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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/363 

av 1. mars 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til særlig godkjenning av flyginger med turbindrevne 

enmotorsfly om natten eller ved værforhold som krever instrumentflyging, og kravene til godkjenning av opplæring i 

håndtering av farlig gods i forbindelse med kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner, ikke-kommersielle 

luftfartsoperasjoner med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer og ikke-kommersielle spesialiserte 

luftfartsoperasjoner med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 bør Kommisjonen vedta de nødvendige gjennomføringsreglene for å fastsette 

vilkårene for sikker drift av luftfartøyer. Disse vilkårene fastsettes i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2). 

2) Anvendelsen av forordning (EU) nr. 965/2012 på overføringsflyginger ville føre til en uforholdsmessig stor 

administrativ byrde for industrien og for vedkommende myndigheter. For å innføre en mer forholdsmessig og 

risikobasert tilnærming til anvendelsen av nevnte forordning bør engangsflyginger uten passasjerer eller last, når 

luftfartøyet forflyttes med henblikk på renovering, reparasjon, vedlikeholdskontroller, inspeksjoner, levering, eksport 

eller lignende formål, unntas fra anvendelsen av forordning (EU) nr. 965/2012. 

3) Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) standarder og anbefalt praksis fastsatt i del I i vedlegg 6 til 

Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember 1944, inneholder bestem-

melser om flyginger med turbindrevne enmotorsfly om natten eller ved værforhold som krever instrumentflyging. Disse 

bestemmelsene inneholder blant annet et krav om at operatørens hjemstat ved godkjenning av slike flyginger må sikre at 

visse vilkår er oppfylt, blant annet med hensyn til installert utstyr, motorpålitelighet, motorovervåking, operatørens 

prosedyrer og opplæring av flygebesetninger. Unionsretten bør bringes i samsvar med disse bestemmelsene ved å sikre 

at kommersiell lufttransport med enmotorsfly om natten eller ved værforhold som krever instrumentflyging, er underlagt 

godkjenning av vedkommende myndighet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 2.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 201/2017 av 27. oktober 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 22.8.2019, s. 16. 

(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). 
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4) Denne tilpasningen gjør at det ikke lenger mulig, gjennom et unntak, å bruke enmotorsfly i henhold til vilkårene fastsatt 

i de eksisterende unntakene som er gitt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i rådsforordning (EØF)  

nr. 3922/91(1), som fastsatt i artikkel 6 nr. 5 i forordning (EU) nr. 965/2012. Denne bestemmelsen bør derfor utgå. Disse 

unntakene for bruk av enmotorsfly, herunder vilkårene angitt i unntakene, bør i et egnet tidsrom etter denne forordnings 

ikrafttredelse anses som godkjenninger fra vedkommende myndighet slik det kreves i henhold til den tilpassede rettslige 

rammen, for å sikre en smidig overgang. Etter denne overgangsperioden bør det ikke lenger være mulig å vise til slike 

unntak, i stedet kreves ovennevnte godkjenninger. Alle relevante endringer i bruken av disse flyene i overgangsperioden 

bør fortsatt meldes. 

5) Operatører av kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner samt operatører som utfører ikke-kommersielle opera-

sjoner med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer eller ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med motor-

drevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som ikke brukes til å transportere farlig gods, bør fortsette å utarbeide og ved-

likeholde opplæringsprogrammer for farlig gods, i samsvar med vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012. 

For å innføre en mer forholdsmessig og risikobasert tilnærming til anvendelsen av disse reglene bør imidlertid 

vedkommende myndighet ikke lenger være forpliktet til å godkjenne slike opplæringsprogrammer. 

6) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres. Særlig bør vedlegg III (del-ORO) til nevnte forordning endres for å 

vedta en mer forholdsmessig og risikobasert tilnærming til kravene til godkjenning av opplæringsprogrammer for farlig 

gods, og et nytt kapittel om turbindrevne enmotorsfly bør tilføyes i vedlegg V (del-SPA) til forordningen. 

7) Bestemmelsene om turbindrevne enmotorsfly fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen(2) Det europeiske fly-

sikkerhetsbyrå har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

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

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) Artikkel 6 nr. 3 skal lyde: 

«3. Som unntak fra artikkel 5 og uten at det berører forordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU)  

nr. 748/2012(*) knyttet til flygetillatelsen, skal flyginger i forbindelse med innføring eller endring av luftfartøytyper som 

utføres av konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoner innenfor rammen av deres særskilte rettigheter, samt flyginger 

uten passasjerer eller last der luftfartøyer forflyttes i forbindelse med renovering, reparasjon, vedlikeholdskontroller, 

inspeksjoner, levering, eksport eller lignende formål, utføres på vilkårene i medlemsstatenes nasjonale rett. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luft-

dyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruk-

sjons- og produksjonsorganisasjoner (EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1).» 

2) Artikkel 6 nr. 5 skal lyde: 

«5. Fram til 2. september 2017 skal unntak gitt før 22. mars 2017 i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i forordning (EØF)  

nr. 3922/91, som i henhold til artikkel 6 nr. 5 i forordning (EU) nr. 965/2012 gjaldt før 22. mars 2017, anses som god-

kjenninger som nevnt i CAT.POL.A.300 bokstav a) i vedlegg IV (del-CAT). Etter 2. september 2017 skal disse unntakene 

ikke lenger gjelde for flyginger med enmotorsfly. 

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

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

(2) Det europeiske flysikkerhetsbyrås uttalelse nr. 06/2015 av 11. november 2015 om en kommisjonsforordning om fastsettelse av tekniske 

krav til særlig godkjenning av flyginger med turbindrevne enmotorsluftfartøyer om natten eller ved værforhold som krever 

instrumentflyging. 
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Dersom en endring av driften av disse flyene som påvirker vilkårene i de nevnte unntakene, planlegges mellom 22. mars 2017 

og 2. september 2017, skal endringen meldes til Kommisjonen og Byrået før den gjennomføres. Kommisjonen og Byrået 

skal vurdere den planlagte endringen i samsvar med artikkel 14 nr. 5 i forordning (EF) nr. 216/2008.» 

3) Vedlegg II, III, IV og V endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 1. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II (del-ARO) skal tillegg II lyde: 

«Tillegg II 

 
  

DRIFTSSPESIFIKASJONER 

(med forbehold om godkjente vilkår i driftshåndboken) 

Kontaktopplysninger til utstedende myndighet 

Telefon(1):  ______________________  

Operatørens navn(3): 

Faks: 

E-post: 

AOC(2): 

Luftfartøymodell(5): 

Dato(4): Underskrift: 

Handelsnavn: 

Driftsspesifikasjonsnr.: 

Registreringsmerker(6): 

Typer operasjon: Kommersiell lufttransport 

Passasjerer Last Andre(7):  _______________  

Operasjonsområde(8): 

Særlige begrensninger(9): 

Særskilte godkjenninger: 

Farlig gods 

Operasjoner i dårlig sikt 

Start 

Innflyging og landing 

Ja Nei Spesifikasjon(10) Merknader 

RVSM(13) 

ETOPS(14) 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

Komplekse navigasjonsspesifikasjoner for 
PBN-operasjoner(16) 

Minstespesifikasjon for 
navigasjonsytelse 

Flyginger med turbindrevne enmotorsfly om 
natten eller under værforhold som krever 
instrumentflyging (IMC) (SET-IMC) 

Helikopteroperasjoner med nattsynsystemer 

Heiseoperasjoner med helikopter 

Ambulanseflyging med helikopter 

Offshoreoperasjoner med helikopter 

Opplæring av kabinbesetning(19) 

Utstedelse av kabinbesetningsattest(20) 

Kontinuerlig luftdyktighet 

Annet(22) 

CAT(11): 

Lengste omdiri-
geringstid(15): min. 

(18) 

(17) 

(21) 

RVR(12): m 

DA/H: fot RVR: m 
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2) I vedlegg III (del-ORO) gjøres følgende endringer: 

a) I ORO.GEN.110 skal bokstav j) og k) lyde: 

«j) Operatøren skal utarbeide og vedlikeholde opplæringsprogrammer for farlig gods for personell slik det kreves i de 

tekniske forskriftene. Disse opplæringsprogrammene skal svare til personellets ansvarsområder. Opplærings-

programmer for operatører som utfører kommersiell lufttransport, uansett om de transporterer farlig gods eller 

ikke, og for operatører som utfører andre operasjoner enn kommersiell lufttransport nevnt i bokstav b), c) og d) i 

ORO.GEN.005 som transporterer farlig gods, skal gjennomgås og godkjennes av vedkommende myndighet. 

k) Uten at bokstav j) berøres, skal operatører som utfører kommersiell lufttransport med følgende luftfartøyer, sikre 

at flygebesetningen har fått hensiktsmessig opplæring eller orientering om farlig gods som gjør dem i stand til å 

gjenkjenne udeklarert farlig gods som passasjerer bringer om bord, eller som last: 

1) et seilfly, 

2) en ballong, 

3) et enmotors propelldrevet fly med en største sertifiserte startmasse på høyst 5 700 kg og største godkjente 

passasjersetekapasitet (MOPSC) på høyst 5 som starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i 

henhold til visuellflygeregler (VFR) om dagen, eller 

4) et annet helikopter enn et motordrevet, teknisk komplisert enmotorshelikopter med MOPSC på høyst 5 som 

starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted i henhold til VFR om dagen.»  

(1) Telefon- og faksnummer til vedkommende myndighet, inkludert landkoden. E-postadresse skal angis dersom den er tilgjengelig. 

(2) Sett inn nummer på tilhørende godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC). 

(3) Sett inn luftfartsselskapets registrerte navn, og handelsnavnet dersom dette er et annet. Sett inn «som opptrer under navnet» før 
handelsnavnet. 

(4) Utstedelsesdato for driftsspesifikasjonene (dd-mm-åååå) og underskrift av vedkommende myndighets representant. 

(5) Sett inn 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). 

(6) Registreringsmerkene er oppført enten i driftsspesifikasjonene eller i driftshåndboken. I sistnevnte tilfelle skal tilhørende driftsspesifikasjoner 
vise til den tilhørende siden i driftshåndboken. Dersom ikke alle særlige godkjenninger gjelder for luftfartøymodellen, kan luftfartøyets 
registreringsmerker føres inn i kolonnen for merknader til den tilhørende særlige godkjenningen. 

(7) Angi andre transporttyper (f.eks. ambulanseflyging). 

(8) Oppføring av geografisk(e) område(r) for godkjent drift (etter geografiske koordinater eller spesifikke ruter, flygeinformasjonsregion eller 
nasjonale eller regionale grenser). 

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

(10) I denne kolonnen oppføres de minst strenge kriteriene for hver godkjenning eller godkjenningstype (med relevante kriterier). 

(11) Sett inn relevant kategori av presisjonsinnflyging: LTS CAT l, CAT II, OTS CAT II, CAT lllA, CAT lllB eller CAT lllC. Sett inn minste rullebanesikt 
(RVR) i meter og beslutningshøyde (DH) i fot. Bruk én linje for hver oppførte innflygingskategori. 

(12) Sett inn godkjent minste RVR ved start i meter. Det kan brukes én linje per godkjenning dersom det gis forskjellige godkjenninger. 

(13) Ruten for «Ikke relevant» skal merkes av bare dersom luftfartøyets maksimale flygehøyde er under FL 290. 

(14) Langdistanseflyging (ETOPS) gjelder for øyeblikket bare for tomotors luftfartøyer. Derfor kan ruten for «Ikke relevant» merkes av dersom 
luftfartøymodellen har flere eller færre enn to motorer. 

(15) Terskeldistansen kan også oppføres (i NM), i likhet med motortypen. 

(16) Ytelsesbasert navigasjon (PBN): én linje brukes for hver kompleks PBN-spesifikk godkjenning (f.eks. AR RNP APCH), med hensiktsmessige 
begrensninger angitt i kolonnen «Spesifikasjon» og/eller «Merknader». Prosedyrespesifikke godkjenninger av særlige AR RNP APCH-
prosedyrer kan angis i driftsspesifikasjonene eller i driftshåndboken. I sistnevnte tilfelle må de tilhørende driftsspesifikasjonene inneholde en 
henvisning til den tilhørende siden i driftshåndboken. 

(17) Angi om den særlige godkjenningen er begrenset til visse rullebaneender og/eller flyplasser. 

(18) Angi den bestemte kombinasjonen av flyskrog og motor. 

(19) Godkjenning til å gi opplæringskurset og prøven som skal gjennomføres av søkere til kabinbesetningsattest som angitt i vedlegg V (del-CC) til 
forordning (EU) nr. 1178/2011. 

(20) Godkjenning til å utstede kabinbesetningsattester som angitt i vedlegg V (del-CC) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

(21) Navnet til personen/organisasjonen som er ansvarlig for å sikre at luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet opprettholdes, og en henvisning til 
forordningen som inneholder kravet, dvs. kapittel G i vedlegg I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

(22) Andre godkjenninger eller data kan føres inn her, og det kan brukes én linje (eller én blokk med flere linjer) per godkjenning (f.eks. korte 
landinger, bratt innflyging, helikopterflyging til/fra et sted i offentlighetens interesse, helikopterflyging over et ugjestmildt miljø utenfor et tettbygd 
område, helikopterflyging uten et bekreftet sikkert område for nødlanding, flyging med økte krengingsvinkler, største distanse fra en egnet 
flyplass for tomotorsfly uten ETOPS-godkjenning, luftfartøyer som brukes til ikke-kommersielle luftfartsoperasjoner). 

EASA-skjema 139 utgave 3» 
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b) I ORO.FC.A.250 skal bokstav a) lyde: 

«a) En innehaver av en CPL(A) (fly) kan tjenestegjøre som fartøysjef i kommersiell lufttransport på et fly med én 

flyger bare dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

1) Vedkommende har minst 500 timer flygetid på fly eller er innehaver av en gyldig instrumentflygingsrettighet 

ved befordring av passasjerer i henhold til VFR utenfor en radius på 50 NM (90 km) fra en avgangsflyplass. 

2) Vedkommende har minst 700 timer flygetid på fly, herunder 400 timer som fartøysjef, ved flyging med en 

flermotorstype i henhold til IFR. Av disse timene skal 100 timer være i henhold til IFR og 40 timer med 

flermotorsfly. De 400 timene som fartøysjef kan erstattes med flygetid som styrmann i et etablert besetnings-

system med flere flygere som angitt i driftshåndboken, basert på at to timer som styrmann tilsvarer én time 

som fartøysjef. 

3) Vedkommende har minst 700 timer flygetid på fly, herunder 400 timer som fartøysjef, ved flyging med 

enmotorsfly i henhold til IFR. Av disse timene skal 100 timer være i henhold til IFR. De 400 timene som 

fartøysjef kan erstattes med flygetid som styrmann i et etablert besetningssystem med flere flygere som angitt 

i driftshåndboken, basert på at to timer som styrmann tilsvarer én time som fartøysjef.» 

3) I vedlegg IV (del-CAT) gjøres følgende endringer: 

a) CAT.OP.MPA.136 skal lyde: 

«CAT.OP.MPA.136 Flygeruter og -områder – enmotorsfly 

Med mindre vedkommende myndighet har godkjent noe annet i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel L – 

FLYGINGER MED TURBINDREVNE ENMOTORSFLY OM NATTEN ELLER UNDER IMC (SET-IMC), skal 

operatøren sikre at flyginger med enmotorsfly bare gjennomføres langs ruter eller innenfor områder der det finnes 

overflater som gir mulighet for å gjennomføre en sikker nødlanding.» 

b) I CAT.OP.MPA.180 skal bokstav a) lyde: 

«a) Dersom det ikke er mulig å bruke avgangsflyplassen som alternativ startflyplass av værmessige eller ytelses-

messige årsaker, skal operatøren velge en annen egnet alternativ startflyplass som ikke er lenger fra avgangs-

flyplassen enn: 

1) for tomotorsfly: 

i) en times flygetid ved marsjhastighet med en motor ute av drift (OEI) i henhold til flygehåndboken 

(AFM), under standardforhold i vindstille basert på faktisk startmasse, eller 

ii) ETOPS-omdirigeringstiden godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA), kapittel F, med eventuelle 

MEL-begrensninger, opp til høyst to timer, ved marsjhastighet med en motor ute av drift (OEI) i henhold 

til flygehåndboken (AFM), under standardforhold i vindstille basert på faktisk startmasse. 

2) for tre- og firemotors fly: to timers flygetid ved marsjhastighet med en motor ute av drift (OEI) i henhold til 

flygehåndboken (AFM), under standardforhold i vindstille basert på faktisk startmasse, 

3) for flyginger godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel L – FLYGINGER MED TURBIN-

DREVNE ENMOTORSFLY OM NATTEN ELLER UNDER IMC (SET-IMC), 30 minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet i vindstille basert på faktisk startmasse. 

For flermotorsfly: Dersom flygehåndboken ikke inneholder opplysninger om marsjhastighet ved flyging med én 

motor ute av drift (OEI), skal den hastigheten som benyttes ved beregningen, være den som oppnås med 

resterende motor(er) på største kontinuerlige effekt.»  
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c) I CAT.POL.A.300 skal bokstav a) lyde: 

«a) Med mindre vedkommende myndighet har godkjent noe annet i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel L – 

FLYGINGER MED TURBINDREVNE ENMOTORSFLY OM NATTEN ELLER UNDER IMC (SET-IMC), 

skal operatøren ikke fly et enmotorsfly 

1) om natten eller 

2) under IMC, bortsett fra etter spesielle VFR.» 

d) CAT.POL.A.320 skal lyde: 

«CAT.POL.A.320 Underveis – enmotorsfly 

a) Ved de værforhold som forventes for flygingen, og i tilfelle motorsvikt, skal flyet kunne nå fram til et sted der en 

sikker nødlanding kan foretas, med mindre operatøren er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 

vedlegg V (del-SPA) kapittel L – FLYGINGER MED TURBINDREVNE ENMOTORSFLY OM NATTEN 

ELLER UNDER IMC (SET-IMC) og utnytter en risikoperiode. 

b) Ved anvendelse av bokstav a) skal det ved punktet for motorsvikt antas at 

 1) flyet ikke flyr ved en høyde som overstiger den høyden der stigehastigheten tilsvarer 300 fot per minutt med 

motoren i drift innenfor angitte vilkår for største kontinuerlige motoreffekt, og 

 2) underveisgradienten er bruttogradienten for nedstigning økt med en gradient på 0,5 %.» 

4) I vedlegg V (del-SPA) skal nytt kapittel L lyde: 

«KAPITTEL L 

FLYGINGER MED TURBINDREVNE ENMOTORSFLY OM NATTEN ELLER UNDER VÆRHOLD SOM KREVER 

INSTRUMENTFLYGING (SET-IMC) 

SPA.SET-IMC.100 SET-IMC-operasjoner 

I kommersiell lufttransport (CAT) skal turbindrevne enmotorsfly flys om natten eller under IMC bare dersom operatøren 

har fått en SET-IMC-godkjenning fra vedkommende myndighet. 

SPA.SET-IMC.105 Godkjenning av SET-IMC-operasjoner 

For å oppnå en SET-IMC-godkjenning av vedkommende myndighet skal operatøren dokumentere at samtlige av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Det er oppnådd et akseptabelt pålitelighetsnivå for turbinmotoren basert på bruk av den spesifikke kombinasjonen av 

flyskrog og motor i den verdensomspennende flåten. 

b) Særskilte instrukser og prosedyrer for vedlikehold er fastsatt og inntatt i operatørens vedlikeholdsprogram for luft-

fartøyet for å sikre de planlagte nivåene for kontinuerlig luftdyktighet og pålitelighet hos flyet og dets framdriftssystem 

i samsvar med vedlegg I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, herunder både 

 1) et program for overvåking av motortrender, unntatt for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 

etter 31. desember 2004, som skal ha et automatisk trendovervåkingssystem, og 

 2) et pålitelighetsprogram for framdriftssystemet og tilhørende systemer. 

c) Flygebesetningens sammensetning og et opplærings-/kontrollprogram for flygebesetningsmedlemmene som deltar i 

disse operasjonene, er fastsatt.  
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d) Det er fastsatt driftsprosedyrer som angir 

1) utstyr som må medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på minsteutstyrslisten 

(MEL), 

2) planleggingen av flyginger, 

3) normale prosedyrer, 

4) beredskapsprosedyrer, herunder prosedyrer ved svikt i framdriftssystemet samt prosedyrer for nødlanding under 

alle værforhold, 

5) rapportering av overvåking og hendelser. 

e) En risikovurdering er foretatt, herunder fastsettelse av en akseptabel risikoperiode dersom en operatør har til hensikt å 

benytte den. 

SPA.SET-IMC.110 Krav til utstyr i forbindelse med SET-IMC-operasjoner 

Fly som brukes til SET-IMC-operasjoner, skal være utstyrt med følgende utstyr: 

a) To separate elektriske systemer som hver for seg leverer tilstrekkelig kraft til alle vesentlige flygeinstrumenter,  

navigasjonssystemer og flysystemer som er nødvendige for å fortsette flygingen til bestemmelsesflyplassen eller en 

alternativ flyplass. 

b) To flygestillingsindikatorer som får strøm fra uavhengige kilder. 

c) Ved passasjerflyginger: en skuldersele eller et sikkerhetsbelte med en diagonal skuldersele for hvert passasjersete. 

d) Flybåret værradarutstyr. 

e) I et fly med trykkabin: tilstrekkelig ekstra oksygen til alle personer om bord slik at nedstigning er mulig, etter 

motorsvikt ved største sertifiserte marsjhøyde, med beste glidehastighet og i beste glidekonfigurasjon, og forustatt 

maksimalt nivå for trykkfallshastighet i kabinen, inntil en vedvarende kabintrykkhøyde under 13 000 fot er nådd. 

f) Et områdenavigasjonssystem som kan programmeres med posisjoner for landingssteder, og som gir flygebesetningen 

veiledning i sideretning med henblikk på å nå disse stedene. 

g) En radiohøydemåler. 

h) Et landingslys som kan lyse opp landingspunktet på glidebanen med motoren avslått i en avstand på 200 fot. 

i) Et nødsystem for strømforsyning med tilstrekkelig kapasitet og holdbarhet som etter en svikt i all strømforsyning kan 

levere nødvendig strøm til følgende: 

1) De viktigste flyge- og områdenavigasjonsinstrumentene under nedstigning fra største flygehøyde etter motorsvikt. 

2) De midlene som er nødvendige for ett forsøk på å starte motoren på nytt. 

3) Dersom det er relevant, utfelling av understell og vingeklaffer. 

4) Bruk av radiohøydemåler gjennom hele innflygingen for landing. 

5) Landingslyset. 

6) En pitotrørvarmer. 

7) Eventuelle elektriske innretninger for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot forverring av flygerens sikt ved landing. 
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j) Et tenningssystem som ved synlig kondens aktiveres automatisk eller kan betjenes manuelt ved start og landing og 

under flyging. 

k) En mulighet for kontinuerlig overvåking av framdriftssystemets smøresystem for å påvise forekomst av fremmed-

legemer forbundet med overhengende fare for svikt i en drivsystemkomponent, herunder en advarsel i førerkabinen. 

l) En nødinnretning for regulering av motoreffekten som gjør det mulig å fortsette driften av motoren innenfor et 

effektområde som er tilstrekkelig til å fullføre flygingen på en sikker måte i tilfelle av en sannsynlig svikt i drivstoff-

kontrollenheten.» 

 __________  


