatt i henhold til minsteutstyrslisten (MEL) eller 

et tilsvarende dokument dersom det er relevant, som fastsatt i SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105, SPO.IDE.S.105 

eller SPO.IDE.B.105, 

iv)  luftfartøyets masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt er slik at flygingen kan utføres innenfor grensene fastsatt 

i luftdyktighetsdokumentasjonen, 

v)  alt utstyr og all bagasje er korrekt lastet og sikret, og 

vi)  luftfartøyets driftsbegrensninger som angitt i luftfartøyets flygehåndbok (AFM) ikke vil bli overskredet på noe 

tidspunkt under flygingen, 

5)  ikke å påbegynne en flyging dersom han/hun eller et annet besetningsmedlem eller en fagspesialist er ute av stand til å 

utføre sine oppgaver, for eksempel på grunn av skade, sykdom, tretthet eller virkninger av et psykotropt stoff, 

6)  ikke å fortsette flygingen forbi nærmeste flyplass eller operasjonssted der værforholdene tillater landing, dersom 

han/hun eller et annet besetningsmedlem eller en fagspesialist har vesentlig redusert evne til å utføre sine oppgaver, for 

eksempel på grunn av tretthet, sykdom eller oksygenmangel, 

7)  å avgjøre om et luftfartøy med funksjonsfeil skal godtas i samsvar med listen over godtatte konfigurasjonsavvik (CDL) 

eller minsteutstyslisten (MEL), dersom det er relevant,  
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8)  å registrere bruksdata og alle kjente eller antatte feil i luftfartøyet når en flyging eller en serie flyginger er avsluttet, i 

luftfartøyets tekniske loggbok eller reisedagbok, og 

9)  å sikre at ferdsskriverne, dersom slike er installert, 

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

ii)  dersom det skjer en ulykke eller en rapporteringspliktig hendelse, 

A)  ikke slettes med overlegg, 

B)  koples ut umiddelbart etter at flygingen er slutt, og 

C)  koples inn igjen bare med etterforskningsmyndighetens samtykke. 

b)  Fartøysjefen har myndighet til å nekte å ta med, eller til å sette av, enhver person eller last som kan utgjøre en potensiell 

fare for sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord. 

c)  Fartøysjefen skal snarest mulig rapportere til den relevante enheten for lufttrafikktjenester (ATS) om farlige vær- eller 

flygeforhold som kan sette andre luftfartøyers sikkerhet i fare. 

d)  Uten hensyn til bestemmelsen i bokstav a) nr. 6 kan fartøysjefen på en flyging med flere besetningsmedlemmer fortsette 

flygingen forbi nærmeste flyplass der værforholdene tillater landing, dersom det finnes tilfredsstillende prosedyrer som 

minsker risikoen. 

e)  Fartøysjefen skal i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltakene han/hun anser som 

nødvendige etter omstendighetene, i samsvar med nr. 7.d. i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. I slike tilfeller kan 

fartøysjefen av hensyn til sikkerheten avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder. 

f)  Fartøysjefen skal umiddelbart rapportere en ulovlig handling til vedkommende myndighet og underrette den utpekte lokale 

myndigheten. 

g)  Fartøysjefen skal på raskest tilgjengelige måte gi nærmeste relevante myndighet melding om en ulykke der luftfartøyet er 

involvert, og som fører til alvorlig personskade eller dødsfall, eller til betydelig skade på luftfartøy eller eiendom. 

SPO.GEN.108 Fartøysjefens ansvar og myndighet – ballonger 

Fartøysjefen på en ballong skal i tillegg til SPO.GEN.107 

a)  være ansvarlig for orientering før flyging til de personene som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, 

b)  sikre at ingen om bord røyker, eller at røyking ikke forekommer i ballongens umiddelbare nærhet, og 

c)  sikre at personer som bistår med å fylle og tømme ballonghylsteret, er iført hensiktsmessig vernetøy. 

SPO.GEN.110 Overholdelse av lover, forskrifter og prosedyrer 

Fartøysjefen, besetningsmedlemmer og fagspesialister skal overholde lover, forskrifter og prosedyrer i de statene der 

operasjonene foregår.  
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SPO.GEN.115 Felles språk 

Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister kan kommunisere med hverandre på et felles språk. 

SPO.GEN.115 Taksing av fly 

Operatøren skal sikre at et fly takses på trafikkområdet på en flyplass bare dersom personen ved betjeningsinnretningene 

a)  er en kvalifisert flyger, eller 

b)  er utpekt av operatøren og 

1)  er kvalifisert til å takse flyet, 

2)  er kvalifisert til å bruke radiotelefoni, dersom radiokommunikasjon er påkrevd, 

3)  har fått opplæring i flyplassens utforming, ruter, skilt, merking, lys, flygekontrollsignaler og -instrukser, fraseologi og 

prosedyrer, og 

4)  er i stand til å overholde de driftsstandardene som kreves for at flyet skal bevege seg på en sikker måte på flyplassen. 

SPO.GEN.125 Innkopling av rotor 

En helikopterrotor skal koples inn for flygeformål bare med en kvalifisert flyger ved betjeningsinnretningene. 

SPO.GEN.130 Bærbare elektroniske innretninger 

Operatøren skal ikke tillate at noen om bord på et luftfartøy bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan påvirke 

ytelsen til luftfartøyets systemer og utstyr negativt. 

SPO.GEN.135 Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord 

Operatøren skal til enhver tid ha tilgjengelig lister over nød- og overlevingsutstyr om bord som umiddelbart kan oversendes til 

redningssentralene (RCC). 

SPO.GEN.140 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier, med mindre 

noe annet er angitt nedenfor: 

1)  Flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokument(er). 

2)  Original av registreringsbevis. 

3)  Original av luftdyktighetsbevis (CofA). 

4)  Støysertifikat, dersom det er relevant. 

5)  En kopi av erklæringen som angitt i ORO.DEC.100, og eventuelt en kopi av godkjenningen som angitt i 

ORO.SPO.110.  
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6)  Listen over særlige godkjenninger, dersom det er relevant. 

7)  Eventuell original av luftfartøyets radiolisens. 

8)  Ansvarsforsikringsbevis. 

9)  Reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet. 

10)  Luftfartøyets tekniske loggbok i samsvar med vedlegg I (del-M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, dersom det er 

relevant. 

11)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

12)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten/området for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet 

kan forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

13)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

14)  Opplysninger om søke- og redningstjenester for området der den planlagte flygingen skal finne sted. 

15)  De delene av driftshåndboken og/eller SOP eller AFM som er relevante for besetningsmedlemmenes eller fagspesialis-

tenes oppgaver, og som skal være lett tilgjengelig for dem. 

16)  Eventuelt MEL eller CDL. 

17)  Relevant meldinger til flygere (NOTAM) og orienteringsdokumentasjon til luftfartsinformasjonstjenester (AIS). 

18)  Eventuelt relevant meteorologisk informasjon. 

19)  Eventuelle godsmanifester. 

20)  Eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen eller kreves av de statene som er berørt av 

flygingen. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan dokumentene og opplysningene i bokstav a) nr. 2-11, nr. 14 og nr. 17-19 oppbevares på 

flyplassen eller operasjonsstedet under flyginger som 

1)  skal starte og lande på samme flyplass eller operasjonssted, eller 

2)  holder seg innenfor en avstand eller et område fastsatt av vedkommende myndighet i samsvar med ARO.OPS.210. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) kan, for flyginger med ballonger eller seilfly, men ikke turmotorseilfly (TMG), dokumentene og 

opplysningene i bokstav a) nr. 1-10 og nr. 13-19, oppbevares i servicekjøretøyet. 

d)  Ved tap eller tyveri av dokumenter som angitt i bokstav a) nr. 2-8 kan flygingen fortsette til den når sitt bestemmelsessted 

eller et sted der det kan skaffes erstatningsdokumenter. 

e)  Operatøren skal på anmodning fra vedkommende myndighet innen rimelig tid framlegge den dokumentasjonen som kreves 

medbrakt om bord.  
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SPO.GEN.145 Oppbevaring, framlegging og bruk av ferdsskriverregistreringer — operasjoner med komplekse 

motordrevne luftfartøyer 

a)  Etter en ulykke eller rapporteringspliktig hendelse skal operatøren av et luftfartøy bevare de originale registreringsdataene i 

60 dager, med mindre etterforskningsmyndigheten ber om noe annet. 

b)  Operatøren skal gjennomføre driftskontroller og evalueringer av registreringer fra ferdsskriver (FDR), taleregistrator (CVR) 

og dataforbindelse for å sikre utstyrets fortsatte funksjonsdyktighet. 

c)  Operatøren skal oppbevare registreringene i det tidsrommet som kreves for FDR i henhold til kravene i SPO.IDE.A.145 

eller SPO.IDE.H.145, bortsett fra i forbindelse med prøving og vedlikehold av FDR, da inntil én time av det eldste 

registrerte materialet på prøvingstidspunktet kan slettes. 

d)  Operatøren skal oppbevare og holde oppdatert dokumentasjon som presenterer de opplysninger som er nødvendige for å 

konvertere FDR-rådata til parametrer uttrykt i tekniske enheter. 

e)  Operatøren skal stille til rådighet alle ferdsskriverregistreringer som er oppbevart, dersom vedkommende myndighet 

bestemmer det. 

f)  CVR-registreringer kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller rapporteringspliktig hendelse, 

med mindre alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt samtykke til det. 

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

rapporteringspliktig hendelse, med mindre slike registreringer 

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

2)  blir anonymisert, eller 

3)  offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten. 

SPO.GEN.150 Transport av farlig gods 

a)  Lufttransport av farlig gods skal gjennomføres i samsvar med vedlegg 18 til Chicago-konvensjonen, sist endret og utvidet 

ved de tekniske retningslinjene for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 9284-AN/905), herunder 

tillegg og eventuelle andre tilføyelser eller rettelser. 

b)  Farlig gods skal transporteres bare av en operatør som er godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel G til 

forordning (EU) nr. 965/2012, med mindre 

1)  det ikke er underlagt de tekniske retningslinjene i samsvar med del 1 i disse retningslinjene, 

2)  det medbringes av fagspesialister eller besetningsmedlemmer eller befinner seg i bagasje som er skilt fra eieren, i 

samsvar med del 8 i de tekniske retningslinjene, 

3)  det kreves om bord i luftfartøyet for spesialiserte formål i samsvar med de tekniske retningslinjene, 

4)  det brukes til å fremme flysikkerheten og det er rimelig å medbringe det om bord på luftfartøyet for å sikre hurtig 

tilgang til det for driftsmessige formål, uavhengig av om slike gjenstander og stoffer må medbringes eller om de er 

beregnet på å brukes i forbindelse med en bestemt flyging.  
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c)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods av vanvare 

medbringes om bord. 

d)  Operatøren skal gi personellet de opplysningene som kreves for at det skal kunne utføre sine oppgaver, som fastsatt i de 

tekniske forskriftene. 

e)  Operatøren skal i samsvar med de tekniske retningslinjene uten opphold avlegge rapport til vedkommende myndighet og 

vedkommende myndighet i den staten der hendelsen forekom, ved 

1)  eventuelle ulykker eller hendelser med farlig gods, 

2)  funn av farlig gods som medbringes av fagspesialister eller besetningsmedlemmer, eller i deres bagasje, dersom dette 

ikke er i samsvar med del 8 i de tekniske retningslinjene. 

f)  Operatøren skal sikre at fagspesialister får informasjon om farlig gods i samsvar med de tekniske retningslinjene. 

g)  Operatøren skal sikre at meldinger som inneholder opplysninger om transport av farlig gods, gis på steder for mottak av last 

som fastsatt i de tekniske retningslinjene. 

SPO.GEN.155 Utslipp av farlig gods 

Operatøren skal ikke bruke luftfartøyet over tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over utendørs 

forsamlinger av personer når farlig gods slippes ut. 

SPO.GEN.160 Transport og bruk av våpen 

a)  Dersom det transporteres våpen ved flyging for en spesialisert oppgave, skal operatøren sikre at disse oppbevares på en 

sikker måte når de ikke er i bruk. 

b)  Fagspesialisten som bruker våpenet, skal treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre at luftfartøyet og personer om bord 

eller på bakken settes i fare. 

SPO.GEN.165 Adgang til førerkabinen 

Fartøysjefen skal treffe den endelige beslutningen om adgang til førerkabinen, og skal sikre at 

a)  adgang til førerkabinen ikke virker distraherende eller virker inn på gjennomføringen av flygingen, og 

b)  alle personer som transporteres i førerkabinen, er fortrolige med relevante sikkerhetsprosedyrer. 

KAPITTEL B 

DRIFTSPROSEDYRER 

SPO.OP.100 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

Operatøren skal bare benytte flyplasser og operasjonssteder som egner seg til den aktuelle typen luftfartøy og den aktuelle 

operasjonen. 

SPO.OP.105 Angivelse av avsidesliggende flyplasser — fly 

Hva angår valg av alternative flyplasser og bruk av drivstoff, skal operatøren anse en flyplass som avsidesliggende dersom 

flygetiden til nærmeste egnede alternative bestemmelsesflyplass er mer enn 

a)  60 minutter for fly med stempelmotorer, eller  
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b)  90 minutter for fly med turbinmotorer. 

SPO.OP.110 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — fly og helikoptre 

a)  For flyginger i henhold til instrumentflygeregler (IFR) skal operatøren fastsette driftsmessige minstekriterier for hver 

avgangsflyplass, bestemmelsesflyplass og alternative flyplass som skal brukes. Disse minstekriteriene skal 

1)  ikke være lavere enn det som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, med mindre vedkommende stat eksplisitt har 

godkjent dette, og 

2)  ved flyging i dårlig sikt godkjennes av vedkommende myndighet i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel E til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

b)  Når det angis driftsmessige minstekriterier for flyplassen, skal operatøren eller fartøysjefen ta hensyn til følgende: 

1)  Luftfartøyets type, ytelse og flygeegenskaper. 

2)  Flygebesetningens kvalifikasjoner og erfaring og eventuelt dens sammensetning. 

3)  Dimensjoner og egenskaper for rullebanene eller områdene for siste innflygingsfase og start (FATO) som velges brukt. 

4)  Egnetheten og ytelsen til tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler på bakken. 

5)  Utstyret som er tilgjengelig i luftfartøyet for navigering og/eller kontroll av flygebanen under start, innflyging, 

utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging. 

6)  Hindringer i områdene for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging som kreves for å iverksette beredskaps-

prosedyrer. 

7)  Hinderfri høyde/høyde for instrumentinnflyging. 

8)  Innretninger til å fastslå og rapportere værforhold. 

9)  Flygeteknikken som skal brukes i siste fase av innflygingen. 

c)  Minstekriteriene for en bestemt type innflygings- og landingsprosedyre skal brukes bare dersom 

1)  bakkeutstyret som kreves for den planlagte prosedyren, er i funksjon, 

2)  luftfartøysystemene som kreves for typen innflyging, er i funksjon, 

3)  de nødvendige ytelseskriteriene for luftfartøy er oppfylt, og 

4)  flygebesetningen er behørig kvalifisert. 

SPO.OP.111 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — NPA-, APV- og CAT I-operasjoner 

a)  Beslutningshøyden (DH) som skal benyttes ved en ikke-presisjonsinnflyging (NPA) fløyet med CDFA-teknikk 

(kontinuerlig nedstigning i siste innflygingsfase), innflygingsprosedyre med vertikal veiledning (APV) eller kategori I-

operasjon (CAT I), skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Den minste høyden der hjelpemiddelet for innflyging kan brukes uten nødvendige visuelle referanser. 
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2)  Hinderfri høyde (OCH) for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

3)  DH for den offentliggjorte innflygingsprosedyren, dersom det er relevant. 

4)  Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

5)  Minste DH dersom den er angitt i AFM eller et tilsvarende dokument. 

b)  Minste nedstigningshøyde (MDH) for en NPA-flyging uten CDFA-teknikk skal ikke være lavere enn den høyeste av 

følgende verdier: 

1)  OCH for den aktuelle kategorien luftfartøy. 

2)  Systemets minsteverdier som angitt i tabell 1. 

3)  Minste MDH dersom den er angitt i AFM. 

Tabell 1 

Systemets minsteverdier 

Innretning Laveste DH/MDH (fot) 

Instrumentlandingssystem (ILS) 200 

Globalt satellittnavigasjonsstystem (GNSS) / satellittbasert forsterkningssystem 
(SBAS) (innflyging med lateral presisjon med vertikal veiledning (LPV)) 

200 

GNSS (lateralnavigasjon (LNAV)) 250 

GNSS / barovertikal navigasjon (VNAV) (LNAV/VNAV) 250 

Retningsindikator (LOC) med eller uten avstandsmåler (DME) 250 

Innflyging med overvåkingsradar (SRA) (avsluttes ved ½ NM) 250 

SRA (avsluttes ved 1 NM) 300 

SRA (avsluttes ved 2 NM eller mer) 350 

VHF retningsbestemmende radiofyr (VOR) 300 

VOR/DME 250 

Rundtstrålende radiofyr (NDB) 350 

NDB/DME 300 

VHF retningspeiler (VDF) 350 

SPO.OP.112 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling med fly 

a)  MDH for sirkling med fly skal ikke være lavere enn den høyeste av følgende verdier: 

1)  Den offentliggjorte OCH for sirkling for flykategorien. 

2)  Den minste sirklingshøyden beregnet på grunnlag av tabell 10. 

3)  DH/MDH fra den foregående instrumentinnflygingsprosedyren.  
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b)  Minstesikten for sirkling med fly skal være den høyeste av følgende verdier: 

1)  Sikten for sirkling for flykategorien, dersom den er offentliggjort. 

2)  Minstesikt beregnet på grunnlag av tabell 2. 

3)  Rullebanesikt/konvertert meteorologisk sikt (RVR/CMV) fra den foregående instrumentinnflygingsprosedyren. 

Tabell 1 

MDH og minstesikt for sirkling per flykategori 

 
Flykategori 

A B C D 

MDH (fot) 400 500 600 700 

Minste meteorologiske sikt (m) 1 500 1 600 2 400 3 600 

SPO.OP.113 Flyplassens driftsmessige minstekriterier — sirkling over land med helikopter 

MDH for sirkling over land med helikopter skal ikke være lavere enn 250 fot, og den meteorologiske sikten ikke under 800 m. 

SPO.OP.115 Prosedyrer for avgang og innflyging — fly og helikoptre 

a)  Fartøysjefen skal benytte de avgangs- og innflygingsprosedyrene som er fastsatt av staten der flyplassen ligger, dersom 

slike prosedyrer er offentliggjort for den rullebanen eller det FATO som skal benyttes. 

b)  Fartøysjefen kan avvike fra en offentliggjort avgangsrute, ankomstrute eller innflygingsprosedyre 

1)  forutsatt at kriteriene for hinderklaring overholdes, det tas full høyde for driftsforholdene, og en eventuell ATC-

klarering overholdes, eller 

2)  når luftfartøyet blir radardirigert av en ATC-enhet. 

c)  For operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer skal siste fase av innflygingen i alle tilfeller flys visuelt eller i 

samsvar med offentliggjorte prosedyrer for innflyging. 

SPO.OP.120 Prosedyrer for støyreduksjon 

Fartøysjefen skal ta hensyn til offentliggjorte prosedyrer for støyreduksjon som gjør at luftfartøyet avgir så lite støy som mulig, 

samtidig som det påses at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

SPO.OP.121 Prosedyrer for støyreduksjon — ballonger 

Fartøysjefen skal benytte driftsprosedyrer, dersom slike er fastsatt, som gjør at varmesystemet avgir så lite støy som mulig, 

samtidig som det påses at sikkerhet prioriteres framfor støyreduksjon. 

SPO.OP.125 Minste hinderfrie høyder — IFR-flyginger 

a)  Operatøren skal angi en metode til å fastsette minste flygehøyder som gir nødvendig terrengklaring for alle rutesegmenter 

som skal flys i henhold til IFR. 
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b)  Fartøysjefen skal fastsette minste flygehøyder for hver flyging etter denne metoden. Minste flygehøyder skal ikke være 

lavere enn dem som er offentliggjort av staten som overflys. 

SPO.OP.130 Drivstoff- og oljeforsyning — fly 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom flyet har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For flyginger i henhold til visuellflygeregler (VFR): 

i)  Om dagen, å fly til den planlagte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 30 minutter i normal marsjhøyde. 

ii)  Om natten, å fly til den planlagte landingsflyplassen, og deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

2)  For IFR-flyginger: 

i)  Dersom det ikke er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den planlagte landingsflyplassen, og 

deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

ii)  Dersom det er krav om en alternativ bestemmelsesflyplass, å fly til den planlagte landingsflyplassen, til en 

alternativ flyplass, og deretter fly i minst 45 minutter i normal marsjhøyde. 

b)  Ved beregning av nødvendig drivstoff, også til uforutsett bruk, skal det tas hensyn til følgende: 

1)  Varslede meteorologiske forhold. 

2)  Forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser. 

3)  Prosedyrer ved trykktap eller svikt i en motor under flygingen, dersom det er relevant. 

4)  Ethvert annet forhold som kan forsinke flyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Ingenting er til hinder for å endre en reiseplan under flyging og omdirigere flygingen til et annet bestemmelsessted, forutsatt 

at alle krav kan oppfylles fra det tidspunktet flygingen blir omdirigert. 

SPO.OP.131 Drivstoff- og oljeforsyning — helikoptre 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom helikopteret har tilstrekkelig drivstoff og olje til følgende: 

1)  For VFR-flyginger: 

i)  Å fly til planlagt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i minst 20 minutter i den hastigheten som sikrer 

størst rekkevidde. 

ii)  For VFR-flyginger om dagen, en drivstoffreserve til 10 minutters flyging ved den hastigheten som gir størst 

rekkevidde, forutsatt at avstanden fra avgangsflyplassen/-operasjonsstedet er høyst 25 NM. 

2)  For IFR-flyginger: 

i)  Dersom det ikke er krav om en alternativ flyplass, eller det ikke er noen tilgjengelig flyplass med værforhold som 

tillater landing, å fly til planlagt landingsflyplass/-operasjonssted, og deretter fly i 30 minutter ved normal 

marsjhastighet på 450 m (1 500 fot) over bestemmelsesflyplassen/-operasjonsstedet under standard temperatur-

forhold, og foreta innflyging og landing.  
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ii)  Dersom det er krav om en alternativ flyplass, å fly til planlagt landingsflyplass/-operasjonssted og foreta en 

innflyging og en avbrutt innflyging, og deretter 

A)  fly til den angitte alternative flyplassen, og 

B)  fly i 30 minutter ved normal ventehastighet på 450 m (1 500 fot) over den alternative flyplassen/det alternative 

operasjonsstedet under standard temperaturforhold, og foreta innflyging og landing. 

b)  Ved beregning av nødvendig drivstoff, også til uforutsett bruk, skal det tas hensyn til følgende: 

1)  Varslede meteorologiske forhold. 

2)  Forventede ATC-ruter og trafikkforsinkelser. 

3)  Svikt i en motor under flygingen, når det er relevant. 

4)  Ethvert annet forhold som kan forsinke luftfartøyets landing eller øke drivstoff- og/eller oljeforbruket. 

c)  Ingenting er til hinder for å endre en reiseplan under flyging og omdirigere flygingen til et annet bestemmelsessted, forutsatt 

at alle krav kan oppfylles fra det tidspunktet flygingen blir omdirigert. 

SPO.OP.132 Drivstoff- og ballastmengde og planlegging — ballonger 

a)  Fartøysjefen skal begynne en flyging bare dersom det er tilstrekkelig drivstoffreserve eller ballast til 30 minutters flyging. 

b)  Beregningen av drivstoff- eller ballastmengde skal bygge på minst følgende driftsforhold for flygingen: 

1)  Data fra ballongprodusenten. 

2)  Forventede masser. 

3)  Forventede meteorologiske forhold. 

4)  Flysikringstjenestenes prosedyrer og begrensninger. 

SPO.SPEC.135 Sikkerhetsorientering 

a)  Operatøren skal sikre at fagspesialister før start får orientering om 

1)  nødutstyr og nødprosedyrer, 

2)  driftsprosedyrer knyttet til den spesialiserte oppgaven før hver flyging eller serie med flyginger. 

b)  Orienteringen nevnt i bokstav a) nr. 2 kan erstattes med grunnopplæring og periodisk opplæring. I slike tilfeller skal 

operatøren også definere kravene til hyppighet. 

SPO.OP.140 Forberedelse til flyging 

a)  Før en flyging begynner, skal fartøysjefen med alle tilgjengelige og rimelige midler forvisse seg om at de anleggene på 

bakken og/eller til vanns, herunder kommunikasjonsutstyr og navigasjonshjelpemidler, som er tilgjengelige og direkte 

nødvendige under flygingen av hensyn til luftfartøyets driftssikkerhet, er egnet til den typen drift det dreier seg om.  
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b)  Før en flyging begynner, skal fartøysjefen kjenne til alle foreliggende meteorologiske opplysninger av betydning for den 

planlagte flygingen. Forberedelse til en flyging som ikke gjennomføres i nærheten av avgangsstedet, og til alle flyginger i 

henhold til IFR, skal omfatte 

1)  gjennomgåelse av tilgjengelige oppdaterte værrapporter og værvarsler, og 

2)  planlegging av en alternativ prosedyre i tilfelle flygingen ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn av 

værforholdene. 

SPO.OP.145 Alternative startflyplasser — komplekse motordrevne fly 

a)  For IFR-flyginger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ startflyplass der værforholdene tillater landing, 

dersom værforholdene på avgangsflyplassen svarer til eller er dårligere enn gjeldende driftsmessige minstekriterier for 

flyplassen, eller dersom det av andre grunner ikke vil være mulig å returnere til avgangsflyplassen. 

b)  Den alternative startflyplassen skal ligge innenfor følgende avstand fra avgangsflyplassen: 

1)  For fly med to motorer, høyst en avstand som tilsvarer én times flygetid i marsjhastighet med én motor under 

standardforhold uten vind. 

2)  For fly med tre motorer eller mer, høyst en avstand som tilsvarer to timers flygetid i marsjhastighet med én motor ute 

av drift (OEI) i samsvar med AFM under standardforhold uten vind. 

c)  For at en flyplass skal velges som alternativ startflyplass, skal foreliggende opplysninger vise at forholdene på antatt 

tidspunkt for bruk vil svare til eller være bedre enn flyplassens minstekriterier for den aktuelle operasjonen. 

SPO.OP.150 Alternative bestemmelsesflyplasser — fly 

For IFR-flyginger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene tillater 

landing, med mindre 

a)  tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at innflyging og landing kan gjennomføres under meteoro-

logiske forhold for visuell flyging (VMC) i det tidsrommet som er kortest, enten tidsrommet fra én time før til én time etter 

beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra faktisk avgangstid til én time etter beregnet ankomsttid, eller 

b)  det planlagte landingsstedet er avsidesliggende, og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den planlagte landingsflyplassen, og 

2)  tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de følgende meteorologiske forholdene vil foreligge i det 

tidsrommet som er kortest, enten tidsrommet fra to timer før til to timer etter beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra 

faktisk avgangstid til to timer etter beregnet ankomsttid: 

i)  En skyhøyde på minst 300 m (1 000 fot) over det minimumet som angis for instrumentinnflyging, og 

ii)  en sikt på minst 5,5 km eller 4 km mer enn det minimumet som angis for prosedyren.  
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SPO.OP.151 Alternative bestemmelsesflyplasser — helikoptre 

For IFR-flyginger skal fartøysjefen angi i reiseplanen minst én alternativ bestemmelsesflyplass der værforholdene tillater 

landing, med mindre 

a)  instrumentinnflyging kreves på den planlagte landingsflyplassen, og tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger 

viser at de følgende meteorologiske forholdene vil foreligge i det tidsrommet som er kortest, enten tidsrommet fra to timer 

før til to timer etter beregnet ankomsttid, eller tidsrommet fra faktisk avgangstid til to timer etter beregnet ankomsttid: 

1)  En skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimum som angis for instrumentinnflyging, og 

2)  en sikt på minst 1 500 m mer enn det minimum som angis for prosedyren, eller 

b)  det planlagte landingsstedet er avsidesliggende, og 

1)  instrumentinnflyging kreves på den planlagte landingsflyplassen, 

2)  tilgjengelige oppdaterte meteorologiske opplysninger viser at de følgende meteorologiske forholdene vil foreligge fra to 

timer før til to timer etter beregnet ankomsttid: 

i)  En skyhøyde på minst 120 m (400 fot) over det minimum som angis for instrumentinnflyging. 

ii)  En sikt på minst 1 500 m mer enn det minimum som angis for prosedyren, og 

3)  det er fastlagt et PNR (point of no return) for et bestemmelsessted til sjøs. 

SPO.OP.155 Påfylling av drivstoff mens personer går om bord i, er om bord i eller forlater luftfartøyet 

a)  Luftfartøyet skal ikke påfylles med flybensin (AVGAS) eller drivstoff med lavt oktantall, eller en blanding av disse 

drivstofftypene, mens personer går om bord i, er om bord i eller forlater luftfartøyet. 

b)  For alle andre drivstofftyper skal det treffes nødvendige forholdsregler, og luftfartøyet skal være forsvarlig bemannet av 

kvalifisert personell som er klart til å iverksette og lede en evakuering av luftfartøyet med de mest praktiske og hurtigst 

tilgjengelige midler. 

SPO.OP.160 Bruk av hodetelefoner 

Unntatt for ballonger skal hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, bruke hodetelefoner med 

svanehalsmikrofon eller tilsvarende, og skal bruke dem som hovedinnretning for å kommunisere med ATS, andre 

besetningsmedlemmer eller fagspesialister. 

SPO.OP.165 Røyking 

Fartøysjefen skal forby røyking om bord eller ved påfylling eller avtanking av luftfartøyet. 

SPO.OP.170 Meteorologiske forhold 

a)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en VFR-flyging bare dersom de siste meteorologiske opplysningene viser at 

værforholdene langs ruten og på den planlagte bestemmelsesflyplassen på antatt tidspunkt for bruk vil svare til eller være 

bedre enn gjeldende minstekriterier for VFR-drift.  
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b)  Fartøysjefen skal begynne eller fortsette en IFR-flyging mot den planlagte bestemmelsesflyplassen bare dersom de siste 

meteorologiske opplysningene viser at værforholdene på bestemmelsesflyplassen, eller på minst én alternativ bestemmel-

sesflyplass, på antatt tidspunkt for ankomst svarer til eller er bedre enn gjeldende driftsmessige minstekriterier for 

flyplassen. 

c)  Dersom en flyging inneholder både VFR-segmenter og IFR-segmenter, gjelder de meteorologiske opplysningene nevnt i 

bokstav a) og b) i den grad det er relevant. 

SPO.OP.175 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

a)  Fartøysjefen kan begynne start bare dersom luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan skade luftfartøyets ytelse eller 

styrbarhet utover det som er tillatt i AFM. 

b)  For operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer skal operatøren fastsette prosedyrer som skal følges når avising 

og forebygging av isdannelse på bakken samt tilknyttede inspeksjoner av luftfartøyet er nødvendig for sikker drift av 

luftfartøyet. 

SPO.OP.176 Is og annen forurensning — prosedyrer under flyging 

a)  Fartøysjefen kan begynne en flyging eller med hensikt fly inn i et område med forventet eller faktisk isdannelse bare 

dersom luftfartøyet er sertifisert og utstyrt for å tåle slike forhold som nevnt i nr. 2.a.5 i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

b)  Dersom isdannelsen er større enn luftfartøyet er sertifisert for, eller dersom et luftfartøy som ikke er sertifisert for flyging 

under kjente forhold med isdannelse, påtreffer isdannelse, skal fartøysjefen uten opphold forlate området med isdannelse 

ved å endre nivå og/eller rute, og skal om nødvendig erklære en nødssituasjon til ATC. 

c)  For operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer skal operatøren fastsette prosedyrer for flyging under forventede 

eller faktiske forhold med isdannelse. 

SPO.OP.180 Forhold ved start — fly og helikoptre 

Før starten påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at 

a)  været ved flyplassen eller operasjonsstedet og forholdene på rullebanen eller FATO som skal benyttes, i henhold til de 

tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang, og 

b)  gjeldende driftsmessige minstekriterier for flyplassen vil bli overholdt. 

SPO.OP.181 Forhold ved start — ballonger 

Før starten begynnes skal fartøysjefen forvisse seg om at været på operasjonsstedet eller flyplassen i henhold til tilgjengelige 

opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang. 

SPO.OP.185 Simulering av situasjoner under flyging 

Med mindre en fagspesialist er om bord på luftfartøyet med sikte på opplæring, skal fartøysjefen ved transport av fagspesialister 

ikke simulere 

a)  situasjoner som krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, eller 

b)  flyging under meteorologiske forhold for instrumentflyging (IMC). 

SPO.OP.190 Drivstoffadministrasjon under flyging 

a)  Operatøren av et komplekst motordrevet luftfartøy skal sikre at drivstoffkontroll og drivstoffadministrasjon utføres under 

flyging.  
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b)  Fartøysjefen skal jevnlig kontrollere at mengden gjenværende nyttbart drivstoff under flyging ikke er mindre enn det som 

kreves for å fortsette til en flyplass eller et operasjonssted der værforholdene tillater landing, samt planlagt drivstoffreserve i 

samsvar med SPO.OP.130 og SPO.OP.131. 

SPO.OP.195 Bruk av tilleggsoksygen 

a)  Operatøren skal sikre at fagspesialister og besetningsmedlemmer bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er 

over 10 000 fot i over 30 minutter, og alltid når kabinhøyden er over 13 000 fot, med mindre annet er godkjent av 

vedkommende myndighet og i samsvar med SOP-er. 

b)  Uten hensyn til bokstav a), og med unntak for fallskjermoperasjoner, kan korte avvik av en angitt varighet over 13 000 fot 

uten bruk av tilleggsoksygen på ikke-komplekse fly og helikoptre foretas med forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet, på grunnlag av følgende hensyn: 

1)  Varigheten på avviket over 13 000 fot er ikke mer enn 10 minutter eller, dersom det er behov for lengre tid, den tiden 

som er strengt nødvendig for å gjennomføre den spesialiserte oppgaven. 

2)  Flygingen skjer ikke på en høyde over 16 000 fot. 

3)  Sikkerhetsorienteringen i samsvar med SPO.OP.135 omfatter tilstrekkelige opplysninger til besetningsmedlemmer og 

fagspesialister om virkningene av hypoksi. 

4)  SOP-er for den aktuelle operasjonen gjenspeiler nr. 1), 2) og 3). 

5)  Operatøren har tidligere erfaring fra operasjoner over 13 000 fot uten bruk av tilleggsoksygen. 

6)  De enkelte besetningsmedlemmers og fagspesialisters erfaring, samt deres fysiologiske tilpasningsevne til store høyder. 

7)  Høyden ved den basen der operatøren er etablert, eller som operasjonene gjennomføres fra. 

SPO.OP.200 Terrengvarsling 

a)  Dersom et flygebesetningsmedlem eller et terrengvarslingssystem oppdager at luftfartøyet befinner seg for nær bakken, skal 

flygeren som gjennomfører flygingen, umiddelbart treffe korrigerende tiltak for å oppnå sikre flygeforhold. 

b)  Terrengvarslingssystemet kan deaktiveres under disse spesialiserte oppgavene, som på grunn av sin egenart krever at 

luftfartøyet flys i en avstand fra bakken som vil aktivere terrengvarslingssystemet. 

SPO.OP.205 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS) 

a)  Operatøren skal fastsette driftsprosedyrer og opplæringsprogrammer når ACAS er installert og i drift. Når ACAS II 

benyttes, skal prosedyrene og opplæringen være i samsvar med forordning (EU) nr. 1332/2011. 

b)  ACAS II kan deaktiveres under disse spesialiserte oppgavene, som på grunn av sin egenart krever at luftfartøyer flys i en 

avstand fra hverandre som vil aktivere ACAS. 

SPO.OP.210 Forhold ved innflyging og landing — fly og helikoptre 

Før fartøysjefen begynner innflyging med sikte på landing, skal vedkommende forvisse seg om at været på flyplassen eller 

operasjonsstedet, og forholdene på den rullebanen eller FATO som skal brukes, ifølge tilgjengelige opplysninger ikke er til 

hinder for en sikker innflyging, landing eller avbrutt innflyging.  
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SPO.OP.215 Innflygingens begynnelse og fortsettelse — fly og helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan begynne en instrumentinnflyging uansett rapportert rullebanesikt/sikt (RVR/VIS). 

b)  Dersom rapportert RVR/VIS er under gjeldende minsteverdi, skal ikke innflygingen fortsette 

1)  under 1 000 fot over flyplassen, eller 

2)  inn i siste fase av innflygingen dersom beslutningshøyden (DA/H) eller minste nedstigningshøyde (MDA/H) er mer enn 

1 000 fot over flyplassen, 

c)  Dersom RVR ikke foreligger, kan RVR-verdier utledes ved å konvertere rapportert sikt. 

d)  Dersom rapportert RVR/VIS etter passering 1 000 fot over flyplassen faller under gjeldende minsteverdi, kan innflygingen 

fortsette til DA/H eller MDA/H. 

e)  Innflygingen kan fortsette under DA/H eller MDA/H og landingen fullføres, forutsatt at den nødvendige visuelle referansen 

for typen innflyging og for den tiltenkte rullebanen oppnås ved DA/H eller MDA/H og opprettholdes. 

f)  RVR i landingssonen skal alltid være avgjørende. 

SPO.OP.225 Driftsbegrensninger — varmluftsballonger 

a)  En varmluftsballong skal ikke lande om natten, unntatt i nødssituasjoner. 

b)  En varmluftsballong kan starte om natten, forutsatt at den har tilstrekkelig drivstoff til å lande om dagen. 

SPO.OP.230 Standard driftsprosedyrer 

a)  Før en spesialisert operasjon påbegynnes, skal operatøren foreta en risikovurdering ved å vurdere kompleksiteten til 

aktiviteten for å bestemme hvilke farer og tilhørende risikoer som operasjonen innebærer, samt fastlegge risikoreduserende 

tiltak. 

b)  På grunnlag av risikovurderingen skal operatøren utarbeide standard driftsprosedyrer (SOP) som er hensiktsmessige for den 

spesialiserte aktiviteten og det luftfartøyet som skal brukes, idet det tas hensyn til kravene i kapittel E. SOP skal inngå i 

driftshåndboken eller et eget dokument. SOP skal ved behov jevnlig gjennomgås og ajourføres. 

c)  Operatøren skal sikre at spesialiserte operasjoner utføres i samsvar med SOP. 

KAPITTEL C 

LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER 

SPO.POL.100 Driftsbegrensninger — alle luftfartøyer 

a)  I enhver fase av driften skal luftfartøyets last, masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt (CG) overholde de begrens-

ningene som er angitt i den relevante håndboken. 

b)  Skilt, oversikter, instrumentmerking, eller kombinasjoner av disse, som angir driftsbegrensningene fastsatt i AFM, skal 

vises i luftfartøyet.  
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SPO.POL.105 Masse og balanse 

a)  Operatøren skal sikre at luftfartøyets masse og, unntatt for ballonger, tyngdepunkt er blitt bestemt ved faktisk veiing før det 

tas i bruk. De akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og 

behørig dokumenteres. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for fartøysjefen. Luftfartøyet skal veies på nytt dersom 

endringenes virkninger på massen og balansen ikke vites nøyaktig. 

b)  Veiingen skal 

1)  for fly og helikoptre utføres av luftfartøyets produsent, eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, og 

2)  for seilfly og ballonger utføres av luftfartøyets produsent eller eventuelt i samsvar med forordning (EF) nr. 2042/2003. 

SPO.POL.110 Masse- og balansesystem — kommersielle operasjoner med fly og helikoptre og ikke-kommersielle 

operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer 

a)  Operatøren skal utarbeide et masse- og balansesystem for hver flyging eller serie med flyginger: 

1)  Luftfartøyets tørre driftsmasse. 

2)  Massen av nyttelasten. 

3)  Drivstoffets masse. 

4)  Luftfartøyets last og lastfordeling. 

5)  Startmasse, landingsmasse og masse uten drivstoff. 

6)  Gjeldende tyngdepunktposisjoner for luftfartøyet. 

b)  Flygebesetningen skal gis mulighet til å gjengi og kontrollere enhver beregning av masse og balanse basert på elektroniske 

beregninger. 

c)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som setter fartøysjefen i stand til å bestemme drivstoffets masse ved hjelp av faktisk 

tetthet eller, dersom denne ikke er kjent, tettheten beregnet etter en metode som er angitt i driftshåndboken. 

d)  Fartøysjefen skal sikre at lastingen av 

1)  luftfartøyet skjer under tilsyn av kvalifisert personell, og 

2)  nyttelasten samsvarer med dataene som anvendes til å beregne luftfartøyets masse og balanse. 

e)  Operatøren skal i driftshåndboken angi de prinsippene og metodene som gjelder for lastingen og masse- og balansesystemet 

som oppfyller kravene i bokstav a)–d). Dette systemet skal omfatte alle typer planlagte operasjoner.  
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SPO.POL.115 Masse- og balansedata og -dokumentasjon — kommersielle operasjoner med fly og helikoptre og ikke-

kommersielle operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøyer 

a)  Operatøren skal før hver flyging eller serie med flyginger fastlegge masse- og balansedata og utarbeide masse- og 

balansedokumentasjon som angir lasten og dens fordeling på en slik måte at luftfartøyets begrensninger for masse og 

balanse ikke overskrides. Masse- og balansedokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger: 

1)  Luftfartøyets registreringsnummer og type. 

2)  Rutenummer og dato, dersom det er relevant. 

3)  Fartøysjefens navn. 

4)  Navnet til den som har utarbeidet dokumentet. 

5)  Tørr driftsmasse og tilsvarende tyngdepunkt for luftfartøyet. 

6)  Drivstoffmassen ved start og massen av drivstoff som trengs til flygingen. 

7)  Massen av eventuelle andre forbruksvarer enn drivstoff. 

8)  Lastens sammensetning. 

9)  Startmasse, landingsmasse og masse uten drivstoff. 

10)  Gjeldende tyngdepunktposisjoner for luftfartøyet. 

11)  Grenseverdier for masse og tyngdepunkt. 

b)  Dersom masse- og balansedata og -dokumentasjon utarbeides av et edb-basert system for masse og balanse, skal operatøren 

verifisere utdataenes integritet. 

SPO.POL.116 Masse- og balansedata og -dokumentasjon — lettelser 

Uten hensyn til SPO.POL.115 bokstav a) nr. 5) behøver ikke tyngdeunktets plassering nødvendigvis å stå i masse- og 

balansedokumentasjonen dersom lastfordelingen er i samsvar med en forhåndsberegnet balansetabell, eller dersom det kan 

godtgjøres at det kan sikres en korrekt balanse for den planlagte driften uansett hva den faktiske lasten er. 

SPO.POL.120 Ytelse — generelt 

Fartøysjefen skal bruke luftfartøyet bare dersom ytelsen er tilstrekkelig til å overholde gjeldende lufttrafikkregler og eventuelle 

andre begrensninger som gjelder for flygingen, luftrommet, flyplassene eller operasjonsstedene som benyttes, idet det tas 

hensyn til nøyaktigheten av eventuelle diagrammer og kart. 

SPO.POL.125 Begrensninger for startmasse — komplekse motordrevne fly 

Operatøren skal sikre følgende: 

a)  Flyets masse skal når starten påbegynnes, ikke overstige massebegrensningene 

1)  ved start som fastsatt i SPO.POL.130, 

2)  underveis med én motor ute av drift (OEI) som fastsatt i SPO.POL.135, og  
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3)  ved landing som fastsatt i SPO.POL.140, 

idet det tas hensyn til forventede reduksjoner av massen under flygingens forløp, og til drivstoffdumping. 

b)  Massen når starten påbegynnes, skal aldri overstige største tillatte startmasse angitt i AFM for den trykkhøyden som 

tilsvarer høyden på flyplassen eller operasjonsstedet, og dersom det benyttes som parameter til å bestemme største tillatte 

startmasse, eventuelle andre lokale atmosfæriske forhold. 

c)  Den beregnede massen på forventet tidspunkt for landing på planlagt landingsflyplass eller operasjonssted, og på en 

eventuell alternativ bestemmelsesflyplass, skal aldri overstige største tillatte masse ved landing angitt i AFM for den 

trykkhøyden som tilsvarer høyden på disse flyplassene eller operasjonsstedene, og dersom det benyttes som parameter til å 

bestemme største tillatte masse ved landing, eventuelle andre lokale atmosfæriske forhold. 

SPO.POL.130 Start — komplekse motordrevne fly 

a)  Ved bestemmelse av største tillatte startmasse skal operatøren ta hensyn til følgende: 

1)  Den beregnede startdistansen skal ikke overstige tilgjengelig startdistanse, med et hinderfritt stigeområde som ikke 

overstiger halvparten av tilgjengelig startrullebane. 

2)  Den beregnede startrullebanen skal ikke overstige tilgjengelig startrullebane. 

3)  Verdiene for hastigheten V1 skal være de samme for både avbrutt og fortsatt start, dersom verdien V1 er angitt i AFM. 

4)  På en våt eller forurenset rullebane skal startmassen ikke overstige den som er tillatt for start på en tørr rullebane under 

de samme forholdene. 

b)  Unntatt for fly som er utstyrt med turbopropmotorer og har en største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg, skal fartøysjefen 

ved motorsvikt under start sikre at flyet 

1)  kan avbryte starten og stanse innen tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning eller den rullebanen som er tilgjengelig, 

eller 

2)  kan fortsette starten og klare alle hindringer langs flygebanen med tilstrekkelig margin til flyet har mulighet for å 

overholde SPO.POL.135. 

SPO.POL.135 Underveis — én motor ute av drift — komplekse motordrevne fly 

Fartøysjefen skal sikre at et flermotors fly, dersom en motor går ut av drift på et punkt langs ruten, kan fortsette flygingen til 

egnet flyplass eller operasjonssted uten på noe tidspunkt å fly under minste hinderfrie høyde. 

SPO.POL.140 Landing — komplekse motordrevne fly 

Fartøysjefen skal sikre at flyet kan lande og stanse, eller at et seilfly kan bremse ned til tilfredsstillende lav hastighet, innenfor 

tilgjengelig landingsdistanse på alle flyplasser eller operasjonssteder etter klaring av alle hindringer i innflygingsbanen med 

sikker margin. Det skal tas hensyn til forventede variasjoner i innflygings- og landingsteknikk, dersom slike hensyn ikke er tatt 

i forbindelse med planlegging av ytelsesdata. 

SPO.POL.145 Ytelses- og driftskriterier — fly 

Når et fly flys i en høyde lavere enn 150 m (500 fot) over et ikke-tettbygd område, skal operatøren ved operasjoner med fly som 

ikke er i stand til å opprettholde konstant marsjhøyde ved en kritisk motorsvikt, 

a)  fastlegge driftsprosedyrer for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av en motorsvikt,  
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b)  fastlegge et opplæringsprogram for besetningsmedlemmer, og 

c)  sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord er orientert om prosedyrene som skal utføres ved en 

nødlanding. 

SPO.POL.146 Ytelses- og driftskriterier — helikoptre 

a)  Fartøysjefen kan fly et luftfartøy over tettbebygde områder forutsatt at 

1)  helikopteret er sertifisert i kategori A eller B, og 

2)  det er utarbeidet sikkerhetstiltak for å forhindre unødig fare for personer eller eiendom på bakken, og operasjonen og 

dens SOP er godkjent. 

b)  Operatøren skal 

1)  fastlegge driftsprosedyrer for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av en motorsvikt, 

2)  fastlegge et opplæringsprogram for besetningsmedlemmer, og 

3)  sikre at alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord er orientert om prosedyrene som skal utføres ved en 

nødlanding. 

c)  Operatøren skal sikre at massen ved start, landing eller hovring ikke overstiger den største massen som er angitt for 

1)  hovring uten bakkeeffekt (HOGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, eller 

2)  dersom forholdene tilsier at HOGE sannsynligvis ikke vil skje, skal helikopterets masse ikke overstige den største 

massen som er angitt for hovring i bakkeeffekt (HIGE) med alle motorer i drift ved en egnet motoreffekt, forutsatt at de 

rådende forhold tillater hovring i bakkeeffekt ved største angitte masse. 

KAPITTEL D 

INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR 

AVSNITT 1 

Fly 

SPO.IDE.A.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.A.215, 

3)  benyttes til å overholde SPO.IDE.A.220, eller 

4)  er montert i flyet. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Reservesikringer.  
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2)  Bærbare lykter. 

3)  Presisjonsur. 

4)  Kartholder. 

5)  Førstehjelpsskrin. 

6)  Overlevings- og signalutstyr. 

7)  Drivanker og fortøyningsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

andre relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller SPO.IDE.A.215 og SPO.IDE.A.220. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke flyets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet som 

skal bruke dem. 

e)  Instrumenter som brukes av alle flygebesetningsmedlemmer, skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmene fra sin 

posisjon lett kan se hva instrumentene viser, med minst mulig avvik fra stillingen og synslinjen som vedkommende 

vanligvis har med blikket rettet forover langs flygebanen. 

f)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.A.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av flyets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  flyet flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, 

b)  for komplekse motordrevne fly og for alle fly som brukes i kommersielle operasjoner, operatøren har fått godkjenning av 

vedkommende myndighet til å fly flyet innenfor begrensningene i referanseminsteutstyrslisten (MMEL), eller 

c)  flyet skal ha flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.A.110 Reservesikringer 

Fly skal være utstyrt med reservesikringer av nødvendig styrke for fullstendig vern av strømkretsen, slik at de sikringene som 

det er tillatt å skifte under flyging, kan skiftes. 

SPO.IDE.A.115 Driftslys 

Fly som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys-system, 

b)  navigasjons-/posisjonslys,  
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c)  landingslys, 

d)  belysning fra flyets elektriske system for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for 

sikker drift av flyet, 

e)  belysning fra flyets elektriske system for å gi belysning i alle kabiner, 

f)  et bærbart lys til hvert besetningsmedlems plass, og 

g)  lys som er i samsvar med internasjonale bestemmelser for å hindre kollisjoner til sjøs, dersom flyet flys som et sjøfly. 

SPO.IDE.A.120 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Fly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall. 

6)  Krengning for komplekse motordrevne fly. 

b)  Fly som flys under VMC om natten, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  En innretning som måler og viser følgende: 

i)  Sving og krengning. 

ii)  Flygestilling. 

iii)  Vertikal hastighet. 

iv)  Stabilisert kurs. 

2)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

c)  Komplekse motordrevne fly som flys under VMC over vann og uten land i sikte, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav 

a) og b), ha utstyr til å hindre funksjonssvikt i systemet som viser flygehastighet, på grunn av kondens eller isdannelse. 

d)  Fly som flys under forhold der de ikke kan holdes i ønsket flygebane uten bruk av ytterligere ett eller flere instrumenter, 

skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a) og b), ha utstyr til å hindre funksjonssvikt i systemet som viser flygehastighet 

omhandlet i bokstav a) nr. 4, på grunn av kondens eller isdannelse.  
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e)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal flyet i tillegg være utstyrt med en ytterligere innretning som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Krengning, eller sving og krengning dersom det er relevant. 

4)  Flygestilling, dersom det er relevant. 

5)  Vertikal hastighet, dersom det er relevant. 

6)  Stabilisert kurs, dersom det er relevant. 

7)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall, dersom det er relevant. 

SPO.IDE.A.125 Flyginger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Fly som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Vertikal hastighet. 

6)  Sving og krengning. 

7)  Flygestilling. 

8)  Stabilisert kurs. 

9)  Utvendig lufttemperatur. 

10)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall. 

b)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

c)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal det på andreflygerens plass finnes en ytterligere innretning som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Vertikal hastighet.  
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4)  Sving og krengning. 

5)  Flygestilling. 

6)  Stabilisert kurs. 

7)  Mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall, dersom det er relevant. 

d)  En innretning som hindrer funksjonssvikt i systemer som viser flygehastighet, som kreves i bokstav a) nr. 4 og bokstav c) 

nr. 2, på grunn av kondensering eller isdannelse. 

e)  Komplekse motordrevne fly som flys i henhold til IFR, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a)–d), være utstyrt med 

følgende: 

1)  En alternativ kilde til statisk trykk. 

2)  En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattflyging. 

3)  En ytterligere, uavhengig innretning som måler og viser høyden, med mindre det allerede er installert for å overholde 

bokstav e) nr. 1. 

4)  En nødstrømforsyning, uavhengig av det primære elektriske systemet, til å drive og gi lys til et indikatorsystem for 

flygestilling i minst 30 minutter. Nødstrømforsyningen skal automatisk tre i funksjon når det primære elektriske 

systemet svikter helt, og det skal angis klart på instrumentet at stillingsindikatoren går på nødstrøm. 

SPO.IDE.A.126 Tilleggsutstyr for flyging med én flyger i henhold til IFR 

Komplekse motordrevne fly som flys i henhold til IFR med én flyger, skal være utstyrt med autopilot som minst har høydehold- 

og styrekursfunksjon. 

SPO.IDE.A.130 Terrengvarslingssystem (TAWS) 

Turbindrevne fly med en største sertifiserte startmasse (MCTOM) på over 5 700 kg eller MOPSC på over ni skal være utstyrt 

med TAWS som oppfyller kravene for 

a)  utstyr i klasse A som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis (CofA) første gang 

etter 1. januar 2011, eller 

b)  utstyr i klasse B som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis (CofA) første gang  

1. januar 2011 eller tidligere. 

SPO.IDE.A.131 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS II) 

Med mindre annet er fastsatt ved forordning (EU) nr. 1332/2011, skal turbindrevne fly med MCTOM på over 5 700 kg være 

utstyrt med ACAS II. 

SPO.IDE.A.235 Flybåret værradarutstyr — komplekse motordrevne fly 

Følgende fly skal ha flybåret værradarsutstyr under flyging om natten eller under IMC i områder der tordenvær eller andre 

potensielt farlige værforhold som kan oppdages med flybåret værradarutstyr, kan forventes langs ruten: 

a)  Fly med trykkabin.  
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b)  Fly uten trykkabin med MCTOM på over 5 700 kg. 

SPO.IDE.A.133 Tilleggsutstyr for operasjoner under forhold med isdannelse om natten — komplekse motordrevne fly 

a)  Fly som flys under forhold med forventet eller faktisk isdannelse om natten, skal være utstyrt med en innretning for å belyse 

eller oppdage isdannelse. 

b)  Innretningen for å belyse isdannelsen skal ikke blende eller gi refleksjoner som kan hemme flygebesetningsmedlemmene i 

deres tjenesteutøvelse. 

SPO.IDE.A.135 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Fly som flys av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem for flygebesetningen, herunder 

hodetelefoner og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmene. 

SPO.IDE.A.140 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en taleregistrator i førerkabinen (CVR): 

1)  Fly med en MCTOM på over 27 000 kg som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller 

senere. 

2)  Fly med en MCTOM på over 2 250 kg 

i)  som er sertifisert for drift med en besetning på minst to flygere, 

ii)  som er utstyrt med turbojetmotor(er) eller mer enn én turbopropmotor, og 

iii)  som fikk utstedt et typesertifikat første gang 1. januar 2016 eller senere. 

b)  Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de to foregående timene. 

c)  Taleregistratoren skal, med henvisning til en tidsskala, gjøre opptak av 

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

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet eller høyttaleranlegget, dersom 

et slikt er montert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon som er i bruk, 

og 

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

høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal automatisk begynne registreringen før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal fortsette 

registreringen til flygingen er avsluttet og flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  I tillegg til det som er angitt i bokstav d), skal taleregistratoren, avhengig av tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne 

registreringen så tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, og 

fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motoren ved flygingens avslutning. 

f)  Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.  
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SPO.IDE.A.145 Ferdsskriver 

a)  Fly med en MCTOM på mer enn 5 700 kg som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller senere, 

skal være utstyrt med en ferdsskriver (FDR) som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og som har en 

metode for enkel framhenting av disse dataene fra lagringsmediet. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere de parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå flyets flygebane, hastighet, flygestilling, 

motoreffekt, konfigurasjon og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet av minst de 25 siste timene. 

c)  Data skal hentes fra kilder i flyet som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for flygebesetningen. 

d)  Ferdsskriveren skal automatisk begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og skal stoppe 

automatisk når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  Ferdsskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

SPO.IDE.A.150 Datalinjeregistrering 

a)  Fly som første gang får utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere og har mulighet til å drive datal-

injekommunikasjon, og som kreves utstyrt med taleregistrator, skal eventuelt på en registrator registrere følgende: 

1)  Meldinger over datalinje i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra flyet, herunder meldinger som gjelder 

følgende anvendelser: 

i)  Igangsetting av dataforbindelse. 

ii)  Kommunikasjon mellom flygeleder og flyger. 

iii)  Målrettet overvåking. 

iv)  Flygeinformasjon. 

v)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, overvåking av kringkasting fra luftfartøyer. 

vi)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, luftfartøyets driftskontrolldata. 

vii)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, grafikk. 

2)  Opplysninger som muliggjør korrelasjon med tilknyttede registreringer som er knyttet til datalinjekommunikasjon og 

lagret atskilt fra flyet. 

3)  Opplysninger om tidspunkt og prioritet for meldinger fra datalinjekommunikasjonen, idet det tas hensyn til systemets 

oppbygning. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til å registrere og lagre data og opplysninger, og en metode for framhenting av 

data. Registreringsmåten skal være slik at dataene samsvarer med dataene registrert på bakken. 

c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratorer i SPO.IDE.A.140. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.  
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e)  Kravene som gjelder registratorens start- og stopplogikk, er de samme som kravene som gjelder start- og stopplogikken for 

taleregistratoren i SPO.IDE.A.140 bokstav d) og e). 

SPO.IDE.A.155 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Kravene til taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles ved 

a)  én kombinasjonsregistrator dersom flyet skal være utstyrt med en CVR eller en FDR, eller 

b)  to kombinasjonsregistratorer dersom flyet skal være utstyrt med en CVR og en FDR. 

SPO.IDE.A.160 Seter, sikkerhetsbelter og sikringsutstyr 

Fly skal være utstyrt med følgende: 

a)  Et sete eller en plass for hvert besetningsmedlem eller hver fagspesialist om bord. 

b)  Et sikkerhetsbelte i hvert sete og sikringsutstyr for hver plass. 

c)  For komplekse motordrevne fly, et sikkerhetsbelte for hvert flygebesetningssete med sikringsutstyr for overkroppen og 

ettpunkts utløsermekanisme. 

d)  For komplekse motordrevne fly, et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen og ettpunkts utløsermekanisme som 

omfatter en innretning som ved hurtig retardasjon automatisk sikrer overkroppen til den som sitter i setet 

1)  i hvert flygebesetningssete og for seter ved siden av flygersetet, og 

2)  i hvert observatørsete i førerkabinen. 

SPO.IDE.A.165 Førstehjelpsskrin 

a)  Fly skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

SPO.IDE.A.170 Tilleggsoksygen — fly med trykkabin 

a)  Fly med trykkabin som flys ved flygehøyder der det kreves oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal ha 

oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly med trykkabin som flys over flygehøyder der trykkhøyden i kabinene er over 10 000 fot, skal ha nok oksygen til alle 

besetningsmedlemmer og fagspesialister minst 

1)  hele tiden når kabinhøyden er på over 15 000 fot, men uansett ikke under 10 minutters tilførsel, 

2)  hele tiden når trykkhøyden i førerkabinen og passasjerkabinen er på mellom 14 000 og 15 000 fot i forbindelse med 

trykktap og idet det tas hensyn til omstendighetene,  
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3)  for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden i førerkabinen og passasjerkabinen er på 10 000–14 000 fot, 

og 

4)  i minst 10 minutter i fly som flys i trykkhøyder på over 25 000 fot, eller som flys i lavere høyder, men under forhold 

som gjør at de ikke kan gå trygt ned til en trykkhøyde på 13 000 fot innen 4 minutter. 

c)  Fly med trykkabin som flys ved flygehøyder på over 25 000 fot, skal i tillegg være utstyrt med 

1)  en innretning som gir flygebesetningen en varselindikasjon ved eventuelt trykkfall, og 

2)  for komplekse motordrevne fly, oksygenmasker som flygebesetningsmedlemmene raskt kan ta på seg. 

SPO.IDE.A.175 Tilleggsoksygen — fly uten trykkabin 

a)  Fly uten trykkabin som flys ved flygehøyder der det kreves oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal ha 

oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Fly uten trykkabin som flys over flygehøyder der trykkhøyden i kabinene er over 10 000 fot, skal ha nok oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden i kabinen er på mellom  

10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle personer om bord alltid når trykkhøyden i kabinen er på over 13 000 fot. 

c)  Uten hensyn til bokstav b) kan turer av en angitt varighet på mellom 13 000 fot og 16 000 fot foretas uten oksygentilførsel, i 

samsvar med SPO.OP.195 bokstav b). 

SPO.IDE.A.180 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Fly, med unntak av turmotorseilfly (TMG) og ELA1-fly, skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen, og 

2)  i hver kabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel for de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet for de branntypene som kan 

tenkes å forekomme i kabinen der brannslokningsapparatet planlegges brukt, og for kabiner der det befinner seg personer, 

skal slokkemiddelet minimere faren for giftig gasskonsentrasjon. 

SPO.IDE.A.181 Brannøks og brekkjern 

Fly med MCTOM på over 5 700 kg skal være utstyrt med minst én brannøks eller ett brekkjern plassert i førerkabinen. 

SPO.IDE.A.185 Merking av gjennombruddspunkter 

Dersom det på flykroppen er merket områder som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte seg inn i flyet, 

skal slike områder være merket som angitt i figur 1.  
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Figur 1 

Merking av gjennombruddspunkter 

 

SPO.IDE.A.190 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Fly skal være utstyrt med 

1)  en ELT av en hvilken som helst type dersom flyet første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller 

tidligere, 

2)  en automatisk ELT dersom flyet første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, 

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

seg, når flyet er sertifisert for en største passasjersetekapasitet på høyst seks. 

b)  ELT-er uansett type og PLB-er skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

SPO.IDE.A.195 Flyging over vann 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord, som skal bæres eller være plassert slik at de er 

lett tilgjengelige for brukeren fra vedkommendes sete eller plass: 

1)  Enmotors landfly når 

i)  de flyr over vann ut over glideavstand fra land, eller 

ii)  de starter eller lander på en flyplass eller et operasjonssted der flygebanen for start eller innflyging etter 

fartøysjefens mening går over vann på en slik måte det ved et uhell vil være sannsynlig med en nødlanding på 

vannet. 

2)  Sjøfly som flys over vann. 

3)  Fly som flys i en avstand fra land der en nødlanding er mulig, mer enn tilsvarende 30 minutter ved normal 

marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest. 

b)  Alle redningsvester skal være utstyrt med en innretning for elektrisk belysning for å lette lokaliseringen av personer. 

c)  Sjøfly som flys over vann, skal være utstyrt med 

1)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å lette fortøyning, forankring eller manøvrering av flyet på vann, og 

som er egnet ut fra dets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og  
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2)  dersom relevant, utstyr for å lage lydsignalene angitt i internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt til 

sjøs. 

d)  Fartøysjefen på et fly som flys i en avstand fra land der nødlanding er mulig, mer enn tilsvarende 30 minutter ved normal 

marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en 

nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

1)  Utstyr for å sende ut nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr til å opprettholde livet, tilpasset den aktuelle flygingen. 

SPO.IDE.A.200 Overlevingsutstyr 

a)  Fly som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med 

1)  signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler, 

2)  minst én overlevings-ELT (ELT(S)), og 

3)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord. 

b)  Det ytterligere overlevingsutstyret angitt i bokstav a) nr. 3 behøver ikke å medbringes dersom flyet 

1)  holder seg innenfor en viss avstand fra et område der søk og redning ikke er særlig problematisk, tilsvarende 

i)  120 minutter ved marsjhastighet med én motor ute av drift (OEI), for fly som er i stand til å fortsette flygingen til 

en flyplass dersom kritiske motorer svikter på et hvilket som helst punkt langs ruten eller under planlagt 

omdirigering, eller 

ii)  30 minutter ved marsjhastighet for alle andre fly, eller 

2)  holder seg innenfor en avstand som ikke er større enn tilsvarende 90 minutter ved marsjhastighet fra et området som er 

egnet for nødlanding, for fly sertifisert i henhold til gjeldende luftdyktighetsbestemmelser. 

SPO.IDE.A.205 Personlig verneutstyr 

Alle personer om bord skal ha på seg personlig verneutstyr som er tilstrekkelig for den typen operasjon som utføres. 

SPO.IDE.A.210 Hodetelefoner 

a)  Fly skal være utstyrt med hodetelefoner med svanehalsmikrofon eller tilsvarende for hvert flygebesetningsmedlem ved 

deres tildelte plass i førerkabinen. 

b)  Fly som flys i henhold til IFR eller om natten, skal være utstyrt med en sendeknapp på den manuelle betjeningsinnretningen 

for høyde og krengning for hvert påkrevd flygebesetningsmedlem.  
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SPO.IDE.A.215 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Fly som flys i henhold til IFR eller om natten, eller når det kreves i henhold til gjeldende luftromskrav, skal ha radio-

kommunikasjonsutstyr som under normale forhold for radiooverføring skal kunne 

1)  foreta toveis kommunikasjon med sikte på tårnkontroll, 

2)  motta meteorologiske opplysninger på ethvert tidspunkt under flyging, 

3)  på ethvert tidspunkt under flyging foreta toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de frekvensene som 

relevant myndighet foreskriver, og 

4)  foreta kommunikasjon på luftfartens nødfrekvens 121,5 MHz. 

b)  Når det er behov for mer enn én kommunikasjonsenhet, skal de være uavhengige av hverandre, slik at en feil i én enhet ikke 

vil føre til feil i en annen. 

SPO.IDE.A.220 Navigasjonsutstyr 

a)  Fly skal ha navigasjonsutstyr som sikrer at de kan fortsette en flyging i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Fly skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom én utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst punkt i 

flygingen, skal det øvrige utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med bokstav a) eller at hensiktsmessige nødtiltak 

kan gjennomføres på en sikker måte. 

c)  Fly som flys på flyginger der det er planlagt å lande under IMC, skal være utstyrt med egnet utstyr som er i stand til å gi 

veiledning til et punkt som visuell landing kan foretas fra. Dette utstyret skal kunne gi slik veiledning for hver flyplass der 

det er planlagt å lande under IMC, og for alle utpekte alternative flyplasser. 

SPO.IDE.A.225 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal fly være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkningsradar (SSR) 

med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 2 

Helikoptre 

SPO.IDE.H.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.H.215, 

3)  benyttes til å overholde SPO.IDE.H.220, eller 

4)  er montert i helikopteret.  
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b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbar lykt. 

2)  Presisjonsur. 

3)  Kartholder. 

4)  Førstehjelpsskrin. 

5)  Overlevings- og signalutstyr. 

6)  Drivanker og fortøyningsutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

andre relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Opplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller SPO.IDE.H.215 og SPO.IDE.H.220. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke helikopterets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet som 

skal bruke dem. 

e)  Instrumenter som brukes av alle flygebesetningsmedlemmer, skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmene fra sin 

posisjon lett kan se hva instrumentene viser, med minst mulig avvik fra stillingen og synslinjen som vedkommende 

vanligvis har med blikket rettet forover langs flygebanen. 

f)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.H.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av helikopterets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  helikopteret flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, 

b)  for komplekse motordrevne helikoptre og for alle helikoptre som brukes i kommersielle operasjoner, operatøren har fått 

godkjenning av vedkommende myndighet til å fly helikopteret innenfor begrensningene i referanseminsteutstyrslisten 

(MMEL), eller 

c)  helikopteret skal ha flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.H.115 Driftslys 

Helikoptre som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys-system,  
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b)  navigasjons-/posisjonslys, 

c)  landingslys, 

d)  belysning fra helikopterets elektriske system for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende 

for sikker drift av helikopteret, 

e)  belysning fra helikopterets elektriske system for å gi belysning i alle kabiner, 

f)  et bærbart lys til hvert besetningsmedlems plass, og 

g)  lys som overholder internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt til sjøs, dersom helikopteret er et 

amfibiehelikopter. 

SPO.IDE.H.120 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Helikoptre som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Krengning. 

b)  Helikoptre som flys under VMC over vann og uten land i sikte, eller under VMC om natten, skal i tillegg til det som er 

angitt i bokstav a), være utstyrt med følgende: 

1)  En innretning som måler og viser 

i)  flygestilling, 

ii)  vertikal hastighet, og 

iii)  stabilisert kurs. 

2)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

3)  For komplekse motordrevne helikoptre, en innretning som hindrer funksjonssvikt i systemer som viser flygehastighet, 

som kreves i bokstav a) nr. 4, på grunn av kondensering eller isdannelse. 

c)  Helikoptre som flys når sikten er under 1 500 m, eller under forhold der de ikke kan holdes i ønsket flygebane uten at det 

tys til ytterligere ett eller flere instrumenter, skal i tillegg til det som er angitt i bokstav a) og b), ha utstyr til å hindre 

funksjonssvikt i systemet som viser flygehastigheten omhandlet i bokstav a) nr. 4, på grunn av kondens eller isdannelse. 

d)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal helikopteret i tillegg være utstyrt med en ytterligere innretning som viser 

følgende: 

1)  Trykkhøyde.  
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2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Krengning. 

4)  Flygestilling, dersom det er relevant. 

5)  Vertikal hastighet, dersom det er relevant. 

6)  Stabilisert kurs, dersom det er relevant. 

SPO.IDE.H.125 Flyginger i henhold til IFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Helikoptre som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

5)  Vertikal hastighet. 

6)  Krengning. 

7)  Flygestilling. 

8)  Stabilisert kurs. 

9)  Utvendig lufttemperatur. 

b)  En innretning som viser når energiforsyningen til de gyroskopiske instrumentene ikke er tilstrekkelig. 

c)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal det finnes en ytterligere innretning som viser følgende: 

1)  Trykkhøyde. 

2)  Angitt flygehastighet. 

3)  Vertikal hastighet. 

4)  Krengning. 

5)  Flygestilling. 

6)  Stabilisert kurs. 

d)  En innretning som hindrer funksjonssvikt i systemer som viser flygehastighet, som kreves i bokstav a) nr. 4 og bokstav c) 

nr. 2, på grunn av kondensering eller isdannelse.  
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e)  En ytterligere innretning som måler og viser flygestilling, som reserveinstrument. 

f)  Følgende for komplekse motordrevne helikoptre: 

1)  En alternativ kilde til statisk trykk. 

2)  En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattflyging. 

SPO.IDE.H.126 Tilleggsutstyr for flyging med én flyger i henhold til IFR 

Helikoptre som flys i henhold til IFR med én flyger, skal være utstyrt med autopilot som minst har høydehold- og 

styrekursfunksjon. 

SPO.IDE.H.132 Flybåret værradarutstyr — komplekse motordrevne helikoptre 

Helikoptre som flys i henhold til IFR eller om natten, skal være utstyrt med flybåret værradarutstyr dersom aktuelle 

værrapporter angir at torden eller andre potensielt farlige værforhold som anses som påviselige med flybåren værradar, kan 

forventes å finnes langs ruten som skal flys. 

SPO.IDE.H.133 Tilleggsutstyr for operasjoner under forhold med isdannelse om natten — komplekse motordrevne 

helikoptre 

a)  Helikoptre som flys under forhold med forventet eller faktisk isdannelse om natten, skal være utstyrt med en innretning for 

å belyse eller oppdage isdannelse. 

b)  Innretningen for å belyse isdannelsen skal ikke blende eller gi refleksjoner som kan hemme flygebesetningsmedlemmene i 

deres tjenesteutøvelse. 

SPO.IDE.H.135 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Helikoptre som flys av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem for flygebesetningen, 

herunder hodetelefoner og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmene. 

SPO.IDE.H.140 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Helikoptre med en MCTOM på over 7 000 kg som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller 

senere, skal være utstyrt med en taleregistrator. 

b)  Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de to foregående timene. 

c)  Taleregistratoren skal, med henvisning til en tidsskala, gjøre opptak av 

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

2)  talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet eller høyttaleranlegget, dersom 

et slikt er montert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver mikrofon for besetningen, og 

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

høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal automatisk begynne registreringen før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal 

fortsette registreringen til flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/621 

 

e)  I tillegg til det som er angitt i bokstav d), skal taleregistratoren, avhengig av tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne 

registreringen så tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, og 

fram til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motoren ved flygingens avslutning. 

f)  Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

SPO.IDE.H.145 Ferdsskriver 

a)  Helikoptre med en MCTOM på mer enn 3 175 kg som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang 1. januar 2016 eller 

senere, skal være utstyrt med en ferdsskriver (FDR) som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og som 

har en metode for enkel framhenting av disse dataene fra lagringsmediet. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere de parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå helikopterets flygebane, hastighet, 

flygestilling, motoreffekt, konfigurasjon og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet av minst de ti 

siste timene. 

c)  Data skal hentes fra kilder i helikopteret som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 

flygebesetningen. 

d)  Ferdsskriveren skal automatisk begynne å registrere data før helikopteret kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og skal 

stoppe automatisk når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  Ferdsskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

SPO.IDE.H.150 Datalinjeregistrering 

a)  Helikoptre som første gang får utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, som har mulighet til å drive 

datalinjekommunikasjon, og som kreves utstyrt med taleregistrator, skal dersom det er relevant, registrere følgende på en 

registrator: 

1)  Meldinger over datalinje i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra helikopteret, herunder meldinger som gjelder 

følgende: 

i)  Igangsetting av dataforbindelse. 

ii)  Kommunikasjon mellom flygeleder og flyger. 

iii)  Målrettet overvåking. 

iv)  Flygeinformasjon. 

v)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, overvåking av kringkasting fra luftfartøyer. 

vi)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, luftfartøyets driftskontrolldata. 

vii)  I den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, grafikk. 

2)  Opplysninger som muliggjør korrelasjon med tilknyttede registreringer i forbindelse med datalinjekommunikasjon og er 

lagret atskilt fra helikopteret. 

3)  Opplysninger om tidspunkt og prioritet for meldinger fra datalinjekommunikasjonen, idet det tas hensyn til systemets 

oppbygning. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til å registrere og lagre data og opplysninger, og en metode for framhenting av 

data. Registreringsmåten skal være slik at dataene samsvarer med dataene registrert på bakken.  
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c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratorer i SPO.IDE.H.140. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

e)  Kravene som gjelder registratorens start- og stopplogikk, er de samme som kravene som gjelder start- og stopplogikken for 

taleregistratoren i SPO.IDE.H.140 bokstav d) og e). 

SPO.IDE.H.155 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Kravene til taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles med én kombinasjonsregistrator. 

SPO.IDE.H.160 Seter, sikkerhetsbelter og sikringsutstyr 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med følgende: 

1)  Et sete eller en plass for hvert besetningsmedlem eller hver fagspesialist om bord. 

2)  Et sikkerhetsbelte i hvert sete og sikringsutstyr for hver plass. 

3)  For helikoptre som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 31. desember 2012, et sikkerhetsbelte med 

sikringsutstyr for overkroppen til hvert sete. 

4)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen som omfatter en innretning som ved hurtig retardasjon 

automatisk sikrer overkroppen til den som sitter i hvert flygebesetningssete. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal ha ettpunkts utløsermekanisme. 

SPO.IDE.H.165 Førstehjelpsskrin 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

SPO.IDE.H.175 Tilleggsoksygen — helikoptre uten trykkabin 

a)  Helikoptre uten trykkabin som flys ved flygehøyder der det kreves oksygentilførsel i samsvar med bokstav b), skal ha 

oksygenutstyr som kan lagre og fordele nødvendig mengde oksygen. 

b)  Helikoptre uten trykkabin som flys over flygehøyder der trykkhøyden i kabinene er over 10 000 fot, skal ha nok oksygen til 

1)  alle besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden i kabinen er på mellom  

10 000 og 13 000 fot, og 

2)  alle besetningsmedlemmer og fagspesialister alltid når trykkhøyden i kabinen er på over 13 000 fot.  
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c)  Uten hensyn til bokstav b) kan turer av en angitt varighet på mellom 13 000 fot og 16 000 fot foretas uten oksygentilførsel, i 

samsvar med SPO.OP.195 bokstav b). 

SPO.IDE.H.180 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Helikoptre, med unntak av ELA2-helikoptre, skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat 

1)  i førerkabinen, og 

2)  i hver kabin som er atskilt fra førerkabinen, med mindre den er lett tilgjengelig for flygebesetningen. 

b)  Typen og mengden slokkemiddel for de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet for de branntypene som kan 

tenkes å forekomme i kabinen der brannslokningsapparatet planlegges brukt, og for kabiner der det befinner seg personer, 

skal slokkemiddelet minimere faren for giftig gasskonsentrasjon. 

SPO.IDE.H.185 Merking av gjennombruddspunkter 

Dersom det på helikopterkroppen er merket områder som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte seg 

inn, skal slike områder være merket som angitt i figur 1. 

Figur 1 

Merking av gjennombruddspunkter 

 

SPO.IDE.H.190 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Helikoptre som er sertifisert for en største setekapasitet på mer enn seks, skal være utstyrt med 

1)  en automatisk ELT, og 

2)  en overlevings-ELT (ELT(S)) i en redningsflåte eller en redningsvest når helikopteret flys i en avstand fra land som 

tilsvarer mer enn tre minutters flygetid ved normal marsjhastighet. 

b)  Helikoptre som er sertifisert for en største setekapasitet på høyst seks, skal være utstyrt med en ELT(S) eller en personlig 

peilesender (PLB) som et besetningsmedlem eller en fagspesialist har på seg. 

b)  ELT-er av enhver type og PLB-er skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

SPO.IDE.H.195 Flyging over vann — komplekse motordrevne helikoptre 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord; denne skal bæres eller være plassert slik at den 

er lett tilgjengelig for brukeren fra vedkommendes sete eller plass ved 

1)  flyging over vann utover autorotasjonsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke kan 

opprettholde konstant marsjhøyde, eller  
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2)  flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

3)  start eller landing på en flyplass eller et operasjonssted der flygebanen for start eller innflyging går over vann. 

b)  Alle redningsvester skal være utstyrt med en innretning for elektrisk belysning for å lette lokaliseringen av personer. 

c)  Fartøysjefen på et helikopter som flys over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn 30 minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet eller 50 NM, alt etter hva som er kortest, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil 

overleve en nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om følgende utstyr skal være om bord: 

1)  Utstyr for å sende ut nødsignaler. 

2)  Tilstrekkelig antall redningsflåter til alle personer om bord, plassert slik at de er lett tilgjengelige i en nødssituasjon. 

3)  Redningsutstyr til å opprettholde livet, tilpasset den aktuelle flygingen. 

d)  Fartøysjefen skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en nødlanding på vann, når vedkommende 

beslutter om alle om bord skal være iført redningsvestene omhandlet i bokstav a). 

SPO.IDE.H.197 Redningsvester — komplekse motordrevne helikoptre 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med en redningsvest for hver person om bord; denne skal bæres eller være plassert slik at den 

er lett tilgjengelig for brukeren fra vedkommendes sete eller plass ved 

1)  flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, 

2)  flyging over vann utover autorotasjonsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke kan 

opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

3)  start eller landing på en flyplass eller et operasjonssted der flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik 

måte at det ved et uhell vil være sannsynlig med en nødlanding på vannet. 

b)  Alle redningsvester skal være utstyrt med en innretning for elektrisk belysning for å lette lokaliseringen av personer. 

SPO.IDE.H.198 Overlevingsdrakter — komplekse motordrevne helikoptre 

Hver person om bord skal bruke overlevingsdrakt ved operasjoner 

a)  på en flyging over vann til støtte for operasjoner til sjøs i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet, der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, og dersom 

1)  værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under pluss 10 °C 

under flygingen, eller 

2)  forventet redningstid overstiger forventet overlevingstid, eller  
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b)  dersom fartøysjefen beslutter det på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til følgende forhold: 

1)  Flyginger over vann utover autorotasjonsavstand eller sikker nødlandingsavstand fra land, der helikopteret ved svikt i 

den kritiske motoren ikke kan opprettholde konstant marsjhøyde. 

2)  Værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under pluss 10 °C 

under flygingen. 

SPO.IDE.H.199 Redningsflåter, nødpeilesendere (ELT) og overlevingsutstyr for langdistanseflyging over vann — 

komplekse motordrevne helikoptre 

Helikoptre som flys 

a)  på en flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren kan opprettholde konstant marsjhøyde, eller 

b)  på en flyging over vann i en avstand som tilsvarer mer enn tre minutters flygetid ved normal marsjhastighet, der 

helikopteret ved svikt i den kritiske motoren ikke er i stand til å opprettholde konstant marsjhøyde, og dersom fartøysjefen 

beslutter det etter en risikovurdering, skal være utstyrt med 

1)  minst én redningsflåte med en nominell kapasitet på minst det høyeste antallet personer om bord, plassert slik at den er 

lett tilgjengelig i en nødssituasjon, 

2)  minst én ELT (ELT(S)) for hver påkrevd redningsflåte, og 

3)  redningsutstyr, herunder midler til livsopphold tilpasset den aktuelle flygingen. 

SPO.IDE.H.200 Overlevingsutstyr 

Helikoptre som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med 

a)  signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler, 

b)  minst én overlevings-ELT (ELT(S)), og 

c)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord. 

SPO.IDE.H.201 Tilleggskrav til helikoptre som gjennomfører operasjoner til sjøs i et ugjestmildt sjøområde — 

komplekse motordrevne helikoptre 

Helikoptre som benyttes i offshoreoperasjoner i et ugjestmildt havområde i en avstand fra land tilsvarende mer enn ti minutters 

flyging ved normal marsjhastighet, skal oppfylle følgende krav: 

a)  Dersom værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under pluss 

10 °C under flygingen, eller dersom beregnet redningstid overstiger beregnet overlevingstid, eller dersom flygingen 

planlegges gjennomført om natten, skal alle besetningsmedlemmer og fagspesialister om bord bruke overlevingsdrakt. 

b)  Alle redningsflåter som medbringes i samsvar med SPO.IDE.H.199, skal monteres slik at de kan brukes under de 

sjøforholdene som helikopterets egenskaper for nødlanding på vann, flyting og trim ble evaluert for med sikte på å oppfylle 

kravene til sertifisering for nødlanding på vann. 

c)  Helikopteret skal være utstyrt med et nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning som kilde til generell 

kabinbelysning for å lette evakuering av helikopteret.  
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d)  Alle nødutganger, herunder nødutganger for besetningen, og innretninger for å åpne dem skal være tydelig merket for 

veiledning av dem om bord i dagslys eller i mørke. Slik merking skal være utformet slik at den er synlig dersom 

helikopteret velter og kabinen kommer under vann. 

e) Alle dører som ikke kan tas av, og som er merket som nødutganger ved landing på vann, skal kunne festes i åpen stilling, 

slik at de ikke hindrer personer om bord i å forlate helikopteret, under alle forhold på havet opp til det maksimum som 

kreves når nødlanding på vann og flyteevne blir evaluert. 

f)  Alle dører, vinduer eller andre åpninger i kabinen som planlegges brukt som nødutgang under vann, skal være slik utstyrt at 

de kan åpnes i en nødssituasjon. 

g)  Redningsvester skal brukes hele tiden, med mindre fagspesialisten eller besetningsmedlemmet som redningsvesten er 

beregnet på, bruker integrert overlevingsdrakt som oppfyller det kombinerte kravet til overlevingsdrakt og redningsvest. 

SPO.IDE.H.202 Helikoptre sertifisert for drift på vann — diverse utstyr 

Helikoptre sertifisert for drift på vann skal være utstyrt med 

a)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å lette fortøyning, forankring eller manøvrering av helikopteret på vann, 

og som er egnet ut fra dets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og 

b)  om relevant, utstyr for å lage lydsignalene angitt i internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt til sjøs. 

SPO.IDE.H.203 Alle helikoptre under flyginger over vann — nødlanding på vann 

Komplekse motordrevne helikoptre som flys over vann i et ugjestmildt område i en avstand fra land som tilsvarer mer enn ti 

minutters flygetid ved normal marsjhastighet, og ikke-komplekse motordrevne helikoptre som flys over vann i et ugjestmildt 

sjøområde mer enn 50 NM fra land, skal være 

a)  konstruert for landing på vann i samsvar med relevante luftdyktighetsregler, 

b)  sertifisert for nødlanding på vann i samsvar med relevante luftdyktighetsregler, eller 

c)  utstyrt med flyteutstyr til nødssituasjoner. 

SPO.IDE.H.205 Personlig verneutstyr 

Alle personer om bord skal ha på seg personlig verneutstyr som er tilstrekkelig for den typen operasjon som utføres. 

SPO.IDE.H.210 Hodetelefoner 

Dersom det kreves et radiokommunikasjons- og/eller radionavigasjonssystem, skal helikopteret være utstyrt med hodetelefoner 

med svanehalsmikrofon eller tilsvarende og en sendeknapp på flygebetjeningsinnretningene for hver påkrevd flyger, hvert 

påkrevd besetningsmedlem og/eller hver fagspesialist ved vedkommendes tildelte plass. 

SPO.IDE.H.215 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Helikoptre som flys i henhold til IFR eller om natten, eller når det kreves i henhold til gjeldende luftromskrav, skal ha 

radiokommunikasjonsutstyr som under normale forhold for radiooverføring skal kunne 

1)  foreta toveis kommunikasjon med sikte på tårnkontroll, 

2)  motta meteorologisk informasjon,  
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3)  på ethvert tidspunkt under flyging foreta toveis kommunikasjon med de luftfartsstasjonene og på de frekvensene som 

relevant myndighet foreskriver, og 

4)  foreta kommunikasjon på luftfartens nødfrekvens 121,5 MHz. 

b)  Når det er behov for mer enn én kommunikasjonsenhet, skal de være uavhengige av hverandre, slik at en feil i én enhet ikke 

vil føre til feil i en annen. 

c)  Dersom det kreves et system for radiokommunikasjon, og i tillegg til det flytelefonsystemet for flygebesetningen som 

kreves i SPO.IDE.H.135, skal helikoptre være utstyrt med en sendeknapp på betjeningsinnretningene til hver påkrevd flyger 

og besetningsmedlem på vedkommendes plass. 

SPO.IDE.H.220 Navigasjonsutstyr 

a)  Helikoptre skal ha navigasjonsutstyr som sikrer at de kan fortsette en flyging i samsvar med 

1)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

2)  gjeldende luftromskrav. 

b)  Helikoptre skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom én utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst punkt i 

flygingen, vil det øvrige utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med bokstav a), eller hensiktsmessige nødtiltak kan 

gjennomføres på en sikker måte. 

c)  Helikoptre som flys på flyginger der det er planlagt å lande under IMC, skal være utstyrt med navigasjonsutstyr som er i 

stand til å gi veiledning til et punkt som visuell landing kan foretas fra. Dette utstyret skal kunne gi slik veiledning for hver 

flyplass der det er planlagt å lande under IMC, og for alle utpekte alternative flyplasser. 

SPO.IDE.H.225 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal helikoptre være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkningsradar 

(SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 3 

Seilfly 

SPO.IDE.S.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å kontrollere flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.S.145, 

3)  benyttes til å overholde SPO.IDE.S.150, eller 

4)  er montert i seilflyet. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbar lykt.  
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2)  Presisjonsur. 

3)  Overlevings- og signalutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

andre relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Oopplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke seilflyets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet som 

skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.S.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av seilflyets instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves for den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre 

a)  seilflyet flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  seilflyet omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.S.115 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

a)  Seilfly som flys i henhold til VFR om dagen, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  For motordrevne seilfly, magnetisk kurs. 

2)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

3)  Trykkhøyde. 

4)  Angitt flygehastighet. 

b)  Seilfly som flys under forhold der seilflyet ikke kan holdes i ønsket høyde uten at det tys til ytterligere ett eller flere 

instrumenter, skal i tillegg til det som er oppført i bokstav a), ha en innretning som måler og viser følgende: 

1)  Vertikal hastighet. 

2)  Flygestilling eller sving og krengning. 

3)  Magnetisk kurs. 

SPO.IDE.S.120 Skyflyging — flyge- og navigasjonsinstrumenter 

Seilfly som driver skyflyging, skal ha en innretning som måler og viser følgende: 

a)  Magnetisk kurs.  
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b)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

c)  Trykkhøyde. 

d)  Angitt flygehastighet. 

e)  Vertikal hastighet. 

f)  Flygestilling eller sving og krengning. 

SPO.IDE.S.125 Seter og sikringsutstyr 

a)  Seilfly skal være utstyrt med 

1)  et sete til hver person om bord og 

2)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen for hvert sete i samsvar med AFM. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal ha ettpunkts utløsermekanisme. 

SPO.IDE.S.130 Tilleggsoksygen 

Seilfly som flys i trykkhøyder over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 13 000 fot, og 

b)  alle besetningsmedlemmer og fagspesialister i ethvert tidsrom når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

SPO.IDE.S.135 Flyging over vann 

Fartøysjefen på et seilfly som flys over vann, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en nødlanding på 

vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om seilflyet skal ha med følgende: 

a)  En redningsvest eller tilsvarende individuell flyteinnretning for hver person om bord, som skal bæres eller være plassert slik 

at de er lett tilgjengelige for brukeren fra vedkommendes sete. 

b)  En nødpeilesender (ELT) eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et besetningsmedlem eller en fagspesialist og 

kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

c)  Utstyr til å sende nødsignaler under en flyging 

1)  over vann utover glideavstand fra land, eller 

2)  dersom flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik måte at det ved et uhell vil være sannsynlig med en 

nødlanding på vannet. 

SPO.IDE.S.140 Overlevingsutstyr 

Seilfly som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og redningsutstyr som er 

tilpasset området det skal flys over.  
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SPO.IDE.S.145 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet for toveis 

kommunikasjon med de luftfartsstasjonene eller på de frekvensene som oppfyller luftromskravene. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal dersom det kreves i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

SPO.IDE.S.150 Navigasjonsutstyr 

Seilfly skal ha det navigasjonsutstyret som kreves for å kunne fly i samsvar med 

a)  ATS-flygeplanen, dersom det er relevant, og 

b)  gjeldende luftromskrav. 

SPO.IDE.H.155 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal seilfly være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkningsradar 

(SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

AVSNITT 4 

Ballonger 

SPO.IDE.B.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav dersom 

de 

1)  benyttes av flygebesetningen til å bestemme flygebanen, 

2)  benyttes til å overholde SPO.IDE.B.145, eller 

3)  er montert i ballongen. 

b)  For følgende utstyr behøves ingen utstyrsgodkjenning når utstyret kreves i henhold til dette kapittelet: 

1)  Bærbar lykt. 

2)  Presisjonsur. 

3)  Førstehjelpsskrin. 

4)  Overlevings- og signalutstyr. 

c)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i henhold til dette kapittelet, samt ethvert annet utstyr som ikke kreves i henhold til 

andre relevante vedlegg, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende: 

1)  Oopplysningene som framkommer ved disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen til å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008. 

2)  Instrumentene og utstyret skal ikke påvirke ballongens luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt.  
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d)  Instrumenter og utstyr skal lett kunne betjenes eller være lett tilgjengelige fra plassen til flygebesetningsmedlemmet som 

skal bruke dem. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

SPO.IDE.B.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes dersom noen av ballongens instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som kreves for den 

planlagte flygingen, er ute av drift, med mindre 

a)  ballongen flys i samsvar med minsteutstyrslisten (MEL), dersom en slik liste er utarbeidet, eller 

b)  ballongen omfattes av en flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav. 

SPO.IDE.B.110 Driftslys 

Ballonger som flys om natten, skal være utstyrt med 

a)  antikollisjonslys, 

b)  belysning for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er avgjørende for sikker drift av ballongen, 

c)  en bærbar lykt. 

SPO.IDE.B.115 Flyginger i henhold til VFR — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Ballonger som flys i henhold til VFR om dagen, skal være utstyrt med følgende: 

a)  En innretning som viser avdriftsretning. 

b)  En innretning som måler og viser følgende: 

1)  Tiden i timer, minutter og sekunder. 

2)  Vertikal hastighet, dersom det kreves i AFM. 

3)  Trykkhøyde, dersom det kreves i AFM eller i luftromskravene, eller når høyden må kontrolleres med sikte på bruk av 

oksygen. 

SPO.IDE.B.120 Førstehjelpsskrin 

a)  Ballonger skal være utstyrt med et førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinet skal 

1)  være lett tilgjengelig for bruk, og 

2)  holdes ved like. 

SPO.IDE.B.121 Tilleggsoksygen 

Ballonger som flys i trykkhøyder over 10 000 fot, skal ha oksygenutstyr som kan lagre og fordele nok oksygen til 

a)  besetningsmedlemmer for alle tidsrom som overstiger 30 minutter når trykkhøyden er på mellom 10 000 og 13 000 fot, og  
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b)  alle besetningsmedlemmer og fagspesialister i ethvert tidsrom når trykkhøyden er på over 13 000 fot. 

SPO.IDE.B.125 Håndholdte brannslokkingsapparater 

Varmluftsballonger skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat dersom det kreves i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner. 

SPO.IDE.B.130 Flyging over vann 

Fartøysjefen på en ballong som flys over vann, skal fastslå risikoen for at de som er om bord, ikke vil overleve en nødlanding 

på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om ballongen skal ha med følgende: 

a)  En redningsvest for hver person om bord, som skal bæres eller være plassert slik at den er lett tilgjengelig for brukeren fra 

vedkommendes plass. 

b)  En nødpeilesender (ELT) eller en personlig peilesender (PLB) som bæres av et besetningsmedlem eller en fagspesialist og 

kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

c)  Utstyr for å sende ut nødsignaler. 

SPO.IDE.B.135 Overlevingsutstyr 

Ballonger som flys over områder der søk og redning vil være særlig vanskelig, skal ha signalinnretninger og redningsutstyr som 

er tilpasset området det skal flys over. 

NCO.IDE.B.140 Diverse utstyr 

Ballonger skal være utstyrt med vernehansker til hvert besetningsmedlem. 

a)  Varmluftsballonger skal være utstyrt med 

1)  en alternativ tennkilde, 

2)  en innretning som måler og viser drivstoffmengden, 

3)  et brannteppe eller brannhemmende dekke, og 

4)  en slepeline som er minst 25 m lang. 

b)  Gassballonger skal være utstyrt med 

1)  en kniv og 

2)  en slepeline som er minst 20 m lang laget av naturfiber eller elektrostatisk ledende materiale. 

SPO.IDE.B.145 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal ballonger ha utstyr til radiokommunikasjon som gir mulighet for toveis 

kommunikasjon med de luftfartsstasjonene eller på de frekvensene som oppfyller luftromskravene.  
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b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal dersom det kreves i henhold til bokstav a), kunne kommunisere på luftfartens 

nødfrekvens, 121,5 MHz. 

SPO.IDE.B.150 Transponder 

Dersom det kreves i luftrommet som benyttes, skal ballonger være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkningsradar 

(SSR) med alle nødvendige funksjoner. 

KAPITTEL E 

SÆRLIGE KRAV 

AVSNITT 1 

Helikopteroperasjoner med utvendig hengende last (HESLO) 

SPO.SPEC.HESLO.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for HESLO skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriterier som må være oppfylt for å kunne foreta HESLO-operasjoner. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.HESLO.105 Spesifikt HESLO-utstyr 

Helikopteret skal minst være utstyrt med 

a)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken(e)/lasten, og 

b)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

SPO.SPEC.HESLO.110 Transport av farlig gods 

Vedkommende operatør som transporterer farlig gods til eller fra ubemannede eller fjerntliggende steder, skal søke 

vedkommende myndighet om unntak fra bestemmelsene i de tekniske retningslinjene dersom de har til hensikt ikke å oppfylle 

kravene i disse retningslinjene. 

AVSNITT 2 

Operasjoner med utvendig menneskelig last (HEC) 

SPO.SPEC.HEC.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for HEC skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister.  
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c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriterier som må være oppfylt for å kunne foreta HEC-operasjoner. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.HEC.105 Spesifikt HEC-utstyr 

a)  Helikopteret skal være utstyrt med 

1)  utstyr for heiseoperasjoner eller lastekrok, 

2)  et sikkerhetsspeil eller en alternativ innretning som gjør det mulig å se kroken, og 

3)  en lastmåler, med mindre det finnes en annen metode for å bestemme lastens vekt. 

b)  Installasjonen av alt utstyr til heising og lastekrok og eventuelle etterfølgende endringer skal ha en luftdyktighets-

godkjenning som er relevant for den planlagte funksjonen. 

AVSNITT 3 

Fallskjermoperasjoner (PAR) 

SPO.SPEC.PAR.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for PAR skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriterier som må være oppfylt for å kunne foreta fallskjermoperasjoner. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.PAR.105 Transport av besetningsmedlemmer og fagspesialister 

Kravet til fagspesialisters ansvarsområder fastsatt i NCO.GEN.120 bokstav c) får ikke anvendelse på fagspesialister som utfører 

fallskjermhopping. 

SPO.SPEC.PAR.110 Seter 

Uten hensyn til SPO.IDE.A.160 bokstav a) og SPO.IDE.H.160 bokstav a) nr. 1) kan gulvet i luftfartøyet brukes som sete, 

forutsatt at det finnes innretninger som fagspesialisten kan holde eller spenne seg fast i.  
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SPO.SPEC.PAR.115 Tilleggsoksygen 

Uten hensyn til SPO.OP.195 bokstav a) får kravet om å bruke tilleggsoksygen ikke anvendelse på andre besetningsmedlemmer 

enn fartøysjefen og fagspesialister som utfører oppgaver som er av avgjørende betydning for den spesialiserte oppgaven, når 

kabinhøyden 

a)  overstiger 13 000 fot i høyst 6 minutter, 

b)  overstiger 15 000 fot i høyst 3 minutter. 

SPO.SPEC.PAR.120 Flyging over vann 

Ved transport av mer enn seks personer skal fartøysjefen på en ballong som flys over vann, fastslå risikoen for at de som er om 

bord, ikke vil overleve en nødlanding på vann, og skal på dette grunnlaget avgjøre om ballongen skal ha med en nødpeilesender 

(ELT) som kan sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

SPO.SPEC.PAR.125 Utslipp av farlig gods 

Uten hensyn til SPO.GEN.155 kan fallskjermhoppere hoppe ut av luftfartøyet med henblikk på fallskjermoppvisning over 

tettbebygde områder i byer, tettsteder eller annen bebyggelse, eller over utendørs forsamlinger av personer, samtidig som de har 

med seg innretninger som utvikler røyk, forutsatt at disse innretningene er framstilt for dette formålet. 

AVSNITT 4 

Akroflyging (ABF) 

SPO.SPEC.ABF.100 Standard driftsprosedyrer 

Standard driftsprosedyrer for ABF skal angi følgende: 

a)  Hvilket utstyr som skal medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL). 

b)  Besetningens sammensetning og hvilke krav til erfaring som stilles til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

c)  Relevant opplæring for besetningsmedlemmer og fagspesialister for at de skal kunne utføre sine oppgaver, og kvalifi-

kasjonene til og utpeking av personer som gir slik opplæring til besetningsmedlemmer og fagspesialister. 

d)  Besetningsmedlemmenes og fagspesialistenes ansvarsområder og oppgaver. 

e)  Ytelseskriteriene som må være oppfylt for å kunne foreta akroflyging. 

f)  Prosedyrer for normale og unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

SPO.SPEC.ABF.105 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

Følgende dokumenter oppført i SPO.GEN.140 bokstav a) er det ikke obligatorisk å medbringe under akroflyging: 

a)  Eventuelle opplysninger om levert ATS-reiseplan. 

b)  Aktuelle og egnede luftfartskart for ruten/området for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet kan 

forventes at flygingen kan omdirigeres langs. 

c)  Prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret. 

d)  Opplysninger om søke- og redningstjenester for området der den planlagte flygingen skal finne sted. 
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SPO.SPEC.ABF.115 Utstyr 

Følgende krav til utstyr får ikke obligatorisk anvendelse på akroflyging: 

a)  Førstehjelpsskrin som fastsatt i SPO.IDE.A.165 og SPO.IDE.H.165. 

b)  Håndholdte brannslokkingsapparater som fastsatt i SPO.IDE.A.180 og SPO.IDE.H.180. 

c)  Nødpeilesendere eller personlige peilesendere som fastsatt i SPO.IDE.A.190 og SPO.IDE.H.190.» 

 __________  


