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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1042 

av 23. juli 2018 

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

framgangsmåter for innføring av støtteprogrammer, psykologisk vurdering av flygebesetning samt 

systematisk og stikkprøvebasert testing for psykoaktive stoffer for å sikre flyge- og 

kabinbesetningsmedlemmers medisinske skikkethet, og med hensyn til å installere 

terrengvarslingssystem i nye turbindrevne fly godkjent for seks til ni passasjerer og med en største 

sertifiserte startmasse på høyst 5 700 kg(*) 

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 7 nr. 6, artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsetter nærmere regler for kommersiell lufttransport med fly og 

helikopter, herunder inspeksjoner på bakken av luftfartøyer tilhørende operatører som er underlagt en annen 

medlemsstats eller en tredjestats sikkerhetstilsyn, når de har landet på flyplasser på det territoriet som er underlagt 

traktatens bestemmelser. I henhold til nevnte forordning skal besetningsmedlemmer ikke utføre oppgaver om bord i et 

luftfartøy dersom de er påvirket av psykoaktive stoffer eller dersom de er uskikket på grunn av skade, tretthet, 

medisinering, sykdom eller andre årsaker. 

2) Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») har identifisert en rekke sikkerhetsrisikoer og utstedt anbefalinger for å 

redusere disse risikoene. Gjennomføringen av noen av disse anbefalingene forutsetter lovgivningsmessige endringer med 

hensyn til psykologisk vurdering av flygebesetningen før påbegynnelse av linjeflyging, gjennomføring av et støtteprogram 

for flygebesetningen, medlemsstatenes gjennomføring av stikkprøvebasert alkoholtesting av flyge- og kabinbesetnings-

medlemmer og kommersielle lufttransportoperatørers systematiske testing av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer for 

psykoaktive stoffer. 

3) Når det gjelder testing for psykoaktive stoffer, bør det tas hensyn til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts 

(ICAO) «Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace» (Doc 9654). 

4) I det eksisterende programmet for inspeksjon på bakken nevnt i kapittel RAMP i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 965/2012 er det allerede fastsatt en ramme for systematisk, strukturert og risikobasert kontroll av operatører, med 

omfattende bestemmelser og sikkerhetstiltak for blant annet datasikring, opplæring av inspektører, risikobasert 

prøvetaking, flygeforbud for luftfartøyer og forebygging av unødvendige forsinkelser. Nevnte veletablerte ramme bør 

derfor anvendes ved gjennomføring av alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer. Et medlem av 

flygebesetningen eller kabinbesetningen som nekter å samarbeide ved testingen, eller som er påvist å være under 

påvirkning av psykoaktive stoffer etter en bekreftet positiv test, må tas ut av tjeneste. 

5) I noen medlemsstater utføres allerede stikkprøvebasert testing for psykoaktive stoffer av andre tjenestemenn enn dem 

som er godkjent i henhold til kapittel RAMP i vedlegg II. Medlemsstatene bør derfor på visse vilkår kunne utføre 

alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer utenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 965/2012.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 25.7.2018, s. 3 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, 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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6) Medlemsstatene bør også gis mulighet til å foreta ytterligere testing for å påvise andre psykoaktive stoffer enn alkohol. 

7) ICAO anbefaler i del I og II i vedlegg 6 til Chicago-konvensjonen at turbindrevne fly med en største sertifiserte 

startmasse (MCTOM) på høyst 5 700 kg og en største godkjente passasjersetekapasitet på mellom seks og ni utstyres 

med et terrengvarslingssystem. 

8) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å bringes i samsvar med ICAOs standarder og anbefalte praksis og 

for å redusere risikoen for kollisjon med terrenget ved kontrollerte flygninger. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse nr. 14/2016 og nr. 15/2016 avgitt av Byrået i samsvar med 

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

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 65 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Inspeksjoner på bakken 

1. Inspeksjoner på bakken av luftfartøyer tilhørende operatører som er underlagt en annen medlemsstats eller en 

tredjestats sikkerhetstilsyn, skal utføres i samsvar med kapittel RAMP i vedlegg II. 

2. Medlemsstatene skal sikre at alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer utføres med hensyn til operatører 

som er underlagt deres tilsyn, og med hensyn til operatører som er underlagt en annen medlemsstats eller en tredjestats 

tilsyn. Testingen skal utføres av bakkeinspektørene innenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i kapittel RAMP i 

vedlegg II. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene sikre at alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer utføres av 

andre godkjente tjenestemenn og utenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i kapittel RAMP i vedlegg II, forutsatt 

at slik alkoholtesting oppfyller samme mål og følger samme prinsipper som testingen utført innenfor rammen av kapittel 

RAMP i vedlegg II. Resultatene av denne alkoholtestingen skal legges inn i den sentraliserte databasen i samsvar med 

bokstav b) i ARO.RAMP.145. 

4. Medlemsstatene kan foreta ytterligere testing for andre psykoaktive stoffer enn alkohol. I så fall skal medlemsstaten 

underrette Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») og Kommisjonen.» 

2) Artikkel 9b skal lyde: 

«Artikkel 9b 

Gjennomgåelse 

1. Byrået skal foreta en løpende gjennomgåelse av effektiviteten av bestemmelsene om flyge- og tjenestetidsbegrensninger 

og hvilekrav i vedlegg II og III. Byrået skal senest 18. februar 2019 framlegge en første rapport om resultatene av denne 

gjennomgåelsen. 

Gjennomgåelsen skal omfatte vitenskapelig sakkunnskap og bygge på driftsdata som samles inn med bistand fra 

medlemsstatene over lang tid etter anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Gjennomgåelsen skal vurdere virkningen på besetningens årvåkenhet av minst følgende: 

a) Tjenestetid på mer enn 13 timer på den gunstigste tiden av døgnet. 

b) Tjenestetid på mer enn 10 timer på en mindre gunstig tid av døgnet. 

c) Tjenestetid på mer enn 11 timer for besetningsmedlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand. 
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d) Tjeneste som omfatter et høyt antall sektorer (mer enn 6). 

e) Vakttjeneste, for eksempel beredskap eller tilkalling, etterfulgt av flygetjeneste. 

f) Forstyrrende arbeidsplaner. 

2. Byrået skal foreta en løpende gjennomgåelse av effektiviteten av bestemmelsene om støtteprogrammer, psykologisk 

vurdering av flygebesetningen og den systematiske og stikkprøvebaserte testingen for psykoaktive stoffer for å sikre 

flygebesetningens og kabinbesetningens medisinske skikkethet som fastsatt i vedlegg II og IV. Byrået skal senest 

14. august 2022 framlegge en første rapport om resultatene av denne gjennomgåelsen. 

Denne gjennomgåelsen skal omfatte relevant sakkunnskap og skal bygge på data som samles inn med bistand fra 

medlemsstatene og Byrået over lang tid.» 

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

Den får anvendelse fra 14. august 2020. 

Nummer 3 bokstav f) og nr. 6 bokstav b) i vedlegget får imidlertid anvendelse fra 14. august 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 23. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, IV, VI, VII og VIII gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 78a) skal lyde: 

«78a) «misbruk av stoffer» at flygebesetningsmedlemmer, kabinbesetningsmedlemmer eller annet personell som er 

avgjørende for sikkerheten, bruker ett eller flere psykoaktive stoffer på en slik måte at 

a) det utgjør en direkte fare for brukeren eller setter andres liv, helse eller velferd i fare, og/eller 

b) det forårsaker eller forverrer yrkesrelaterte, sosiale, mentale eller fysiske problemer eller sykdommer,» 

b) Nytt nr. 98a) skal lyde: 

«98a) «psykoaktive stoffer» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativer og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende 

stoffer, hallusinogener og flyktige løsemidler, unntatt kaffe og tobakk,» 

c) Nytt nr. 105a) skal lyde: 

«105a) «personell som er avgjørende for sikkerheten» personer som kan sette flysikkerheten i fare dersom de utfører 

sine plikter og funksjoner ukorrekt, herunder, flyge- og kabinbesetningsmedlemmer, vedlikeholdspersonell og 

flygeledere,» 

2) I vedlegg II (del-ARO) gjøres følgende endringer: 

a) Følgende punkt innsettes som ARO.RAMP.106: 

«ARO.RAMP.106 Alkoholtesting 

a) Vedkommende myndighet skal gjennomføre alkoholtesting av flyge- og kabinbesetning. 

b) Byrået skal gi vedkommende myndigheter en liste over EU- og tredjestatsoperatører med henblikk på prioritering 

av alkoholtesting innenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i samsvar med ARO.RAMP.105 på grunnlag 

av en risikovurdering utført av Byrået, der det tas hensyn til hvor pålitelige og effektive eksisterende 

testprogrammer for psykoaktive stoffer er. 

c) Ved utvelgingen av operatører for alkoholtesting av flyge- og kabinbesetninger skal vedkommende myndighet 

bruke listen som er opprettet i samsvar med bokstav b). 

d) Når data om alkoholtesting legges inn i den sentraliserte databasen i samsvar med bokstav b) i ARO.RAMP.145, 

skal vedkommende myndighet sikre at disse dataene ikke inneholder personopplysninger om det berørte 

besetningsmedlemmet. 

e) Dersom det foreligger rimelig grunn eller mistanke, kan alkoholtesting utføres når som helst. 

f) Metoden for alkoholtesting skal anvende anerkjente kvalitetsstandarder som sikrer nøyaktige testresultater. 

g) Et medlem av flygebesetningen eller kabinbesetningen som nekter å samarbeide ved testingen, eller som er påvist å 

være under påvirkning av alkohol etter en positiv test, skal ikke tillates å fortsette i sin tjeneste.» 

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

a) I CAT.GEN.MPA.100 skal bokstav c) nr. 1) lyde: 

«1) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer eller er uskikket på grunn av skade, tretthet, 

medisinering, sykdom eller andre årsaker,» 

b) CAT.GEN.MPA.170 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.170 Psykoaktive stoffer 

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen som er påvirket av psykoaktive stoffer i en grad som 

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

et luftfartøy.  
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b) Operatøren skal utarbeide og gjennomføre en strategi for å forebygge og avdekke misbruk av psykoaktive stoffer 

blant flyge- og kabinbesetningsmedlemmer og annet personell som er avgjørende for sikkerheten, for å sikre at 

sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord ikke bringes i fare. 

c) Uten at det berører gjeldende nasjonal lovgivning om vern av personopplysninger i forbindelse med testing av 

enkeltpersoner, skal operatøren utarbeide og gjennomføre en objektiv, gjennomsiktig og ikke-diskriminerende 

framgangsmåte for forebygging og avdekking av tilfeller av misbruk av psykoaktive stoffer ved vedkommendes 

flyge- og kabinbesetning og annet personell som er avgjørende for sikkerheten. 

d) I tilfelle av et bekreftet positivt testresultatet skal operatøren underrette sin vedkommende myndighet og den 

myndigheten som har ansvar for det aktuelle personellet, for eksempel en medisinsk sakkyndig hos 

sertifikatutstedende myndighet.» 

c) CAT.GEN.MPA.175 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.175 Trusler mot sikkerheten 

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen av vanvare, med hensikt eller av uaktsomhet opptrer 

eller unnlater å handle og dermed 

1) setter luftfartøyet eller dem som er om bord, i fare, eller 

2) bidrar til eller tillater at et luftfartøy setter personer eller eiendom i fare. 

b) Operatøren skal sikre at flygebesetningen har gjennomgått en psykologisk vurdering før linjeflyging påbegynnes 

for å 

1) identifisere flygebesetningens psykologiske egenskaper og egnethet med hensyn til arbeidsmiljøet, og 

2) redusere sannsynligheten for negativ innvirkning på sikker drift av luftfartøyet. 

c) Ut fra størrelsen, arten og kompleksiteten til en operatørs virksomhet kan operatøren erstatte den psykologiske 

vurderingen nevnt i bokstav b) med en intern vurdering av flygebesetningens psykologiske egenskaper og 

egnethet.» 

d) Følgende punkt innsettes som CAT.GEN.MPA.215: 

«CAT.GEN.MPA.215 Støtteprogram 

a) Operatøren skal muliggjøre, lette og sikre tilgang til et proaktivt og ikke-bestraffende støtteprogram som vil bistå og 

støtte flygebesetningen med å gjenkjenne, håndtere og løse problemer som kan ha negativ innvirkning på deres evne 

til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til deres sertifikat på en sikker måte. Alle flygebesetningsmedlemmer skal 

ha tilgang til et slikt program. 

b) Uten at det berører gjeldende nasjonal lovgivning om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er vern av fortrolige opplysninger en forutsetning 

for et effektivt støtteprogram, ettersom det oppmuntrer til bruk av et slikt program og sikrer dets integritet.» 

e) I CAT.GEN.NMPA.100 skal bokstav b) nr. 1) lyde: 

«1) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer eller er uskikket på grunn av skade, tretthet, 

medisinering, sykdom eller andre årsaker,» 

f) I CAT.IDE.A.150 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Turbindrevne fly med individuelle luftdyktighetsbevis (CofA) som første gang ble utstedt etter 1. januar 2019 og 

som har MCTOM på høyst 5 700 kg og MOPSC på 6–9, skal være utstyrt med TAWS som oppfyller kravene til 

utstyr i klasse B, som angitt i en akseptabel standard.» 

4) I vedlegg VI (del-NCC) gjøres følgende endringer: 

a) I NCC.GEN.105 skal bokstav e) nr. 2) lyde: 

«2) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer, eller av andre grunner som nevnt i punkt 7.g i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 216/2008.» 
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5) I vedlegg VII (del-NCO) gjøres følgende endringer: 

a) I NCO.SPEC.105 skal bokstav e) nr. 2) lyde: 

«2) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer, eller av andre grunner som nevnt i punkt 7.g i vedlegg 

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

6) I vedlegg VIII (del-SPO) gjøres følgende endringer: 

a) I SPO.GEN.105 skal bokstav e) nr. 2) lyde: 

«2) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer, eller av andre grunner som nevnt i punkt 7.g i vedlegg 

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

b) SPO.IDE.A.130 skal lyde: 

«SPO.IDE.A.130 Terrengvarslingssystem (TAWS – terrain awareness warning system) 

a) 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 til 

1) 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 

2) utstyr i klasse B, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget CofA første gang  

1. januar 2011 eller tidligere. 

b) Når de brukes i kommersielle luftfartsoperasjoner, skal turbindrevne fly som fikk utstedt eget CofA første gang 

etter 1. januar 2019, og som har MCTOM på høyst 5 700 kg og MOPSC på 6–9, være utstyrt med TAWS som 

oppfyller kravene til utstyr i klasse B som angitt i en akseptabel standard.» 

 __________  


