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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1329 

av 31. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til EU-luftfartsselskapers drift av luftfartøyer som 

er registrert i en tredjestat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF)  

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsettes vilkår for sikker drift av luftfartøyer. Nevnte forordning bør 

endres slik at det tillates drift av luftfartøyer registrert i en tredjestat av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1008/2008(3). 

2) Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter må få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de endrede rammereglene. 

Muligheten til å anvende en tilstrekkelig overgangsperiode bør derfor fastsettes. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske flysikkerhetsbyrå avgitt 

i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF)  

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II (del-ARO), vedlegg III (del-ORO) og vedlegg IV (del-CAT) til forordning (EU) nr. 965/2012 endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2015. 

2.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene beslutte at bestemmelsene i ORO.AOC.110 bokstav d) omhandlet i 

nr. 2 bokstav b) ii) i vedlegget først får anvendelse fra 25. august 2017. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 1.8.2015, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 49. 

(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 

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3) 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, vedlegg III og vedlegg IV til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II (del-ARO), punkt ARO.OPS.110 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  Godkjenning av en avtale om leie av luftfartøy uten besetning skal oppheves midlertidig eller tilbakekalles når: 

1)  luftfartøyets luftdyktighetsbevis er midlertidig opphevet eller tilbakekalt, 

2)  luftfartøyet er oppført på listen over operatører som er underlagt driftsbegrensninger, eller det er registrert i en 

stat der alle operatører som omfattes av dens tilsynsansvar, er underlagt driftsforbud i henhold til forordning 

(EF) nr. 2111/2005.» 

b)  Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  Når vedkommende myndighet anmodes om forhåndsgodkjenning av en avtale om leie av luftfartøy uten besetning 

i samsvar med punkt ORO.AOC.110 bokstav d), skal vedkommende myndighet sikre en behørig samordning med 

luftfartøyets registreringsstat i det omfang dette er nødvendig for å ivareta ansvaret for tilsynet med luftfartøyet.» 

2)  I vedlegg III (del-ORO) gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt ORO.AOC.100 bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2)  alle luftfartøyer har et luftdyktighetsbevis (CofA) i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 eller er innleid 

uten besetning i samsvar med ORO.AOC.110 bokstav d) og». 

b)  Punkt ORO.AOC. 110 skal lyde: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  Operatører som er sertifisert i samsvar med denne del, skal ikke leie luftfartøyer som er oppført på listen over 

operatører som er underlagt driftsbegrensninger, luftfartøyer som er registrert i en stat der alle operatører som 

omfattes av dens tilsynsansvar, er underlagt driftsforbud eller luftfartøyer fra en operatør som er underlagt 

driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.» 

ii)  Bokstav d) skal lyde: 

«Innleie uten besetning (dry lease-in)» 

d)  Den som søker om godkjenning av innleie av et luftfartøy uten besetning registrert i en tredjestat, skal overfor 

vedkommende myndighet godtgjøre at: 

1)  det er påvist et driftsmessig behov som ikke kan oppfylles ved leie av et luftfartøy som er registrert i EU, 

2)  varigheten for innleie uten besetning er ikke lenger enn sju måneder i et ethvert tidsrom på tolv 

etterfølgende måneder, 

3)  samsvar med de gjeldende kravene i forordning (EU) nr. 1321/2014 er sikret, og 

4)  luftfartøyet er utstyrt i samsvar med EUs forordninger for luftfartsvirksomhet.» 

c)  Punkt ORO.AOC.130 skal lyde: 

 «ORO.AOC.130 Overvåking av flygedata – fly 

a)  Operatøren skal fastsette og vedlikeholde et program for overvåking av flygedata som skal være integrert i 

styringssystemet, for fly med en største sertifisert masse ved avgang på mer enn 27 000 kg. 

b)  Programmet for overvåking av flygedata skal ikke kunne knyttes til sanksjoner, og det skal ha tilstrekkelig 

sikkerhet til å beskytte kilden(e) for dataene.»  
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3)  I vedlegg IV (del-CAT) gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt CAT.IDE.A.100 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a)  Instrumenter og utstyr som kreves etter dette kapittel, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav, med unntak av følgende: 

1)  reservesikringer, 

2)  bærbare lykter, 

3)  presisjonsur, 

4)  kartholder, 

5)  førstehjelpsskrin, 

6)  medisinsk nødutstyr, 

7)  megafoner, 

8)  overlevings- og signalutstyr, 

9)  ankre og fortøyningsutstyr, og 

10)  barnesikringsinnretninger. 

b)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i dette kapittelet, som ikke trenger å være godkjent i samsvar med de 

gjeldende luftdyktighetskravene, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende bestemmelser: 

1)  de opplysningene som gis av disse instrumentene, dette utstyret eller tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen for å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.A.330, 

CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 og CAT.IDE.A.345, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på flyets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt.» 

b)  I punkt CAT.IDE.H.100 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a)  Instrumenter og utstyr som kreves etter dette kapittel, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav, med unntak av følgende: 

1)  reservesikringer, 

2)  bærbare lykter, 

3)  presisjonsur, 

4)  kartholder, 

5)  førstehjelpsskrin 

6)  megafoner, 

7)  overlevings- og signalutstyr, 

8)  ankre og fortøyningsutstyr, og 

9)  barnesikringsinnretninger. 
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b)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i dette kapittel, og som ikke trenger å være godkjent i samsvar med de 

gjeldende luftdyktighetskravene, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende bestemmelser: 

1)  De opplysningene som gis av disse instrumentene, dette utstyret eller tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen for å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.H.330, 

CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 og CAT.IDE.H.345, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke påvirke helikopterets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt.» 

 __________  


