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BEGRUNDELSE

1. Formålet med dette forslag er at ændre Kommissionens forslag om Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning
(EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative
procedurer inden for civil luftfart1 efter Europa-Parlamentets udtalelse2 for at
tage hensyn til det arbejde, der foretages i Rådet vedrørende dette forslag samt
vedrørende endnu et Kommissionens forslag vedrørende fastsættelse af
sikkerhedskrav for kabinebesætningen3. Som det vil fremgå, er disse to tekster
nært forbundet, hvad angår uddannelse af kabinebesætningen, og ændringer til
det ene forslag involverer ændringer til det andet. Kommissionen mener
derfor, for at lette færdiggørelsen af arbejdet på begge, at det er
hensigtsmæssigt at ændre forslagene for at afspejle balancen mellem de
to tekster, da dette er den mest sandsynlige måde, hvorpå man kan nå til
enighed og derfor muliggøre vedtagelse efter en lang stilstand.

2. Samtidig mener Kommissionen at det er gavnligt at indføre de betydelige
ændringer, som de eksperter, der har været involveret i Rådets arbejde, synes
enige om, i det ændrede forslag, for at lette enighed mellem alle institutionerne
og fremme vedtagelsen af fælles sikkerhedskrav inden for erhvervsflyvning.

3. Da der er foretaget betydelige ændringer i forhold til det oprindelige forslag, er
det muligt, at Europa-Parlamentet ønsker at antage ændringsforslaget til en ny
førstebehandling.

Baggrund

4. Da Rådet og Kommissionen udarbejdede den anden liberaliseringspakke i
1989, var de enige om, at Fællesskabets lufttransportpolitik også måtte
beskæftige sig med harmoniseringen af den retsramme, der gælder for
civilluftfart både for at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau og for at
sikre fair konkurrence på det indre marked. Med henblik herpå vedtog
Fællesskabet Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af
tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart med henblik
på at etablere og til stadighed ajourføre harmoniserede bestemmelser for
konstruktion, fremstilling, operation og vedligeholdelse af fly og for personale
og organisationer, der beskæftiger sig med disse opgaver.

5. For at opnå ovennævnte mål forbundet med driftssikkerhed inden for
erhvervsflyvning besluttede Kommissionen at foreslå Rådet og Europa-
Parlamentet harmoniserede bestemmelser, som bygger på de tilsvarende fælles

1 KOM(2000) 121 endelig af 24.3.2000.
2 Betænkning nr. A5-0393/2000 af 18.1.2001.
3 KOM(97) 382 endelig af 22.7.1997: Forslag til Rådets direktiv om kabinebesætningen inden

for civil luftfart: Sikkerhedskrav og bevis for faglige kvalifikationer
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luftfartskrav (Joint Aviation Requirement - JAR)4 som er blevet udarbejdet af
de fælles luftfartsmyndigheder (Joint Aviation Authorities - JAA)5.

6. Kommissionen forelagde to forslag.

Kommissionen forelagde i 2000 et forslag (se fodnote 1) om at tilføje
JAR-OPS 1, som et nyt bilag til forordning 3922/91 med de nødvendige
tilpasninger med henblik på overensstemmelse med fællesskabsret og -
politikker. I dette forslag var sikkerhedskrav vedrørende kabinebesætningen
dog begrænset til de krav, som udelukkende er luftfartsselskabernes ansvar.

Man havde så tidligt som 1997 forelagt et forslag til direktiv om
kabinebesætningen: sikkerhedskrav og bevis for faglige kvalifikationer, som
omfattede de krav, som ikke udelukkende er luftfartsselskabernes ansvar samt
yderligere krav, hvad angår alder, sundhedstilstand, godkendelse af
uddannelsesorganisationerne og anerkendelse af beviser for faglige
kvalifikationer (se fodnote 3).

7. Begge disse forslag er derefter blevet indgående drøftet af både Rådet og
Europa-Parlamentet.

Drøftelser i Europa-Parlamentet om forslaget om JAR-OPS 1 har ført til
vedtagelse efter førstebehandling af en udtalelse (se fodnote 2), som opfordrer
Kommissionen til at vedtage 13 ændringsforslag. Efter Parlamentets
vedtagelse af en udtalelse om forslaget vdrørende sikkerhedskrav for
kabinebesætningen, forelagde Kommissionen et ændret forslag til dette
direktiv6.

8. Efter at Rådet havde behandlet forslaget vedrørende JAR-OPS 1 og det
ændrede forslag vedrørende sikkerhedskrav for kabinebesætningen sammen,
mente man, at det ville være mere i overensstemmelse med den nuværende
praksis at ændre struktur og indhold af begge forslag.

Direktivforslaget om sikkerhedskrav for kabinebesætningen bør derfor
begrænse uddannelseskravene til de krav, der ikke er specifikke for
luftfartsselskabet, og de uddannelseskrav, der er specifikke for
luftfartsselskabet bør omfattes af forordningsforslaget, på samme måde som
JAR-OPS 1.

Valget af procedurer til fællesskabskontrol med medlemsstaternes
operationelle fleksibilitet med kort varsel (artikel 8, stk. 3 og 4) var heller ikke
hensigtsmæssigt, og man bør anvende sikkerhedsproceduren i stedet for
forskriftsproceduren.

4 JAR-OPS 1, blev vedtaget af JAA i 1995 og omfatter erhvervsmæssige operationer, dvs.
transport med fly af passagerer eller fragt mod vederlag eller lejeafgift. Erhvervsmæssige
operationer med rotorfartøjer omfattes af JAR-OPS 3.

5 De fælles luftfartsmyndigheder er en sammenslutning bestående af de nationale
luftfartsmyndigheder i 38 europæiske lande, inklusive de 15 EU-medlemsstater. JAA blev
oprettet med henblik på at harmonisere de krav, der anvendes til at regulere luftfartssikkerhed.

6 KOM(99) 68 endelig af 5.3.1999 om ændret forslag til Rådets direktiv om kabinebesætningen
inden for civil luftfart: sikkerhedskrav og bevis for faglige kvalifikationer
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Man er også blevet enige om ændringer til forordningsforslagets tekniske bilag
(dvs. det nye bilag III til forordning (EØF) 3922/91).

Endelig mener man det nødvendigt at fastsætte en udvalgsprocedure med
henblik på at indføre de ændringer til JAR-OPS 1, der er ved at blive foretaget
eller planlægges foretaget af JAA i det nye bilag III, før det træder i kraft.

9. På baggrund af dette, har Kommissionen taget sine oprindelige forslag op til
overvejelse, og, med henblik på at lette vedtagelse, har den besluttet at
forelægge ændrede forslag, som tager hensyn til ånden i de af Europa-
Parlamentets ændringsforslag, den kan tilslutte sig, samt ændringer af struktur
og indhold i henhold til Rådets eksperter, inklusive en ændret ligevægt mellem
forordningen og direktivet, hvad angår uddannelse af kabinebesætning.

10. Dette er formålet med vedlagte ændrede forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) 3922/91 om
harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil
luftfart, som ændrer det forslag, der blev vedtaget den 24. marts 2000 som
KOM(2000)121 endelig. Det ændrede forslag til det supplerende direktiv
vedrørende sikkerhedskrav for kabinebesætningen forelægges separat.

De vigtigste ændringer til forordningen

EF-kontrol med kortvarige undtagelser (artikel 1, stk. 4)

11. Det ændrede forslag indeholder reviderede procedurer, hvorved Fællesskabet
kan kontrollere medlemsstaternes anvendelse af den fleksibilitet, de har ifølge
den foreslåede ændring til artikel 8 i forordningen. For undtagelser der skyldes
uforudsete operationelle forhold eller operationelle behov af kortvarig art
foreslås nu en sikkerhedsprocedure. Man har derfor ændret indholdet af den
nye artikel 8, stk. 3 og 4 samt artikel 11.

Revision af bilaget (artikel 2)

12. Der er sørget for, at det nye bilag III finder anvendelse senere, så det er muligt
at ajourføre det efter forordningens ikrafttrædelse, men før bilaget finder
anvendelse, så det kan bringes på linje med den seneste version af JAR-OPS 1.

Ændringer til det nye bilag III:

Krav vedrørende kabinebesætningen (underafdeling 0)

13. Forordningen skal behandle situationer, hvor to typer besætning udfører
opgaver i flyets passagerafdeling, kabinebesætningen og anden besætning. For
at kunne skelne disse to former for besætning fra hinanden, så der kan
fastlægges bestemmelser for hver af dem, må de defineres omhyggeligt.

Kun personale, der har gennemgået den gældende sikkerhedsuddannelse, kan
være et medlem af kabinebesætningen og kan udføre sikkerhedsopgaver i
flyet. Definitionen i forslagets tekniske bilag (JAR-OPS 1) havde den fejl, at
den definerede kabinebesætningen i form af en af dens forpligtelser, dvs.
udførelse af sikkerhedsopgaver.
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Den foreslåede nye definition er ikke forbundet med opgaverne og gør det
derfor muligt at fastlægge obligatoriske bestemmelser for begge former for
besætning, uafhængigt af hinanden. I henhold til den nye definition er enhver,
der af operatøren er beskæftiget i et flys passagerafdeling et medlem af
kabinebesætningen, og skal derfor opfylde alle krav til kabinebesætningen,
medmindre vedkommende tilhører en anden kategori besætning, der
udtrykkeligt nævnes.

Et afgørende krav til "ikke-kabinebesætning", som er af afgørende betydning
for både Parlamentet (ændringsforslag 7) og Rådet er, at det skal være umuligt
for passagererne at forveksle dem med kabinebesætningen.

Parlamentets betænkeligheder vedrørende bestemmelser om kabinechefer og
flyvninger, der foretages med kun et kabinebesætningsmedlem, er blevet
imødekommet ved at indarbejde Parlamentets ændringsforslag nr. 9 og 10 i det
ændrede forslag.

Kravene om omskoling til anden flytype og til en variant af samme flytype
samt genopfriskningsuddannelse er blevet indføjet i det ændrede forslag, mens
det tidligere indgik i direktivforslaget om sikkerhedskrav og bevis for faglige
kvalifikationer for kabinebesætninger.

De punkter i bilaget, der påvirkes af disse ændringer er 1.085(c)(4), 1.125(c),
1.988, 1.995, 1.1000, 1.1002, 1.1005, og bilag 1 til 1.1045 A.7.1.

Flyvetid og hviletid for besætningen (underafdeling Q)

14. For at imødekomme Parlamentets betænkeligheder vedrørende manglende
bestemmelser om flyvetid, aktiv tjeneste og hviletid for besætningen er der
blevet tilføjet en ny underafdeling Q til det tekniske bilag, som forpligter
operatørerne til at fastlægge planer for disse tre sikkerhedselementer i
overensstemmelse med de gældende krav. De gældende krav er stadig
nationale og uharmoniserede, men der foreligger planer om at harmonisere
dem i den nære fremtid, idet man i hensigtsmæssigt omfang agter at anvende
det arbejde, der på nuværende tidspunkt foretages af arbejdsmarkedets parter
på Europa-Parlamentets anmodning.

Indtagelse af alkohol

15. Kravene om besætningsmedlemmers indtagelse af alkohol er blevet ændret til
minimumskrav, så de enkelte medlemsstater kan være mere restriktive, hvad
angår operatørerne i deres jurisdiktion (punkt 1.085d).

Registreringsapparat til flyvedata

16. Kravene om anvendelse af registreringsapparat til flyvedata er blevet
omredigeret, så de kun gælder for operatøren, idet medlemsstaterne således
undtages (punkt 1.160c).
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Kosmisk stråling

17. Kravene om måling af de doser kosmisk stråling, besætningsmedlemmerne
udsættes for under flyvning er blevet fjernet fra teksten, da dette emne er
omfattet af direktiv 96/29/EURATOM7 af 13. maj 1996 og skal implementeres
af medlemsstaterne gennem deres nationale lovgivning og ikke ved en
fællesskabsforordning (punkt 1.390).

Medførelse af antikollisionssystemer og internt samtaleanlæg for flybesætningen

18. Datoerne for ikrafttrædelse af kravene for luftbårne antikollisionssystemer og
internt samtaleanlæg for flybesætningen er fastsat til henholdsvis den
1. januar 2005 og 1. april 2002 (punkt 1.001).

Mindre ændringer

Teksten i det nye bilag III er blevet ajourført i henhold til ændring 2 til Joint Aviation
Requirement JAR-OPS 1, dateret 1. juli 2000. En række trykfejl er blevet rettet, og
der er blevet foretaget en række redaktionelle ændringer, som fremgår af
nedenstående.

Ændringer Punkter

Ajourføring af bilaget Bilag, krav nr. 1.085, 1.175, 1.180, 1.185,
1.225, 1.250, 1.405, 1.270, 1.535, 1.550,
1.652, 1.660, 1.685, 1.820, 1.865, 1.895,
1.950, 1.965, 1.975, 1.940, 1.968, 1.1045.

Andre rettelser Bilag, krav nr. 1.080, 1.246, 1.297, 1.430,
1.595, 1.605, 1.620, 1.650, 1.725, 1.730,
1.760, 1.770, 1.770, 1.872, 1.1220.

7 EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
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2000/0069 (COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991
om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for

civil luftfart

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 3922/915 fastsætter fælles sikkerhedskrav, som er
opført i dens bilag II, hvad angår konstruktion, fremstilling, operation og
vedligeholdelse af luftfartøjer samt personer og organisationer, som er
involveret i disse opgaver. Disse harmoniserede sikkerhedskrav gælder for alle
fly, der opereres af Fællesskabets luftfartsselskaber, enten de er registreret i en
medlemsstat eller i et tredjeland. Nævnte forordning kræver i artikel 4, stk. 1,
at Rådet skal vedtage de fælles tekniske krav og administrative procedurer på
grundlag af artikel 80, stk. 2, i traktaten for de områder, der ikke er nævnt i
bilag II.

(2) Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser
til luftfartsselskaber6 fastsætter i artikel 9, at det til enhver tid er en betingelse
for udstedelse af en licens og for dennes gyldighed, at det pågældende
foretagende er besiddelse af en gyldig AOC (Air Operator Certificate), der
specificerer de aktiviteter, som licensen omfatter, og er i overensstemmelse

1 EFT C
2 EFT C
3 EFT C
4 EFT C
5 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.

2871/2000 (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 47).
6 EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.
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med de kriterier, der er fastlagt i den relevante rådsforordning. Det er nu
hensigtsmæssigt at fastlægge sådanne kriterier.

(3) Den fælles luftfartsmyndighed (Joint Aviation Authority - JAA) har vedtaget
et sæt harmoniserede bestemmelser for kommerciel lufttransport, JAR-OPS 1.
JAR-OPS 1 (ændring 1 af 1. marts 1998) (Ændring 2 af 1. juli 2000)
fastsætter det sikkerhedsniveau, der er påkrævet for denne type operationer og
udgør derfor et godt grundlag for EF-ret om operationer med fly. Der må
foretages ændringer i denne tekst for at bringe den i overensstemmelse med
EF-ret og -politikker, idet der må tages hensyn til dens mange indvirkninger på
det økonomiske og sociale område. Den reviderede tekst vil være forskellig fra
JAR-OPS 1 og kan derfor ikke indføres i EF-retten med en simpel henvisning
til dens titel i bilag II i forordning (EØF) nr. 3922/91. Denne forordning må
derfor tilføjes et nyt bilag III med de nødvendige krav.

(4) Luftfartsvirksomheder bør have tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne klare
uforudsete operationelle omstændigheder, både af hastende art og af begrænset
varighed, eller til at vise, at de kan opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau med
andre midler end ved anvendelse af de fælles bestemmelser i bilag III. Denne
type fleksibilitet er også nødvendig ved anvendelsen af andre JAR, som er
anført i bilag II til forordning (EØF) nr. 3922/91. Medlemsstater bør derfor
have beføjelse til at indrømme undtagelser fra de fælles tekniske krav og
administrative procedurer. Sådanne undtagelser kan dog i bestemte tilfælde
underminere de fælles sikkerhedskrav eller skabe markedsfordrejning, og det
er derfor nødvendigt, at omfanget heraf begrænses strengt, og at udstedelse af
undtagelser er betinget af passende EF-kontrol. Med henblik herpå bør
Kommissionen have beføjelse til at foretage beskyttelsesforanstaltninger.

(5) Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3922/91 vedrørende udvalgs-
proceduren bør ændresfastsættes under hensyntagen til Rådets afgørelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen7.

(6) RådetsForordning (EØF) nr. 3922/91 bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3922/91 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 1 affattes således:

"1. Denne forordning gælder for harmonisering af tekniske krav og
administrative procedurer for sikkerhed inden for civil luftfart, som omhandlet
i bilag II og bilag III, særlig med hensyn til:

7 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.



9

(a) konstruktion, fremstilling, operation og vedligeholdelse af luftfartøjer

(b) personer og organisationer, som er involveret i disse opgaver."

2) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. Med forbehold af artikel 11 er de fælles tekniske krav og
administrative procedurer, der anvendes i Fællesskabet på de i bilag II
nævnte områder, de herfor relevante forskrifter, der er opført i nævnte
bilag, og som gælder den 1. januar 1992.

2. Med forbehold af artikel 11, er de fælles tekniske krav og
administrative procedurer, der anvendes i Fællesskabet for kommerciel
transport med fly de i bilag III angivne."

3) Artikel 4, stk. 1 affattes således:

"1. For de områder, der ikke er omfattet af bilag II eller III, vedtager Rådet
på grundlag af traktatens artikel 80, stk. 2, fælles tekniske krav og
administrative procedurer. Kommissionen forelægger, om nødvendigt,
snarest passende forslag inden for disse områder."

4) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Bestemmelserne i artikel 3-7 er ikke til hinder for, at en medlemsstat
kan reagere omgående på et sikkerhedsproblem, der vedrører et
produkt, en person eller et organ, der er omfattet af denne forordnings
bestemmelser.I så fald underretter medlemsstaterne Kommissionen og
de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og grundene
dertil.

Hvis sikkerhedsproblemet skyldes, at de fælles tekniske krav og
administrative procedurer medfører et utilstrækkeligt sikker-
hedsniveau eller mangler ved de fælles tekniske krav og
administrative procedurer, skal medlemsstaterne øjeblikkelig
underrette Kommissionen og de andre medlemsstater om de trufne
foranstaltninger og grundene hertil.

2. Kommissionen beslutter i overensstemmelse med proceduren i
artikel 12, stk. 2, om et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller en
mangel i de fælles tekniske krav og administrative procedurer
berettiger en fortsættelse af de foranstaltninger, der er vedtaget i
henhold til stk. 1 i nærværende artikel. I så fald tager den også de
nødvendige skridt til at ændre de tilsvarendepågældende fælles
tekniske krav og administrative procedurer i henhold til artikel 4 eller
11. Hvis det konstateres, at medlemsstatens foranstaltninger ikke er
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berettigede, skal medlemsstaten tilbagekalde de pågældende
foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra de tekniske krav og
administrative procedurer angivet i denne forordning i tilfælde af
uforudset tvingende operationel nødvendighed eller operationelle
behov af begrænset varighed.I sådanne tilfælde skal Kommissionen og
de andre medlemsstater underrettes hurtigst muligt om de indrømmede
undtagelser.

Kommissionen og de andre medlemsstater underrettes om de
indrømmede undtagelser, så snart der er tale om gentagne
undtagelser, eller hvis de indrømmes for et længere tidsrum end to
måneder.

4. Når Kommissionen og de andre medlemsstater underrettes om de
undtagelser, der indrømmes af en medlemsstat i medfør af stk. 3 i
denne artikel, undersøger Kommissionen, om undtagelserne er i
overensstemmelse med denne forordnings sikkerhedsmålsætning
eller enhver anden bestemmelse i EF-retten.

Hvis den konstaterer, at de indrømmede undtagelser ikke er i
overensstemmelse med denne forordnings sikkerhedsmålsætninger
eller enhver anden bestemmelse i EF-retten træffer Kommissionen
afgørelse om beskyttelsesforanstaltninger efter procedureni
artikel 12a. stk. 2 nævnte artikel beslutning atundtagelser som er
udstedt i henhold til stk. 3 i nærværende artikel ikke er i
overensstemmelse med denne forordnings generelle
sikkerhedsmålsætninger eller enhver anden bestemmelse i EF-retten.

I så fald skal medlemsstaten ophæve undtagelsen.

5. I tilfælde, hvor det er muligt at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til
det niveau, der opnås ved anvendelse af de fælles tekniske krav og
administrative procedurer i nærværende forordnings bilag I, II og III,
kan medlemsstaterne uden diskriminering på grund af ansøgernes
nationalitet og under hensyntagen til behovet for ikke at fordreje
konkurrencen, godkende afvigelser fra disse bestemmelser.

Den pågældende medlemsstaterskal i så fald underrette
Kommissionen, før sådan en godkendelse gives og angive grunde, der
viser behovet for at fravige de fælles tekniske krav og administrative
procedurer samtom, at den har til hensigt at give en sådan
godkendelse samtde betingelser, der tænkes anvendt for at nå et
tilsvarende sikkerhedsniveau.

6. Kommissionen beslutter i henhold til proceduren i artikel 12, stk. 2, om
en godkendelse, som er foreslået i henhold til stk. 5 i nærværende
artikel, repræsenterer et tilsvarende sikkerhedsniveau og kan gives.
Kommissionen iværksætter inden for et tidsrum på tre måneder
efter underretning fra en medlemsstat i henhold til
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bestemmelserne i stk. 5, den i artikel 12, stk. 2, nævnte procedure
med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt den foreslåede
godkendelse opfylder betingelserne i stk. 5 og kan godkendes.

Hvis dette er tilfældet, meddeler den sin beslutning til alle
medlemsstaterne, somså også har ret til at anvende denne
foranstaltning. De relevante bestemmelser i bilag II og III kan også
ændres for at afspejle en sådan foranstaltning.

Bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, og artikel 7 gælder for den
pågældende foranstaltning."

5) Artikel 11, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen skal efter proceduren i artikel 12, stk. 2, tilpasse de
fælles tekniske krav og administrative procedurer, der er opført i bilagene, til
de videnskabelige og tekniske fremskridt."

6) I artikel 12 affattes stk. 2 og 3 således:

"2. Når der henvises til dette stykke, finder forskriftsproceduren i artikel 5
i Rådets afgørelse 1999/468/EF* anvendelse i overensstemmelse med
samme afgørelses artikel 7, stk. 3,og artikel8.

3. Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er
på tre måneder.

_______________

* EFT L 184, 17.7.1999, s. 23."

7) Som artikel 12a indsættes:

”Artikel 12a

Når der henvises til denne artikel, finder beskyttelsesproceduren i
artikel 6 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Før Kommissionen træffer afgørelse, hører den det ved artikel 12, stk. 1,
nedsatte udvalg.

Det i artikel 6, litra b), i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum
fastsættes til tre måneder.

Hvis Kommissionens afgørelse indbringes for Rådet af en medlemsstat,
kan Rådet med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for et
tidsrum på tre måndeder.
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78). Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende

Bilag III finder anvendelse fra den [seks måneder efter denne forordnings
ikrafttrædelse], jf. dog bestemmelserne i artikel 11 i forordning
(EØF) nr. 3922/91 i ændret form.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand
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Bilag

"BILAG III

Fælles tekniske krav og administrative procedurer, som finder anvendelse på
erhvervsmæssig lufttransport udført af flyvemaskine

OPS 1: Erhvervsmæssig lufttransport (flyvemaskiner)

Indholdsfortegnelse (generel oversigt)

SUBPART A - Anvendelsesområde

SUBPART B - Generelt

SUBPART C - Certificering af og tilsyn med luftfartsforetagender

SUBPART D - Operationelle procedurer

SUBPART E - Operationer under alle vejrforhold

SUBPART F - Præstation generelt

SUBPART G - Præstationsklasse A

SUBPART H - Præstationsklasse B

SUBPART I - Præstationsklasse C

SUBPART J - Masse og balance

SUBPART K - Instrumenter og udstyr

SUBPART L - Kommunikations- og navigationsudstyr

SUBPART M - Vedligeholdelse af flyvemaskiner

SUBPART N - Flyvebesætning

SUBPART O - Kabinebesætning

SUBPART P - Håndbøger, logbøger og dokumentation

SUBPART R - Lufttransport af farligt gods

SUBPART S - Sikkerhed
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SUBPART A

ANVENDELSESOMRÅDE

OPS 1.001

Anvendelsesområde

(se bi lag  1  t i l  OPS

1.001)

(a)  OPS del 1  fastsætter  k rav,  som

gælder  for enhver civi l

f lyvemaskine  ti l

erhvervsmæssig lufttranspor t,

der  udføres af ethvert

luftfartsforetagende,  som har

sit hovedforre tningss ted og

eventuelt  sit  h jemsted i en

medlemsstat,  i  de t følgende

benævnt  luftfa rtsforetagende.

OPS 1 finder i kke  anvendelse

på flyvemaskiner,  når  disse

benyttes t i l  mil itære,

toldmæssige  og polit imæssige

formål.

(b)       Kravene i OPS Del 1  træder

i kraft:

(1)  Senest  den       ,  medmindre

andet er  angivet,  for

luftfartsforetagender,  der

opererer  f lyvemaskiner,  hvis

højs t t i l ladte s tar tmasse  er  10

ton el ler derover , el ler  hvis

godkendte kabinekonfiguration

er indret te t t i l  befordring  af 20

passagerer el ler  f lere el ler

blandede luftf låder  over og

under denne diskriminant.

(2)  Senest  den     ,  medmindre

andet er  angivet,  for

luftfartsforetagender,  der

opererer  al le  andre former  for

flyvemaskiner .

Bilag  1  t i l  OPS 1.001

Senere datoer for opfyldelse af
krav indeholdt i OPS 1

Visse bestemmelser i  OPS 1  har

datoer  for  opfyldelsen,  som er

senere end ikrafttrædelsesdatoen

for OPS 1 . De bestemmelser, hvor

det te  er t i l fældet , og  de dermed

forbundne datoer  for opfyldelsen  er

som følger:

− OPS                 1.470 (f)         …

− OPS                 1.652 ”Noter”  …

− OPS                 1.652 (m)       …

− OPS                 1.665 (a)(2)    …

− OPS                 1.668 (a)(1)    …

− OPS 1.668 (a) (2) …

1.1.2005

− OPS                 1.670 (a)(3)    …

− OPS 1.685…

1.4.2002

− OPS                 1.705 (a)        …

− OPS                 1.725 (a)      

    …

− OPS                 1.780 (a)        …

− OPS                 1.805 (a)(2)    …

− OPS                 1.805 (c)(2)    …
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SUBPART B

GENERELT

OPS 1.005

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  ti l

erhvervsmæssig lufttrafik,  medmindre

det  er i  overensstemmelse  med OPS

del 1.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

overholde ethver t luftdygtighedskrav,

som finder  anvendelse  på

flyvemaskiner , der  benyttes t i l

erhvervsmæssig lufttrafik.

(c) Enhver f l yvemaskine  skal

opereres  i overensstemmelse  med

bestemmelserne  i f lyvemaskinens

luftdygtighedsbevis og inden for  de

godkendte begrænsninger,  som er

angivet  i  f lyvemaskinens

flyvehåndbog.

OPS 1.010

Dispensationer

OPS 1.015

Driftsforskr ifter

(a) Under  iagttagelse  af  de

gældende fælles kontrolprocedurer

kan Myndigheden ved en

driftsforskrift  bestemme, at  en

flyvning af si kkerhedshensyn skal

forbydes, begrænses  el le r

underlægges visse  betingelser.

(b) I driftsforskrifterne  angives:

(1) årsagen ti l  uds tedelsen,

(2) anvendelsesområde og

gyldighedsperiode  og

(3) foranstaltninger,  som kræves  af

luftfartsforetagendet/-

foretagenderne.

(c) Driftsforskrifterne  supplerer

bestemmelserne  i OPS del  1.

OPS 1.020

Love, bestemmelser og
procedurer –

luftfartsforetagendets
ansvarsområder

(1) al le ansatte  er gjort  bekendt

med, at  de skal overholde de

love , bes temmelser og

procedurer,  som gælder  i de

stater,  hvor f lyvningerne

udføres,  og som er rel evante  for

udførelsen  af  deres pl igter,  og

at

(2) al le besætningsmedlemmer er

gjor t bekendt  med de  love,

bestemmelser og procedurer,

som er relevante  for  udførelsen

af deres pl igter.

OPS 1.025

Fælles sprog

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at al le  besætningsmedlemmer

kan kommunikere  på et  fælles  sprog.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at alt  operati vt personale kan

forstå  det  sprog,  på hvi lke t  de dele af

driftshåndbogen, som vedrører deres

pligter og ansvar , er skrevet.

Under  iagttagelse  af  de fælles

kontrolprocedurer  kan Myndigheden

undtagelsesvist  og midlertidigt

meddele dispensation  fra

bestemmelserne  i OPS del  1,  såfremt

det  er godtg jor t, at  der  e r et  behov,

og forudsat, at  eventuelle  yderl igere

betingelser, som Myndigheden finder

nødvendige  for at  sikre et

t i l fredssti l lende sikkerhedsniveau i

det  pågældende ti lfælde , overholdes.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at
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OPS 1.030

MEL-l ister ( lister over
mindsteudstyr) –

luftfartsforetagendets ansvar

(a) Luftfartsforetagendet  skal for

hver  f lyvemaskine udarbejde  en  l iste

over mindsteudstyr (MEL) , som er

godkendt  af  Myndigheden.  Denne

liste skal  være baseret  på, men må

ikke være mindre rest rikti v end den

relevante  masterl iste  over

mindsteudstyr  (MMEL) (hvis en  sådan

forel igger),  som er  godkendt  af

Myndigheden.

(b) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine,  som

ikke er  i  overensstemmelse  med MEL,

medmindre  Myndigheden har  give t

ti l ladelse herti l .  En eventuel sådan

ti l ladelse giver  under  ingen

omstændigheder  t i l ladelse t i l  en

operation,  som overskrider

begrænsningerne i  MMEL.

OPS 1.035

Kvalitetssystem

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde et  kval ite tssys tem og

udpege en kvalitetschef t i l  at

overvåge overholdelsen og

ti lstrækkeligheden af de procedurer ,

som kræves for  a t garantere sikker

operationel praksis og  luftdygtige

flyvemaskiner . Kontrol len  med denne

overholdelse  skal omfatte  e t system

for t i lbagemelding ti l  den ansvarl ige

chef (se også OPS 1.175(h)) for  a t

sikre  eventuelle  korrigerende

handlinger.

(b) Kvalite tssys temet  skal

omfatte et  kval ite tssikringsprogram,

som indeholder procedurer , der  er

udarbe jdet  således,  a t det

kontrol le res,  at al le  f lyvninger

udføres  i overensstemmelse  med al le

gældende krav, s tandarder og

procedurer.

(c) Kvalite tssys temet  og

kvalite tschefen skal godkendes af

Myndigheden.

(d) Kvalite tssys temet  skal

beskrives  i de  relevante  dokumenter.

(e) Uanset  ovenstående

underpunkt (a) kan Myndigheden

acceptere, at  der  udnævnes  to

kvalite tschefer,  én  for f l yvninger og

én for  vedligeholdelse , forudsat  at

luftfartsforetagendet  har  udpeget én

kvalite tsstyringsenhed ti l  at si kre, at

kvalite tssys temet  anvendes ensar te t

gennem hele f lyvningen.

OPS 1.037

Program for forebyggelse af
havarier og for flyvesikkerhed

(1) et program for  at opnå og

fastholde risikoe rkendelse  hos

alle personer , der  er involveret  i

f lyvningerne,  og

(2) en evaluering  af  de relevante

oplysninger om havarier  og

hændelser og offentl iggørelse af

de  her ti l  relaterede oplysninger.

OPS 1.040

Yderligere bBesætningsmedlemmer

(a)       Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at alle operationel le flyve-

og kabinebesætningsmedlemmer,

som ikke er  nødvendige flyve-  og

kabinebesætningsmedlemmer  også  er

uddannet i  og  kompetente t i l  at

udføre  de pl igter,  de er  pålagt.

(b)       Hvis der er

besætningsmedlemmer, som ikke

er kabinebesætningsmedlemmer,

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

et program for  forebyggelse  af

havarier  og for  f lyvesikkerhed, som

kan integreres  i kval ite tssys temet ,

herunder
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der udfører deres pligter i

passagerkabinen på en

flyvemaskine, skal

luftfartsforetagendet sikre, at

(1)   de ikke af passagererne

forveksles med

kabinebesætningsmedlemmer

,

(2)   de ikke optager

kabinebesætningsstationer,

(3)   de ikke hæmmer

kabinebesætningsmedlemmer

ne i at udføre deres pligter .

OPS 1.050

Informationer om eftersøgning og
redning

OPS 1.055

Oplysninger om nød- og
overlevelsesudstyr om bord

OPS 1.060

Nødlanding på vandet

OPS 1.065

Befordring af krigsvåben og
krigsmateriel

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke befordre  krigsvåben og

krigsmateriel  ad luftve jen,  medmindre

alle berørte s ta ter  har  godkendt

det te .

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at krigsvåben og krigsmateriel

(1) anbringes i f l yvemaskinen på  e t

sted , som er uti lgængeligt  for

passagerer under  f lyvning , og

(2) ikke er  ladt,  i  t i l fælde af

skydevåben,

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at luftfar tøjschefen inden

flyvningens  påbegyndelse har

modtaget  de  nærmere  oplysninger om

og fået oplys t placeringen om bord på

flyvemaskinen af eventuelle

krigsvåben og krigsmateriel, som skal

befordres.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

væsentl ige oplysninger om

eftersøgnings-  og  redningst jenester  i

forbindelse med en flyvning er

lett i lgængelige  i cockpit te t.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  forel igger  l ister  med oplysninger

om det  nød- og overlevelsesudstyr,

som forefindes  om bord på al le

foretagendets  f lyvemaskiner,  og  at

disse umiddelbart  kan meddeles

redningskoordineringscentrale rne.

Disse  oplysninger  skal,  hvor det er

relevant, omfat te  nummer,  farve og

type på redningsflåder og  pyroteknik,

oplysninger om nødbeholdning af

lægemidler , vandbeholdning samt

bærbar t nødradioudstyrs  type  og

frekvenser.

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  hvis  godkendte

kabinekonfiguration  er  på  f lere end

30 passagersæder,  på  f lyvninger  over

vand i en afstand,  som er  længere

end 120 minutters f lyvning ved

marchfart el ler  400 sømil (afhængigt

af, hvi lken  afstand der  er  den

korteste) fra land,  hvor der  kan

foretages en nødlanding , medmindre

flyvemaskinen opfylder de  krav  t i l

nødlanding  på vandet,  som er  angivet

i den gældende

luftdygtighedsforskrift.

medmindre  al le berørte s tater  inden

flyvningens  påbegyndelse har givet

ti l ladelse t i l ,  a t sådanne krigsvåben

og sådant  krigsmateriel kan  befordres

under omstændigheder, som helt el ler

delvist afviger  fra  dem, der  er

angivet  i  de tte underpunkt.
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OPS 1.070

Befordring af jagtvåben og -
ammunition

(a) Luftfartsforetagendet  skal

træffe  al le  r imelige  foranstaltninger

for a t si kre , at  luftfar tsfore tagendet

modtager  under retninger  om

eventuelle jagtvåben, som skal

befordres ad  luftvejen.

(b) Et luftfa rtsforetagende, som

til lader  befordring  af jagtvåben, skal

sikre,  at våbnene

(1) anbringes i f l yvemaskinen på  e t

sted , som er uti lgængeligt  for

passagerer under  f lyvning ,

medmindre  Myndigheden har

fastslået,  a t dette krav  ikke kan

opfyldes,  og godkendt , at  andre

procedurer  anvendes , og

(2) ikke er  ladt,  i  t i l fælde af

skydevåben el ler  andre våben,

som kan indeholde  ammunition .

(c) Ammunition  ti l  jagtvåben kan

befordres i passagerernes

indcheckede bagage med forbehold  af

visse  begrænsninger  i

overensstemmelse  med de  tekniske

instruk tioner  (se  OPS 1 .1160(b)(5))

som defineret  i  OPS 1.1150(a)(14).

OPS 1.075

Metode for personbefordr ing

(1) med det  formål at træffe  de

foranstaltninger,  som er

nødvendige  af  hensyn ti l

sikkerheden for f l yvemaskinen

og for  eventuelle  personer,  dyr

el ler gods heri, el ler

(2) hvor der befordres fragt el ler

forsyninger , og som er  en  del af

f lyvemaskinen,  der  er  beregnet

ti l  personers  adgang under

flyvning.

OPS 1.080

Udbud af farligt gods ti l
lufttransport

Luftfartsforetagendet skal træffe

alle rimelige foranstaltninger for

at sikre, at ingen person udbyder

eller modtager far ligt gods til

lufttransport , medmindre

vedkommende er uddannet herti l,

og godset er behørigt

klassificeret , dokumenteret,

certificeret, beskrevet ,

emballeret, mærket og etiketteret

og i transportegnet stand som

fastsat i de tekniske

instruktioner.

OPS 1.085

Besætningens ansvar

(a) Et besætningsmedlem skal

have ansvaret  for en ti lfredssti l lende

udførelse  af vedkommendes pl igter,

som:

(1) vedrører  sikkerheden for

flyvemaskinen og de

ombordværende, og  som

(2) er anført  i  de  instruktioner

og procedurer, der er  fastsat  i

driftshåndbogen.

(b) Et

besætningsmedlem skal:

(1) ti l  luftfar tøjschefen

indberet te  enhver  hændelse ,

som har  el ler kunne have  bragt

sikkerheden i fa re,  og

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at der i kke  under  f lyvning befinder

sig personer i  nogen del  af en

flyvemaskine,  som ikke er  bestemt  ti l

personers  ophold, medmindre

luftfartø jschefen har givet  midlertidig

adgang ti l  en given del  af

f lyvemaskinen
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(2) benytte luftfar tsfore tagendets

hændelsesindberetningsskemaer

i overenss temmelse med JAR-

OPS 1.420.  I  al l e sådanne

ti lfælde skal den berørte

luftfartø jschef have ti lst i l let en

kopi  af  rapporten.

(c) Et besætningsmedlem må

ikke udføre  pl igter på  en

flyvemaskine:

(1) hvis  vedkommende er under

indflydelse af et  lægemiddel,

som Myndigheden mener kan

påvirke  vedkommendes  evner på

en måde,  der  udgør en

sikkerhedsrisiko ,

(2) efter  dybvandsdykning,

medmindre  der  er  forløbet et

rimeligt t idsrum,

(3) efter  bloddonation,  medmindre

der  er forløbet et  r imelig t

t idsrum,

(4) hvis  de gældende lægel ige

krav ikke er opfyldt , eller

hvis vedkommende på nogen

måde betvivler at  være i s tand

ti l  at  udføre sine  pålagte pl igter,

el ler

(5) hvis  vedkommende ved el ler  har

mistanke om, at  han l ider  af

træthed el le r føle r sig

uarbejdsdygtig  i en  grad, som

udgør  en  risiko  for,  at  f lyvningen

kan bl ive  bragt i  fare.

(d)       Et besætningsmedlem må

ikke:

(1)  indtage alkohol mindre  end 8

timer før det angivne

mødetidspunkt  for en

flyvetjenesteperiode el ler  før

påbegyndelsen af en  stand-by

periode,

(2)  påbegynde en

flyvetjenesteperiode med en

alkoholpromil le på over 0,2,

(3)  indtage alkohol i

f lyvetjenesteperioden el ler  i  en

stand-by periode.

(d)       Besætningsmedlemmet

skal være underlagt passende

krav til indtagelse af alkohol,  som

skal fastsættes af

luftfartsforetagendet, og som

skal kunne godkendes af

Myndigheden, og som ikke må

være mindre restr iktive end

følgende:

(1)   der må ikke indtages nogen

form for alkohol mindre end

8 timer før det angivne

mødetidspunkt for en

flyvetjenesteperiode eller før

påbegyndelsen af en stand

by-periode,

(2)   alkoholpromillen må ikke

overstige 0,2 ved

påbegyndelsen af en

flyvetjenesteperiode,

(3)   der må ikke indtages alkohol

i flyvetjenesteperioden eller i

stand by-per ioden.

(e) Luftfartø jschefen

(1) er ansvarl ig  for en sikker

operation  af  f lyvemaskinen og

for de ombordværendes

sikkerhed i  f lyvetiden,

(2) har  bemyndigelse t i l  at  afgi ve  de

ordrer,  vedkommende skønner

nødvendige  for at  opre tholde

sikkerheden om bord  på

flyvemaskinen og for de

personer  og  deres e jendele, som

befordres,

(3) har  bemyndigelse t i l  at

landsætte  enhver  person el ler

enhver del  af  fragten,  som efter

luftfartø jschefens mening kan

udgøre en potentiel  fare for

flyvemaskinens el ler  de

ombordværendes sikkerhed,
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(4) må ikke  t i l lade  befordring i

f lyvemaskinen af en person, som

forekommer påvirke t af alkohol

el ler narkotika  i en  sådan grad,

at der er  sandsynlighed for, at

f lyvemaskinens og de

ombordværendes sikkerhed er

truet,

(5) har  ret  t i l  at nægte  at  befordre

afviste passagerer,  udviste

personer  el le r personer  i

forvaring, hvis befordringen af

sådanne personer  udgør  en

risiko for  f lyvemaskinens el ler

passagerernes  sikkerhed,

(6) skal  sikre,  a t al le passagerer  er

informeret  om,  hvor

nødudgangene findes,  og om

placering  og brug af relevant

sikkerheds-  og  nødudstyr,

(7) skal  sikre,  a t al le operationelle

procedurer  og checkl ister

overholdes i overensstemmelse

med driftshåndbogen,

(8) må ikke  t i l lade  noget

besætningsmedlem at udøve

nogen aktivitet  under s tar t,

første  del af stigningen,

slutindflyvning  og landing,

bortset  fra  de opgaver,  der  er

nødvendige  for en sikker

operation  af  f lyvemaskinen,

(9) må ikke  t i l lade:

(i) at en fl ight  data rekorder

deaktiveres el ler  slukkes ,

el ler a t  dennes  rekord eringer

slettes under f l yvningen,

el ler t i l lade,  at  rekorderede

data  slet tes  efter  f lyvningen

i t i l fælde  af,  a t der sker et

havari el ler  en hændelse,

som skal indberettes,

(i i) at cockpittets  voice rekorder

deaktiveres el ler  slukkes

under f l yvningen, medmindre

luftfartø jschefen mener,  at

de  rekorderede data , som

ellers vi l le  bl ive  slet tet

automatisk , bør gemmes

med henbli k på  undersøgelse

af en  hændelse  el ler et

havari, el ler  t i l lade,  a t de

rekorderede data slettes

manuelt under  el le r efter

flyvningen i t i l fælde af et

havari el ler  en hændelse,

som skal indberettes,

(10) skal  afgøre, hvorvidt

luftfartø jschefen vi l  godkende en

flyvemaskine  med uanvendelige

funktioner, som er  t i l lad t ifølge

CDL el ler  MEL,  og

(11) skal  sikre,  a t der  er udført

inspektion  før f l yvningen.

(f) Luftfartø jschefen skal i  en

nødsituation,  som kræver  øjeblikkel ig

beslutning og indsats , t ræffe  enhver

foranstaltning,  som vedkommende

anser  for nødvendig under  de

gældende omstændigheder. I

sådanne ti lfælde  kan luftfar tøjschefen

af hensyn ti l  si kkerheden afvige  fra

regler,  operationelle procedurer  og

metoder.

OPS 1.090

Luftfartøjschefens beføjelser

OPS 1.100

Adgang til cockpittet

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at ingen personer , bortset  fra

flyvebesætningsmedlemmer,  som er

udpeget t i l  en  f lyvning , få r adgang ti l

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at al le  personer om bord på

flyvemaskinen overholder  al le

retmæssige ordrer,  som

luftfartø jschefen udsteder  for at

opretholde sikkerheden om bord  på

flyvemaskinen og for de personer  og

det  gods , som befordres.
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eller befordres  i cockpit te t,

medmindre  denne person

(1) er et  operativt

besætningsmedlem,

(2) er repræsentant for  den

Myndighed,  som er  ansvarl ig for

cer tif icering,  a ttestering el ler

inspektion , hvis det  e r påkrævet

som led i  udførelsen af den

pågældendes  tjenstl ige pl igter,

el ler

(3) har  fået  t i l ladelse herti l  og

befordres i overensstemmelse

med ins truktionerne  i

driftshåndbogen.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre:

(1) at adgang ti l  cockpit te t af

sikkerhedshensyn ikke skaber

forvirr ing og/el ler fo rstyrrer

operationen af f lyvemaskinen,

og

(2) at al le  personer,  som befordres  i

cockpi tte t, er  g jor t bekendt  med

de relevante

sikkerhedsprocedurer.

(c) Det er  luftfar tøjschefens

ansvar at  træffe den endelige

afgørelse  om adgang ti l  cockpittet.

OPS 1.105

Uautoriseret befordring

OPS 1.110

Bærbare elektroniske anordninger

OPS 1.115

Alkohol og narkotika

OPS 1.120

Fare for sikkerheden

(1) bringer  f lyvemaskinen el ler  en

ombordværende person i fare

el ler

(2) bevirker  el ler t i l lader,  at  en

flyvemaskine  bringer  personer

el ler gods i  fare.

OPS 1.125

Dokumenter , som skal forefindes
om bord

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at følgende dokumenter el ler

kopier  heraf forefindes  om bord

under hver f lyvning:

(1) registreringsbevis,

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at der i kke  er personer  el le r fragt

skjult om bord på flyvemaskinen.

Luftfartsforetagendet  må ikke t i l lade

personer  a t anvende -  og skal træffe

alle r imelige foranstaltninger  for at

sikre,  at ingen personer  anvender –

bærbar t elektronisk udstyr om bord

på flyvemaskinen, som kan have

negativ  indvirkning på flyvemaskinens

systemer og udstyr.

Luftfartsforetagendet  må ikke t i l lade

personer,  som er påvirket  af alkohol

el ler narkotika  i en  grad,  der kan

bringe flyvemaskinens og

passagerernes  sikkerhed i  fare,

adgang ti l  el ler  ophold i

f lyvemaskinen og skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at dette i kke  sker .

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at ingen personer  handler  uforsvarl igt

el ler fo rsømmeligt  el ler  t i lsvarende

undlader at  handle og derved
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(2) luftdygtighedsbevis,

(3) støjcer tif ikat  (hvis  relevant),

(4) driftsti l ladelse  (Air Operator

Certif icate  –  AOC)

(5) luftfartø jsradiol icens og

(6) ansvarsforsikringspolice(r).

(b) Hvert

f lyvebesætningsmedlem skal på  hver

flyvning medbringe et  gyldigt

f lyvebesætningscertif ika t med de

relevante  ra tings t i l  den pågældende

flyvning.

(c)                                     Hvert

operat ionelt

kabinebesætningsmedlem skal på

hver flyvning medbringe et

gyldigt

erhvervskval ifikationsbevis , som

viser datoerne for og indholdet af

den gennemførte uddannelse af

relevans for den

flyvemaskinetype eller –variant,

der skal opereres.

OPS 1.130

Håndbøger, som skal forefindes
om bord

(1) at de gældende dele  af

driftshåndbogen, som vedrører

besætningens  pl igter,  forefindes

om bord  under hver  f lyvning,

(2) a t de  dele  af driftshåndbogen,

som kræves for  a t udføre  en

flyvning, er  let t i lgængelige for

besætningen om bord på

flyvemaskinen,  og

(3) at den gældende fl yvehåndbog

forefindes  om bord  på

flyvemaskinen,  medmindre

Myndigheden har  godkendt,  at

den i  OPS 1 .1045,  bi lag 1 ,  del B,

foreskrevne driftshåndbog

indeholder de  relevante

oplysninger for  den pågældende

flyvemaskine.

OPS 1.135

Yderligere oplysninger og
formularer, som skal forefindes

om bord

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at der udover  de  i OPS 1.125

og OPS 1.130 foreskrevne

dokumenter og  håndbøger  også  om

bord under enhver f l yvning  forefindes

følgende oplysninger  og  formularer,

som er relevante  for  operationens

type og område:

(1) en operationel f lyveplan

(Operational Fl ight Plan),  der

som minimum indeholder  de

oplysninger, som kræves  i

henhold  t i l  OPS 1.1060,

(2) flyvemaskinens tekniske logbog

(Aeroplane Technical Log), der

som minimum indeholder  de

oplysninger, som kræves  i

henhold  t i l  OPS 1.915(a),

(3) indholdet  af  den indleverede

ATS-flyveplan,

(4) de  relevante NOTAM/AIS-

instruk tionsdokumenter,

(5) de  relevante meteorologiske

oplysninger,

(6) masse- og

balancedokumentation som

angivet  i  Subpar t J,

(7) notif ikation vedrørende speciel le

passagerkategorier såsom

sikkerhedspersonale,  hvis  dette

personale  ikke betragtes som

besætning, handicappede

personer,  afviste passagerer,

udviste personer  og personer  i

forvaring,

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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(8) notif ikation vedrørende speciel

last inklusive farl igt  gods,

herunder  skrift l ige  oplysninger

ti l  luftfar tøjschefen som

foreskrevet i  OPS 1.1215(d) ,

(9) aktuelle  kort  og  diagrammer  og

ti lhørende dokumenter som

foreskrevet i  OPS 1.290(b)(7),

(10) enhver anden form for

dokumentation, som de stater,

der  er berørt  af  den pågældende

flyvning, kan kræve, såsom

fragtmanifest,  passagerl iste

osv.,  og

(11) formularer  t i l  opfyldelse af

Myndighedens  og

luftfartsforetagendets

rapporteringskrav .

(b) Myndigheden kan ti l lade,  at

de  oplysninger , som er specif icere t

under ovenstående underpunkt  (a) ,

helt  el ler delvist  forel igger i  anden

form end en t rykt  papirudgave.  Der

skal  sikres en acceptabel  grad  af

ti lgængelighed, anvendelighed og

pålidel ighed.

OPS 1.140

Informationer, som opbevares på
jorden

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre:

som minimum, så  læn ge hver f l yvning

eller række af  f lyvninger  varer,

(i) at informationerne,  som

vedrører  f lyvningen,  og  som er

relevante  for den pågældende

type af  operation,  opbevares på

jorden,  og

(i i) at disse  oplysninger opbevares ,

indti l  der er  lavet en  genpart  på

det  sted, hvor  de skal opbevares

i overenss temmelse med OPS

1.1065,  el le r, hvis det te  er

umuligt,

(i i i) at de samme oplysninger

medbringes i en brandsikker

beholder  om bord  på

flyvemaskinen.

(b) De oplysninger, der henvises

ti l  i  ovenstående underpunkt (a),

omfatter:

(1) en kopi  af  den operationelle

flyveplan,  hvis  relevant,

(2) kopier  af de(n)  relevante del(e)

af f lyvemaskinens tekniske

logbog,

(3) rutespecif ikke NOTAM-

dokumenter,  hvis sådanne er

specif ikt udarbejdet af

luftfartsforetagendet,

(4) masse- og

balancedokumentation,  hvis

påkrævet  (se  OPS 1.625), og

(5) notif ikation vedrørende speciel

last.

OPS 1.145

Bemyndigelse til at inspicere

OPS 1.150

Forevisning af dokumenter og
rekorderinger

(a) Luftfartsforetagendet  skal:

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

enhver person, som er bemyndiget

herti l  af  Myndigheden,  t i l  e nhver t id

ti l lades  adgang ti l  og  befordring med

flyvemaskiner , som opereres i

overensstemmelse  med en

driftsti l ladelse  (AOC), der er udstedt

af denne Myndighed, og  ti l lades

adgang ti l  og  ophold i  cockpittet.

Luftfartø jschefen kan dog nægte

adgang ti l  cockpittet,  hvis

flyvemaskinens sikkerhed efter  hans

mening derved vi l le være truet.
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(1) give enhver person, som er

bemyndiget herti l  af

Myndigheden, adgang ti l  al le

dokumenter og  rekorderinger,

der  vedrører  f lyveoperationer

el ler vedligeholdelse , og

(2) fremlægge al le sådanne

dokumenter og  rekorderinger

efter  Myndighedens  anmodning

inden for  et  r imeligt  t idsrum.

(b) Luftfartø jschefen skal

fremlægge de  dokumenter, som skal

forefindes  om bord,  inden for et

rimeligt t idsrum efter  at  en  person,

som har  Myndighedens  ti l ladelse

herti l ,  har  anmodet  herom.

OPS 1.155

Opbevaring af dokumenter

(1) at ethvert originaldokument el ler

kopier  heraf, som

luftfartsforetagendet  har  pl ig t t i l

at opbevare, opbevares  i den

krævede

ti lbageholdelsesperiode,  også

selvom luftfartsforetagendet

ophører med at være operatør af

f lyvemaskinen,  og

(2) at det i  t i l fælde af, at  e t

besætningsmedlem, for  hvem

luftfartsforetagendet  har  ført

journal over f l yvet jeneste-,

tjeneste-  og  hvi leperioder,  bl i ver

besætningsmedlem i et  andet

luftfartsforetagende,  sti l ler

denne journal t i l  rådighed for

det  nye  luftfa rtsforetagende.

OPS 1.160

Opbevaring, f remlæggelse og
brug af flight rekorder

rekorderinger

A Opbevaring af rekorderinger

(1) Efter et  havari  skal et

luftfartsforetagende,  som er

operatør af en flyvemaskine , der

medfører  en  fl ight  rekorder  om

bord, i  videst  muligt  omfang

opbevare  de originale

rekorderede data vedrørende

havariet  i  den form,  hvori de

findes  i f l ight rekorderen,  i  en

periode på  60 dage, medmindre

andet er  bestemt  af  den

efterforskende myndighed.

(2) Medmindre Myndigheden har

givet en forudgående ti l ladelse,

skal  e t luftfartsforetagende,  som

opererer  en  flyvemaskine,  der

har  en  fl ight rekorder  om bord ,

efter  en  hændelse , som er

indberetningspligtig,  i  videst

muligt  omfang opbevare  de

originale  rekorderede data

vedrørende hændelsen i  den

form, hvori de  f indes  i f l igh t

rekorderen, i  en  periode  på 60

dage, medmindre  den

efterforskende myndighed

bestemmer  andet.

(3) Endvidere skal  e t

luftfartsforetagende,  som

anvender en flyvemaskine , der

har  en  fl ight rekorder  om bord ,

opbevare  de originale

rekorderede data i  en p eriode  på

60 dage, hvis Myndigheden

kræver det,  medmindre den

efterforskende myndighed har

bestemt andet.

(4) Hvis  der  forel igger krav  om,  at

en  flyvemaskine  skal have en

fl ight data  rekorder  om bord,

skal  luftfa rtsforetagendet,  som

opererer  denne flyvemaskine:

(i) opbevare  rekorderingerne  i

den periode,  der  er  fas tsat  i

OPS 1.715,  1.720 og 1 .725

for rekorderingstiden,

undtagen ved afprøvning  og

vedligeholdelse af f l igh t  data

rekordere,  hvor  op ti l  en

time af de  ældste

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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rekorderede data på

afprøvningstidspunktet  må

slettes, og

(i i) opbevare  e t dokument,  som

indeholder de  oplysninger,

der  er nødvendige  for at

kunne hente  og konvertere

de lagrede data  t i l  tekniske

enheder.

(b) Udlevering  af rekorderinger

(c) Brug af  rekorderinger

(1)  Rekorderinger på  cockpit  voice

rekorderen må ikke  anvendes  ti l

andre formål end efterforskning

af et havari el ler  en  hændelse ,

som er indberetningspligtig ,

medmindre  al le berørte

besætningsmedlemmer  giver

deres  samtykke  her ti l .

(2)  Rekorderinger på  fl ight data

rekorderen må ikke  anvendes  ti l

andre formål end efterforskning

af et havari el ler  en  hændelse ,

som er indberetningspligtig ,

medmindre  disse rekorderinger

(i)    anvendes af

luftfartsforetagendet  t i l

luftdygtigheds-  el ler

vedligeholdelsesformål el ler

(i i)   afidentif iceres  el ler

(i i i)  offentl iggøres efter si kre

procedurer.

Luftfartsforetagendet for en

flyvemaskine, der har en flight

rekorder ombord, må ikke:

(1)   anvende cockpit voice

rekorderens rekorderinger til

andre formål end

efterforskning af et havari

eller en hændelse, som er

indberetningspligtig, dog

bortset det tilfælde, hvor

samtl ige berørte

besætningsmedlemmer har

givet deres samtykke hertil ,

og

(2)   anvende flight data

rekorderens rekorderinger til

andre formål end

efterforskning af et havari

eller en hændelse, som er

indberetningspligtig, dog

bortset fra det tilfælde, hvor

disse rekorderinger:

(i)   udelukkende anvendes af

luftfartsforetagendet til

luftdygtigheds- el ler

vedligeholdelsesformål

eller

(ii)  afidentificeres eller

(iii) offentliggøres efter sikre

procedurer.

OPS 1.165

Leasing

(a) Terminologi

(1) Dry lease  – er,  når

flyvemaskinen opereres  under

indle jerens  AOC.

(2) Wet lease  –  e r, når

flyvemaskinen opereres  under

udlejerens  AOC.

Operatøren af en  flyvemaskine,  der

har  en  fl ight rekorder  om bord , skal

udlevere al le  rekorderinger, som er

optaget  på en fl ight  rekorder,  og  som

er t i lgængelige el ler  bevaret , inden

for e t r imeligt  t idsrum efter,  at

Myndigheden har  anmodet  herom.

Betegnelserne,  som anvendes  i dette

afsnit,  har  følgende betydning:
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(b) Leasing  af f l yvemaskiner

mellem luftfa rtsforetagender

(1) Wet lease-out.  Et

luftfartsforetagende,  som sti l ler

en  flyvemaskine  og fuld

besætning ti l  rådighed for et

andet luftfar tsfore tagende, og

som bibeholder  al le de

funktioner og ansvarsområder,

der  foreskrives i underafsnit  C,

er den pågældende

flyvemaskines

luftfartsforetagende.

(2) Alle leasingaftaler, undtagen

wet lease-out

(i) Med undtagelse  af

bestemmelserne  i

ovenstående underpunkt

(b)(1) skal  et

luftfartsforetagende,  som

anvender en flyvemaskine

fra el ler  sti l ler en

flyvemaskine  ti l  rådighed for

et andet

luftfartsforetagende,

indhente  forudgående

ti l ladelse t i l  f lyvning  fra

luftfartsforetagendets

respektive  Myndighed. Al le

betingelser, som udgør  en

del af en sådan

godkendelse,  skal være

indeholdt  i  leasingaftalen .

(i i) De elementer af

leasingaftaler,  som er

godkendt  af  Myndigheden,

udover  leasingaftaler , der

omfatter  en fl yvemaskine og

fuld besætning,  og  hvor det

ikke er  hensigten at

overdrage funktioner  og

ansvarsområder,  skal  al le  i

forbindelse med den leasede

flyvemaskine  betragtes  som

variationer af den

driftsti l ladelse,  hvorunder

flyvningerne skal udføres.

(c) Leasing  af f l yvemaskiner mellem

et luftfar tsfore tagende og enhver

juridisk  person,  som ikke  er et  andet

luftfartsforetagende.

(1) Dry lease-in

(i) Et luftfa rtsforetagende må ikke

foretage en dry lease-in af en

flyvemaskine  fra  en  juridisk

person,  som ikke er  e t andet

luftfartsforetagende,  medmindre

det te  er godkendt af

Myndigheden. Al le  betingelser,

som udgør  en del af en  sådan

godkendelse,  skal være

indeholdt  i  leasingaftalen .

(i i) Et luftfa rtsforetagende skal for

flyvemaskiner  under dry lease-in

aftaler si kre, at  Myndigheden

underrettes om og godkender

al le afvigelser fra de foreskr evne

krav  i Subpar t K og  L  og/el ler

afvigelser fra ethver t

luftdygtighedskrav.

(2) Wet lease-in

(i) Et luftfa rtsforetagende må ikke

uden Myndighedens godkendelse

foretage wet  lease-in  af  en

flyvemaskine  fra  en  juridisk

person,  som ikke er  e t andet

luftfartsforetagende.

(i i) Et luftfa rtsforetagende skal for

flyvemaskiner  under wet lease-in

aftaler si kre:

(A) at udle jers

sikkerhedsnormer for

vedligeholdelse og  flyvning

er i  overensstemmelse  med

JAR,

(B) at udle jer  er et

luftfartsforetagende,  som

er indehaver af en AOC ,  der

er udstedt  af en  stat,  som

har  undertegnet

Chicagokonven tionen,

(C) at f l yvemaskinen har  et

standardluftdygtighedsbevis

, som er  udstedt  i
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overensstemmelse  med

ICAO, bi lag  8 , og

(D) at ethvert krav, som

indle jers Myndighed gør

gældende,  overholdes.

(3) Dry lease-out

Et luftfa rtsforetagende kan foretage

dry  lease-out  af  en fl yvemaskine ti l

erhvervsmæssig lufttranspor t t i l

ethvert  luftfartsforetagende i en  stat,

som har  undertegnet

Chicagokonven tionen, under

forudsætning af, at  følgende

betingelser er  opfyldt:

(A) at Myndigheden har givet

luftfartsforetagendet

dispensation fra de relevante

bestemmelser i  OPS del 1 og

slettet f l yvemaskinen fra  sin

AOC,  efter  a t den udenlandske

kontrolmyndighed skrift l igt har

påtaget sig  ansvare t for  t i lsynet

med vedligeholdelse og

operation  af

flyvemaskinen/flyvemaskinerne ,

og

(B) at f l yvemaskinen vedligeholdes  i

overensstemmelse  med e t

godkendt

vedligeholdelsesprogram.

(4) Wet lease-out

Et luftfa rtsforetagende, som s ti l ler en

flyvemaskine  og fuld besætning ti l

rådighed for  en  anden juridisk

person,  og som bibeholder al le  de

funktioner og ansvarsområder, der er

foreskrevet i  Subpart  C,  e r den

pågældende flyvemaskines

luftfartsforetagende.
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SUBPART C

CERTIFICERING AF OG TILSYN

MED LUFTFARTSFORETAGENDER

OPS 1.175

Generelle bestemmelser om
certificering af

luftfartsforetagender

Note 1:  I  bi l ag  1  t i l  det te  punkt

redegøres der  for

driftst i l ladelsens indhold og

betingelser.

Note 2:  I  bi l ag  2  t i l  det te  punkt

redegøres der  for  kravene ti l

ledelse  og  organisa tion .

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  ti l

erhvervsmæssig lufttranspor t,

medmindre  det  sker  i  henhold  t i l  og  i

overensstemmelse  med betingelserne

i en driftst i l ladelse  (AOC).

(b) Luftfartsforetagendet,  som

ansøger om en driftst i l ladelse  el ler

om en ændring af en  driftst i l ladelse,

skal  give  Myndigheden ti l ladelse  t i l  at

undersøge al le sikkerhedsaspekter af

den planlagte operation.

(c) Luftfartsforetagendet,  som

ansøger om en AOC:

(1) må ikke  være indehaver af en

AOC,  som er  udstedt af en

anden Myndighed,  medmindre de

berørte Myndigheder  har  givet

særlig t i l ladelse herti l ,

(2) skal  have  sit primære

forretningssted  og eventuelt sit

hjemsted i den stat,  der  har

ansvare t for  udstedelsen af AOC,

(3) skal  kunne godtgøre over  for

Myndigheden, at  vedkommende

er i  stand ti l  at  operere  på

sikker  måde.

(d) Hvis  luftfa rtsforetagendet

har  f lyvemaskiner  registreret  i

forskell ige medlemsstater,  skal  der

træffes  passende foranstaltninger for

at si kre, at  sikkerheden kontrol leres

centralt af den Myndighed,  der har

udstedt  AOC.

(e) Luftfartsforetagendet  skal

give Myndigheden adgang ti l  sin

organisation og sine  f lyvemaskiner  og

skal  sikre,  a t der  med hensyn ti l

vedligeholdelse gives  adgang for al le

ti lknyttede  JAR-145-

vedligeholdelsesorganisationer  med

henblik på at  fastslå , at  OPS 1 t i l

stadighed er  opfyldt .

(f) En AOC kan ændres, s ti l les i

bero el ler  t i lbagekaldes,  såfremt

Myndigheden ikke længere  er

overbevist om, at

luftfartsforetagendet  kan opretholde

sikre  operationer.

(g) Luftfartsforetagendet  skal

have en ledelsesorganisation, som er

i stand ti l  at  føre  operationel kontrol

og ti lsyn  med enhver f lyvning, der

udføres  i henhold  t i l

luftfartsforetagendets  AOC.

(h) Luftfartsforetagendet  skal

have udpeget  en  ansvarl ig  leder,  som

kan godkendes  af  Myndigheden,  og

som har  luftfartsforetagendets

bemyndigelse t i l  at  sik re,  at al le

operationer og

vedligeholdelsesaktiviteter kan

finansieres og  udføres i

overensstemmelse  med den s tandard,

som Myndigheden kræver.

(i) Luftfartsforetagendet  skal

have udpeget  sti l l ingsindehavere ,

som kan godkendes  af  Myndigheden,

og som har ansvaret fo r:

(1) flyveoperationer,

(2) vedligeholdelsessystemet,

(3) uddannelse af

besætningsmedlemmer  og

(4) jordoperationer .
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(j) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at enhver  f lyvning  udføres i

overensstemmelse  med

bestemmelserne  i driftshåndbogen.

(k) Luftfartsforetagendet  skal

t i lve jebringe egnede faci l i teter t i l

ground handling for  at si kre en sikker

håndtering af f lyvningerne.

(l) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinerne  er  udstyret

og besætningerne  kvalif iceret i

henhold  t i l  de  krav,  der  gælder for

operationens type  og område.

(m) Luftfartsforetagendet  skal

opfylde  k ravene ti l  vedligeholdelse i

overensstemmelse  med Subpart  M for

al le f l yvemaskiner, som opereres  i

henhold  t i l  bes temmelserne  i

foretagendets  AOC.

(n) Luftfartsforetagendet  skal

udlevere en kopi af driftshåndbogen

ti l  Myndigheden som angivet  i

Subpar t P og al le  ændringer  og

revisioner af denne.

(o) Luftfartsforetagendet  skal

opretholde operationelle

støttefaci l i teter på

hovedoperationsbasen, som er

egnede ti l  operationens  type og

område.

OPS 1.180

Udstedelse, ændring og fortsat
gyldighed af en AOC

(a) Et luftfa rtsforetagende kan

ikke få udstedt  en  AOC el ler  en

variant af en AOC,  og denne AOC vi l

ikke for tsa t være gyldig, medmindre:

(1) de  flyvemaskiner,  der  anvendes ,

har  et

standardluftdygtighedsbevis,

som er udstedt  af  en

medlemsstat  i  overensstemmelse

med ICAO bilag  8.er blevet

certificeret i

overensstemmelse med de

gældende krav.

(2) vedligeholdelsessystemet er

godkendt  af  Myndigheden i

overensstemmelse  med Subpart

M,  og

(3) luftfartsforetagendet  har

godtg jort  over for  Myndigheden,

at det er  i  stand ti l:

( i) at etablere og  opretholde

en ti lstrækkelig

organisation,

(i i) at etablere og  opretholde

et kval itetssystem i

overensstemmelse  med OPS

1.035,

(i i i) at overholde  de krævede

uddannelsesprogrammer,

(iv) at opfylde kravene ti l

vedligeholdelse i

overensstemmelse  de

pågældende operationers

art  og  omfang,  herunder de

relevante  punkter , som

foreskrives i  OPS 1 .175(g)

ti l  (o), og

(v) at opfylde OPS 1.175.

(b) Uanset  bestemmelsen i  OPS

1.185(f)  skal luftfartsforetagendet

hurtigst  muligt  give  Myndigheden

meddelelse  om alle ændringer, der

foretages i  de oplysninger,  som

indleveres i overensstemmelse med

ovenstående underpunkt  (a). OPS

1.185(a) nedenfor .

(c) Hvis  Myndigheden ikke  er

overbevist om, at  k ravene i

ovenstående underpunkt  (a)  er

opfyldt,  kan Myndigheden kræve, at

der  udføres én el ler  f lere

demonstra tionsflyvninger, der skal

udføres,  som om de var

erhvervsmæssige  transpor tf lyvninger.

OPS 1.185

Administrative krav
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(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at følgende oplysninger er

indeholdt  i  den første  ansøgning om

en AOC og i en  eventuel  ansøgning

om variation el ler  forlængelse:

(1) Ansøgerens officiel le navn,

forretningsnavn, adresse  og

postadresse,

(2) en beskrivelse af den planlagte

operation,

(3) en beskrivelse af

ledelsesorganisationen,

(4) navn på  den ansvarl ige  leder,

(5) navnene på de  vigtigs te

sti l l ingsindehavere, herunder de

ansvarl ige  for  f lyveoperationer,

vedligeholdelsessystem,

uddannelse af besætninger samt

jordoperationer , og de

pågældende personers

kvalif ika tioner  og  erfaring  samt

(6) driftshåndbogen.

(b) Kun for så vid t angår

luftfartsforetagendets

vedligeholdelsessystem, skal følgende

oplysninger anføres  i den første

ansøgning om en AOC og i en

eventuel  ansøgning om variation el ler

forlængelse samt  for hver type  af

flyvemaskiner , der  skal  opereres:

(1) luftfartsforetagendets

redegørelse  for styring en  af

vedligeholdelsen ,

(2) luftfartsforetagendets

vedligeholdelsesprogram(mer)

for f lyvemaskiner,

(3) flyvemaskinens tekniske logbog,

(4) hvis  relevant,  de(n) tekniske

specif ika tion(er) i

vedligeholdelsesaftalen(erne)

mellem luftfa rtsforetagendet og

enhver JAR-145-godkendt

vedligeholdelsesorganisation ,

(5) antal le t af f lyvemaskiner .

(c) Ansøgningen om udstedelse

af den førs te  AOC skal indsendes

senest  90  dage før  datoen for

planlagt f l yvning.  Driftshåndbogen

kan indsendes  senere, dog senest  60

dage før  datoen for  planlagt f lyvning.

(d) Ansøgningen om en variation

af en  AOC skal indsendes senest  30

dage inden datoen for  planlagt

flyvning, medmindre andet  er  aftalt.

(e) Ansøgningen om forlængelse

af en  AOC skal indsendes senest  30

dage inden udløbet af den gældende

gyldighedsperiode , medmindre  andet

er aftalt.

(f) Medmindre der opstår

særlige  omstændigheder,  skal

Myndigheden med mindst  10  dages

varsel informeres om en foreslået

udskiftning  af en  udpeget

sti l l ingsindehaver.

Bilag  1  t i l  OPS 1.175

Indhold af og betingelser for
driftstilladelsen

En AOC angiver:

(a) luftfartsforetagendets  navn og

beliggenhed

(hovedforretningssted),

(b) udstedelsesdato  og

gyldighedsperiode ,

(c) beskrivelse af den type af

operationer,  som ti l ladelsen

gælder,

(d) de(n) type(r)  af  f lyvemaskine(r),

som det  er t i l ladt  a t a nvende,

(e) registreringsmærker for  de(n)

ti l ladte f lyvemaskine(r).  Dog kan

luftfartsforetagender  opnå

godkendelse  af et  system, der

skal  informere Myndigheden om

registreringsmærkerne for de

flyvemaskiner , som opereres i
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overensstemmelse  med

foretagendets  AOC,

(f) områder  godkendt  t i l  f lyvning,

(g) særlige  begrænsninger  og

(h) særlige  t i l ladelser/godkendelser,

f.eks .:

− KAT. II/KAT. II I  (herunder godkendte

minima)

− (MNPS) (Minimum Navigation

Performance Specif ica tions)

− (ETOPS) Langdistanceflyvning  med

tomotorede flyvemaskiner

− (RNAV) Områdenavigation

− (RVSM) Reducerede verti kale

separationsminima

− Transport  af  farl igt  gods .

Bilag  2  t i l  OPS 1.175

En AOC-indehavers ledelse og
organisat ion

(a) Generelt

(1) Luftfartsforetagendet  skal have

en solid  og  effektiv

ledelsesstruktur  for at  sikre,  at

luftfartsvirksomheden drives

sikkert.  Udpegede

sti l l ingsindehavere skal have en

dokumentere t kompetence  inden

for civi l  luftfa rt.

(2) I dette bi lag  forstås ved

“kompetence”,  a t vedkommende

afhængigt  af  sti l l ingens art  skal

have teknisk  kompetence og

ledererfaring,  som kan

godkendes af Myndigheden.

(b) Udpegede sti l l ingsindehavere

(1) Driftshåndbogen skal indeholde

en beskrivelse af, hvi lke

funktioner og ansvarsområder

udpegede s ti l l ingsindehavere

har , herunder  deres  navne,  og

Myndigheden skal  informeres

skrift l igt om alle  planlagte  el le r

faktiske  ændringer af udpegelser

el ler funktioner.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre

kontinuiteten  i t i lsynet  i  fravær

af udpegede s ti l l ingsind ehavere.

(3) Luftfartsforetagendet  skal

godtgøre  over  for  Myndigheden,

at ledelsesorganisationen er

egnet og  i passende grad

modsvarer  operationsnetværket

og operationens omfang.

(4) En person, der  er udpeget  som

sti l l ingsindehaver  af en AOC-

indehaver, kan  ikke udnævnes

som sti l l ingsindehaver af en

anden AOC-indehaver ,

medmindre  Myndigheden kan

godkende dette. Udpegede

sti l l ingsindehavere skal være

forpl igtede ti l  a t arbe jde i  e t

t i lstrækkeligt  antal t imer,  så  de

pågældende kan udføre  de

ledelsesfunktioner, som er

forbundet med størrelsen  og

omfanget af

luftfartsforetagendets

virksomhed.

(5) En person kan beklæde mere

end én af de  nominerede

sti l l inger , hvis  Myndigheden kan

godkende dette.

Note: Kravene ti l  udpegelse  af

indehaveren af den

nominerede sti l l ing,  som har

ansvare t for

vedligeholdelsessystemet i

overensstemmelse  med OPS

1.175(i)(2),  e r fastsa t i  OPS

1.895.

(c) Tilstrækkeligt  personale  og

ti lsyn  med personale

(1) Besætningsmedlemmer.

Luftfartsforetagendet  skal t i l  den

planlagte  operation  ansætte et

t i lstrækkeligt  antal f lyve- og
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kabinebesætningsmedlemmer ,

som efter  behov er  uddannet  og

kontrol le re t i  overenss temmelse

med Subpart  N og O.

(2) Ground personale.

(i) Antal let  af  ansatte på

jorden afhænger af

f lyvningernes art  og

omfang.  Drifts- og ground

handling-afdelinger skal

især bemandes med

uddannet personale, som

har  indgående fors tåelse

for deres ansvarsområder

inden for  organisationen.

(i i) Et luftfa rtsforetagende,

som indgår  aftaler  med

andre organisationer om

levering af visse  ydelser,

bibeholder ansvaret for  at

fastholde en  ti lstrækkelig

standard . I sådanne

ti lfælde skal en  udpeget

sti l l ingsindehaver  have  ti l

opgave a t si kre, at  en

eventuel  underleverandør

lever op  ti l  de  krævede

standarder.

(3) Tilsyn

(i) Antal let  af  t i lsynsførende,

som skal udpeges,

afhænger af

luftfartsforetagendets

struktur og  antal let  af

medarbe jdere.  Disse

ti lsynsførendes

arbejdsopgaver  og

ansvarsområder  skal

defineres,  og  eventuelle

forpl igtelser  i  forbindelse

med flyvninger  skal

t i lrettelægges, så  de

ti lsynsførende kan opfylde

deres  t i lsynsmæssige

ansvar.

(i i) Ti lsynet  med al le

besætningsmedlemmer  skal

udføres  af enkeltpersoner ,

som har  t i lstrækkelig

erfaring  og personlige

egenskaber  t i l  at  sikre,  at

der  opnås  den standard ,

der  er angive t i

driftshåndbogen.

(d) Pladsfaci l i te ter

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at der er  t i lstrækkelig

arbejdsplads  t i l  rådighed på al le

operationsbaser  for

medarbe jderne, som er

beskæftiget med sikkerheden

under f l yvninger. Der  skal tages

hensyn ti l  de behov,  som findes

hos personale på  jorden og hos

medarbe jdere beskæftiget  med

operationel kontrol,  opbevaring

og fremvisning  af  vigtige

rekorderinger,  og ti l

besætningernes planlægning af

flyvninger .

(2) Kontor tjenesterne skal  straks

kunne distribuere  operationelle

instruk tioner  og  andre

oplysninger t i l  al le  berørte

medarbe jdere.

(e) Dokumentation

Luftfartsforetagendet  skal træffe

foranstaltninger med henblik  på

udarbe jdelse  af håndbøger ,

ændringer og anden dokumentation.
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SUBPART D

OPERATIONELLE PROCEDURER

OPS 1.195

Operat ionel kontrol og tilsyn

OPS 1.200

Driftshåndbog

OPS 1.205

Det operat ive personales
kompetence

OPS 1.210

Udarbejdelse af procedurer

(a) Luftfartsforetagendet  skal for

hver  f lyvemaskinetype udarbejde

procedurer  og instruk tioner,  der

omfatte r  de p l igter,  som personale på

jorden og besætningsmedlemmer  har

for al le  typer  af  operationer på

jorden og flyveoperationer.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde et  checkl istesystem ti l  brug

for besætningsmedlemmer  i al l e faser

af operationen af f lyvemaskinen

under henholdsvis  normale forhold,

unormale forhold og  i nødsituationer

for a t si kre , at  de operationelle

procedurer  i  driftshåndbogen følges.

(c) Luftfartsforetagendet  må ikke

kræve, at  et besætningsmedlem

udfører  nogen aktiviteter i  k rit iske

faser  af  f lyvningen bortset  fra  de

aktiviteter,  der er  nødvendige for en

sikker  operation af f lyvemaskinen.

OPS 1.215

Anvendelse af lufttrafiktjenester

OPS 1.220

Luftfartsforetagendets
godkendelse af flyvepladser

OPS 1.225

Flyvepladsens operative minima

(a) Luftfartsforetagendet  skal

angive  f lyvepladsens operative

minima,  som udarbejdes i

overensstemmelse  med OPS 1.430 for

hver  afgang, destination el ler

alternativ  f lyveplads,  der  godkendes

ti l  anvendelse  i henhold  t i l  OPS

1.220.

(b) I disse  minima skal

medregnes  en  eventuel forøgelse  af

de  angivne  værdier , som påbydes af

Myndigheden.Enhver forøgelse af

de angivne værdier , som påbydes

af Myndigheden, skal lægges til

de minima, der er angivet i

Luftfartsforetagendet  skal udøve

operationel kontrol  med og udarbe jde

og vedligeholde en metode for  t i lsyn

med flyveoperationer , som er

godkendt  af  Myndigheden.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

en driftshåndbog i overensstemmelse

med Subpart  P  t i l  brug for og  ti l

ve j ledning af det  operative personale .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

alt personale , der er udpeget  t i l  el ler

er direkte  involveret  i  opera tioner  på

jorden og flyveoperationer,  ins trueres

korrekt,  har  vist  deres egnethed ti l  at

varetage deres særlige pl igter og  er

bekendt  med deres ansvar og  med

forbindelsen mellem sådanne pl igter

og operationen som helhed.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  anvendes lufttrafikt jenester på

alle f l yvninger, når det  er  muligt.

Luftfartsforetagendet  må kun give

ti l ladelse t i l  anvendelse af

f lyvepladser,  som er  egnede ti l  de(n)

pågældende type(r) af f lyvemaskiner

og operationer.
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overensstemmelse med

ovennævnte underpunkt (a) .

(c) Minima for  en  specif ik type

indflyvnings- og  landingsprocedure

anses  for gældende,  hvis:

(1) jordudstyre t, som fremgår  af  det

respektive  diagram,  og som

kræves ti l  den planlagte

procedure,  er operativt ,

(2) de  flyvemaskinesystemer , som er

nødvendige  for den pågældende

indflyvningstype,  er  operative,

(3) de  k rævede kriterier  for  en

flyvemaskines  funktion er

opfyldt,  og

(4) besætningen er  kval if iceret  i

overensstemmelse  hermed.

OPS 1.230

Instrumentprocedurer ved
udflyvning og indflyvning

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at der anvendes

instrumentprocedurer for  udflyvning

og indflyvning,  som er  udarbe jdet  af

den s ta t, hvori f l yvepladsen er

beliggende.

(b) Uanset  ovenstående

underpunkt (a) kan en  luftfartø jschef

acceptere en  ATC-klarering  for at

afvige  fra  en  bekendtg jort  afgangs-

el ler ankomstrute,  forudsat at

kriterierne for  hindringsfrihed

overholdes, og  forudsat ,  a t der  i  f uldt

omfang tages hensyn ti l

f lyveforholdene.  Slutindflyvningen

skal  udføres visuelt  el le r i

overensstemmelse  med den fastsa tte

instrumentindflyvningsprocedure.

(c) Luftfartsforetagendet  må kun

indføre andre  procedurer end dem,

som skal anvendes  i

overensstemmelse  med ovenstående

underpunkt (a), under  forudsætning

af, at  disse  procedurer  e r go dkendt  af

den s ta t, hvori f l yvepladsen er

beliggende, hvis en  sådan

godkendelse  er  påkrævet,  og under

forudsætning af Myndighedens

godkendelse.

OPS 1.235

Procedurer for støjbegrænsning

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde operationelle  procedurer

for stø jbegrænsning under

instrumentfl yvning i

overensstemmelse  med ICAO PANS

OPS bind  1 (Dok.  8168–OPS/611).

(b) Procedurerne for

støjbegrænsning i  forbindelse  med

stigning  ved s tar t, som angives  af

luftfartsforetagendet  for en given

type af  f lyvemaskine,  skal være de

samme for  al le  f lyvepladser.

OPS 1.240

Ruter og operationsområder

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at der kun udføres  f lyvninger

på  de ru ter  og inden for  de  områder,

hvor:

(1) der  forefindes  faci l i teter på

jorden og ground services ,

herunder  ve jrt jenester,  som er

egnede ti l  den planlagte

operation,

(2) præstationen for  den

flyvemaskine,  som planlægges

anvendt,  er t i lstrækkelig  t i l  at

overholde kravene ti l

minimumsfl yvehøjde ,

(3) udstyret  i  den flyvemaskine,  der

planlægges anvendt , opfylder

mindstekravene ti l  den planlagte

operation,

(4) der  er egnede kort og

diagrammer  ti l  rådighed (se OPS

1.135(a)(9)),
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(5) der  er egnede flyvepladser  t i l

rådighed inden for  de t ids-

/afstandbegrænsninger,  der  er

fastsa t i  OPS 1.245,  såfremt der

anvendes tomotorede

flyvemaskiner .

(6) der  f indes  arealer , som giver

mulighed for  at foretage sikker

nødlanding,  hvis  der anvendes

enmotorede flyvemaskiner.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at operationerne udføres  i

overensstemmelse  med eventuelle

restri ktioner  vedrørende ru ter  og

operationelle områder,  som er  pålagt

af Myndigheden.

OPS 1.241

Operat ion i afgrænset luftrum
med reducerede vertikale
separationsminima (RVSM)

OPS 1.243

Flyvning i områder med specifikke
krav til navigation

OPS 1.245

Maksimal afstand fra en egnet
flyveplads for tomotorede

flyvemaskiner uden en ETOPS-
godkendelse

(a) Medmindre dette specif ikt  er

godkendt  af  Myndigheden i

overensstemmelse  med OPS 1.246(a)

(ETOPS-godkendelse) , må

luftfartsforetagendet  ikke anvende

tomotorede flyvemaskiner  på en rute,

som indeholder et  punkt, der befinder

sig længere fra en egnet  f lyveplads

end:

(1) for f lyvemaskiner i

præstationsklasse A  med enten:

(i) en  godkendt

kabinekonfiguration  på 20

eller f l ere  sæder el ler

(i i) en  maksimal startmasse på

45.360 kg el ler  derover,

den afstand,  der  f lyves  på 60

minutter ved den marchfart med

en motor ude af  drift,  som er

fastsa t i  overenss temmelse med

nedenstående underpunkt  (b),

(2) for f lyvemaskiner i

præstationsklasse B  el le r C:

(i) den afstand,  der  f lyves  på

120 minutter  ved den

marchfart med en motor  ude

af drift, som er fastsat i

overensstemmelse  med

nedenstående underpunkt

(b), el ler

(i i) 300 sømil,

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand

der  er kor tes t.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

fastsætte  en  hastighed ti l  beregning

af den ma ksimale afstand ti l  en egnet

flyveplads  for hver  type  af

tomotorede flyvemaskiner  el l er for

hver  variant, der opereres,  på  ikke

over VMO  baseret på  den faktiske

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  i afgrænsede dele  af

luftrummet , hvor  der på grundlag af

den regionale luf tfartsaftale

(Regional Air Navigation Agreement)

gælder  e t vertikalt

separationsminimum på 300 m (1000

ft), medmindre Myndigheden har

godkendt  det te  (RVSM-godkend else)

(se også  OPS 1.872).

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  i afgrænsede

områder  el ler  i  en  afgrænset del af  e t

angivet  luftrum,  hvor der på  grundlag

af den regionale  luftfartsaftale er

fastsa t minimumsspecif ikationer  for

navigation (minimum navigation

performance specif ications),

medmindre  Myndigheden har

godkendt  det te  (MNPS/RNP/RNAV-

godkendelse) (se  også OPS

1.865(c)(2) og  OPS 1 .870).
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f lyvehastighed, som flyvemaskinen

kan opretholde  med en motor ude af

drift under følgende forhold:

(1) international  standardatmosfære

(ISA),

(2) flyvning i niveau

(i) for turbojetf lyvemaskiner

ved:

(A) FL  170 el ler

(B) ved den maksimale

flyvehøjde,  som

flyvemaskinen med en

motor  ude af d rift kan s tige

ti l  og  opretholde  ved h jælp

af den

bruttostigningshastighed,

der  er angive t i  AFM,

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand
der  er kor tes t.

(i i) for propeldrevne

flyvemaskiner  ved:

(A) FL  80 el ler

(B) ved den maksimale

flyvehøjde,  som

flyvemaskinen med en

motor  ude af d rift kan s tige

ti l  og  opretholde  ved h jælp

af den

bruttostigningshastighed,

der  er angive t i  AFM,

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand
der  er kor tes t.

(3) maksimal kontinuerl ig  k raft  el le r

effekt på den stadigt  fungerende

motor,

(4) en masse  for f l yvemaskinen, som

ikke er  mindre end resultatet  af:

(i) start  ved havoverfladen med

maksimal star tmasse og

(i i) stigning  med al le  motorer t i l

den optimale  marchhøjde

ved langdistanceflyvninger

og

(i i i) f lyvning med al le motorer

ved langdistancemarchfarten

ved denne hø jde,

indti l  den tid , der  er gået  siden

starten, svarer t i l  den gældende

grænse, der er fastsat  i

underpunkt (a) ovenfor.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at følgende data,  der  er

specif ikke  for hver  type  el ler variant,

er indeholdt  i  driftshåndbogen:

(1) den marchfart  me d en motor ude

af drift, der  er fastsat i

overensstemmelse  med

underpunkt (b) ovenfor og

(2) den maksimale afstand fra en

egnet f l yveplads , der er fastsat i

overensstemmelse  med

underpunkt (a) og (b) ovenfor.

Note: De hastigheder og hø jder

(flyveniveauer) , som er

angivet  ovenfor,  er kun

beregnet  t i l  brug ved

fastsættelse af den

maksimale  afs tand fra  en

egnet f l yveplads .

OPS 1.246

Operat ioner med udvidet
rækkevidde med tomotorede
flyvemaskiner (ETOPS)

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke udføre  operationer uden for den

grænseafstand,  der  er  fas tsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.245,

medmindre  Myndigheden har

godkendt  det te  (ETOPS-godkend else).

(b) Luftfartsforetagendet  skal

forud for  udførelse af en ETOPS-

flyvning sikre , at  der  er  et passende

ETOPS en- route  alternativ  t i l

rådighed inden for  enten den

godkendte omdirigerings tid el ler  en

omdirigeringstid , der  er baseret  på

flyvemaskinens MEL-afledte

anvendelighedssta tus  (servi ceabil it y
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status),  afhængigt af, hvi lken  afstand

der  er kor tes t (se også OPS

1.297(d)).

OPS 1 .250

Fastsættelse af
minimumsflyvehøjder

(a) Luftfartsforetagendet  skal

fastsætte  minimumsflyvehøjder  og

udarbe jde metoder  for fastsættelse  af

disse hø jder  for al le  rutesegmenter ,

der  skal  f lyves  - som giver  den

krævede terrænklarering under

hensyn ti l  kravene i Subpart F  t i l  I .

(b) Enhver metodeMetoden  for

fastsættelse af minimumsflyvehøjder

skal  godkendes  af  Myndigheden.

(c) Hvis  de

minimumsfl yvehøjder, der er  fastsat

af de  overflø jne  sta ter , er  højere  end

de højder, der er  fastsat  af

luftfartsforetagendet,  er det de

højeste  værdier,  som er  gældende.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

tage  følgende faktorer i  betragtning

ved fastsættelse  af

minimumsfl yvehøjder:

(1) den nø jagtighed, hvormed

flyvemaskinens posit ion kan

bestemmes,

(2) de  sandsynlige unøjagtigheder i

de  anvendte hø jdemåleres

visninger,

(3) terrænets  karakterist ika (f.eks.

pludselige ændringer  i højden

over havoverfladen)  langs  de

ruter el ler  i  de  områder , hvor

der  skal  udføres f lyvninger ,

(4) sandsynligheden for  a t støde på

ugunstige vejrforhold (f.eks.

kraftig turbulens og

nedadgående luftstrømme) og

(5) mulige unøjagtigheder i

luftfartskor tene.

(e) Ved opfyldelse  af de  i

underpunkt (d) ovenfor foreskrevne

krav  skal der tages  behørig t hensyn

ti l:

(1) korrigeringer  for temperatur - og

trykvariationer  i forhold t i l

standardværdier,

(2) ATC-kravene og

(3) eventuelle

uforudsete forudsigelige

hændelser langs den planlagte

rute.

OPS 1.255

Brændstofpolit ik

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde en brændstofpolit ik  med

henblik på f lyveplanlægning og

genplanlægning under  f lyvning  for  a t

sikre,  at al le  f lyvemaskiner  medfører

ti lstrækkeligt  brændstof  t i l  den

planlagte  f lyvning og

reservebeholdninger t i l  a t dække

afvigelser fra den planlagte  f lyvning.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at planlægningen af f l yvninger

udelukkende baseres på:

(1) procedurer  og data,  der  e r

indeholdt  i  el ler udledt af

driftshåndbogen, el ler  på

aktuelle  data, som er  specif ikke

for f lyvemaskinen og

(2) de flyveforhold, hvorunder

flyvningen skal udføres,

herunder:

(i) real ist iske  tal for

flyvemaskinens

brændstofforbrug,

(i i) påregnede masser,

(i i i) forventede ve jrforhold  og

(iv) ATS-procedurer og  -

begrænsninger.
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(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at beregningen forud for

flyvningen af det brugbare

brændstof, som er  påkrævet t i l  en

flyvning, omfat ter:

(1) brændstof t i l  kørsel på jorden,

(2) brændstof t i l  f l yvningen,

(3) reservebrændstof bes tående af:

(i) brændstof t i l  nødsituationer,

(i i) brændstof t i l  f l yvning  ti l  en

alternativ  f lyveplads,  hvis

der  er behov for en

alternativ  des tination. (Dette

udelukker i kke,  a t

afgangsflyvepladsen vælges

som al ternativ  destina tion),

(i i i) endeligt reservebrændstof

og

(iv) yderl igere brændstof, hvis

det  er påkrævet i forbindelse

med den pågældende

operationstype  (f.eks.

ETOPS)  og

(4) eks tra  brændstof, hvis dette

kræves af luftfartøjschefen.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at procedurerne  for beregning

af brændstofbehovet  ved ændring  af

planerne underve js,  når  en  flyvning

skal  foregå ad  en  anden ru te  el ler t i l

en  anden destination  end den

oprindeligt planlagte,  omfatter:

(1) brændstof t i l  den resterende del

af f lyvningen,

(2) reservebrændstof bes tående af:

(i) brændstof t i l  nødsituationer,

(i i) brændstof t i l  f l yvning  ti l  en

alternativ  f lyveplads,  hvis

der  er behov for en

alternativ  des tination. (Dette

udelukker i kke,  a t

afgangsflyvepladsen vælges

som al ternativ  destina tion),

(i i i) endeligt reservebrændstof

og

(iv) yderl igere brændstof, hvis

det  er påkrævet i forbindelse

med den pågældende

operationstype  (f.eks.

ETOPS)  og

(3) eks tra  brændstof, hvis dette

kræves af luftfartøjschefen.

OPS 1.260

Befordring af
bevægelseshæmmede personer

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde procedurer for  befordring

af bevægelseshæmmede personer

(PRM'er).

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at bevægelseshæmmede

personer  ikke  t i ldeles  el ler optager

sæder,  hvor  deres t i lstedeværelse

kan:

(1) hindre besætningsmedlemmerne

i at  udføre deres  pl ig ter ,

(2) blokere adgangen ti l  nødudstyr

el ler

(3) hindre en  nødevakuering af

flyvemaskinen.

(c) Luftfartø jschefen skal

underrettes,  når  der skal befordres

bevægelseshæmmede personer om

bord.

OPS 1.265

Befordring af udviste eller afviste
personer eller personer i

forvaring

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for befordring  af udviste

el ler afviste  personer el ler  personer  i

forvaring for  a t si kre  f lyvemaskinens



39

og de ombordværendes sikkerhed.

Luftfartø jschefen skal informeres,  når

de  ovennævnte personer  medføres

om bord .

OPS 1.270

Anbringelse af bagage og fragt

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.270)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde procedurer for  at si kre, at

kun håndbagage,  der kan anbringes

ti lfredssti l lende og sikkert,  medtages

i f lyvemaskinen og medbringes i

passagerkabinen.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde procedurer for  at si kre, at

al bagage og fragt om bord , som kan

forvolde  skade på personer  el ler t ing,

el ler som kan blokere gange og

udgange, hvis den forskubber sig,

placeres i  lastrum,  der  er konstrueret

ti l  at  forhindre , at  bagagen/fragten

kan flytte  sig.

OPS 1.280

Passagerernes placering

OPS 1.285

Instruer ing af passagerer

(a) Generelt

(1) at passagererne mundtl igt

orienteres  om

sikkerhedsspørgsmål,  hvi lket

helt  el ler delvist  kan ske

gennem en audiovisuel

præsentation .

(2) at passagererne forsynes

med en sikkerhedsbrochure ,

på  hvi lken instruktionerne i

bi l ledform viser,  hvordan

nødudstyr og  nødudgange,

som kan forventes anvendt

af passagererne,  fungerer.

(b) Før start

(1) at passagererne informeres

om følgende spørgsmål,  hvis

disse er  relevante:

(i) bestemmelser om

rygning,

(i i) at ryglænet skal

være i opre jst

posit ion  og bordet

klappet  op ,

(i i i) nødudgangenes

placering,

(iv) placering  og

anvendelse  af

gulvmarkeringer,

som viser  hen ti l

nødudgangene,

(v) anbringelse  af

håndbagage,

(vi) begrænsninger i

brugen af  bærbart

elektronisk udstyr

og

(vi i) placering  og

indhold  af

sikkerhedsbrochure

n,

og

(2) at passagererne får en

demonstra tion  af  følgende:

(i) brugen af

sikkerhedsbælter

og/el le r

sikkerhedsseler,

herunder  hvordan

sikkerhedsbæltet

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t

passagererne  er placeret  således,  a t

de  i t i l fælde af,  at  en  nødev akuering

er påkrævet , bedst  kan medvirke t i l

og i kke  hæmmer evakueringen af

flyvemaskinen.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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og/elle r

sikkerhedsselen

spændes og åbnes ,

(i i) i l tudstyrets

placering  og

anvendelse,  hvis

påkrævet  (se  OPS

1.770 og OPS

1.775) .

Passagererne  skal

også  informeres

om, at  rygning er

forbudt,  når  der

anvendes i lt,  og

(i i i) redningsvestenes

placering  og

anvendelse,  hvis

påkrævet  (se  OPS

1.825) .

(c) Efter start

(1) at passagererne, hvis det er

relevant, gøres

opmærksomme på følgende:

(i) bestemmelser om

rygning og

(i i) brug af

sikkerhedsbælter

og/el le r

sikkerhedsseler.

(d) Før landing

(1) at passagererne, hvis det er

relevant, gøres

opmærksomme på følgende:

(i) bestemmelser om

rygning,

(i i) brug af

sikkerhedsbælter

og/el le r

sikkerhedsseler,

(i i i) at ryglænet skal

være i opre jst

posit ion  og bordet

klappet  op ,

(iv) genanbringelse  af

håndbagage og

(v) begrænsninger i

brugen af  bærbart

elektronisk udstyr.

(e) Efter landing

(1) at passagererne gøres

opmærksomme på følgende:

(i) bestemmelser om

rygning og

(i i) brug af

sikkerhedsbælter

og/el le r

sikkerhedsseler.

(f) at passagererne i  t i l fælde  af en

nødsituation under  f lyvning

instrueres  i de

nødforanstaltninger , som egner

sig for de pågældende forhold.

OPS 1.290

Forberedelse af flyvning

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at der udfyldes  en operationel

f lyveplan  for hver planlagt f l yvning.

(b) Luftfartø jschefen må ikke

påbegynde en flyvning, medmindre

han finder  det  godtgjort:

(1) at f l yvemaskinen er luftdygtig,

(2) at f l yvemaskinens

konfiguration  er  i

overensstemmelse  med

konfigurationsafvigelsesl isten

(CDL) ,

(3) at de instrumenter  og det

udstyr , som er nødvendigt,  for

at den pågældende fl yvning

kan gennemføres,  er  t i l

rådighed i overenss temmelse

med Subpart  K og L,

(4) at instrumenter og udstyr er  i
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funktionsdygtig  stand,  bortse t

fra det, der er t i l ladt  i  henhold

ti l  MEL,

(5) at de dele af driftshåndbogen,

som er nødvendige  for at

gennemføre  f lyvningen, er  t i l

rådighed,

(6) at de dokumenter,  yderl igere

oplysninger og  formularer,  som

skal  være ti l  rådighed i

henhold  t i l  OPS 1.125 og OPS

1.135, forefindes  om bord,

(7) at aktuelle kort , diagrammer

og ti lhørende dokumenter  el le r

t i lsvarende data  er t i l  rådighed

og dækker den planlagte

operation  af  f lyvemaskinen

inklusive en eventuel afvigelse

fra den planlagte ru te,  som

med rimelighed kan forventes,

(8) at de faci l i teter  på  jorden og

ground services,  som er

nødvendige  for den planlagte

flyvning, er  t i l  rådighed og

ti lstrækkelige ,

(9) at bestemmelserne  i

driftshåndbogen om kravene ti l

brændstof, ol ie og  i lt og om

mindste  sikre f l yvehøjde,

flyvepladsens  operative minima

og ti lgængeligheden af

alternative  f lyvepladser, hvor

det  er påkrævet, kan

overholdes for  den planlagte

flyvning,

(10) at lasten  er kor rekt  fordelt  og

forsvarl igt si kret,

(11) at f l yvemaskinens  masse  ved

påbegyndelsen af

startrul les trækningen er

således,  at f l yvningen kan

udføres  i overensstemmelse

med Subpart  F  t i l  I,  afhængigt

af, hvad der er gældende, og

(12) at eventuelle  operationelle

begrænsninger ud  over de

begrænsninger, der er  fastsat  i

underpunkt (9)  og (11)

ovenfor , kan  overholdes .

OPS 1.295

Valg af flyvepladser

(a) Luftfartsforetagendet  skal

ved planlægning af en  flyvning

udarbe jde procedurer for  valg af

destinationsfl yvepladser  og/el ler

alternative  f lyvepladser i

overensstemmelse  med OPS 1.220.

(b) Luftfartsforetagendet  skal i

den operationelle  f lyveplan  vælge og

specif icere en alternativ

startf lyveplads , hvis det  ikke er

muligt  a t vende ti lbage ti l

afgangsflyvepladsen af  ve jr- el ler

driftsmæssige årsager.  Den

alternative  startf lyveplads  skal

befinde sig  inden for:

(1) For tomotorede flyvemaskiner

enten:

(i) en  times flyvetid  ved

marchfart med en motor  ude

af drift ifølge

flyvehåndbogen (AFM) under

standardforhold i  vinds ti l le

baseret på den faktiske

startmasse el ler

(i i) to t imer  el ler  t iden ti l  den

godkendte alternative

ETOPS-flyveplads afhængigt

af, hvi lken  der  er  kortest,

ved marchfart  med en motor

ude af drift iføl ge  AFM under

standardforhold i  vinds ti l le

for f lyvemaskiner og

besætninger , der er

godkendt  t i l  ETOPS, el ler

(2) to t imers f l yvetid ved marchfar t

med en motor ude af  drift  ifølge

AFM under s tandardforhold  i

vindsti l le baseret  på  den faktiske

startmasse for  tre-  og

firemotorede flyvemaskiner,  og
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(3) hvis  AFM ikke indeholder en

marchfart med en motor  ude af

drift, skal den hastighed,  der

anvendes ved beregningen, være

den hastighed,  der  opnås  med

de(n) resterende motor(er)

indsti l let  t i l  maksimal

kontinuerl ig motorydelse.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

vælge mindst  en  alternativ

destination  for  hver IFR-flyvning,

medmindre:

(1) både:

(i) varigheden af den planlagte

flyvning fra start  t i l  l anding

ikke overstiger  6  t imer,  og

(i i) der  er to særski lte

landingsbaner  t i l  rådighed

på destinationen og de

fremherskende ve jrforhold  er

således,  at indflyvningen fra

den relevante

minimumssektorhø jde og

landingen kan udføres  i VMC

i perioden fra en  time før  t i l

en  t ime efter det forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l

destinationen,

el ler

(2) destinationen er

fjerntbeliggende, og der i kke

findes  nogen egnet  alternativ

destination .

(d) Luftfartsforetagendet  skal

vælge to  alternative destinationer,

når  de  relevante vej rrapporter el ler  -

udsigter for  destina tionen el ler  en

kombination heraf  angiver:

(1) at vejrforholdene i  en  periode

fra 1  t ime før  t i l  1  t ime efter det

forventede ankomsttidspunkt  vi l

være dårl igere  end de gældende

planlægningsminima el le r

(2) når  der  ikke forel igger

meteorologiske oplysninger.

(e) Luftfartsforetagendet  skal

angive  eventuelle  k rævede alte rnative

flyvepladser i  den operationelle

flyveplan.

OPS 1.297

Planlægningsminima for IFR-
flyvninger

(a) Planlægningsminima for

startalternativer.

Luftfartsforetagendet  må ikke vælge

en flyveplads som alternativ

startf lyveplads , medmindre  de

aktuelle  ve jrrapporter  el ler  -udsigter

el ler en given kombination heraf

viser,  at vejrforholdene i  løbet  af  en

periode, der begynder 1 t ime før og

slutter 1 t ime efter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l

f lyvepladsen, vi l  svare  t i l  el ler være

bedre end de gældende mindstekrav

ti l  landing,  der  er  fas tsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.225.

Skydækkehøjden skal  tages i

bet ragtning,  hvis de  eneste

muligheder for  indflyvning  er i kke-

præcisions-  og/el ler

cirkl ingindflyvning . Der skal tages

hensyn ti l  eventuelle begrænsninger  i

forbindelse med operationer  med en

motor  ude af drift.

(b) Planlægningsminima for

destinations- og  alternative

destinationsfl yvepladser .

Luftfartsforetagendet  må kun vælge

destinationsfl yvepladsen og/el ler

alternativ(e)

destinationsfl yveplads(er),  når  de

aktuelle  ve jrrapporter  el ler  -udsigter

el ler en given kombination heraf

viser,  at vejrforholdene i  løbet  af  en

periode, der begynder 1 t ime før og

slutter 1 t ime efter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l

f lyvepladsen, vi l  svare  t i l  el ler være

bedre end nedenstående gældende

planlægningsminima:

(1) planlægningsminima for en

destinationsfl yveplads:
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(i) RVR/sigtbarhed angivet  i

overensstemmelse  med OPS

1.225 og

(i i) skydækkehøjden er  l ig med

eller over  MDH ved ikke-

præcisions-  el l er

cirkl ingindflyvning  og

(2) planlægningsminima for

alternativ(e)

destinationsfl yveplads(er):

Tabel 1

Planlægningsminima – en-route og
alternative destinationsflyvepladser

Indflyvningstype Planlægningsminima

Kat. II og III Kat. I (note 1)

Kat. I Ikke-præcision
(note 1 & 2)

Ikke-præcision Ikke-præcision
(note 1 & 2) plus
200 ft/1000 m

Cirkling Cirkling

Note 1  RVR.

Note 2 . Skydækkehøjden skal være

lig med el ler  over MDH.

(c) Planlægningsminima for en

alternativ  f lyveplads  en-route.

Luftfartsforetagendet  må ikke vælge

en flyveplads som alternativ

flyveplads  en-route,  medmindre  de

aktuelle  ve jrrapporter  el ler  -udsigter

el ler en given kombination heraf

viser,  at vejrforholdene i  løbet  af  en

periode, der begynder 1 t ime før og

slutter 1 t ime efter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l

f lyvepladsen, vi l  være l ig  med el ler

bedre end planlægningsminima i

overensstemmelse  med ovenstående

tabel 1.

(d) Planlægningsminima for en

alternativ  ETOPS-flyveplads en-route.

Luftfartsforetagendet  må ikke vælge

en flyveplads som alternativ ETOPS-

flyveplads  en-route,  medmindre  de

aktuelle  ve jrrapporter  el ler  -udsigter

el ler en given kombination heraf

viser,  at vejrforholdene i  løbet  af  en

periode, der begynder 1 t ime før og

slutter 1 t ime efter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l

f lyvepladsen, vi l  være l ig  med el ler

bedre end de planlægningsminima,

der  foreskrives i nedenstående tabel

2, og i  overensstemmelse  med

luftfartsforetagendets  ETOPS-

godkendelse.

Tabel 2

Planlægningsminima – ETOPS

Indflyvningstype Planlægningsminima

(Krav til RVR/sigtbarhed & skydækkehøjde, hvis
relevant)

Flyveplads med

mindst 2
særskilte
indflyvningsproc
edurer baseret
på 2 særskilte
hjælpemidler til
betjening af 2
særskilte
landingsbaner(s
e IEM OPS 1.295
cc) (i) (ii))

mindst 2 særskilte
indflyvningsprocedurer
baseret på 2 særskilte
hjælpemidler til
betjening af 1
landingsbane

eller

mindst 1
indflyvningsprocedure
baseret på 1
hjælpemiddel til
betjening af 1
landingsbane

Præcisionsin
dflyvning
kat. II, III
(ILS, MLS)

Minima for
præcisionsindfly
vning kat. I

Minima for ikke-
præcisionsindflyvning

Præcisionsin
dflyvning
kat. I (ILS,
MLS)

Minima for ikke-
præcisionsindfly
vning

Minima for cirkling
eller, hvis disse ikke
foreligger, minima for
ikke-
præcisionsindflyvning
plus 200 ft/1000 m

Ikke-
præcisionsin
dflyvning

Det laveste af
minima for ikke-
præcisionsindfly
vning plus 200
ft/1000 m eller
minima for
cirkling

Det højeste af minima
for cirkling eller
minima for ikke-
præcisionsindflyvning
plus 200 ft/1000 m

Cirklingindfl
yvning

Minima for cirkling
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OPS 1.300

Indlevering af ATS-flyveplan

OPS 1.305

Påfyldning/udtømning af
brændstof, mens passagererne er
ved at gå om bord, er om bord
eller er ved at gå fra borde

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.305)

OPS 1.307

Påfyldning/udtømning af wide-
cut-brændstof

OPS 1.310

Besætningsmedlemmer på
stationer

(a) Flyvebesætningsmedlemmer

(1) Under  start og  landin g  skal hvert

f lyvebesætningsmedlem,  som er

pålagt  cockpit tjeneste,  være på

sin station.

(2) I al le andre  faser af f lyvningen

skal  e thvert

f lyvebesætningsmedlem,  som er

pålagt  cockpit tjeneste,  forbl ive

på sin  station, medmindre den

pågældendes  fravær er

påkrævet  for at  udføre

vedkommendes pl igter i

forbindelse med flyvningen el le r

for a t dække fysiologiske behov

under forudsætning af,  a t

mindst  en  behørig t kval if ice ret

pi lot t i l  enhver  t id  forbl iver  ved

flyvemaskinens s ty reudstyr.

(b)

Kabinebesætningsmedlemmer

. På al le  dæk i f lyvemaskinen,  hvor

der  opholder sig  passagerer,  skal de

påkrævede

kabinebesætningsmedlemmer  sidde

på deres a nviste  sta tione r  under  start

og landing,  og  når  luftfartø jschefen

skønner  det  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn.

OPS 1.315

Udstyr til nødevakuering

OPS 1.320

Sæder, sikkerhedsbælter og -
seler

(a) Besætningsmedlemmer

(1) Under  start og  landing , og når

luftfartø jschefen sk ønner det

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  en

flyvning i kke  påbegyndes,  medmindre

der  er indleveret  en  ATS-flyveplan

eller indleveret  t i lstrækkelige

oplysninger t i l ,  a t

alarmeringst jenesterne  om

nødvendig t kan akti veres .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

ingen flyvemaskine får
påfyldt/udtømt flyvebenzin eller
brændstof af wide-cut-typen
(f.eks. Jet-B eller tilsvarende),
el ler hvis en blanding af disse
brændstof typer forekommer,
når passagererne er ved at gå
om bord, er om bord eller er
ved at gå fra borde.  Der skal i
al le andre  t i l fælde  træffes de

fornødne foranstaltninger , og

flyvemaskinen skal være

ti lstrækkeligt  bemandet med

kvalif iceret  personale,  der  e r parat  t i l

at i værksætte og lede  en  evaku ering

af f lyvemaskinen på  den mest

praktiske  og hurtigs t mulige måde.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for påfyldning/udtømning

af wide-cut -brændstof (f.eks.  Je t B

eller t i lsvarende),  hvis  dette  er

påkrævet.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t et  udstyr

ti l  nødevakuering,  der  automatisk

folder  sig ud, er  a rmeret  før  taxying,

start  og landing ,  når  det  er  sikkert  og

praktisk muligt .
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nødvendig t af si kkerhedshensyn,

skal  hvert  besætningsmedlem

være behørigt  sikret  med de  ti l

rådighed værende

sikkerhedsbælter og  -seler.

(2) I andre faser  af f lyvningen skal

hver t f lyvebesætningsmedlem i

cockpi tte t holde  sit

sikkerhedsbælte fas tspændt,  når

vedkommende befinder  sig på

sin station.

(b) Passagerer

(1) Før s tar t og  landing,  under

taxying,  og når det skønnes

nødvendig t af si kkerhedshensyn,

skal  luftfa rtø jschefen sikre , at

al le passagerer  om bor d  befinder

sig i et  sæde el ler en kø je  med

sikkerhedsbæltet el ler

sikkerhedsselen behørigt

fastspændt,  hvor en sådan

findes .

(2) Luftfartsforetagendet  skal påse,

og luftfar tschefen skal  sikre,  a t

f lere passagerer  i  ét

f lyvemaskinesæde kun ti l lades  i

særlige  sæder og udelukkende

forekommer i  forbindelse  me d en

voksen og et barn , som er

behørigt si kret med et

supplerende bælte  el ler andet

fastspændingsudstyr.

OPS 1.325

Sikring af passagerkabine og
pantry(er)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde procedurer for  at si kre, at

al le udgange el ler  f lugtve je  er uden

forhindringer før  taxying,  start  og

landing.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre ,

at alt  udstyr  og  al  bagage er be hørigt

sikre t før  start  og  landing , og  når

det te  skønnes  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn.

OPS 1.330

Nødudstyrets t ilgængelighed

OPS 1.335

Rygning om bord

(a) Luftfartø jschefen skal si kre ,

at det i kke  er t i l ladt  nogen om bord

at ryge:

(1) når  det te  skønnes  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn,

(2) mens flyvemaskinen er  på

jorden,  medmindre dette

specif ikt er  t i l lad t i

overensstemmelse  med de

procedurer,  der  er fastsa t i

driftshåndbogen,

(3) uden for  de  anviste

rygeområder, i  gangene og på

toi letterne ,

(4) i lastrum og/eller  andre

områder , hvor  der transporteres

fragt , som ikke er  opbevaret  i

f lammebestandige  beholdere

eller dækket af f lammesikret

kanvas  og

(5) i de  områder  af kabinen, hvor

der  er i l tt i l førsel.

OPS 1.340

Vejrforhold

(a) Under  en IFR-flyvning  må

luftfartø jschefen ikke:

(1) påbegynde starten el ler

(2) fortsætte  ud over  det  punkt,

hvorfra  der  gælder en revideret

Luftfartø jschefen skal si kre , at  det

relevante  nødudstyr t i l  s tadighed er

let t i lgængeligt  t i l  umiddelbar

anvendelse.
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f lyveplan  i t i l fælde af

genplanlægning under

flyvningen,

medmindre  der  forel igger

oplysninger, som viser, at  de

forventede ve jrforhold  på

destinationen og/el ler  de(n)  k rævede

alternative  f lyveplads(er) , som

foreskrives i  OPS 1 .295, er  l ig med

eller bedre  end de  i OPS 1.297

fastsa tte  planlægningsminima.

(b) Under  en IFR-flyvning  må

luftfartø jschefen ikke  fortsætte ud

over:

(1) beslutningspunkte t, når

beslutningspunktproceduren

anvendes, el ler

(2) det  forudbestemte punkt,  når

proceduren for  det

forudbestemte punkt  anvendes,

medmindre  der  forel igger

oplysninger, som viser, at  de

forventede ve jrforhold  på

destinationen og/el ler  de krævede

alternative  f lyvepladser, som

foreskrives i  OPS 1 .295, er  l ig med

eller bedre  end de  gældende

operative minima ti l  f lyvepladsen,

som er fastsa t i  OPS 1 .225.

(c) På  IFR-flyvninger  må

luftfartø jschefen ikke  fortsætte mod

den planlagte destinationsflyveplads,

medmindre  de  senest t i lgængelige

oplysninger viser, at  ve jrforholdene

på destinationen el ler  mindst  én

alternativ  des tinationsflyveplads på

det  forventede ankomsttidspunkt

svarer  t i l  el ler  er  bedre end de

planlægningsmæssigt  gældende

operative minima ti l  f lyvepladsen.

(d) Ved en VFR-flyvning må

luftfartø jschefen ikke  påbegynde

starten, medmindre de  ak tuelle

ve jrrappor ter  el ler en kombination af

ak tuelle  rapporter og  ve jrudsig ter

viser,  at vejrforholdene langs  ru ten

eller den del af ruten,  der skal f lyves

i henhold t i l  VFR, på det pågældende

tidspunkt er af en sådan

beskaffenhed, at  det  er  muligt  at

overholde disse  regle r.

OPS 1.345

Is og andre forurenende stoffer

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde procedurer,  som skal

følges,  når  det  er  nødvendig t at

foretage afisning  og forebyggelse  af

isdannelse  og hermed forbundne

inspektioner  af  f lyvemaskinen(erne)

på jo rden.

(b) En luftfartøjschef må ikke

påbegynde starten,  medmindre de

udvendige overflader er fr i  for

eventuelle forekomster,  som  kan have

negativ  indvirkning på flyvemaskinens

præstation  og/el ler  styrbarhed,  dog

bortset  fra  det,  der  e r t i l ladt  i

f lyvehåndbogen.

(c) En luftfartøjschef må ikke

påbegynde en flyvning under kendte

eller fo rventede isforhold , medmindre

flyvemaskinen er  certif iceret og

udstyret  t i l  at  klare  sådanne forhold.

OPS 1.350

Brændstof- og olieforsyning

OPS 1.355

Startforhold

En luftfartøjschef må ikke  påbegynde

en flyvning, medmindre han finder

det  godtg jort , at f l yvemaskinen

medfører  mindst  den planlagte

mængde brændstof  og  ol ie  t i l  at

gennemføre  f lyvningen sikker t, under

hensyn ti l  de forventede flyveforhold.

Inden starten  påbegyndes, skal

luftfartø jschefen sikre sig, at  ve jre t

på  flyvepladsen og forholdene på  den

startbane,  der påregnes  anvendt,

ifølge de  oplysninger, han har  t i l

rådighed, i kke  skulle  forhindre  en

sikker  sta rt og  afgang.
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OPS 1.360

Anvendelse af startminima

OPS 1.365

Minimumsflyvehøjder

OPS 1.370

Simulerede unormale situat ioner
under flyvning

OPS 1.375

Brændstofstyr ing under flyvning

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.375)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde en procedure for  a t si kre ,

at der under  f lyvningen udføres

brændstofcheck og brændstofstyring .

(b) Luftfartø jschefen skal si kre ,

at den mængde brugbart  brændstof,

der  er t i lbage under f lyvning,  ikke  er

mindre end den mængde brændstof,

som er nødvendig for  a t for tsætte  t i l

en  f lyveplads,  hvor  der  kan fore tages

en sikker landing  med det endelige

reservebrændstof, der er  t i lbage.

(c) Luftfartø jschefen skal

erklære, at  der  forel igger en

nødsituation,  når  det  faktiske

brugbare brændstof  om bord er

mindre end det  endelige

reservebrændstof.

OPS 1.385

Anvendelse af supplerende i lt

OPS 1.390

Kosmisk stråling

(a) Aktiv overvågning

(1) Luftfartsforetagendet  må ikke

operere  en fl yvemaskine over

15.000 m (49.000 ft),

medmindre  det  i  OPS 1.680

angivne udstyr er  anvendeligt  og

(2) luftfartø jschefen el ler  den pi lot,

t i l  hvem udførels en  af  f lyvningen

er blevet uddelegeret, skal

indlede en nedstigning  så

hurtigt , som det  er prak tisk

muligt,  når  grænseværdierne,

som er fastsa t i

driftshåndbogen, overstiges .

(b) Passiv overvågning

Luftfartsforetagendet  skal tage

hensyn ti l  f l yvebesætningens og

kabinebesætningens  risiko  for

kosmisk strål ing under  f lyvningen og

skal  træffe følgende foranstaltninger

for de besætningsmedlemmer,  som

kan bl ive  udsat for  bestrål ing med

Inden starten  påbegyndes, skal

luftfartø jschefen sikre sig, at  RVR

eller sigtbarheden i f l yvemaskinens

startretning  svarer t i l  el l er er  bedre

end det gældende minimum.

Luftfartø jschefen el ler  den pi lot,  t i l

hvem udførelsen af f l yvningen er

blevet uddelegeret , må ikke  f lyve

under de angivne minimumshøjder ,

undtagen når dette er  nødven digt  ved

start  og landing.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t unormale

situationer  el le r nødsituationer, der

kræver anvendelse  af dele  af el ler

al le procedurerne for unormale

situationer  el le r nødsituationer og

simulering  af  IMC med kunstige

midler,  ikke udføres  under

erhvervsmæssige

lufttransportf l yvninger.

Luftfartø jschefen skal si kre , at

f lyvebesætningsmedlemmer,  der

udfører  opgaver,  som er vigtige  for

en  sikker operation af f lyvemaskinen

under f l yvning,  kontinuerl igt

anvender supplerende i lt, hvis

kabinehøjden overstiger  10.000 ft i

en  periode  på  over  30 minutter,  og

hvis  kabinehøjden overs tiger 13.000

ft.
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mere end 1 mSv pr.  år:

(1)  vurdere bes trål ingen af

besætningen

(2)  t i lrettelægge besætningens

arbejdsskemaer,  hvor  det er

praktisk muligt , så bestrål ingen

holdes under  6  mSv pr . år

(3)  informere  besætningen om den

sundhedsrisiko , som er

forbundet med den sandsynlige

best rål ing

(4)  sikre,  at arbe jdsskemaerne for

kvindelige

besætningsmedlemmer , når de

pågældende har  underret te t

luftfartsforetagendet  om,  at de

er gravide , holder  den

ti lsvarende dosis for  fostret  så

lav,  som det  med rimelighed er

muligt,  og i al le  t i l fælde sikre , at

dosen ikke overstiger  1  mSv i

den res terende del af

graviditeten

(5) sikre,  at der føres

journaler  over hvert berørt

f lyve- el ler

kabinebesætningsmedlem, når

det  skønnes  sandsynligt,  at

risikoen for bes trål ing  vi l

overstige  6 mSv pr.  å r, og  sikre,

at der føres  passende lægelig

kontrol.

OPS 1.395

Sporing af jordens nærhed

Hvis  e t f lyvebesætningsmedlem

opdager  el ler et

terrænnærhedsadvarselssys tem

sporer, at  afstanden ti l  jorden er

uacceptabel, skal  luftfartø jschefen

eller den pi lot , t i l  hvem udførelsen  af

flyvningen er  uddelegeret,  sikre,  a t

der  straks i værksættes afh jælpende

foranstaltninger for  at etablere sikre

flyveforhold.

OPS 1.400

Indflyvnings- og landingsforhold

Før indflyvning  ti l  landing  påbegyndes

skal  luftfa rtø jschefen sikre  sig,  at

ve jret  på f lyvepladsen og forholdene

på den landingsbane, der  påregnes

anvendt,  ikke ifølge  de oplysninger,

han har  t i l  rådighed, skulle forhindre

sikker  indflyvning,  landing el ler

overskydning ud fra  de  oplysninger

om præstation,  der er  indeholdt  i

driftshåndbogen.

OPS 1.405

Indflyvningens påbegyndelse og
fortsættelse

(a) Luftfartø jschefen el ler  den

pilot, t i l  hvem flyvningens  udførelse

er uddelegeret, kan  påbegynde en

instrumentindflyvning uanset  den

rapporterede RVR/sig tbarhed,  men

indflyvningen må ikke for tsættes  ud

over det ydre  markeringsfyr el ler  en

ti lsvarende posit ion,  hvis den

rapporterede RVR/sig tbarhed er

lavere end de gældende minima.

(b) Hvor der i kke  forel igger RVR,

kan luftfa rtø jschefen udlede der

udledes  en RVR-værdi ved a t

konvertere den rapporterede

sigtbarhed i  overensstemmelse med

underpunkt (h) i  bi lag 1 t i l  OPS

1.430.

(c) Såfremt  den rappor terede

RVR/sigtbarhed falder  t i l  under det

gældende minimum, efter at  det  ydre

markeringsfyr  el ler  en  ti lsvarende

posit ion  i overenss temmelse med

ovenstående punkt  (a)  e r passeret,

kan luftfa rtø jschefen fortsætte

indflyvningen fortsættes t i l  DA/H

eller MDA/H.

(d) Såfremt  der  ikke f indes  et

ydre  markeringsfy r el ler  en

ti lsvarende posit ion,  skal

luftfartø jschefen luftfartøjschefen

eller den pilot , til hvem
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udførelsen af flyvningen er blevet

uddelegeret ,  t ræffe  beslu tning  om

at fortsætte  el ler opgive

indflyvningen før nedstigning  ti l

under 1000 ft  over  f lyvepladsen i de t

endelige  indflyvningssegment .

(e) Pi loten kan

fortsætteIndflyvningen kan

fortsættes under DA/H el ler MDA/H,

og landingen kan fuldføres,  forudsat

at den krævede visuelle  reference

etableres  ved DA/H el ler  MDA/H og

opretholdes.

OPS 1.410

Operat ionelle procedurer –
tærskelkrydsningshøjde

OPS 1.415

Rejselogbog

OPS 1.420

Hændelsesrapportering

(a) Flyvehændelser

(1) En flyvemaskines

luftfartsforetagende el ler

luftfartø jschef skal  t i l

Myndigheden indgive en  rappor t

om enhver  hændelse, der har

el ler kunne have  bragt

flyvningens  sikkerhed i fare .

(2) Rapporterne  skal afsendes  inden

for 72  timer efter hændelsen,

medmindre  særlige

omstændigheder  forhindrer

det te .

(b) Tekniske defekter og

overskridelse  af tekniske

begrænsninger. Luftfartøjschefen skal

sikre,  at al le  tekniske  defekter  og

overskridelser  af  tekniske

begrænsninger, som forekommer,

mens den pågældende er ansvarl ig

for f lyvningen, registreres  i

f lyvemaskinens tekniske log.

(c) Luft trafi khændelser.

Luftfartø jschefen skal indgive en

rapport  om luft trafi khændelser  i

overensstemmelse  med ICAO PANS

RAC,  hver  gang en fl yvemaskine

under f l yvning har været bragt  i  fare

af:

(1) en nær-koll ision  med en anden

flyvende anordning  el ler

(2) lufttrafi kt jenesters el ler

f lyvebesætningens mangelfulde

lufttrafi kprocedurer el ler

manglende overholdelse af

gældende procedurer el ler

(3) svigtende ATS-faci l i teter.

(d) Fuglerisici  og  sammenstød

med fugle

(1) Luftfartø jschefen skal straks

informere  den relevante

jords ta tion,  hvis  der  observeres

en potentiel fuglerisiko.

(2) Luftfartø jschefen skal efte r

landingen indgive  en  skrift l ig

rapport  om sammenstød med

fugle , såfremt den flyvemaskine,

som han er  ansvarl ig for,

kommer  ud for  sammenstød med

fugle .

(e) Nødsituationer  under

flyvninger  med farl ig t gods  om bord .

Hvis  der  forekommer  en  nødsituation

under f l yvningen, og situationen

ti l lader  det , skal luftfartø jschefen

informere  de relevante

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

operationelle procedurer,  som er

beregnet  t i l  at si kre, at  en

flyvemaskine,  der  anvendes  ti l  at

udføre  præcisionsindflyvninger,

krydser tærskelen med en sikker

margin med flyvemaskinen i

landingskonfiguration og -sti l l ing.

Luftfartø jschefen skal si kre , at

rejseloggen udfyldes.
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lufttrafi kt jenester om eventuelt  farl ig t

gods  om bord.

(f) Ulovlig handling .

Luftfartø jschefen skal efte r et

t i l fælde af ulovl ig handling om bord

på en  flyvemaskine hurtigs t muligt

indgive en rappor t t i l  den lokale

Myndighed og/el ler  Myndigheden.

(g) Uregelmæssigheder  i jord- og

navigationsfaci l i teter  samt fa rl ige

situationer.  Luftfartø jschefen skal

hurtigst  muligt  informere den

relevante  jo rdstation,  såfremt  der

under f l yvning opstår  en  potentiel

farl ig situation  såsom:

(1) en uregelmæssighed i en  jord-

el ler  navigationsfaci l i te t el ler

(2) et meteorologisk fænomen el ler

(3) en sky  af vulkansk aske  el ler

(4) et hø jt  strål ingsniveau.

OPS 1.425

Havarirapporter ing

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde procedurer for  at si kre, at

den nærmeste  relevante  Myndighed

på den hurtigs t mulige måde

informeres  om e thvert  havari,  som

involverer  f lyvemaskinen,  og  som

medfører  død el le r alvorl ig kvæstelse

(som defineret i  ICAO bilag 13)  af

personer  el le r væsentl ig beskadigelse

af f lyvemaskinen el ler  af  e jendele.

(b) Luftfartø jschefen skal t i l

Myndigheden indgive en  rappor t om

enhver ulykke  om bord , der  medfører

død el ler alvorl ig kvæstelse af en

person om bord,  mens  han var

ansvarl ig for  f lyvningen.

Bilag  1  t i l  OPS 1.270

Anbringelse af bagage og fragt

(1) hver  genstand,  der befordres  i

kabinen, må kun a nbringes  på et

sted , som er istand ti l  at

fastholde den,

(2) massebegrænsninger,  som er

ski ltet  på  el le r i  nærheden af

stuverum, må ikke  overskrides ,

(3) anbringelse  under  sædet må ikke

anvendes, medmindre sædet  er

udstyret  med en

fastholdelsesstang,  og bagagen

har  en  sådan størrelse,  at  den

kan fastholdes  på en

ti lfredssti l lende måde af det te

udstyr ,

(4) genstande må ikke  anbringes på

toi letter  el ler  op mod skotter,

der  ikke kan fastholde

genstandene ved fremadgående,

sidelæns el ler  opadgående

bevægelser,  medmindre

skotterne er  forsynet  med et

ski lt, der angiver  den s tørste

masse , der  må placeres  der,

(5) bagage og fragt, der er  placeret

i skabe,  må ikke have  en

størrelse,  som forhindrer,  at

døre med smæklås kan lukkes

sikkert,

(6) bagage og fragt må ikke

placeres,  hvor  det  kan hindre

adgang ti l  nødudstyr,  og

(7) der  skal  udføres check  før s tar t,

før landing  og, landing, og  når

luftfartø jschefen tænder  ski ltene

med spænd sikkerhedsbælte t

(el ler på anden måde beordrer

det te) ,skiltene med spænd

sikkerhedsbæltet tændes,

eller når dette på anden

måde beordres,  for  a t si kre, at

Et luftfa rtsforetagende, som

udarbe jder  procedurer for at si kre,  at

håndbagage og fragt  e r forsvarl igt  og

sikkert  anbragt,  skal  ved

udarbe jdelsen  af procedurerne  tage

følgende i  betragtning:
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bagagen er anbragt, hvor  den

ikke kan hindre  evakuering  af

flyvemaskinen el ler  forårsage

kvæstelse  ved at  fal de  ned ( el ler

ved anden bevægelse),

afhængigt  af,  hvad der  er

relevant for  den pågældende

fase  af f l yvningen.

Bilag  1  t i l  OPS 1.305

Påfyldning/udtømning af
brændstof, mens passagererne er
ved at gå om bord, er om bord
eller er ved at gå fra borde

(1) Der skal  opholde  sig  en

kvalif iceret  person på et  angivet

sted  under påfyldning af

brændstof, mens passagererne

er om bord. Den pågældende

kvalif icerede person skal være i

stand ti l  at håndtere

nødprocedurer i  forbindelse  med

brandbeskyt telse og

brandslukning , håndtere

kommunikationsudstyr  og

iværksætte  og lede en

evakuering.

(2) Besætning,  personale og

passagerer skal adviseres  om,  a t

der  vi l  ske  påfyldning/udtømning

af brændstof.

(3) Skiltet  ‘spænd sikkerhedsbæl tet '

skal  være slukket.

(4) Skiltet  ‘RYGNING FORBUDT' skal

være tændt t i l l ige med den

indvendige belysning, så

nødudgangene kan identif iceres .

(5) Passagererne  skal informeres

om, at  sikkerhedsbælterne skal

spændes op,  og at  rygning er

forbudt.

(6) Der skal  være ti lstrækkeligt

kvalif iceret  personale  om bord,

som skal være forberedt på en

øjeblikkel ig nødevakuering.

(7) Såfremt  der  registreres

brændstofdampe inde  i

f lyvemaskinen,  el le r der  opstår

andre faresituationer  under

påfyldning/udtømning af

brændstof, skal denne straks

stoppes.

(8) Jordområdet  under de udgange,

der  er beregnet  t i l

nødevakuering og ti l  udfoldelse

af sl idsker , skal holdes fr i .

(9) Der skal  træffes foranstaltninger

med henbli k på  en  sikker og

hurtig  evakuering.

Bilag  1  t i l  OPS 1.375

Brændstofstyr ing under flyvning

(a) Brændstofcheck under

flyvning

(1) Luftfartø jschefen skal si kre , at

der  udføres brændstofcheck  med

regelmæssige  mellemrum under

flyvningen.  Det  resterende

brændstof skal  registreres og

evalueres med henblik  på:

(i) at sammenligne  det  faktiske

forbrug med det planlagte

forbrug,

(i i) at kontrol lere, at  det

resterende brændstof er

ti lstrækkeligt  t i l  a t fuldføre

flyvningen,  og

(i i i) at bestemme, hvor  meget

brændstof der  forventes  a t

være ti lbage ved ankomsten

ti l  destinationen.

(2) De relevante  brændstofdata  skal

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

operationelle procedurer for

påfyldning/udtømning af brændstof,

mens  passagerne er ved at gå  om

bord, er  om bord el ler  er ved a t gå

fra borde,  for  at  sik re,  at der træffes

følgende forholdsregle r:
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registreres.

(b) Brændstofstyring under

flyvningen.  Hvis et  brændstofcheck

under f l yvningen viser,  a t det

brændstof, der forventes  at være

ti lbage ved ankomsten ti l

destinationen,  er  mindre end det
krævede brændstof ti l f lyvning
til en alternativ flyveplads plus
det endelige reservebrændstof ,
skal  luftfa rtø jschefen medregne

trafikken og de  fremherskende

operationelle forhold på

destinationsfl yvepladsen,  langs

omdirigeringsruten  ti l  en alte rnativ

flyveplads  og på  den alternative

destinationsfl yveplads, når han

beslutter  at  fortsætte  t i l

destinationsfl yvepladsen el ler  at

omdirigere for  derved at  lande med

mindst  det  endelige

reservebrændstof.

(c) Såfremt  e t brændstofcheck

under f l yvning ti l  en  isoleret

destinationsfl yveplads viser , at  det

brændstof, der forventes  at være

ti lbage på det sidst mulige

omdirigeringspunkt,  er  mindre end

summen af:

(1) brændstoffet  t i l  omdirigering ti l

en  alternativ  en-route

flyveplads,  der  er  valgt i

overensstemmelse  med OPS

1.297(c),

(2) beredskabsbrændstoffe t og

(3) det  endelige  reservebrændstof,

skal  luftfa rtø jschefen enten:

(i) omdirigere el ler

(i i) fortsætte  t i l  destina tionen under

forudsætning af, at  der  e r to

særski lte landingsbaner t i l

rådighed på  destina tionen, og  a t

de  forventede ve jrforhold  på

destinationen er  i

overensstemmelse  med de

ve jrforhold , der  er angive t for

planlægning i OPS 1.297(b)(1).
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SUBPART E

OPERATIONER UNDER ALLE
VEJRFORHOLD

OPS 1.430

Flyvepladsens operative minima -
Generelt

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.430)

(a) Luftfartsforetagendet  skal for

hver  f lyveplads,  der planlægges

anvendt,  fas tsætte  operative  minima

for f lyvepladsen,  som ikke er lavere

end de værdier, der er  angivet i  bi lag

1. Metoden for fas tlæggelse  af  disse

minima skal kunne godkendes af

Myndigheden. Disse  minima må ikke

være lavere  end de  minima ,  der måtte

blive  fas tsat  af det  land, hvori

f lyvepladsen er bel iggende,

medmindre  de  specif ikt  er godkendt

af den pågældende stat.

Note: Ovenstående punkt forhindrer

ikke,  at  der  under f lyvningen

beregnes minima for  en  ikke-

planlagt alternativ f l yveplads ,

såfremt denne beregning

udføres  i overensstemmelse

med en godkendt  metode.

(b) Ved fastsættelse  af de

operative minima for f l yvepladsen,

som skal gælde for  en  given

operation,  skal  luftfar tsfore tagendet i

fuld udstrækning tage  følgende i

bet ragtning:

(1) flyvemaskinens type, præstation

og betjeningsegenskaber,

(2) flyvebesætningens

sammensætning, kompetence  og

erfaring,

(3) dimensioner  og karakterist ika  for

de  start-  og landingsbaner , som

måtte bl ive valgt  t i l  anvendelse,

(4) de  disponible  visuelle og  ikke-

visuelle  ground-h jælpesystemers

ti lstrækkelighed og yd eevne,

(5) det  disponible  udstyr  på

flyvemaskinen ti l  navigation

og/elle r styring  af  f lyveb anen,

afhængigt  af,  hvad der  er

relevant, under  sta rt,

indflyvning, f la re,  landing,

udrulning og overskydning,

(6) forhindringerne  i de

indflyvnings-,  overskydnings-  og

opstigningsområder , som kræves

for a t udføre  nødprocedurer  og

for den fornødne klarering,

(7) den hindringsfrie hø jde/højden

for

instrumentindflyvningsprocedurer

ne  og

(8) midlerne  ti l  at  bestemme og

rapportere om vejrforhold.

(c) De i denne Subpar t om talte

kategorier af f lyvemaskiner  skal

beregnes i  overensstemmelse

med den metode,  der er  angivet

i bi lag  2  t i l  OPS 1.430(c) .

OPS 1.435

Terminologi

(1) Cirkl ing . Den visuelle fase  af en

instrumentindflyvning med

henblik på at  bringe

flyvemaskinen i  posit ion  t i l

landing på  en  landingsbane,  hvis

placering  ikke er egnet  t i l  direkte

indflyvning.

(2) Procedurer  ved dårl ig sig tbarhed

(LVP).  Procedurer,  der  anvendes

på en  flyveplads for  a t si kre

sikker  drift under  indflyvning  i

ka tegori I I og I II  og  start  ved

dårl ig  sigtbarhed.

(3) Start  ved  dårl ig  sigtbarhed

Den terminologi,  der anvendes  i

denne Subpart , og som ikke  er

defineret  i  JAR-1 , har følgende

betydning:
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(LVTO).  Star t, hvor

banesynsvidden (RVR) er  under

400 m.

(4) Flyves tyringssystem.  Et  sys tem,

der  omfatter et  automatisk

landingssys tem og/elle r et

hybridlandingssystem.

(5) Fe jlpassivt  f lyves ty ringssys tem.

Et f lyvestyringssystem er

fej lpassiv t, hvis der  i  t i l fælde  af

en  fe j l  i kke  forekommer

væsentl ige ude-af-

tr imningsforhold  el ler afvigelse

fra f lyvebane el ler f lyvesti l l ing,

men landingen ikke  fuldføres

automatisk . Ved e t fej lpassivt

automatisk  f lyves ty ringssys tem

overtager  pi loten  kontrol len  over

flyvemaskinen efter en fej l .

(6) Fe jloperationelt

f lyvestyringssys tem.  Et

f lyvestyringssys tem er

fej loperationelt , hvis indflyvning,

flare og  landing  i t i l fælde  af fej l

under alarmeringshø jde  kan

fuldføres  automatisk . I t i l fælde

af fe j l  fungerer  det  automatiske

landingssys tem som et

fej lpassiv t system.

(7) Fe jloperationelt

hybridlandingssystem.  Et system,

som består  af  et  primært

fej lpassiv t automatisk

landingssys tem og et  s ekundært

uafhængigt  ledesystem,  der

sætter pi loten  i stand ti l  at

fuldføre  en  landing manuelt,

efter  at det primære system har

svigtet.

Note: Et  typisk sekundært

uafhængigt  ledesystem

består  af  e t overvåget

display i  ø jenhøjde, der

giver vejledning normalt  i

form af

kommandoinformationer,

men disse  kan alte rnativt

være situations-  (el ler

afvigelses-) informationer.

(8) Visuel indflyvning.  En

indflyvning, hvo r  enten en del  af  el le r

hele

instrumentindflyvningsproceduren

ikke fuldføres,  og  indflyvningen

udføres  med visuel  reference  ti l

terrænet .

OPS 1.440

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– Generelle operat ionelle regler

(se bi lag  1  440 ti l  OPS

1.0011 til OPS

1.440 )

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke

udføre  kategori II -  og II I-opera tioner,

medmindre:

(1) hver  af  de pågældende

flyvemaskiner  er cer tif iceret  t i l

operationer med

beslutningshøjder  på  under  200

ft el ler  ingen beslutningshøjde

og er  udstyret  i

overensstemmelse  med JAR-AWO

eller t i lsvarende, der  er

godkendt  af  Myndigheden,

(2) et egnet  system ti l  registrering

af vel lykkede og fe j lslagne

indflyvninger  og/el le r

automatiske landinger er

etablere t og opretholdes  t i l

overvågning af  operationens

overordnede sikkerhed,

(3) operationerne  er godkendt  af

Myndigheden,

(4) flyvebesætningen omfatter

mindst  2  pi loter,  og

(5) beslutningshøjden bestemmes

ved h jælp  af en  radiohøjdemåler.

(b) Luftfartsforetagendet  må ikke

udføre  starter ved dårl ig  sigtbarhed

med en RVR på  under  150 m

(flyvemaskiner  i ka tegori A, B  og  C)

el ler en RVR på under  200 m

(flyvemaskiner  i ka tegori D),
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medmindre  det te  e r godkendt  af

Myndigheden.

OPS 1.445

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
- flyvepladshensyn

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke

anvende en flyveplads  t i l  ka tegori I I-

og II I-operationer,  medmindre

flyvepladsen er godkendt t i l  disse

operationer i  den stat , hvori

f lyvepladsen er bel iggende.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

kontrol le re,  at der er  udarbejdet

procedurer  for dårl ig sigtbarhed

(LVP),  og at disse  vi l  bl i ve  håndhævet

på de fl yvepladser , hvor der skal

udføres  operationer  ved dårl ig

sigtbarhed.

OPS 1.450

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– uddannelse og kvalifikationer

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.450)

(1) at hvert enkelt  medlem af

flyvepersonalet:

(i) opfylder  de  krav t i l

uddannelse og kontrol,  der

er forskrevet i  bi lag 1

inklusive

simulatoruddannelse  ved de

RVR-grænseværdier og

beslutningshøjder , der er

relevante  for

luftfartsforetagendets

kategori I I-/I II -godkendelse,

og

(i i) er kval if icere t i

overensstemmelse  med bilag

1,

(2) at uddannelse  og kontrol  udføres

i overenss temmelse med et

udførl ig t program, der er

godkendt  af  Myndigheden og

indeholdt  i  driftshåndbogen.

Denne uddannelse er  e t t i l læg ti l

den i  Subpart  N foreskrevne

uddannelse,  og

(3) at f l yvebesætningens

kvalif icering  er specif ik for

operationen og typen af

flyvemaskine.

OPS 1.455

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– operationelle procedurer

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.455)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

etablere  procedurer  og  ins truk tioner,

der  skal  anvendes  ved start  ved d årl ig

sigtbarhed og kategori II-  og II I-

operationer.  Disse procedurer skal

være indehold t i  driftshåndbogen og

skal  indeholde

flyvebesætningsmedlemmernes

opgaver  under taxying, s tar t,

indflyvning, f la re,  landing, udrulning

og overskydning,  alt  efter  hvad der  e r

relevant.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre

sig:

(1) at de visuelle  og  ikke-visuelle

faci l i teters  t i lstand er

ti lstrækkelig før  påbegyndelse af

start  ved dårl ig sig tbarhed el ler

kategori I I- el ler  I I I- indflyvning ,

(2) at egnede LVP'er er  i  kraft i

overensstemmelse  med de

oplysninger, der er  modtaget  fra

lufttrafi kt jenester, før

påbegyndelse  af s tar t ved  dårl ig

sigtbarhed el ler  kategori II - el ler

II I-indflyvning, og

(3) at f l yvebesætningsmedlemmerne

er behørigt  kval if iceret  før

påbegyndelse  af s tar t ved  dårl ig

Luftfartsforetagendet  skal før

udførelse  af start  ved dårl ig

sigtbarhed og kategori II-  og II I-

operationer sikre:
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sigtbarhed med en RVR på  under

150 m (flyvemaskiner i  kategori

A, B og C) el ler  på under  200 m

(flyvemaskiner  i ka tegori D)  el le r

indflyvning i kategori I I  el le r II I.

OPS 1.460

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– minimumsudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen medtage

minimumsudstyre t, som skal være

funktionsdygtigt  ved påbegyndelse  af

start  ved dårl ig sig tbarhed el ler

kategori I I- el ler  I I I- indflyvning  i

overensstemmelse  med AFM eller et

andet godkendt dokument.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre

sig, at f l yvemaskinens  og de

relevante  luftbårne systemers  t i lstand

er egnet  t i l  den specif ikke operation,

der  skal  udføres.

OPS 1.465

Operat ionelle minima til VFR

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.465)

(1) at VFR-flyvninger  udføres  i

overensstemmelse  med

visuelf lyvereglerne  og i

overensstemmelse  med tabellen i

bi lag  1  t i l  OPS 1.465.

(2) at speciel le VFR-flyvninger  ikke

påbegyndes, når sigtbarheden er

under 3 km og i øvrig t i kke

udføres,  når  sigtbarheden er

under 1,5  km.

Bilag  1  t i l  OPS 1.430

Flyvepladsens operative minima

(a) Mindstekrav t i l  start

(1) Generelt

(i) De af luftfartsforetagendet

fastsa tte  mindstekrav  t i l

start  skal være udt rykt  i

sigtbarheds-  el ler  RVR-

grænser under hensyn ti l  al l e

relevante  faktorer  for hver

enkelt f l yveplads , der

planlægges anvendt , og

under hensyn ti l

f lyvemaskinens egenskaber.

Hvis  der  er  et specif ikt

behov for  at se  og  undgå

forhindringer ved afgang

og/elle r for  nødlanding,  skal

der  angives yderl igere

forhold  (f.eks.

skydækkehøjde).

(i i) Luftfartø jschefen må ikke

påbegynde start , medmindre

ve jrforholdene på

afgangsflyvepladsen er l ig

med el ler bedre end de

minima,  der  gælder for

landing på  den pågældende

flyveplads,  medmindre  der er

en  egnet alternativ

startf lyveplads  t i l  rådighed.

(i i i) Når  den rappor terede

meteorologiske sigtbarhed er

lavere end den, der kræves

ved s tar t,  og  RVR ikke er

rapporteret,  må s tar t kun

påbegyndes, hvis

luftfartø jschefen kan fas tslå,

at RVR/sigtbarheden langs

startbanen er l ig  med el ler

større  end det krævede

minimum.

(iv) Når  der  ikke  er en

rapporteret  meteorologisk

sigtbarhed el ler  RVR ti l

rådighed, må start kun

påbegyndes, hvis

luftfartø jschefen kan fas tslå,

at RVR/sigtbarheden langs

startbanen er l ig  med el ler

større  end det krævede

minimum.

(2) Visuel reference .  Der skal  vælges

mindstekrav  t i l  start  for  at  sik re

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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t i lstrækkelig vejledning ti l  a t

styre f l yvemaskinen både i

t i l fælde af afbrudt s tar t under

ugunstige forhold og  ved fortsat

start  efter  svigt  i  den krit iske

motor.

(3) Krævet RVR/sigtbarhed

(i) Ved flermotorede

flyvemaskiner , hvis

præstation  er  således,  a t

f lyvemaskinen i  t i l fælde af

svigt  i  den krit iske motor  på

et givet  punkt under  starten

enten kan stoppe el ler

fortsætte  starten  ti l  en  højde

på 1500 ft over f l yvepladsen

og samtidig undgå

forhindringer med de

krævede marginer,  skal de af

luftfartsforetagendet

fastsa tte  minima for start

udtrykkes  som

RVR/sigtbarhedsværdier, der

ikke er  lavere  end de

værdier , der  er angive t i

nedenstående tabel  1,  dog

bortset  fra  bestemmelsen i

nedenstående punkt  (4):

Tabel 1

RVR/sigtbarhed ved start

RVR/sigtbarhed ved start

Faci liteter RVR/sigtbarhed
(note 3)

Ingen (kun om dagen) 500 m

Belysning af startb anekant
og/elle r centerl in jemarkering

250/300 m
(note 1 & 2)

Belysning af startb anekant
og centerl in je

200/250 m
(note 1)

Belysning af startb anekant
og centerl in je og mange
RVR-oplysninger

150/200 m
(note 1 & 4)

Note 1: De højeste  værdier gælder

for f lyvemaskiner i  kategori

D.

Note 2:  Ved natoperationer  kræves

mindst  startbanekant-  og

startbaneendelys.

Note 3: Den rapporterede RVR-

/sigtbarhedsværdi,  som

repræsenterer  den

indledende del  af

starts trækningen,  kan

erstattes af pi lotvurdering.

Note 4:  Den krævede RVR-værdi

skal  opnås for  al le de

relevante  RVR-

rapporteringspunkter,  dog

bortset  fra  det  i

ovenstående note  3  anførte.

(i i) Ved flermotorede

flyvemaskiner , hvis

præstation  er  således,  a t de

ikke kan overholde

præstationsbetingelserne  i

ovenstående underpunkt

(a)(3)(i) i  t i l fælde af svigt  i

den krit iske  effekt enhed,  kan

der  være behov for s traks  a t

lande igen og for  at se  og

undgå forhindringer  i

startområdet.  Disse

flyvemaskiner  kan opereres

ifølge nedenstående

mindstekrav  t i l  start ,

forudsat  a t de  kan overholde

de gældende kriterier  for

hindringsfrihed ved

antagelse af motorsvig t ved

den angivne  højde . De

mindstekrav  t i l  start , der  er

fastsa t af

luftfartsforetagendet,  skal

bygge på den højde , hvorfra

nettostartf l yvebanen med en

motor  ude af drift kan

konstrueres.  De anvendte

RVR-minima må ikke være

lavere end nogen af de

værdier , der  er anført  i

ovenstående tabel  1  el le r

nedenstående tabel  2.
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Tabel 2

Antaget motorsvigtshøjde over
startbanen versus RVR/sigtbarhed

RVR/sigtbarhed ved start – flyvebane

Antaget
motorsvigtshøjde
over startbanen

RVR/sigtbarhed
(note 2)

< 50 ft 200 m

51– 100 ft 300 m

101– 150 ft 400 m

151– 200 ft 500 m

201– 300 ft 1000 m

> 300 ft 1500 m (note  1)

Note 1: 1500 m gælder også , hvis

der  ikke kan konstrueres  en

posit iv  startf lyvebane.

Note 2: Den rapporterede RVR-

/sigtbarhedsværdi,  som

repræsenterer  den

indledende del  af

starts trækningen,  kan

erstattes af pi lotvurdering.

(i i i) Når  der  ikke  er en rappor teret

RVR el ler  meteorologisk

sigtbarhed ti l  rådighed,  må

luftfartø jschefen ikke  påbegynde

starten, medmindre han kan

fastslå,  a t de  faktiske  forhold

opfylder  de  gældende

mindstekrav  t i l  start .

(4) Undtagelser til punkt (a)(3)(i)

ovenfor:

(i) Under  forudsætning af

Myndighedens  godkendelse

og forudsat, at  k ravene i

nedenstående punkt  (A) t i l

(E) er opfyldt,  kan

luftfartsforetagendet

nedsætte mindstekravene ti l

start  t i l  en RVR på  125 m

(flyvemaskiner  i ka tegori A,

B og C) el ler  t i l  en  RVR på

150 m (flyvemaskiner  i

ka tegori D),  hvis:

(A) der  gælder

procedurer  for

dårl ig  sigtbarhed,

(B) der  er tændt  kraftige

startbanecenterl inje

lys med en afstand

på 15 m eller

derunder  og

kraftige  kantlys

med en afstand på

60 m eller

derunder,

(C)

flyvebesætni

ngsmedlemmerne

på ti lfredssti l lende

måde har fuldfør t

uddannelsen i en

simulator, der er

godkendt  t i l  denne

procedure,

(D) der  fra  cockpit te t

er et  disponibelt

visuelt segment  på

90 m ved

starts trækningens

begyndelse,  og

(E) der  er opnået  den

krævede RVR-værdi

for al le  de

relevante  RVR-

rapporteringspunkt

er.

(i i) Et luftfa rtsforetagende, der

opererer  en  flyvemaskine

med et godkendt la te ralt

styresystem ved start,  kan

under forudsætning af

Myndighedens  godkendelse

reducere  mindstekravene ti l

start  t i l  en RVR på  under 125

m (flyvemaskiner i  kategori

A, B og C) el ler  under  150 m

(flyvemaskiner  i ka tegori D)

men ikke under  75  m,

forudsat  a t der forefindes

startbanebeskyttelse  og

faci l i teter  svarende ti l

landingsoperationer i

ka tegori I II.
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(b) Ikke-præcisionsindflyvning

(1) Systemminima

(i) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at systemminima ti l

procedurer  for i kke-

præcisionsindflyvning, som

bygger  på anvendelse  af ILS

uden indflyvningsglidebane

(kun LLZ), VOR,  NDB, SRA og

VDF,  ikke er  lavere  end de

MDH-værdier,  der er  angivet

i nedenstående tabel 3 .

Tabel 3

Systemminima for hjælpemidler ved
ikke-præcisionsindflyvning

Systemminima

Faci litet Laveste
MDH

ILS (ingen
indflyvningsglidebane –  LLZ)

250 f t

SRA (slu ttende ved ½ nm) 250 f t

SRA (slu ttende ved 1 nm) 300 f t

SRA (slu ttende ved 2 nm) 350 f t

VOR 300 f t

VOR/DME 250 f t

NDB 300 f t

VDF (QDM & QGH) 300 f t

(2) Mindste nedstigningshø jde.

Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at mindste  nedstigningshø jde

ved en i kke-

præcisionsindflyvning i kke  er

lavere end enten:

(i) OCH/OCL for den

pågældende

flyvemaskinekategori  el le r

(i i) systemminimum.

(3) Visuel reference . Piloten må ikke

fortsætte  en indflyvning  under

MDA/MDH, medmindre mindst en

af følgende visuelle  referencer

for den planlagte landingsbane

er kla rt synlig og  kan

identif iceres  af  pi loten:

(i) elementer af

indflyvningslyssystemet,

(i i) tærskelen ,

(i i i) tærskelmarkeringerne,

(iv) tærskellysene,

(v) tærskelidentif iceringslysene,

(vi) den visuelle

indflyvningsglidevinkelindika t

or,

(vi i) landingszonen el ler

landingszonemarkeringerne,

(vi i i) landingszonelysene,

(ix) landingsbanekantlysene el ler

(x) andre visuelle  referencer,

der  er godkendt  af

Myndigheden.

(4) Krævet  RVR.  De laveste minima,

som må anvendes af

luftfartsforetagendet  ved ikke-

præcisionsindflyvning, er:
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Tabel 4a

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
fuldstændige faciliteter

Minima for ikke-præcisionsindflyvning –
fuldstændige faciliteter  (note (1) , (5),  (6)

og (7))

MDH RVR/flyvemaskinekategori

A B C D

250– 299 ft 800
m

800
m

800
m

1200
m

300– 449 ft 900
m

1000
m

1000
m

1400
m

450– 649 ft 1000
m

1200
m

1200
m

1600
m

650 f t og
derover

1200
m

1400
m

1400
m

1800
m

Tabel 4b

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
middelfaciliteter

Minima for  ikke-præcisionsindflyvning –
middelfaci l i te ter  (note (2) , (5),  (6)  og  (7))

MDH RVR/flyvemaskinekategori

A B C D

250– 299 ft 1000
m

1100
m

1200
m

1400
m

300– 449 ft 1200
m

1300
m

1400
m

1600
m

450– 649 ft 1400
m

1500
m

1600
m

1800
m

650 f t og
derover

1500
m

1500
m

1800
m

2000
m

Tabel 4c

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
basisfaciliteter

Minima for ikke-præcisionsindflyvning –
basisfaciliteter  (note (3), (5),  (6)  og  (7))

MDH RVR/flyvemaskinekategori

A B C D

250– 299 ft 1200
m

1300
m

1400
m

1600
m

300– 449 ft 1300
m

1400
m

1600
m

1800
m

450– 649 ft 1500
m

1500
m

1800
m

2000
m

650 f t og
derover

1500
m

1500
m

2000
m

2000
m

Tabel 4d

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
ingen indflyvningslysfaciliteter

Minima for ikke-præcisionsindflyvning –
ingen indflyvningslysfaciliteter  (note (4),

(5), (6) og  (7))

MDH RVR/flyvemaskinekategori

A B C D

250 –  299 ft 1000
m

1500
m

1600
m

1800
m

300– 449 ft 1500
m

1500
m

1800
m

2000
m

450– 649 ft 1500
m

1500
m

2000
m

2000
m

650 f t og
derover

1500
m

1500
m

2000
m

2000
m

Note 1: Fuldstændige  faci l i teter

omfatter

landingsbanemarkeringer ,

720 m eller  mere  med

HI/MI-indflyvningslys,

landingsbanekantlys,

tærskellys  og

landingsbaneend elys.

Lysene skal  være tændt .

Note 2: Middelfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer ,
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420-719 m med HI/MI-

indflyvningslys,

landingsbanekantlys,

tærskellys  og

landingsbaneend elys.

Lysene skal  være tændt .

Note 3: Basisfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer ,

<420 m med HI/MI-

indflyvningslys,  enhver

strækning med LI-

indflyvningslys,

landingsbanekantlys,

tærskellys  og

landingsbaneend elys.

Lysene skal  være tændt .

Note 4: Ingen

indflyvningslysfaci l i teter

omfatter

landingsbanemarkeringer ,

landingsbanekantlys,

tærskellys ,

landingsbaneend elys  el ler

ingen lys  overhovedet .

Note 5: Tabellerne  gælder kun for

konventionelle indflyvninger

med en nominel nedstigning

på ikke over 4¡.4° .  Større
nedstigningsv inkler
kræver normalt, at en
visuel
indflyvningsv inkelstyrin
g (f.eks. PAPI) også er
synlig ved mindste
nedstigningshøjde.

Note 6: Ovenstående tal er enten

rapporteret  RVR el ler

meteorologisk  sigtbarhed

konverteret  t i l  RVR som i

nedenstående underpunkt

(h).

Note 7: Den i tabel 4a,  4b,  4c  og 4d

nævnte MDH henviser  t i l

den første  beregning af

MDH.  Det er ved valg af den

ti lhørende RVR ikke

nødvendig t at  medregne en

oprunding ti l  nærmeste 10

ft, hvi lket  kan gøres  af

operationelle hensyn,  f.eks.

konvertering  ti l  MDA.

(5) Natoperationer.  Ved

natoperationer skal  mindst

landingsbanekant -, tærskel-

og landingsbaneendelysene

være tændt.

(c) Præcisionsindflyvning –

kategori I-operationer

(1) Generelt.  En kategori  I-operation

er en

præcisionsins trumentindflyvning

og -landing  ved anvend else  af

ILS,  MLS el ler  PAR med en

beslutningshøjde  på  ikke  under

200 f t og med en

landingsbanesynsvidde på i kke

under 550 m.

(2) Beslutningshøjde.

Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at den beslutningshø jde,  der  skal

anvendes ved en

præcisionsindflyvning i kategori

I, i kke  er lavere end:

(i) den

minimumsbeslutningshøjde,

der  er angive t

flyvehåndbogen (AFM), hvis

angivet,

(i i) den minimumshøjde , hvor

præcisionsindflyvningsh jælpe

systemet kan anvendes  uden

den krævede visuelle

reference,

(i i i) OCH/OCL for den

pågældende

flyvemaskinekategori  el le r

(iv) 200 f t.

(3) Visuel reference .  Pi loten må ikke

fortsætte  en indflyvning  under

den kategori I -beslu tningshø jde,

der  er fastsa t i

overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (c)(2),

medmindre  mindst  en  af

følgende visuelle  referencer for

den planlagte landingsbane er

klart  synlige  og kan identif iceres
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af pi loten:

(i) elementer af

indflyvningslyssystemet,

(i i) tærskelen ,

(i i i) tærskelmarkeringerne,

(iv) tærskellysene,

(v) tærskelidentif iceringslysene,

(vi) den visuelle

indflyvningsglidevinkelindika t

or,

(vi i) landingszonen el ler

landingszonemarkeringerne,

(vi i i) landingszonelysene el ler

(ix) landingsbanekantlysene.

(4) Krævet  RVR.  De laveste

mindstekrav,  der  må a nvendes af

luftfartsforetagendet  ved

operationer i  kategori I,  er:

Tabel 5

RVR ved kategori I-indflyvning versus
faciliteter og DH

Minima for kategori I

Beslutnin
gshøjde
(note 7)

Faci liteter/RVR (note 5)

Fuldst
ændig
(note
1 & 6)

Middel
(note 2
& 6)

Basis
(note 3
& 6)

Ingen
(note
4 & 6)

200 f t 550
m

700 m 800 m 1000
m

201–
50250  ft

600
m

700 m 800 m 1000
m

251–300 ft 650
m

800 m 900 m 1200
m

301 f t og
derover

800
m

900 m 1000 m 1200
m

Note 1: Fuldstændige  faci l i teter

omfatter

landingsbanemarkeringer ,

720 m eller  mere  med

HI/MI-indflyvningslys,

landingsbanekantlys,

tærskellys  og

landingsbaneend elys.

Lysene skal  være tændt .

Note 2: Middelfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer ,

420-719 m med HI/MI-

indflyvningslys,

landingsbanekantlys,

tærskellys  og

landingsbaneend elys.

Lysene skal  være tændt .

Note 3: Basisfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer ,

<420 m med HI/MI-

indflyvningslys,  enhver

strækning med LI-

indflyvningslys,

landingsbanekantlys,

tærskellys  og

landingsbaneend elys.

Lysene skal  være tændt .

Note 4: Ingen

indflyvningslysfaci l i teter

omfatter

landingsbanemarkeringer ,

landingsbanekantlys,

tærskellys ,
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landingsbaneend elys  el ler

ingen lys  overhovedet .

Note 5: Ovenstående tal er enten

den rapporterede RVR el ler

den meteorologiske

sigtbarhed konver tere t t i l

RVR i overensstemmelse

med punkt (h).

Note 6: Tabellen  gælder for

konventionelle indflyvninger

med en indflyvningsvinkel

på  ti l  og med 4°  (grader) .

Note 7: Den i tabel 5 nævnte DH

henviser  t i l  den første

beregning af  DH.  Det  er ved

valg af den ti lhørende RVR

ikke nødvendigt  a t

medregne en  oprunding ti l

nærmeste  10 ft, hvi lket  kan

gøres af operationelle

hensyn (f.eks.  konvertering

ti l  DA).

(5) Operationer  med én pi lot.  Ved

operationer med én pi lot skal

luftfartsforetagendet  beregne

mindste-RVR for al le

indflyvninger  i overenss temmelse

med OPS 1.430 og dette  bi lag.

En RVR på  under 800 m er  ikke

ti l ladt,  undtagen hvis  der

anvendes en egnet autopilot,  der

er koble t t i l  et  ILS el ler  MLS.  I

sidstnævnte  t i l fælde gælder  de

normale  minima.  Den anvendte

beslutningshøjde  må ikke  være

under 1,25  x den minimale

anvendelseshøjde for

autopiloten.

(6) Natoperationer.  Ved

natoperationer skal  mindst

landingsbanekant -, tærskel- og

landingsbaneend elysene være

tændt.

(d) Præcisionsindflyvning –

kategori I I-operationer

(1) Generelt.  En kategori  I I-

operation  er  en

præcisionsins trumentindflyvning

og -landing  ved anvend else  af

ILS el ler  MLS med:

(i) en  beslutningshø jde  på

under 200 ft men ikke  under

100 f t og

(i i) en  landingsbanesynsvidde på

ikke under  300 m.

(2) Beslutningshøjde.

Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at beslutningshø jden for  en

kategori I I-operation i kke  er

lavere end:

(i) den

minimumsbeslutningshøjde,

der  er angive t i  AFM, hvis

angivet,

(i i) den minimumshøjde , hvor

præcisionsindflyvningsh jælpe

systemet kan anvendes  uden

den krævede visuelle

reference,

(i i i) OCH/OCL for den

pågældende

flyvemaskinekategori,

( iv) den beslutningshø jde,  i

hvi l ken  flyvebesætningen har

ti l ladelse t i l  at  operere,  el l er

(v) 100 f t.

(3) Visuel reference .  Pi loten må ikke

fortsætte  en indflyvning  under

den kategori I I-beslutningshøjde,

der  er fastsa t i

overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (d)(2),

medmindre  der  kan opnås  og

opretholdes en visuel reference,

der  indeholder et  segment af

mindst  3  på hinanden følgende

lys, som skal  være

indflyvningslysenes  midterl in je

el ler landingszonelysene el le r

landingsbanecenterl in jelysene

eller landingsbanekantlysene

eller en kombination  heraf.

Denne visuelle  reference  skal

omfatte et  la teralt  element  af
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jordmønsteret , dvs . en

indflyvningslys-crossbar  el ler

landingstærskelen  el ler  en

lysstribe bestående af

landingszonelysene.

(4) Krævet  RVR.  De laveste
minima,  som må anvendes af
luftfartsforetagendet  ved kategori  I I-
operationer,  er:

Tabel 6

RVR for kategori II-indflyvning versus
DH

Minima for kategori II

Automatisk forbundet t i l  under
DH (se  note 1)

Beslutnings
højde

RVR/f l yvemask
inekategori A,

B & C

RVR/f l yvemask
inekategori D

100 f t– 120 ft 300 m 300 m
(note 2)/350 m

121 f t– 140 ft 400 m 400 m

141 f t og
derover

450 m 450 m

Note 1:  Henvisningen ti l  'automatisk

forbundet t i l  under  DH’  i

denne tabel betyder for tsa t

anvendelse  af det

automatiske

flyvestyringssys tem ned ti l

en  højde, som ikke  er  over

80% af  den gældende DH.

Kravene ti l  luftdygtighed

kan derfor  på grund af det

automatiske

flyvestyringssys tems

minimumsindkoblingshø jde

påvirke  den DH, der skal

anvendes.

Note 2: Der k an anvendes  300 m for

flyvemaskiner  i ka tegori  D

med et fuldautomatisk

landingssys tem.

(e) Præcisionsindflyvning –

kategori I II-operationer

(1) Generelt.  Kategori I II-

operationer underopdeles som

følger:

(i) Kategori I II  A-operationer.

En

præcisionsins trumentindflyvn

ing  og -landing ved

anvendelse  af ILS  el ler MLS

med:

(A) en beslutningshø jde

på under  100 ft og

(B) en

landingsbanesynsvi

dde på  ikke under

200 m.

(i i) Kategori I II  B-operationer.

En

præcisionsins trumentindflyvn

ing  og -landing ved

anvendelse  af ILS  el ler MLS

med:

(A) en beslutningshø jde

på under  50 ft  el l er

ingen

beslutningshøjde  og

(B) en

landingsbanesynsvi

dde på  under 200 m

men ikke under  75

m.

Note:      Hvis

beslutningshøjde

n (DH) og

banesynsvidden

(RVR) ikke falder

inden for samme

kategori, er det

RVR, som afgør,

til hvilken

kategori

operat ionen skal

henregnes.

(2) Beslutningshøjde.  Ved

operationer,  hvor ti l  de r  anvendes

en beslutningshø jde,  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t
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beslutningshøjden ikke  er lavere

end:

(i) den

minimumsbeslutningshøjde,

der  er angive t i  AFM, hvis

angivet,

(i i) den minimumshøjde , hvorti l

præcisionsindflyvningsh jælpe

systemet kan anvendes  uden

den krævede visuelle

reference,  el le r

(i i i) den beslutningshø jde,  i

hvi l ken  flyvebesætningen har

ti l ladelse t i l  at  operere.

(3) Operationer  uden

beslutningshøjde . Operationer

uden beslutningshøjde  må kun

udføres,  såfremt:

(i) operati onen uden

beslutningshøjde  er

godkendt  i AFM,

(i i) indflyvningsh jælpesystemet

og fl yvepladsens faci l i te ter

understø tte r operationer

uden beslutningshøjde ,  og

og

(i i i) luftfartsforetagendet  har

godkendelse  t i l  kategori II I-

operationer uden

beslutningshøjde .

Note: Det kan i t i l fælde  af

en  kategori II I-bane

antages , at

operationer uden

beslutningshøjde  kan

understø ttes ,

medmindre  det te

specif ikt er

begrænset  ved

offentl iggørelse  i AIP

eller NOTAM.

(4) Visuel reference

(i) Ved kategori II I A-

operationer og ved

kategori III B-operationer

med fejlpassive

flyvestyringssystemer må

piloten i kke  fortsætte

indflyvningen under  den

beslutningshøjde , der  er

fastsa t i  overenss temmelse

med ovenstående underpunkt

(e)(2), medmindre der  kan

opnås  og opretholdes en

visuel reference,  som

indeholder et  segment af

mindst  3  på hinanden

følgende lys,  som skal være

indflyvningslysenes

midterl inje el ler

landingszonelysene el ler

landingsbanecenterl in jelysen

e el ler

landingsbanekantlysene el ler

en  kombination heraf.

(i i) Ved kategori II I B-

operationer med en

beslutningshøjdemed

fejloperationelle

flyvestyringssystemer,

der gør brug af en

beslutningshøjde,  må

piloten i kke  fortsætte

indflyvningen under  den

beslutningshøjde , der  er

fastsa t i  overenss temmelse

med ovenstående underpunkt

(e)(2), medmindre der  kan

opnås  og opretholdes en

visuel reference,  der

indeholder mindst et

centerl in jelys.

(i i i) Ved kategori II I-operationer

uden beslutningshøjde  er der

ikke krav om visuel kontakt

med landingsbanen før

landing.

(5) Krævet  RVR.  De laveste minima,

som må anvendes af

luftfartsforetagendet  ved

kategori I II-operationer , er:



66

Tabel 7

RVR for kategori III-indflyvning versus

flyvestyringssystemer og DH

Minima for kategori III

Flyvest yr ingss ystem/RVR (meter )

Fej lpass i

vt

Fej loper at ionelt

Uden

udruln i

ngss yst

em

Med

udruln ings l ede-

el ler

styr es ystem

Indf ly vni

ngskateg

or i

Beslutni n

gshøjde

(ft)

Fej lpas
s ivt

Fej lope

rat ionel

t

III  A Unde r
100 f t

200 m
(note 1 )

200 m 200 m 200 m

III B Unde r 50

ft

Ikke

t i l ladt

Ikke

t i l ladt

125 m 75 m

III B Ingen
DH

Ikke
t i l ladt

Ikke
t i l ladt

Ikke
t i l ladt

75 m

Note 1:    Ved operationer efter

faktiske  RVR-værdier  under

300 m antages der  en

overskydning i t i l fælde  af

autopilotsvig t ved el le r

under DH.

Tabel 7

RVR for kategori III-indflyvning versus

DH og udrulningsstyre-/ledesystem

Minima for kategori III

Indflyvning
skategori

Beslutnings
højde (ft)
(note 2)

Udrulnings
styre-
/ledesyste
m

RVR (m)

III A Under
100 f t

Ikke
påkrævet

200 m

III B Under
100 f t

Fejlpassiv t 150 m

(note 1)

III B Under 50 f t Fejlpassiv t 125 m

III B Under
50 f t el ler
ingen
beslutning
shøjde

Fejloperatio
nelt

75 m

Note 1:   For flyvemaskiner, der er

certificeret i

overensstemmelse med

JAR-AWO 321(b)(3) eller

tilsvarende.

Note 2:   Hvorvidt

flyvestyringssystemet er

overflødigt afgøres i

henhold til JAR-AWO af

den certificerede

minimumsbeslutningshøj

de.

(f) Cirkl ing

(1) De laveste minima,  som af

luftfartsforetagendet  må

anvendes ved cirkl ing , er:

Tabel 8

Sigtbarhed og MDH ved cirkling i forhold

til flyvemaskinekategori

Flyvemaskinekategori

A B C D

MDH 400 f t 500 f t 600 f t 700 f t

Minimum for
meteorologisk
sigtbarhed

1500
m

1600
m

2400
m

3600
m

(2) Cirkl ing  med fas tsat te  beholdne

kurser  er en godkendt  procedure

i henhold t i l  dette punkt .

(g) Visuel indflyvning.

Luftfartsforetagendet  må ikke

anvende en RVR på  under 800 m ved

visuel indflyvning.

(h) Konvertering  af  rapporteret

meteorologisk  sigtbarhed ti l  RVR

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at der i kke  anvendes

konvertering  af  meteorologisk

sigtbarhed ti l  RVR ved beregning

af startminima,  minima for

kategori I I el le r  I II,  el le r  når  der

er en rappor teret  RVR ti l

rådighed.
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(2) Ved konvertering  af

meteorologisk  sigtbarhed ti l  RVR

under al le  andre  for hold  end de  i

ovenstående underpunkt  (h)(1)

nævnte skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

følgende tabel  anvendes:

Tabel 9

Konvertering af sigtbarhed til RVR

RVR = rapporteret

met. S igtbarhed x

Lyselementer i

funktion

Dag Nat

HI  indflyvnings- og
landingsbanelys

1·5 2·0

Andre  typer  af
lysinstal lationer end

ovennævnte

1·0 1·5

Ingen lys 1·0 Ikke
relevant

Bilag  2  t i l  OPS 1.430(c)

Flyvemaskinekategorier –

Operat ioner under alle vejrforhold

(a) Klassif ice ring af

flyvemaskiner

Flyvemaskinekategori VAT

A Under  91  k t

B Fra  91 ti l  120 k t

C Fra  121 ti l  140 kt

D Fra  141 ti l  165 kt

E Fra  166 ti l  210 kt

Den landingskonfigura tion , som skal

tages  i bet ragtning, skal defineres af

luftfartsforetagendet  el l er af

f lyvemaskinens producent.

(b) Permanent  ændring af

kategori (maksimal  landingsmasse)

(1) Luftfartsforetagende t  kan i ndføre

en permanent , lavere

landingsmasse  og anvende denne
masse  ti l  fastlæggelse  af  V

AT
,

hvis  dette  godkendes  af

Myndigheden.

(2) Den kategori, der er  definere t

for en  given fl yvemaskine, skal

være en permanent værdi  og

således  uafhængig af de

skiftende forhold i  forbindelse

med de  daglige  operationer .

Bilag  1  t i l  OPS 1.440

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– generelle regler for operation

(a) Generelt.  Følgende

procedurer  gælder for indførelse  og

godkendelse  af operationer  ved dårl ig

sigtbarhed.

(b) Operationel  demonstration af

luftbårne  sys temer.

Luftfartsforetagendet  skal overholde

de krav,  der  er  fas tsat  i  punkt  (c)

nedenfor , ved  indsættelse af en

flyvemaskinetype, som er ny for

medlemsstaterne,  i  kategori  I I-  el le r

II I-f lyvning.

Note: Ved flyvemaskinetyper,  der

al lerede anvendes  ti l  kategori

II-  el ler II I-operationer  i en

anden medlemsstat,  er  det  i

stedet  programmet  for

Det kriterium, som tages i
betragtning ved klassif icering
af flyvemaskiner efter kategori,
er den angivne flyvehastighed
ved tærskel (VAT), hvilket
svarer ti l stal lingshastighed
(VSO) ganget med 1,3 eller
VS1G ganget med 1,23 i
landingskonf igurationen ved
den maksimale certif icerede
landingsmasse. Hvis både VSO

og VS1G er disponible, skal det
højeste deraf følgende VAT

anvendes. De
flyvemaskinekategorier, som
svarer ti l VAT-værdier, f indes i
nedenstående tabel:
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kontrol  under  f lyvning  (in -

service  proving) under punkt

(f), som er gældende.

(1) Operationel  pål idel ighed.

Gennemførelseshyppigheden for

kategori I I og I II  må ikke være

lavere end den i JAR–AWO

krævede.

(2) Kriterier  for en velgennemført

indflyvning. En indflyvning

bet ragtes som velgennem ført,

såfremt:

(i) kriterierne er som angivet i

JAR–AWO eller dennes

ækvivalent ,

(i i) der  ikke forekommer  nogen

relevante

flyvemaskinesystemfe jl.

(c) Dataindsamling under

luftbåren sys temdemonstration –

generelt

(1) Luftfartsforetagendet  skal

etablere  et rapporteringssys tem,

der  gør det muligt  at udføre

kontrol  og  regelmæssige

undersøgelser i  de n ope rationelle

evalueringsperiode,  før

luftfartsforetagendet  godkendes

ti l  udførelse af ka tegori  I I- el ler

II I-operationer.

Rapporteringssystemet skal

dække al le  velgennemførte og

fejlslagne indflyvninger med

årsagen ti l  sids tnævnte  og skal

omfatte registrering af fej l  i

systemkomponenter.  Dette

rapporteringssystem skal baseres

på flyvebesætningsrapporter  og

automatiske registreringer som

foreskrevet i  punkt (d) og (e)

nedenfor .

(2) Registreringen af  indflyvninger

kan fore tages  under normale

ruteflyvninger  el l er under  andre

flyvninger , der udføres  af

luftfartsforetagendet.

(d) Dataindsamling under

luftbåren sys temdemonstration –

operationer med en DH på ikke under

50 ft

(1) Ved operationer med en DH på

ikke under  50  ft skal

luftfartsforetagendet  registrere

data,  som om nødvendigt

evalueres af Myndigheden.

(2) Det er  t i lstrækkelig t, at  følgende

data  registreres af

f lyvebesætningen:

(i) den anvendte  f lyveplads og

landingsbane,

(i i) ve jrforholdene,

(i i i) t idspunktet ,

(iv) årsagen ti l  den fe j l ,  som

førte  t i l  en  afbrudt

indflyvning,

(v) hastighedskontrol lens

ti lstrækkelighed,

(vi) tr imningen på  tidspunktet  for

det  automatiske

flyvestyringssys tems

frakobling,

(vi i) kompatibi l i teten mellem det

automatiske

flyvestyringssys tem,

flyvedirek tor  og  rådata,

(vi i i) en  angivelse  af

f lyvemaskinens posit ion i

forhold  t i l  ILS-centerl in jen

ved nedstigning gennem 30

m (100 ft),  og

(ix) landingsposit ionen.

(3) Det antal  indflyvninger,  der  e r

godkendt  af  Myndigheden,  og

som foretages under  den

indledende evaluering , skal  være

ti lstrækkeligt  t i l  a t demonstrere ,

at systemets  ydeevne i fak tisk

luftfartsdrift vi l  resultere i  en
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konfidens  på 90% og i  e t antal

velgennemførte indflyvninger på

95%.

(e) Dataindsamling under

luftbåren sys temdemonstration –

operationer ved en  DH på under  50  ft

el ler ingen DH

(1) Ved operationer med en DH på

under 50 ft el ler  ingen DH skal

der  i t i l læg ti l  f l yvebesætningens

rapporter  anvendes  en  fl ight

data  rekorder el ler  andet udstyr,

der  giver de  relevante

oplysninger, fo r at  bekræfte, at

systemet fungerer efte r

hensig ten  i faktisk luftfartsdrift.

Der kræves følgende data:

(i) ILS-afvigelsernes  fordeling

ved 30 m (100 ft), ved

landing og,  hvis dette er

relevant, ved  frakobling  af

udrulningsstyringssys temet

og de maksimale  værdier  for

afvigelserne mellem disse

punkter og

(i i) faldhastigheden ved landing .

(2) Enhver uregelmæssighed ved

landing skal  undersøges  fuld t ud

ved anvendelse af al le t i l

rådighed værende data for  a t

fastslå  årsagen herti l .

(f) Kontrol  under  f lyvning  (in -

service  proving)

Note: Et luftfa rtsforetagende, som

opfylder  kravene i

underpunkt (b) ovenfor,

anses  for at  have  opfyld t de

krav  t i l  kontrol  under

flyvning, der er  angivet i

det te  punkt.

(1) Sys temet  skal  udvise

pålidel ighed og ydeevne under

ruteflyvninger,  som er i

overensstemmelse  med de

operationelle koncepter.  Der  skal

udføres  et  t i lstrækkeligt  antal

velgennemførte landinger,

således  som fastslåe t af

Myndigheden, under

ruteflyvninger,  herunder

flyvetræning ved a nvendelse  af

det  fuldautomatiske landings-  og

udrulningssys tem, der  er

instal le re t i  hver

flyvemaskinetype.

(2) Demonstra tionen skal udføres

ved anvendelse af et kategori I I-

el ler kategori II I-ILS.

Demonstra tionerne kan dog,  hvis

luftfartsforetagendet  vælger  det,

udføres  på andre ILS-faci l i teter,

såfremt der  er registre re t

ti lstrækkelige  data  t i l  a t fastslå

årsagen ti l  uti lfredssti l lende

ydeevne.

(3) Hvis  luftfa rtsforetagendet har

forskell ige varianter  af  samme

flyvemaskinetype, som anvender

samme grundlæggende

flyvestyrings- og

visningssystemer el ler  forskell ige

grundlæggende styrings-  og

visningssystemer på  samme

flyvemaskinetype, skal

luftfartsforetagendet  påvise,  a t

varianterne  er  i

overensstemmelse  med

kriterierne for  det

grundlæggende systems

ydeevne. Det  er  dog ikke

nødvendig t, at

luftfartsforetagendet  udfører en

fuldstændig  operationel

demonstra tion  for hver variant.

(4) Hvis  luftfa rtsforetagendet

indfører en fl yvemaskinetype,

som allerede er  godkendt af

Myndigheden i en given

medlemsstat  t i l  kategori II -

og/el le r II I-operationer,  kan der

godkendes et  begrænset

kontrolprogram.

(g) Kontinuerl ig overvågning

(1) Efter opnåelse  af  den førs te

ti l ladelse skal operationerne

overvåges  kontinuerl igt  af
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luftfartsforetagendet  med

henblik på at  påvise eventuelle

uønskede tendenser,  før  disse

bliver fa rl ige.  Flyvebesætningens

rapporter  kan anvendes  ti l  det te

formål.

(2) Følgende oplysninger skal

opbevares  i en  periode  på  12

måneder:

(i) Det samlede antal

indflyvninger  opg jort  efter

flyvemaskinetype, hvor det

luftbårne  kategori II-  el ler

II I-udstyr  blev anvendt  t i l  at

udføre  velgennemførte

faktiske  el ler

f lyvetræningsmæssige

indflyvninger  ifølge de

gældende minima for

kategori I I el ler  I II,  og

(i i) rapporter  om

uti lfredssti l lende

indflyvninger  og/el le r

automatiske landinger

opg jort  efter  f lyveplads  og

flyvemaskineregistrering  i

følgende kategorier:

(A) fej l  i  luftbåret

udstyr ,

(B) vanskeligheder  i

forbindelse med

ground-faci l i teter,

(C) overskydninger  på

grund af ATC-

instruk tioner  el le r

(D) andre årsager.

(3) Luftfartsforetagendet  skal for

hver  f lyvemaskine udarbejde  en

procedure  for overvågning af det

automatiske landingssystems

ydeevne.

(h) Overgangsperioder

(1) Luftfartsforetagender uden tidligere

kategori II- eller III-erfaring:

(i) Et luftfa rtsforetagende uden

tidl igere  operationel  erfaring

med kategori II  el ler I II  kan

godkendes ti l  kategori I I-

el ler I II  A-operationer  efter

at have  opnået mindst 6

måneders  erfaring  med

kategori I-operationer  med

den pågældende

flyvemaskinetype.

(i i) Ved fuldførelsen  af 6

måneders  ka tegori I I- el ler

II I A-operationer  med den

pågældende

flyvemaskinetype kan

luftfartsforetagendet

godkendes ti l  kategori I I I B-

operationer.  Myndigheden

kan ved udstedelse af en

sådan godkendelse  i en

yderl igere periode pålægge

højere minima end de lavest

gældende.  S tramningen af

disse minima vi l  normalt kun

gælde for RVR og/eller en

begrænsning i  operationer

uden beslutningshøjde  og

skal  udvælges  således,  at  de

ikke kræver  nogen ændring

af de  operationelle

procedurer.

(2) Luftfartsforetagender  med

tidl igere  kategori II-  el ler I II-

erfaring.  Et  luftfa rtsforetagende

med tidl igere kategori I I-  el l er

II I-erfaring  kan opnå ti l ladelse i

en  kortere overgangsperiode

efter  indgivelse  af  ansøgning ti l

Myndigheden.

(i) Vedligeholdelse  af  kategori

II- , ka tegori  I II-  og LVTO-

udstyr . Luftfartsforetagendet

skal  i  samarbejde  med

producenten udarbe jde

vedligeholdelsesins truktioner

for styringssys temerne om

bord, og  disse  skal  være

indeholdt  i

luftfartsforetagendets

flyvemaskinevedligeholdelses

program, som er foreskrevet
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i  OPS 1.910,  og skal

godkendes af Myndigheden.

Bilag  1  t i l  OPS 1.450

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– uddannelse & kvalifikat ioner

(a) Generelt:

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

programmerne for  uddannelse af

f lyvebesætningsmedlemmer  i

operationer ved dårl ig  sigtbarhed

omfatter  struk turerede teori-,

simulator- og/el ler

f lyvetræningskurser.

Luftfartsforetagendet  kan afkorte

kursets indhold  som foreskrevet i

nedenstående underpunkt  (2) og  (3),

forudsat  a t indholdet  af det  afkor tede

kursus  kan godkendes  af

Myndigheden.

(1) Flyvebesætningsmedlemmer

uden kategori  I I-  el ler  ka tegori

II I-erfaring  skal gennemføre det

fulde  uddannelsesprogram,  som

er foreskrevet  i  nedenstående

underpunkt (b), (c) og (d).

(2) Flyvebesætningsmedlemmer med

kategori I I- el ler  kategori II I-

erfaring  fra  et andet

luftfartsforetagende kan

gennemføre  e t afkortet

teoriuddannelseskursus.

(3) Flyvebesætningsmedlemmer med

kategori I I- el ler  kategori II I-

erfaring  fra  luftfartsforetagendet

kan gennemføre et  afkortet

teori-,  simulator- og/el ler

f lyveuddannelseskursus.  Det

afkor tede kursus  skal  som

minimum opfylde  de krav , der er

fastsa t i  underpunkt  (d)(1),

(d)(2)(i) el ler  (d)(2)(i i), alt efter

hvad der  er relevant,  og  i

(d)(3)(i).

(b) Teoriuddannelse.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

det  første  teoriuddannelseskursus i

operationer ved dårl ig  sigtbarhed som

minimum omfatter:

(1) karakterist ika  for og

begrænsninger i ILS  og/el ler

MLS,

(2) de  visuelle h jælpemidlers

karakterist ika,

(3) karakterist ika  ved tåge,

(4) det  specif ikke  luftbårne systems

muligheder og begrænsninger,

(5) virkningerne  af  nedbør ,

overisning,  vindvaria tion  ved lav

højde og turbulens,

(6) virkningen af specif ikke

funktionsfe jl ved fl yvemaskinen,

(7) anvendelse  af RVR-

vurderingssystemerne og disses

begrænsninger,

(8) principperne i kravene ti l

hindringsfrihed,

(9) erkendelse af fe j l  i  ground-

udstyret  og de  foranstaltninger,

som i dette t i l fælde  skal

iværksættes ,

(10) de procedurer  og  forholdsregler,

som skal følges  med hensyn ti l

overfladebevægelse  under

operationer,  når  RVR er 400 m

eller derunder, samt  eventuelle

yderl igere procedurer , der

kræves ved start  under  forhold

på under  150 m (200 m for

kategori D-fl yvemaskiner),

(11) betydningen af

beslutningshøjder , som bygger

på  radiohøjdemålere, og

terrænprofi lens indvirkning  i

indflyvningsområdet  på

radiohø jdemålerens data  og  på

de automatiske indflyvnings-

/landingssystemer,

(12) vigtigheden og betydningen af
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beredskabshø jden,  hvis en sådan

er gældende,  og de

foranstaltninger,  der skal

iværksættes  ved en given fej l

over og  under  beredskabshø jden,

(13) kvalif ika tionskravene ti l  pi loter

for a t opnå og opretholde

godkendelse  t i l  a t udføre  start

ved dårl ig sigtbarhed og kategori

II-  el ler II I-operationer  og

(14) betydningen af korrekt  siddende

sti l l ing og øjenhø jde.

(c) Simulatoruddannelse  og/el ler

f lyveuddannelse

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at simula tor-  og/el ler

f lyveuddannelse i operationer

ved dårl ig sigtbarhed omfatter:

(i) kontrol  af,  a t uds tyret

fungerer  t i l fredssti l lende

både på  jorden og under

flyvning,

(i i) virkningen for  minima som

følge af ændringer  i

jordinstal lationernes  t i lstand,

(i i i) overvågning af  automatiske

flyvestyringssys temer  og af

ti lstandsmeldesys temer  for

autolandingssystemer  med

vægt  på de  foranstaltninger,

der  skal  træffes i t i l fælde  af

fej l  i  disse  systemer,

(iv) de  foranstaltninger, som skal

træffes  i t i l fælde af fej l  i

f .eks . motorer,  elek triske

systemer, hydraulik  el ler

f lyvestyringssys temer ,

(v) virkningen af kendte

uanvendelige  funktioner  og

anvendelsen af l ister over

mindsteudstyr ,

(vi) de  operationelle

begrænsninger som følge af

luftdygtighedscertif icering,

(vi i) ve jledning i de visuelle

referencer,  som kræves  ved

beslutningshøjde , og

informering  om maksimal

ti l ladt afvigelse fra

indflyvningsglidebane el ler

local iser  og

(vi i i) vigtigheden og betydningen

af beredskabshø jden, hvis

en sådan er gældende,
og de foranstaltninger,
der skal iværksættes
ved en given fejl over
og under
beredskabshøjden.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at hvert f l yvebesætningsmedlem

uddannes i at  udføre sine

opgaver  og instrueres  i den

koordinering,  som kræves  med

andre besætningsmedlemmer.

Der bør  t i l  det te  formål gøres

størst mulig  brug af

flyvesimulatorer,  som er

passende udstyre t.

(3) Uddannelsen skal opdeles  i

faser,  som dækker  normal

operation  uden fe j l  i

f lyvemaskine  el ler udstyr, men

som omfatter al le  de  vej rforhold,

der  kan opstå,  og udførl ige

scenarier  for f l yvemaskine- og

udstyrsfej l ,  som kan påvirke

kategori I I- el ler  I I I-operationer.

Hvis  f lyvemaskinens system

indebærer anvend else  af

hybridsystemer  el ler  andre

specialsystemer  (såsom head-up

displays el ler  synsfors tærkende

udstyr),  skal

f lyvebesætningsmedlemmerne

øves i anvendelsen af  disse

systemer i normal og  unormal

ti lstand i  uddannelsens

simulatorfase.

(4) Der skal  indøves

uarbejdsdygtighedsprocedurer ,

som er relevante  for  sta rt ved

dårl ig  sigtbarhed og kategori II-

og II I-operationer.
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(5) For f l yvemaskiner med en ikke-

typespecif ik simula tor skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

den fl yveuddannelsesfase,  der  er

specif ik for  de  visuelle scenarier

af ka tegori II -operationer,

udføres  i en  simulator , som er

godkendt  t i l  de tte  formål af

Myndigheden. Denne uddannelse

skal  omfatte mindst  4

indflyvninger . Uddannelse  og

procedurer,  som er

typespecif ikke,  skal  øves  i

f lyvemaskinen.

(6) Den første kategori  I I-  og  I I I-

uddannelse skal mindst  omfatte

følgende øvelser:

(i) indflyvning ved anvendelse

af de  relevante

flyvestyringssys temer ,

autopiloter  og

styringssystemer, der er

instal le re t i  f l yvemaskinen,

ved den relevante

beslutningshøjd e  og inkl usive

overgangen ti l  visuel f l yvning

og landing,

(i i) indflyvning med al le motorer

i drift ved  anvendelse af de

relevante

flyvestyringssys temer ,

autopiloter  og

styringssystemer, der er

instal le re t i  f l yvemaskinen,

ned ti l  den relevante

beslutningshøjde  efterfulgt

af overskydning, alt uden

ekstern  visuel reference,

(i i i) indflyvninger  ved anvendelse

af automatiske

flyvesys temer,  hvor dette er

relevant, for  at opnå

automatisk  f lare, l anding  og

udrulning og

(iv) normal betjening  af det

gældende system både med

og uden opnåelse af visuelle

referencer  ved

beslutningshøjde .

(7) Uddannelsens efterfølgende

faser  skal mindst omfatte:

(i) indflyvninger  med motorsvigt

på  forskell ige t r in  af

indflyvningen,

(i i) indflyvninger  med fe j l  i

krit isk  udstyr  (f.eks.

elektriske  systemer ,

automatiske f l yvesystemer,

ground-  og/el ler  luftbårne

ILS/MLS-systemer og

statusmonitorer),

(i i i) indflyvninger , hvor  fej l  i  det

automatiske f l yveudstyr  ved

lav  højde  kræver enten

(A) ti lbagevenden ti l

manuel f lyvning ti l

styring  af  f lare ,

landing og

udrulning el ler

overskydning el ler

(B) ti lbagevenden ti l

manuel f lyvning

eller en

nedgraderet

automatisk  t i lstand

for a t styre

overskydninger  fra,

ved el ler  under

beslutningshøjde

inklusive dem, der

måtte resultere  i

landing på

landingsbanen,

(iv) fej l  i  systemerne, som vi l

resultere  i for s tor  afvigelse

fra local iser  og/el le r

gl idevinkel både over og

under beslutningshøjden

under de visuelle

mindsteforhold , der  er

godkendt  for operationen.

Endvidere skal  overgangen

ti l  manuel landing  indøves,

hvis  e t head-up display

udgør  en  nedgraderet  modus

for det  automatiske system,

eller hvis head-up displayet
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udgør  den eneste  f lare-

modus, og

(v) fej l  og  procedurer,  der er

specif ikke  for den

pågældende

flyvemaskinetype el ler -

variant.

(8) Uddannelsesprogrammet skal

give øvelse  i at håndtere fej l ,

som kræver t i lbagevenden ti l

højere minima.

(9) Uddannelsesprogrammet skal

omfatte betjening af

flyvemaskinen,  hvis fej len  under

en fe j lpassiv  kategori II I-

indflyvning er  årsag ti l ,  at

autopiloten frakobles ved el le r

under beslutningshøjde, når den

sidst rappor terede RVR er 300 m

eller mindre .

(10) Hvis  der  udføres start  ved en

RVR på 400 m og derunder , skal

der  iværksættes  uddannelse,

som dækker  sys temfejl  og

motorsvigt,  der  medfører  såvel

startfor tsættelser som

startafbrydelser.

(d) Krav  ti l  omskoling  i udførelse

af start  ved dårl ig sig tbarhed og

kategori I I- og  I II -operationer .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

hver t f lyvebesætningsmedlem

fuldfører følgende uddannelse  i

procedurer  ved dårl ig sig tbarhed,  hvis

der  konverteres t i l  en  ny  type el ler

variant af en flyvemaskine , hvor der

vi l  bl ive  udført  start  ved dårl ig

sigtbarhed og kategori II-  og II I-

operationer.  Kravene ti l

f lyvebesætningsmedlemmernes

erfaring  vedrørende fuldførelsen  af et

afkor te t kursus  er beskrevet i

underpunkt (a)(2) og  (a)(3)  ovenfor:

(1) Teoriuddannelse.  De  relevante

krav,  som er foreskrevet  i

ovenstående underpunkt  (b),

under hensyn ti l  det  pågældende

flyvebesætningsmedlems

kategori I I- og  kategori II I-

uddannelse og -erfaring.

(2) Simulatoruddannelse  og/el ler

f lyveuddannelse.

(i) Mindst  8 indflyvninger

og/elle r landinger i en

simulator, der er  godkendt t i l

formåle t.

(i i) Såfremt  der  ikke er en

typespecif ik simula tor t i l

rådighed, kræves der mindst

3 indflyvninger  i

f lyvemaskinen,  herunder

mindst  1  overskydning.

(i i i) Relevant  yderl igere

uddannelse,  såfremt  der

kræves specialuds tyr  såsom

head-up displays  el ler

synsforstærkende udstyr.

(3) Flyvebesætningens

kvalif ika tioner.  Kravene ti l

f lyvebesætningens kvalif ikationer

er specif ikke  for

luftfartsforetagendet  og for  den

type af  f lyvemaskine,  der

opereres.

(i) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at hvert

f lyvebesætningsmedlem

fuldfører en kontrol  forud for

udførelsen  af  kategori II-

el ler I II-operationer .

(i i) Den i underpunkt (i) ovenfor

foreskrevne kontrol kan

erstattes af en

velgennemført simula tor-

og/el le r f lyveuddannelse som

foreskrevet i  underpunkt

(d)(2) ovenfor .

(4) Ruteflyvning  under  t i lsyn.

Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at hvert f l yvebesætningsmedlem

gennemfører  følgende

ruteflyvning  under t i lsyn:

(i) for kategori II,  når  der
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kræves manuel landing,

mindst  3  landinger  fra

frakoblingen af  autopiloten,

(i i) for kategori II I mindst 3

automatiske landinger,  dog

kræves der kun 1  automatisk

landing, når den i

ovenstående underpunkt

(d)(2) krævede uddannelse

er gennemført  i  fuld

flyvesimulator,  der  kan

anvendes ti l  nul-

f lyvetidsuddannelse.

(e) Type- og

luftfartø jscheferfaring.  Forud for

påbegyndelse  af kategori I I-/ II I-

operationer gælder følgende

yderl igere krav  for luftfar tøjschefer

el ler pi loter,  t i l  hvem udførelsen af

flyvningen er  uddelegeret,  og for

hvem flyvemaskinetypen er  ny:

(1) 50 timer  el le r 20  sektorer  på den

pågældende type inklusive

ruteflyvning  under t i lsyn , og

(2) der  skal  lægges  100 m ti l  de

gældende minima fo r  kategori II-

el ler kategori II I-RVR,

medmindre  den pågældende

tidl igere  er  blevet kval if iceret  t i l

ka tegori I I- el ler  I I I-operationer

hos et  luftfartsforetagende,

indti l  der på  den pågældende

type er opnået  i alt 100 timer

eller 40  sektorer  inklusive

ruteflyvning  under t i lsyn .

(3) Myndigheden kan godkende en

nedsættelse  af ovennævnte  krav

ti l  luftfar tøjscheferfaring  for

flyvebesætningsmedlemmer,  som

har  ka tegori I I- el ler  kategori

II I- luftfartø jscheferfaring.

(f) Start  ved  dårl ig  sigtbarhed

med en RVR på  under  150/200 m

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at der gennemføres  følgende

uddannelse,  inden der gives

ti l ladelse t i l  at  udføre  start med

en RVR på  under 150 m (under

200 m for  f lyvemaskiner  i

ka tegori D):

(i) normal start  under de

godkendte RVR-

mindsteforhold ,

(i i) start  under de  godkendte

RVR-mindsteforhold  med en
motor  ude af drift mellem V 1
og V2 el ler  så  hur tigt,  som

sikkerhedshensynene ti l lader

det , og

(i i i) start  under de  godkendte

RVR-mindsteforhold  med en
motor  ude af drift før V 1,

som resulterer  i  en

startafbrydelse.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at uddannelsen,  som kræves

ifølge ovenstående underpunkt

(1), gennemføres  i en  godkendt

simulator. Denne uddannelse

skal  omfatte anvendelse  af

eventuelle specialp rocedurer  og

–udstyr. Hvis der  ikke forefindes

en godkendt  simulator,  kan

Myndigheden godkende, at

denne uddannelse f inder s ted i

en  f lyvemaskine  uden kravet om

RVR-mindsteforhold  (se  bi lag  1

ti l  OPS 1.965).

(3) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at et  f lyvebesætningsmedlem har

gennemført en afprøvning,  før

den pågældende udfører  start

ved dårl ig sigtbarhed med en

RVR på under 150 m (under  200

m for f lyvemaskiner i kategori

D), hvis dette er relevant.

Afprøvningen kan kun erstat tes

af en  vel l ykket gennemførelse af

den simula tor-  og/el ler

f lyveuddannelse, som foreskrives

i underpunkt  (f)(1), ved den

første  omskoling ti l  en

flyvemaskinetype.
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(g) Periodisk  f lyvetræning og

afprøvning – operationer  ved dårl ig

sigtbarhed

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at pi lotens  viden og evne ti l  a t

udføre  de opgaver,  der er

forbundet med den bestemte

operationskategori,  hvorti l  han

er godkendt, afprøves  i

forbindelse med den normale

periodiske  f lyvet ræning og

luftfartsforetagendets  afprøvning

af duelighed.  Det  k rævede antal

indflyvninger  inden for  den

gyldighedsperiode , som

luftfartsforetagendets

duelighedskontrol har (som

foreskrevet i  OPS 1.965(b)),  skal

være mindst 3,  hvoraf 1 kan

erstattes af en indflyvning og

landing i f l yvemaskinen ved

anvendelse  af godkendte

kategori I I- og  I II -procedurer.

Der skal  f lyves  én  overskydning

under udførelsen  af

luftfartsforetagendets

duelighedsafprøvning. Hvis

luftfartsforetagendet  e r

godkendt  t i l  at udføre start  med

en RVR på  under 150/200 m,

skal  der  under  udførelsen af

luftfartsforetagendets

duelighedsafprøvning flyves

mindst  én  LVTO ifølge  de laveste

gældende minima.

(2) Ved kategori II I-operationer  skal

luftfartsforetagendet  anvende en

flyvesimulator,  der  e r go dkendt

ti l  kategori  I II -uddannelse.

(3) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at der ved kategori II I-

operationer på flyvemaskiner

med et fej lpassivt

f lyvestyringssys tem fuldføres en

overskydning mindst  én  gang i

perioden,  hvor

luftfartsforetagendet  udfører 3

på hinanden følgende

duelighedsafprøvninger , som

følge af en fej l  i  autopiloten  ved

eller under  beslu tningshø jde,

hvor den sidst  rapporterede RVR

var  300 m eller  derunder.

(4) Myndigheden kan godkende

periodisk  træning i og  afprøvning

af ka tegori II - og  LVTO-

operationer i  en

flyvemaskinetype, hvis der  ikke

er en godkendt  simulator t i l

rådighed.

Note: Aktualiteten  af LVTO og

kategori I I/I II  på grundlag af

automatiske indflyvninger

og/elle r automatiske

landinger  fas tholdes  via

regelmæssig uddannelse  og

kontrol  som foreskrevet  i

det te  punkt.

Bilag  1  t i l  OPS 1.455

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed
– operationelle procedurer

(a) Generelt.  Operationer  ved

dårl ig  sigtbarhed omfatter:

(1) manuel start  (med el le r uden

elektroniske  styringssystemer),

(2) autokoblet  indflyvning  ti l  under

DH med manuel f lare,  landing  og

udrulning,

(3) autokoblet  indflyvning  efterfulgt

af automatisk  f lare, automatisk

landing og manuel  udrulning  og

(4) autokoblet  indflyvning  efterfulgt

af automatisk  f lare, automatisk

landing og automatisk udrulning,

hvor den gældende RVR er  under  400

m.

Note 1:  Der kan anvendes  et

hybridsystem sammen med

hver  af  disse

operationsformer.

Note 2:  Andre  former for

styringssystemer og displays

kan certif iceres  og

godkendes.
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(b) Procedurer  og operationelle

instruk tioner

(1) De givne  procedurers  og

instruk tioners  præcise art  og

omfang afhænger  af det

anvendte luftbårne udstyr og af

de  cockpitprocedurer, der følges.

Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen klar t definere

flyvebesætningsmedlemmernes

opgaver  under s tar t, indflyvning,

flare,  udrulning  og overskydning.

Der skal  lægges særlig vægt  på

flyvebesætningens ansvar under

overgang fra  ikke-visuelle

forhold  t i l  visuelle  forhold  og  på

de procedurer,  der  skal anvendes

ved forringet sig tbarhed,  el l er

hvis  der  opstår  fe j l .  Der skal

lægges særlig  vægt på

fordelingen af cockpitopgaver for

at si kre, at  a rbejdsbyrden for

den pi lot,  der  træffer

beslutningen om at  lande el le r

udføre  en overskydning,  t i l lader

ham at hel l ige  sig  overvågningen

og beslutningsprocessen.

(2) Luftfartsforetagendet  skal

udførl ig t beskrive  de

operationelle procedurer og

instruk tioner  i d riftshåndbogen.

Ins truktionerne  skal være

forenelige med de

begrænsninger og obligatoriske

procedurer,  som er indeholdt  i

f lyvehåndbogen,  og  skal  især

dække følgende emner:

(i) afprøvning af, at

f lyvemaskinens udstyr

fungerer  t i l fredssti l lende,

både før  afgang og under

flyvning,

(i i) virkningen for  minima som

følge af ændringer  i

jordinstal lationernes  og det

luftbårne  udstyrs  t i lstand,

(i i i) procedurer  for s tar t,

indflyvning, f la re,  landing,

udrulning og overskydning,

(iv) procedurerne, som skal

følges i  t i l fælde af fe j l ,

advarsler  og  andre i kke-

normale  situationer,

(v) den krævede visuelle

minimumsreference,

(vi) betydningen af korrekt

siddende sti l l ing  og

øjenhø jde,

(vi i) foranstaltninger,  som kan

blive  nødvendige  som følge

af en  forringelse  af  den

visuelle  reference ,

(vi i i) fordelingen af besætningens

pligter ved gennemførelse  af

procedurerne ifølge

underpunkt (i) t i l  ( iv) og  (vi)

ovenfor  for  at  give

luftfartø jschefen mulighed

for primært  at  hel l ige sig

overvågning og

beslutningstagning,

(ix) kravet  om,  a t al le  hø j dekald

under 200 ft skal bygge på

radiohø jdemåleren, og  om,

at én pi lot for tsa t skal

overvåge flyvemaskinens

instrumenter,  indti l

landingen er  fuldført,

(x) kravet  om,  a t det local iser-

følsomme område skal

beskyttes,

(xi) brugen af  oplysninger  om

vindhastighed, vindvariation,

turbulens , forurening af

landingsbanen og brugen af

flere RVR-vurderinger,

(xi i) procedurerne, der skal

anvendes ved

øvelsesindflyvninger  og -

landinger  på  landingsbaner,

hvor de fuldstændige

procedurer  for kategori I I-

el ler kategori II I-

f lyvepladser i kke  er

gældende,
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(xi i i) de  operationelle

begrænsninger som følge af

luftdygtighedscertif icering og

(xiv) oplysninger om den

maksimalt t i l ladte  afvigelse

fra ILS-glidebanen og/el ler

local iseren.
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Bilag  1  t i l  OPS 1.465

Minimumssigtbarhed ved VFR-operationer

Luft rumsklasse B C D E F G

Over  900 m (3000 ft) AMSL
eller over  300 m (1000 ft) over
terræn afhængigt  af,  hvad der
er hø jes t

Ved og under 900 m
(3000 ft) AMSL el ler 300
m (1000 ft)  over terræn
afhængigt  af,  hvad der  er
højest

Afstand fra  sky Fri af sky 1500 m horisontalt  300m (1000 ft)
vertikalt

Fri af sky  og med
overfladen inden for
synsvidde

Flyvesigtbarhed 8 km ved og over 3050 m (10 000 ft)  AMSL (note  1)  5
km under  3050 m (10 000 ft) AMSL

5 km (note  2)

Note 1: Når  overgangshøjdeniveauet er under  3050 m (10 000 ft) AMSL, skal FL  100

anvendes i s tedet for 10 000 ft.

Note 2: Flyvemaskiner  i kategori A  og B  kan opereres  ved en flyvesigtbarhed ned ti l  3000

m, forudsat  a t den relevante ATS-myndighed ti l lader  anvendelse af en

flyvesigtbarhed på  under  5  km, og forudsat,  a t forholdene er således, at

sandsynligheden for  a t møde anden t rafik  er lav , og IAS er  140 kt  el le r lavere.
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SUBPART F

PRÆSTATION GENERELT

OPS 1.470

Anvendelsesområde

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l ermotorede flyvemaskiner ,

som drives af turbopropmotorer,  og

som har  en  maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på mere  end 9

sæder el ler  en  maksimal startmasse

på over  5700 kg,  samt al le

flermotorede flyvemaskiner med

turbojetmotorer  opereres i

overensstemmelse  med Subpart  G

(præstationsklasse A).

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at propeldrevne flyvemaskiner

med en maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på 9 el ler

færre  sæder  og en maksimal

startmasse på  5700 kg  el le r derunder,

opereres  i overensstemmelse  med

Subpar t H (præstationsklasse B).

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskiner, som drives  af

stempelmotorer,  og  som har  en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder el ler  en  maksimal startmasse

på over  5700 kg,  opereres i

overensstemmelse  med Subpart  I

(præstationsklasse C).

(d) I ti lfælde, hvor der ikke
kan udvises fuld
overensstemmelse med
kravene i den relevante
Subpart som følge af særl ige
konstruktionsmæssige
egenskaber (f .eks. overlydsf ly
el ler vandflyvemaskiner), skal
luf tfartsforetagendet anvende
godkendte præstationsnormer,
som sikrer et
sikkerhedsniveau, der svarer til
det niveau, som er angivet i
den relevante Subpart .

(e) Flermotorede fl yvemaskiner,

som er drevet  af  turbopropmotorer,

og som har en maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder og  en  maksimal  startmasse  på

5700 kg  el le r derunder,  kan  af

Myndigheden få  t i l ladelse t i l  at

operere  under  alternative  operative

begrænsninger t i l  begrænsningerne

for præstationsklasse  A,  men disse

må ikke  være mindre  res trik tive end

de relevante krav i  Subpart  H.

(f) Bestemmelserne  i

ovenstående underpunkt  (e)

bortfalder den 1.  apri l  2000.

OPS 1.475

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinens  masse:

(1) ved s tar tens  begyndelse

eller i  t i l fælde af

genplanlægning under

flyvningen

(2) på det  punkt, hvorfra den

reviderede operationelle

flyveplan  er gældende

ikke er  større  end massen,  ved

hvil ken  kravene i  den relevante

Subpar t kan overholdes,  for  den

flyvning, der skal udføres,  under

hensyn ti l  de forventede

reduktioner af massen under

flyveforløbet  og  ti l  den

brændstofudtømning under

flyvning, som kan finde  sted

ifølge det pågældende krav.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at de godkendte

præstationsdata,  som er  indeholdt  i

f lyvehåndbogen,  anvendes  ti l  at

afgøre,  om kravene i  den relevante

Subpar t er overhold t, om nødvendigt

suppleret  med andre  data,  som kan

godkendes af Myndigheden som

foreskrevet i  den pågældende

Subpar t. Ved anvendelse  af  de

faktorer, som er foreskrevet  i  den
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relevante  Subpart,  kan  der tages

hensyn ti l  eventuelle operationelle

faktorer, som allerede indgår i

f lyvehåndbogens præstationsdata , for

at undgå dobbelt anvendelse  af

faktorer.

(c) Ved opfyldelse  af kravene i

den relevante Subpar t, skal der  tages

behørigt hensyn ti l  f lyvemaskinens

konfiguration,  mil jøforhold  og

bet jening  af systemer , som indvirker

negativ t på  præstationen.

(d) I præstationshenseende kan

en fugtig  start - og landingsbane, som

ikke er  en  græsbane, betragtes som

tør.

OPS 1.0501.480

Terminologi

(a) Ved begreberne,  som

anvendes i Subpart  F,  G,  H, I og  J, og

som ikke er  definere t i  JAR–1,  forstås

følgende:

(1) Acceleration-stop distance ti l

rådighed (ASDA). Længden af

det  disponible  startløb plus

nødstopbanens længde,  hvis den

relevante  Myndighed har

angivet,  at en sådan

nødstopbane er  t i l  rådighed, og

hvis  denne nødstopbane er i

stand ti l  at bære flyvemaskinens

masse  under de  fremherskende

operationelle forhold.

(2) Forurenet  sta rt-  og

landingsbane.  En start - og

landingsbane anses for  a t være

forurenet,  når  mere end 25% af

banens  overflade (uanset  om

det te  forekommer i  afgrænsede

områder  el ler e j) inden for  den

længde og bredde, som kræves,

er dækket af følgende:

(i) overfladevand, som er  mere

end 3 mm (0 ,125 in)  dyb,

el ler s jap  el ler løs  sne,  som

svarer  t i l  mere end 3  mm

(0,125 in)  vand,

(i i) sne , der  er sammenpresset

ti l  en fast masse,  som er

modstandsdygtig  over for

yderl igere komprimering , og

som vil hænge sammen el ler

brydes i klumper,  hvis  den

samles  op (sammenpresset

sne),  el ler

(i i i) is, herunder våd is.

(3) Fugtig  start-  og landingsbane.

En start - og landingsbane

bet ragtes som fugtig, hvis

overfladen ikke  er  tør, og  hvis

fugten på  banen ikke giver den

et skinnende udseende.

(4) Tør s tart-  og  landingsbane.  En

tør start - og  landingsbane er  en

bane, som hverken er våd el ler

forurenet.  Den omfatter de

belagte  start-  og  landingsbaner,

som er specielt  konstrueret  med

ri l ler el l er porøs  belægning, og

som vedligeholdes  på  en  sådan

måde,  a t banen sik rer  en

”effekti vt  tør ” bremsning, også

når  der  er fugt  t i l  s tede .

(5) Landingsdistance ti l  rådighed

(LDA) . Længden af den

landingsbane,  som den relevante

Myndighed har  angivet er  t i l

rådighed, og  som er  egnet t i l

ground-løbet for  en

flyvemaskine,  som lander.

(6) Maksimal godkendt

passagersædekonfiguration.  Den

maksimale

passagersædekapacite t i  den

enkelte  f lyvemaskine,  eksklusive

pilotsæder  el ler cockpitsæder og

sæder t i l  kabinebesætning,

afhængigt  af,  hvad der  er

relevant, som anvendes af

luftfartsforetagendet,  som er

godkendt  af  Myndigheden,  og

som er angivet  i

f lyvehåndbogen.
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(7) Startdistance  ti l  rådighed

(TODA).  Længden af det

startløb,  der er  t i l  rådighed, plus

længden af den clearway,  der  e r

ti l  rådighed.

(8) Startmasse . Ved flyvemaskinens

startmasse fors tås  dens masse

inklusive alt materiel og samtlige

personer,  som befordres  ved

påbegyndelsen af startløbet.

(9) Startløb  ti l  rådighed (TORA) .

Længden af  den star tbane,  som

vedkommende Myndighed har

angivet  e r t i l  rådighed,  og  som

er egnet  t i l  ground-løbet for  en

flyvemaskine,  som starter.

(10) Våd start-  og landingsbane.  En

start - og landingsbane anses  for

at være våd,  hvis b anens

overflade  er  dækket  af  vand

eller l ignende,  når  mængden er

mindre end angivet  i

ovenstående underpunkt  (a)(2),

el ler når der er  t i lstrækkelig  fugt

på  start-  og landingsbanen ti l  a t

forårsage, at  banen fremstår

reflekterende, men uden at  have

væsentl ige områder  med

overfladevand.

(b) Betydningen af betegnelserne

‘acceleration-stop distance ’,

‘startdistance’, ‘sta rtløb ’,

‘nettos tar tf lyvebane’,  ‘net toflyvebane

under f l yvning med en motor  ude af

drift ’  og ‘net toflyvebane under

flyvning med to motorer ude af  drift ’

defineres for  den pågældende

flyvemaskine  i de  luftdygtighedskrav,

hvorunder f lyvemaskinen er

cer tif iceret,  el l er som angivet  af

Myndigheden, hvis Myndigheden er af

den opfattelse,  at den pågældende

definit ion  er  uti lstrækkelig  t i l  at

udvise  overholdelse af de

operationelle

præstationsbegrænsninger.
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SUBPART G

PRÆSTATIONSKLASSE A

OPS 1.485

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  skal for

at fastslå , at  kravene  i  denne Subpart

er overhold t, si kre, at  de  godkendte

præstationsdata  i f lyvehåndbogen om

nødvendig t suppleres  med andre

data,  som kan godkendes af

Myndigheden, hvis de  godkendte

præstationsdata  i f lyvehåndbogen er

uti lstrækkelige  med hensyn ti l

elementer såsom:

(1) redegørelse  for ugunstige

operationelle forhold,  som med

rimelighed kan forventes,  såsom

start  og landing på  forurenede

start - og landingsbaner og

(2) hensyntagen ti l  motorsvigt  i  al le

faser  af  f lyvningen.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at der for  en  situation  med

våde og forurenede start - og

landingsbaner  anvendes

præstationsdata,  som er  fas tsat  i

overensstemmelse  med JAR 25 X

1591 el ler t i lsvarende,  og som kan

godkendes af Myndigheden.

OPS 1.490

Start

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at s tar tmassen ikke  overstiger

den maksimale s tar tmasse,  der  er

angivet  i  f lyvehåndbogen for

trykhøjden og den omgivende

temperatur  på den flyveplads,  hvorfra

starten skal udføres.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

overholde følgende krav ved

fastsættelse af den maksimalt t i l ladte

startmasse:

(1) Acceleration-stop distancen må

ikke være større  end den

accelera tion-stop distance,  der

er t i l  rådighed,

(2) startdistancen må ikke være

større  end den startdistance,  der

er t i l  rådighed,  og clearway-

distancen må ikke  være s tørre

end halvdelen af det startløb,

der  er t i l  rådighed,

(3) startløbet må ikke  være s tørre

end det s ta rtløb , der  er t i l

rådighed,

(4) overholdelsen af dette punkt

skal  påvises ved at anvende en

enkelt værdi fo r V 1  for den

afbrudte  og fortsat te  start,  og

(5) på  en  våd el ler  foru renet

startbane må startmassen ikke

være større end den s tar tmasse,

der  er t i l ladt  for s tar t på  en  tør

startbane under  de samme

forhold .

(c) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overenss temmelse

med ovenstående underpunkt (b)

tage følgende i betragtning:

(1) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(2) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen,

(3) start - og landingsbanens

overfladeti lstand og -type,

(4) startbanens hældning  i

startretningen,

(5) ikke over  50% af den

rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke

under 150% af den rapporterede

medvindskomponent,  og

(6) det  eventuelle tab af

startbanelængde som følge af

opretning af f lyvemaskinen

inden start.
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OPS 1.495

Hindringsfr ihed ved start

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at nettostartf lyvebanen er  fr i  af

al le hindringer med en verti kal

distance  på mindst 35 ft  el ler med en

horisontal distance på mindst 90 m

plus  0·125 x  D, hvor  D er den

horisontale  distance, som

flyvemaskinen har t i lbagelagt fra

slutningen af den startdistance,  der

er t i l  rådighed,  el ler fra slutningen af

startdistancen,  hvis  der er  planlagt

en  dre jning  før  afslu tningen af den

startdistance , der  er t i l  rådighed.  For

flyvemaskiner  med e t vingefang på

under 60 m kan der  anvendes  en

horisontal hindringsfrihed på

halvdelen  af  f lyvemaskinens

vingefang plus 60 m plus 0,125 x  D.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a)  tage

følgende i  betragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen og

(4) ikke over  50% af den

rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke

under 150% af den rapporterede

medvindskomponent.

(c) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a):

(1) ændring af beholden kurs  e r i kke

ti l ladt fø r det punkt,  hvor

nettostartf l yvebanen har  nået  en

højde, der er  l ig med halvdelen

af vingefanget,  men ikke  mindre

end 50 ft over niveauet for

afslutningen af  det  sta rtløb , der

er t i l  rådighed.  Derefter antages

det  op ti l  en  hø jde  på 400 ft,  a t

f lyvemaskinen ikke  krænges

mere end 15°.  For en hø jde over

400 f t kan  der  planlægges  med

krængningsvinkler, som er  større

end 15°,  men ikke over 25°,

(2) enhver del  af  den

nettostartf l yvebane, hvori

f lyvemaskinen krænges mere

end 15°,  skal være fri for  al le

hindringer inden for  de

horisontale  distancer,  der er

angivet  i  underpunkt (a), (d) og

(e) t i l  de tte punkt,  med en

vertikal distance  på mindst 50

ft,

(3) luftfartsforetagendet  skal gøre

brug af særlige procedurer , som

kræver Myndighedens

godkendelse,  for at  anvende

større  krængningsvinkler, som

ikke må være større end 20°

mellem 200 ft  og  400 ft  el ler

ikke s tørre end 30°  over 400 ft

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.495(c)  (3)),

og

(4) der  skal  tages t i lstrækkeligt

hensyn ti l  krængningsvinklens

virkning  på

operationshastigheder og

flyvebane inklusive  de

distanceinkrementer, der er

resultatet  af øgede

operationshastigheder.

(d) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i

de  t i l fælde, hvor  den planlagte

flyvebane ikke kræver ændringer  af

beholden kurs på mere end 15° ,  tager

hensyn ti l  de hindringer, som har en

lateral afstand på mere end:

(1) 300 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l

at opretholde  den krævede

navigationsnøjagtighed gennem

det  område, hvor planet  for

hindringsfrihed skal  være

beregnet  (obstacle
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accountabil ity area) , el ler

(2) 600 m for  f lyvninger  under al le

andre forhold.

(e) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i

de  t i l fælde, hvor  den planlagte

flyvebane kræver ændringer af

beholden kurs på mere end 15° ,  tager

hensyn ti l  de hindringer, som har en

lateral afstand på mere end:

(1) 600 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l

at opretholde  den krævede

navigationsnøjagtighed gennem

det  område, hvor planet  for

hindringsfrihed skal  være

beregnet,  el ler

(2) 900 m for  f lyvninger  under al le

andre forhold.

(f) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde beredskabsprocedurer  for

at opfylde kravene i OPS 1.495 og for

at si kre en sikker  rute , hvor

hindringer undgås , samt  for at  gøre

det  muligt  for f l yvemaskinen enten at

overholde en-route-kr avene i OPS

1.500 el ler  at  lande enten på

afgangsflyvepladsen el ler på  en

alternativ  startf l yveplads .

OPS 1.500

En route – en motor ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at de data  for en-route-

nettoflyvebanen med en motor  ude af

drift, som er angive t i

f lyvehåndbogen for  de  ve jrforhold,

der  forventes  t i l  f lyvningen,

overholder enten  underpunkt (b) el ler

(c) på  al le  punkter langs ruten.

Net toflyvebanen skal have en  posit iv

gradient  ved 1500 ft  over  den

flyveplads,  hvor landingen antages  a t

f inde  sted  efter  motorsvigt.  Under

ve jrforhold , som kræver brug af

afisningssystemer , skal  der  tages

hensyn ti l  den virkning,  som brugen

af disse har på nettoflyvebanen.

(b) Net toflyvebanens gradient

skal  være posit iv  ved mindst 1000 ft

over alt te rræn og al le  forhindringer

langs ruten inden for  9,3 km (5 nm)

på hver side  af den planlagte

beholdne kurs.

(c) Net toflyvebanen skal t i l lade,

at f l yvemaskinen kan fortsætte

flyvningen fra  marchhøjden ti l  en

flyveplads,  hvor der  kan udføres en

landing i overensstemmelse med OPS

1.515 el ler  1.520,  afhængigt  af,  efter

hvad der  er relevant,  idet

nettoflyvebanen verti kalt  skal  gå fr i

af alt terræn og al le  forhindringer

langs ruten med mindst  2000 ft inden

for 9,3  km (5 nm) på begge sider af

den planlagte beholdne kurs  i

overensstemmelse  med nedenstående

underpunkt (1)  t i l  (4):

(1) motoren antages  af  svigte på

det  mest  krit iske punkt  langs

ruten ,

(2) vindens  indvirkning på

flyvebanen tages  i betragtning,

(3) brændstofudtømning under

flyvning er  t i l ladt  i  de t omfang,

det  sker i  overenss temmelse

med behovet for  a t nå frem ti l

lufthavnen med de  k rævede

brændstofreserver, og  såfremt

der  anvendes en  sikker

procedure,  og

(4) den fl yveplads, hvor

flyvemaskinen antages at  lande

efter  motorsvigt,  skal  opfylde

følgende kriterie r:

(i) kravene ti l  præstation  ved

den forventede

landingsmasse  skal

opfyldes,  og

(i i) ve jrrappor ter  el ler –

udsigter el ler  en  given

kombination heraf  samt
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rapporter  om

flyvepladsforhold  skal

indicere, at  der  kan

fuldføres  en  sikker landing

på det  beregnede

landingstidspunkt.

(d) Ved påvisning  af

overholdelse  af OPS 1.500 skal

luftfartsforetagendet  øge

breddemarginerne  i ovenstående

underpunkt (b) og (c) t i l  18,5 km (10

nm), såfremt

navigationsnøjagtigheden ikke

overholder dækningsgraden på 95%.

OPS 1.505

En-route – flyvemaskiner med tre
eller flere motorer , hvoraf to er

ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at en fl yvemaskine med tre

el ler f l ere  motorer aldrig på  noget

punkt langs  den planlagte beholdne

kurs er længere  væk end 90 minutter

– beregnet  ved langdistancemarchfar t

med al le motorer i  drift  ved

standardtemperatur i  vindsti l le  -  fra

en flyveplads,  hvor

præstationskr avene,  som finder

anvendelse  på den forventede

landingsmasse,  kan opfyldes,

medmindre  det  e r i  overe nsstemmelse

med nedenstående underpunkt (b) t i l

(f).

(b) Dataene for nettoflyvebanen

under f l yvning med to motorer  ude af

drift skal  t i l lade fl yvemaskinen a t

fortsætte  f lyvningen under de

forventede ve jrforhold  fra  det  punkt,

hvor to motorer  antages  a t svigte

samtidigt,  t i l  en  f lyveplads,  hvor  det

er muligt  at l ande og standse

fuldstændigt  ved anvendelse  af  den

foreskrevne procedure  for en landing

med to  motorer ude af  drift.

Net toflyvebanen skal ver tikalt gå  fr i

af alt terræn og al le  forhindringer

langs ruten med mindst  2000 ft  inden

for 9,3  km (5 nm) på hver  side af den

planlagte  beholdne kurs.  Ved hø jder

og under  ve jrforhold,  som kræver

brug af afisningssystemer, skal der

tages  hensyn ti l  den virkning , som

brugen af  disse har på

nettoflyvebanedataene. Hvis

navigationsnøjagtigheden ikke

overholder dækningsgraden på 95%,

skal  luftfa rtsforetagendet øge den

ovenfor  anfør te  breddemargin t i l  18,5

km (10 nm).

(c) De to  motorer antages at

svigte på det mest  krit iske punkt  af

den del af ruten , hvor f l yvemaskinen

– beregnet  ved langdistancemarchfar t

med al le motorer i  drift  ved

standardtemperatur i  vindsti l le  -  er

mere end 90 minut ter  fra  en

flyveplads,  hvor præstationskravene,

som finder  anvendelse  på den

forventede landingsmasse,  kan

opfyldes.

(d) Net toflyvebanen skal have en

posit iv  gradient  ved 1500 ft over  den

flyveplads,  hvor landingen antages  a t

bl ive  udfør t, efter at  to  motorer har

svigtet.

(e) Brændstofudtømning under

flyvning er  t i l ladt  i  de t omfang,  det

sker i overenss temmelse med behovet

for a t nå  frem ti l  lufthavnen med de

krævede brændstofreserver,  og

såfremt der  anvendes en sikker

procedure.

(f) Flyvemaskinens forventede

masse  på  det  t idspunkt,  hvor de  to

motorer antages at  svigte, må ikke

være lavere  end den masse,  der  vi l le

omfatte t i lstrækkeligt  brændstof t i l  at

fortsætte  t i l  en  f lyveplads,  hvor

landingen antages udført,  og ti l  at

ankomme ti l  den pågældende

flyveplads  i mindst  1500 ft direkte

over landingsområdet  og derefter  t i l

at f l yve  i niveau i 15  minutter.

OPS 1.510

Landing –
destinationsflyvepladser og
alternative flyvepladser
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(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at den landingsmasse,  der  er

fastsa t for  f lyvemaskinen i henhold t i l

OPS 1.475(a) , i kke overstiger den

maksimale  landingsmasse,  som er

angivet  for den højde og omgivende

temperatur,  der  forventes på det

beregnede tidspunkt  for landing  på

destinationsfl yvepladsen og på den

alternative  f lyveplads.

(b) Ved inst rumentindflyvninger

med beslutningshø jder  på  under  200

ft skal luftfartsforetagendet

verif icere, at  f lyvemaskinens

indflyvningsmasse  under  hensyn ti l

startmassen og det brændstof,  der

forventes  forbrugt  under  f lyvningen,

ti l lader  en  stigegradient  ved

overskydning -  med den krit iske

motor  ude af drift og med den

hastighed og konfiguration, der

anvendes ved overskydning - på

mindst  2,5% eller den publicerede

gradient,  afhængigt  af,  hvi l k en  der er

størst.  Anvendelse  af  en  alternativ

metode skal  godkendes  af

Myndigheden.

OPS 1.515

Landing – tørre landingsbaner

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at den landingsmasse,  der  er

fastsa t for  f lyvemaskinen i

overensstemmelse  med OPS 1.475(a)

for det  forventede tidspunkt  for

landing på  destina tionsfl yvepladsen

eller på en given alternativ

flyveplads,  muliggør landing med

fuldstændig  standsning  fra  50 ft  over

tærsklen:

(1) for f lyvemaskiner med

turbojetmotorer  inden for 60%

af den landingsdistance,  der  er

ti l  rådighed,

(2) for f lyvemaskiner med

turbopropmotorer  inden for 70%

af den landingsdistance,  der  er

ti l  rådighed,

(3) Myndigheden kan for procedurer

for stej l  indflyvning  godkende

brug af landingsdistancedata,

der  er multipl iceret  i

overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (a)(1)

og (a)(2),  afhængigt af,  hvad

der  er relevant,  på grundlag af

en  skinbegrænsningshøjde  på

under 50 ft , men ikke  under  35

ft

(4) ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a)(1)

og (a)(2) kan Myndigheden

undtagelsesvist,  hvis

Myndigheden finder  det

godtg jort,  at der e r  e t behov (se

bilag  1),  godkende brug af

procedurer  for

kortbaneoperationer i

overensstemmelse  med bilag  1

og 2 sammen med event uelle

andre supplerende betingelser ,

som Myndigheden finder

nødvendige  for at  sikre et

acceptabelt si kkerhedsniveau i

det  enkelte  t i l fælde.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a)  tage

følgende i  betragtning:

(1) flyvepladsens  højde over

havoverfladen,

(2) ikke mere  end 50% af

modvindskomponenten el ler i kke

under 150% af

medvindskomponenten og

(3) landingsbanens hældning i

landingsre tningen,  hvis d enne er

større  end +/-2%.

(c) Det skal ved påvisning af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) antages:

(1) at f l yvemaskinen skal l ande på

den mest favorable  landingsbane

i vindsti l le,  og

(2) at f l yvemaskinen skal l ande på
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den bane,  der  er  størst

sandsynlighed for at  få  anvist i

bet ragtning af den sandsynlige

vindhastighed og -re tning  og

flyvemaskinens ground handling-

egenskaber  og i betragtning  af

de  øvrige forhold såsom

landingsh jælpemidler  og  terræn.

(d) Såfremt  luftfartsforetagendet

er ude af  stand ti l  a t overholde

ovenstående underpunkt  (c)(1) for en

destinationsfl yveplads med en enkelt

landingsbane,  hvor landingen

afhænger af en  bestemt

vindkomponent,  kan flyvemaskinen

afsendes,  hvis der angives  2

alternative  f lyvepladser, som

muliggør fuld  overholdelse af

underpunkt (a), (b) og  (c).

Luftfartø jschefen skal før

påbegyndelse  af indflyvning  ti l

landing på  en  destina tionsflyveplads

sikre  sig,  a t l andingen kan udføres  i

fuld overenss temmelse med OPS

1.510 og underpunkt  (a)  og  (b).

(e) Hvis  luftfa rtsforetagendet er

ude af s tand ti l  at  overholde

ovenstående underpunkt  (c)(2) for

destinationsfl yvepladsen,  kan

flyvemaskinen afsendes , hvis der

angives  en alternativ f l yveplads, som

muliggør fuld  overholdelse af

underpunkt (a), (b) og  (c).

OPS 1.520

Landing – våde og forurenede
landingsbaner

(a) Luftfartsforetagendet  skal,

når  de  relevante vej rrapporter el ler  –

udsigter el ler  en  kombination  heraf

indicerer,  at  landingsbanen på det

beregnede ankomst tidspunkt kan

være våd, sikre , at  den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed,

er mindst 115% af den krævede

landingsdistance, som er  fastsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.515.

(b) Luftfartsforetagendet  skal,

når  de  relevante vej rrapporter el ler  –

udsigter el ler  en  kombination  heraf

indicerer,  at  landingsbanen på det

beregnede ankomst tidspunkt kan

være forurenet,  sikre,  at  den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed,

er l ig  med mindst  den

landingsdistance, der er  fastsat  i

overensstemmelse  med ovenstående

underpunkt (a), el ler  mindst  115% af

den landingsdistance,  der  e r fas tsa t i

overensstemmelse  med godkendte

data  for landingsdistancer  på

forurenede landingsbaner  el le r

t i lsvarende,  der er  godkendt  af

Myndigheden, afhængigt  af, hvi lken

der  er størst.

(c) Der kan anvendes  en

landingsdistance på  en  våd

landingsbane,  som er kortere en d den

distance,  der  foreskrives  i

ovenstående underpunkt  (a),  men

ikke kor tere  end den distance, der

foreskrives i  OPS 1 .550(a),  såfremt

flyvehåndbogen indeholder  specif ikke

supplerende oplysninger  om

landingsdistancer på våde

landingsbaner.

(d) Der kan på en særligt

behandlet  forurenet  landingsbane

anvendes en landingsdistance,  som er

kortere end den distance , der

foreskrives i  underpunkt  (b),  men

ikke kor tere  end den distance, som

foreskrives i  OPS 1 .515(a),  såfremt

flyvehåndbogen indeholder  specif ikke

supplerende oplysninger  om

landingsdistancer på forurenede

landingsbaner.

(e) Ved påvisning  af

overholdelse  af underpunkt  (b),  (c)

og (d) skal  kriterierne  i OPS 1.515

anvendes i overensstemmelse

hermed,  dog finder  OPS 1.515(a)(1)

og (2) ikke anvendelse  på

ovenstående underpunkt  (b).

Bilag  1  t i l  OPS 1.495(c)(3)

Godkendelse af øgede
krængningsvinkler
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(a) Ved anvendelse af øgede

krængningsvinkler, som kræver

særlig godkendelse,  skal  følgende

kriterier  opfyldes:

(1) Flyvehåndbogen skal indeholde

godkendte data  for  den krævede

øgning af operationshastigheden

samt  data, der gør  det  muligt at

konstruere  f lyvebanen under

hensyn ti l  de øgede

krængningsvinkler og

hastigheder.

(2) Der skal  være visuell e  referencer

ti l  rådighed af hensyn ti l

navigationsnøjagtigheden. Der

skal  for hver  landingsbane

angives  vej rminima og

vindbegrænsninger,  som er

godkendt  af  Myndigheden.

(3) Uddannelse  i overensstemmelse

med OPS 1.975.

Bilag  1  t i l  OPS 1.515(a)(3)

Procedurer for stejl indflyvning

(a) Myndigheden kan godkende,

at der anvendes procedurer for  stej l

indflyvning, som gør  brug af

indflyvningsglidebanevinkler på 4 ,5°

eller derover og

skinbegrænsningshøjder, som er

under 50 ft , men ikke  under  35 f t,

forudsat  a t følgende kriterier

overholdes:

(1) flyvehåndbogen skal angive  den

maksimale  godkendte

indflyvningsglidebanevinkel,

eventuelle andre begrænsninger,

normale  procedurer,  unormale

procedurer  el l er nødprocedurer

for den ste j le indflyvning  samt

ændringer i banelængdedataene,

når  kriterierne for  stej l

indflyvning anvendes,

(2) på  hver f l yvepla ds, hvor  der skal

udføres  procedurer for  stej l

indflyvning, skal der  være et

egnet gl idebanereferencesystem,

der  som minimum omfatter et

system ti l  visuel  visning af

indflyvningsglidebanen,  og

(3) der  skal  angives og godkendes

ve jrminima for hver

landingsbane,  som skal

anvendes ti l  en s te j l  indflyvning.

Følgende skal  tages i

bet ragtning:

(i) hindringsforholdene,

(i i) typen af

gl idebanereferencer og

kursinformation for  banen

såsom visuelle

hjælpesys temer,  MLS,  3D–

NAV, ILS,  LLZ,  VOR, NDB,

(i i i) den minimale visuelle

reference,  der  skal kræves

ved DH og MDA,

(iv) luftbåre t udstyr t i l

rådighed,

(v) pi lotens kvalif ikationer og

særlige  kendskab ti l

f lyvepladsen,

(vi) f lyvehåndbogens

begrænsninger og

procedurer  og

(vi i) kriterier  for overskydning.

Bilag  1  t i l  OPS 1.515(a)(4)

Kortlandinger

(a) Den distance, der anvendes

ti l  beregning af den ti l ladte

landingsmasse,  kan med henblik  på

anvendelsen af OPS 1.  515(a)(4)

bestå  af  den anvendelige  længde af

det  erklærede sikre område plus den

erklærede landingsdistance,  der  er  t i l

rådighed. Myndigheden kan godkende

disse operationer  i overenss temmelse

med følgende kriterier:

(1) Bevis for behovet for
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kortlandinger.  Der  skal forel igge

en klar  offentl ig  interesse  i og

operationel nødvendighed af

operationen enten som følge  af

lufthavnens fjerne beliggenhed

eller som følge  af  fysiske

begrænsninger i forbindelse  med

en forlængelse af

landingsbanen.

(2) Kriterier  for f l yvemaskinen og

operationelle kriterier.

(i) Kortlandinger kan kun

godkendes for

flyvemaskiner , hvor den

vertikale  afstand mellem

pilotens øjenlinje og  l injen

fra hjulenes nederste del -

med flyvemaskinen placeret

på  den normale  gl idebane -

ikke overstiger  3  meter.

(i i) Ved fastsættelse af
operationelle minima
for en flyveplads må
sigtbarheden/RVR ikke
være under 1,5km .

Endv idere skal
vindbegrænsninger
være angivet i
drif tshåndbogen.

( i i i) For disse  operationer skal

pi lotens minimumserfaring,

krav  t i l  uddannelse og

særligt kendskab ti l

f lyvepladsen angives i

driftshåndbogen.

(3) Det antages, at

overflyvningshø jden over  sta rten

af den anvendelige længde af

det  erklærede sikre område er

50 ft.

(4) Yderl igere  k riterier.

Myndigheden kan pålægge

yderl igere betingelser,  som

skønnes  nødvendige for  en

sikker  operation, under  hensyn

ti l  f lyvemaskinetypens

karakterist ika,  orografiske

karakterist ika  i

indflyvningsområdet,

indflyvningsh jælpesystemer t i l

rådighed og ud fra hensynene ti l

overskydning/afbrudt landing.

Disse  yderl igere  betingelser  kan

f.eks . være kravet om et  visuelt

system af VASI/PAPI- typen ti l

visning  af  gl idevinkel.

Bilag  2  t i l  OPS 1.515(a)(4)

Flyvepladskriter ier for
kort landinger

(a) Flyvepladskriterier

(1) Anvendelsen af  det  sikre  område

skal  godkendes  af

lufthavnsmyndigheden.

(2) Den anvendelige  længde af  det

erklærede sikre område i

henhold  t i l  bes temmelserne  i

1.515(a)(4) og  i de tte bi lag  må

ikke overstige  90 meter.

(3) Bredden af det erklærede sikre

område må ikke  være mindre

end to gange landingsbanens

bredde el le r to gange

vingefanget,  afhængigt  af,

hvi l ke t der  er s tørst,  centreret

på  den forlængede

landingsbanes  midterl in je.

(4) Det erklærede sikre område skal

være fri for forhindringer  el le r

fordybninger , som kan bringe  en

flyvemaskine  med for lav

indflyvning ti l  l andingsbanen i

fare,  og det må ikke  være ti l ladt

nogen mobil genstand at befinde

sig på  det  erklærede sikre

område, mens landingsbanen

anvendes ti l  kortlandinger.

(5) Hældningen af det  erklærede

sikre  område må ikke overstige

5% opad el ler 2% nedad i

landingsre tningen.

(6) Med henblik  på  denne

operation  er  det  ikke
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nødvendig t, at  kravet  i  OPS

1.480 (a)(5) t i l  bæ reevne finder

anvendelse  på det erklærede

sikre  område.
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SUBPART H

PRÆSTATIONSKLASSE B

OPS 1.525

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  enmotoret

flyvemaskine:

(1) om nat ten  el le r

(2) under instrumentve jrforhold

undtagen i  henhold t i l  særlige

visuelf lyveregler  (VFR).

Note: Begrænsningerne  for

operation  af  enmotorede

flyvemaskiner  er omfattet

af OPS 1.240(a)(6).

(b) Luftfartsforetagendet  skal

behandle  tomotorede flyvemaskiner,

der  ikke opfylder kravene ti l  st igning

i bi lag  1  t i l  OPS 1.525(b), som

enmotorede flyvemaskiner.

OPS 1.530

Start

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at s tar tmassen ikke  overstiger

den maksimale s tar tmasse,  der  er

angivet  i  f lyvehåndbogen for

trykhøjden og den omgivende

temperatur  på den flyveplads,  hvorfra

starten skal udføres.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at den nominelle  startdistance,

som er angivet  i  f l yvehåndbogen,  ikke

overstiger:

(1) det  startløb,  der er  t i l  rådighed,

når  startdistancen multipl ice res

med en faktor  på  1,25,  el le r

(2) nedenstående punkter,  når  der

er en s topvej  og/el ler  clearway

ti l  rådighed:

(i) det  startløb,  der er  t i l

rådighed,

(i i) den s tar tdistance,  der er  t i l

rådighed, når

startdistancen multipl ice res

med en faktor  på  1,15,  og

(i i i) den acceleration-stop

distance,  der  er  t i l

rådighed, når

startdistancen multipl ice res

med en faktor  på  1,3.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (b) tage

følgende i  betragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen,

(4) startbanens overfladeti lstand og

-type ,

(5) startbanens hældning  i

startretningen og

(6) ikke over  50% af den

rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke

under 150% af den rapporterede

medvindskomponent.

OPS 1.535

Hindringsfr ihed ved start –
flermotorede flyvemaskiner

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at s tar tf lyveb anen for

flyvemaskiner  med to  el ler f le re

motorer som fastsa t i

overensstemmelse  med det te

underpunkt går fr i  af al le hindringer

med en ver tikal margin på mindst  50

ft el ler  med en horisontal  distance på

mindst  90 m plus  0,125 x  D, hvor  D
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er den horisontale distance , som

flyvemaskinen ti lbagelægger fra

slutningen af den startdistance,  der

er t i l  rådighed,  el ler fra slutningen af

startdistancen,  hvis  der er  planlagt

en  dre jning  før  slutningen af den

startdistance  der  e r t i l  rådighed,

medmindre  andet er fastsat  i

nedenstående underpunkt  (b) og  (c).

For flyvemaskiner med et

vingefang på under 60 m kan der

anvendes en hor isontal

hindringsfrihed på halvdelen af

flyvemaskinens vingefang plus 60

m plus 0,125 x D. Det  skal ved

påvisning  af  overholdelse af dette

underpunkt antages:

(1) at s tar tf lyveb anen begynder i en

højde på  50 ft  over  overfladen

ved afslu tningen af den

startdistance , der  kræves i  OPS

1.530(b),  og  slu tter i  en hø jde

på 1500 ft over overfladen,

(2) at f l yvemaskinen ikke krænges ,

før f lyvemaskinen har nået  en

højde på  50 ft  over  overfladen,

og at  k rængningsvinklen

derefter i kke  overstiger 15°,

(3) at der opstår  svigt i  den krit iske

motor  på det punkt  af

startf lyvebanen med al le

motorer i  drift,  hvor det

forventes  a t miste den visuelle

reference med henblik  på at

undgå hindringer ,

(4) at s tar tf lyveb anens gradient  fra

50 ft  t i l  højden for  det  antagede

motorsvigt  e r l ig  med den

gennemsnitl ige gradient med

alle motorer  i  d rift under

stigning  og overgang ti l  en-

route-konfigura tionen

multipl iceret med en fak tor på

0,77,  og

(5) at s tar tf lyveb anens gradient  fra

den hø jde,  der  nås  i

overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (4), t i l

afslutningen af  sta rtf lyvebanen

er l ig  med den s tigegradient en-

route  med en m otor  ude af drift,

der  er vist  i  f lyvehåndbogen.

(b) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i

de  t i l fælde, hvor  den planlagte

flyvebane ikke kræver ændringer  af

beholden kurs på mere end 15° ,  tager

hensyn ti l  de hindringer, som har en

lateral afstand på mere end:

(1) 300 m, hvis f lyvningen udføres

under forhold, der muliggør

navigering  med visuelle

referencer,  el l er hvis der  er

navigationshjælpemidler  t i l

rådighed, som sætter pi loten  i

stand ti l  at opretholde  den

planlagte  f lyvebane med samme

nøjagtighed (se  bi lag 1 t i l  OPS

1.535 (b)(1) & (c)(1)), el ler

(2) 600 m for  f lyvninger  under al le

andre forhold.

(c) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i

de  t i l fælde, hvor  den planlagte

flyvebane kræver ændringer af

beholden kurs på mere end 15° ,  tager

hensyn ti l  de hindringer, som har en

lateral afstand på mere end:

(1) 600 m for  f lyvninger  under

forhold , der  muliggør navigering

med visuelle referencer  (se bi lag

1 ti l  OPS 1.535(b)(1) & (c)(1)),

(2) 900 m for  f lyvninger  under al le

andre forhold.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a),  (b)  og

(c) tage følgende i be tragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,
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(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen og

(4) ikke over  50% af den

rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke

under 150% af den rapporterede

medvindskomponent.

OPS 1.540

En-route – flermotorede
flyvemaskiner

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinen under de

ve jrforhold , der  forventes  for

flyvningen,  og i t i l fælde  af,  a t én

motor  svigter, mens de resterende

motorer fungerer inden for  den

angivne maksimale kontinuerl ige

motorydelse , er i  stand ti l  a t

fortsætte  f lyvningen v ed el le r  over de

relevante  minimumshøjder,  der er

angivet  for si kker  f lyvning i

f lyvehåndbogen,  t i l  et punkt  1000 ft

over en flyveplads,  hvor

præstationskr avene kan opfyldes.

(b) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a):

(1) må flyvemaskinen ikke antages

at f l yve  ved en  højde, der

overstiger  den hø jde,  hvor

stigningshastigheden er l ig  med

300 f t pr. minut  med al le

motorer i  drift  inden for den

angivne maksimale kontinuerl ige

motorydelse , og

(2) den antagede gradient en-route

med én motor ude af  drift  skal

være bruttogradienten for

nedstigning  el ler stigning ,

afhængigt  af,  hvad der  er

relevant, henholdsvis  forhøjet

med en gradient  på 0,5% eller

nedsat med en gradient  på

0,5%.

OPS 1.542

En-route – enmotorede
flyvemaskiner

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinen under de

ve jrforhold , der  forventes  for

flyvningen ,  og i t i l fælde  af  motorsvigt

er i  stand ti l  at  nå  t i l  et  sted,  hvor

der  kan udføres  en  sikker nødlanding.

For landflyvemaskiner  kræves der  et

sted  på  land, medmindre  andet er

godkendt  af  Myndigheden.

(b) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a):

(1) må flyvemaskinen ikke antages

at f l yve  med motoren

fungerende inden for den

angivne maksimale kontinuerl ige

motorydelse  ved en hø jde,  der

overstiger  den hø jde,  hvor

stigningshastigheden er l ig  med

300 f t pr. minut,  og

(2) den antagede gradient en-route

skal  være bruttogradienten for

nedstigning  forhøjet  med en

gradient  på 0,5%.

OPS 1.545

Landing –
destinationsflyvepladser og
alternative flyvepladser

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den landingsmasse , der er fastsat  for

flyvemaskinen i  henhold  t i l  OPS

1.475(a),  ikke  overstiger  den

maksimale  landingsmasse,  som er

angivet  for den højde og omgivende

temperatur,  der  forventes på det

beregnede tidspunkt  for landing  på

destinationsfl yvepladsen og på den

alternative  f lyveplads.

OPS 1.550

Landing – tør landingsbane
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(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinens

landingsmasse  som bestemt i

overensstemmelse  med OPS 1.475(a)

for det  forventede landingstidspunkt

muliggør landing med fuldstændig

standsning fra 50  ft over tærsklen

inden for  70% af den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed

på destinationsflyvepladsen og på en

given alternativ  f lyveplads.

(1) Myndigheden kan godkende,  a t

der  anvendes

landingsdistancedata, som er

multipl iceret i  overensstemmelse

med det te  punkt på  grundlag af

procedurerne for  stej l

indflyvning, ide t der  skal

anvendes  en

skinbegrænsningshøjde på  under

50 ft,  men ikke under  35  ft (se

bilag  1  t i l  OPS 1.550(a)) . ,

(2) Myndigheden kan godkende

kortlandinger i

overensstemmelse  med

kriterierne i bi lag 2  t i l  OPS

1.550(a).

(b) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a)  tage

følgende i  betragtning:

(1) flyvepladsens  højde over

havoverfladen,

(2) ikke over  50% af

modvindskomponenten el ler i kke

under 150% af

medvindskomponenten,

(3) landingsbanens overfladeti lstand

og -type og

(4) landingsbanens hældning i

landingsre tningen.

(c) Ved afsendelse  af  en

flyvemaskine  i overe nsstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (a)  skal det

antages:

(1) at f l yvemaskinen skal l ande på

den mest favorable  landingsbane

i vindsti l le,  og

(2) at f l yvemaskinen skal l ande på

den bane,  der  er  størst

sandsynlighed for at  få  anvist i

bet ragtning af den sandsynlige

vindhastighed og -re tning  og

flyvemaskinens ground handling-

egenskaber  og i betragtning  af

de  øvrige forhold såsom

landingsh jælpemidler  og  terræn.

(d) Hvis  luftfa rtsforetagendet er

ude af s tand ti l  at  overholde

ovenstående underpunkt  (c)(2) for

destinationsfl yvepladsen,  kan

flyvemaskinen afsendes , hvis der

angives  en alternativ f l yveplads, som

muliggør fuld  overholdelse af

underpunkt (a), (b) og  (c) ovenfor.

OPS 1.555

Landing – våde og forurenede
landingsbaner

(a) Når  de relevante

ve jrrappor ter  el ler –udsigter  el l er en

kombination heraf  indicerer , at

landingsbanen på det beregnede

ankomsttidspunkt  kan være våd, skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed,

er l ig  med el ler s tørre end den

krævede landingsdistance,  der  e r

fastsa t i  overenss temmelse med OPS

1.550 multipl iceret med en fak tor på

1,15.

(b) Når  de relevante

ve jrrappor ter  og –udsigter  el le r en

kombination heraf  indicerer , at

landingsbanen på det beregnede

ankomsttidspunkt  kan være

forurenet,  skal  luftfa rtsforetagendet

sikre,  at l andingsdistancen,  som

bestemmes ved anvendelse  af  data,

der  kan godkendes  af  Myndigheden

for sådanne forhold , i kke er  stør re

end den landingsdistance, der er  t i l

rådighed.
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(c) Der kan anvendes  en

landingsdistance på  en  våd

landingsbane,  som er kortere en d den

distance,  der  foreskrives  i

ovenstående underpunkt  (a),  men

ikke kor tere  end den distance, der

foreskrives i  OPS 1 .550(a),  såfremt

flyvehåndbogen indeholder  specif ikke

supplerende oplysninger  om

landingsdistancer på våde

landingsbaner.

Bilag  1  t i l  OPS 1.525(b)

Generelt – stigning ved start og
landing

Kravene i de tte  bi lag  bygger på JAR–

23.63 (c)(1 )  og JAR–23.63 ( c)(2),  der

trådte i kraft den 11. marts  1994.

(a) Stigning ved start

(1) Alle motorer i  drift

( i) Den konstante

stigegradient  efter

start  skal være mindst

4% med:

(A) starteffekt  på

hver  motor,

(B) landingsstel let

sænket,  dog kan

landingsstel let

antages  at være

hævet,  hvis det

kan hæves  på

højs t 7 sekunder,

(C) vingeklapperne i

startposit ion og

(D) en stigehastighed

på ikke under 1·1
V
MC

 el l er 1·2  V
S1

,

afhængigt  af,

hvi l ken  der er

størst.

(2) En motor  ude af drift

( i) Den konstante

stigegradient  skal  ved

en højde på  400 ft

over s tar toverfladen

være posit i vt  målel ig

med:

(A) den krit iske

motor  ude af drift

og dens  propeller

i mindste

luftmodstandsposi

t ion,

(B) den res terende

motor  ved

starteffekt,

(C) landingsstel let

hævet,

(D) vingeklapperne i

startposit ion og

(E) en

stigehastighed,

der  er l ig  med

den hastighed,

der  opnås  ved 50

ft.

(i i) Den konstante

stigegradient  må ikke

være mindre  end

0,75% ved en højde

på 1500 ft over

startoverfladen med:

(A) den krit iske

motor  ude af drift

og dens  propeller

i mindste

luftmodstandsposi

t ion,

(B) den res terende

motor  ved ikke

over maksimal

kontinuerl ig

motorydelse ,

(C) landingsstel let

hævet,

(D) vingeklapperne
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hævet og

(E) en stigehastighed

på ikke under 1·2
V
S1

.

(b) Stigning ved landing

(1) Alle motorer i  drift

( i) Den konstante

stigegradient  skal

være mindst 2,5%

med:

(A) højs t den effek t

el ler ydelse,  der

er t i l  rådighed 8

sekunder  efter

påbegyndelse  af

bevægelse  af

effektgrebene fra

minimumsflyveto

mgangsposit ion,

(B) landingsstel let

sænket,

(C) vingeklapperne i

landingsposit ion

og

(D) en

stigehastighed,

som er l ig  med
V
REF

.

(2) En motor  ude af drift

( i) Den konstante

stigegradient  skal

være mindst 0,75%

ved en hø jde  på 1500

ft over

landingsoverfladen

med:

(A) den krit iske

motor  ude af drift

og dens  propeller

i mindste

luftmodstandsposi

t ion,

(B) den res terende

motor  ved ikke

over maksimal

kontinuerl ig

motorydelse ,

(C) landingsstel let

hævet,

(D) vingeklapperne

hævet og

(E) en stigehastighed

på ikke under 1·2
V
S1

.

Bilag  1  t i l  OPS 1.535(b)(1) & (c)(1)

Stigeflyvebane – navigation med
visuel le referencer

Luftfartsforetagendet  skal for  at

muliggøre  navigation ved hjælp af

visuelle  referencer sikre , at  de

fremherskende ve jrforhold  på

operationstidspunkte t, inklusive

skydækkehøjde  og sig tbarhed,  er

sådan, at  der  kan ses og  iden tif iceres

hindrings-  og/el ler

jordreferencepunkter.

Driftshåndbogen skal for  de(n)

pågældende flyveplads(er)  angive de

minimumsvejrforhold, som sætter

flyvebesætningen i s tand ti l

fortløbende at bestemme og

opretholde den korrek te  f lyvebane

med hensyn ti l  jordreferencepunkter,

således  a t der sikres  fr igang af

forhindringer og  terræn på følgende

måde:

(a) proceduren skal være

veldefineret  med hensyn ti l

jordreferencepunkter,  således  at

den beholdne kurs , der  skal

f lyves, kan analyseres med

henblik på krav  t i l

hindringsfrihed,

(b) proceduren skal l igge  inden for

flyvemaskinens muligheder  med

hensyn ti l  hastighed fremad,

krængningsvinkel og
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vindpåvirkninger,

(c) der  skal  forel igge en  skrift l ig

og/el le r bi l ledl ig  beskrivelse  af

proceduren ti l  brug for

besætningen,  og

(d) de begrænsende miljøforhold

skal  være beskrevet (f.eks . vind,

skydække, sigtbarhed,  dag/nat,

omgivende belysning,  belysning

af forhindringer).

Bilag  1  t i l  OPS 1.550(a)

Procedurer for stejl indflyvning

(a) Myndigheden kan godkende,

at der anvendes procedurer for  stej l

indflyvning, som benytter

indflyvningsglidebanevinkler på 4 ,5°

eller derover og

skinbegrænsningshøjder på  under 50

ft, men ikke under 35  ft, fo rudsat at

følgende kriterie r overholdes:

(1) flyvehåndbogen skal angive  den

maksimale  godkendte

indflyvningsglidebanevinkel,

eventuelle andre begrænsninger,

normale  procedurer,  unormale

procedurer  el l er nødprocedurer

for den ste j le indflyvning  samt

ændringer i banelængdedataene,

når  kriterierne for  stej l

indflyvning anvendes,

(2) der  skal  på hver  f lyveplads,  hvor

der  skal  udføres procedurer  for

stej l  indflyvning , være e t egnet

glidebanereferencesys tem, der

som minimum omfatter et

system ti l  visuel  visning af

indflyvningsglidebanen,  og

(3) der  skal  angives og godkendes

ve jrminima for hver

landingsbane,  som skal

anvendes ti l  en s te j l  indflyvning.

Følgende skal  tages i

bet ragtning:

(i) hindringsforholdene,

(i i) typen af

gl idebanereferencer og

kursinformation for  banen

såsom visuelle

hjælpesys temer,  MLS,  3D–

NAV, ILS,  LLZ,  VOR, NDB,

(i i i) den minimale visuelle

reference,  der  skal kræves

ved DH og MDA,

(iv) luftbåre t udstyr t i l

rådighed,

(v) pi lotens kvalif ikationer og

særlige  kendskab ti l

f lyvepladsen,

(vi) f lyvehåndbogens

begrænsninger og

procedurer  og

(vi i) kriterier  for overskydning.

Bilag  2  t i l  OPS 1.550(a)

Kortlandinger

(a) Den distance, der anvendes

ti l  beregning af den ti l ladte

landingsmasse,  kan med henblik  på

OPS 1.550(a)(2) bestå  af den

anvendelige  længde af det  erklærede

sikre  område plus den erklærede

landingsdistance, der er  t i l  rådighed.

Myndigheden kan godkende disse

operationer i  overensstemmelse  med

følgende kriterie r:

(1) anvendelse  af det  erklærede

sikre  område skal godkendes af

flyvepladsmyndigheden,

(2) det  erklærede sikre område skal

være fri for forhindringer  og

fordybninger , som k unne bringe

en flyvemaskine  med for lav

indflyvning ti l  l andingsbanen i

fare,  og det må ikke  være ti l ladt

nogen mobil genstand at befinde

sig på  det  erklærede sikre

område, mens landingsbanen

anvendes ti l  kortlandinger,
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(3) hældningen af det  erklærede

sikre  område må ikke overstige

5% opad og 2% nedad i

landingsre tningen,

(4) den anvendelige længde af det

erklærede sikre område i medfør

af det te  bi lag  må ikke overstige

90 meter,

(5) bredden af det erklærede sikre

område må ikke  være mindre

end to gange landingsbanens

bredde centrere t på  den

forlængede landingsbanes

midterl inje,

(6) det  antages , at

overflyvningshø jden over  sta rten

af den anvendelige længde af

det  erklærede sikre område ikke

er under  50  ft.

(7) Med henblik  på  denne operation

er det i kke  nødven digt , at  kravet

i OPS 1.480 (a)(5)  t i l  bæreevne

finder anvendelse  på det

erklærede sikre område.

(8) der  skal  angives og godkendes

ve jrminima for hver

landingsbane,  som skal

anvendes, og  de må ikke være

lavere end VFR el ler  minima for

ikke-præcisionsindflyvning,

afhængigt  af,  hvi l ke  der  e r

størst,

(9) kravene ti l  pi loten  skal angives

(se OPS 1.975(a)),

(10) Myndigheden kan pålægge

yderl igere betingelser,  som er

nødvendige  for sikker  operation

under hensyn ti l

f lyvemaskinetypens

karakterist ika,

indflyvningsh jælpesystemer og

ud fra  hensynene ti l

overskydning/afbrudt landing.



100

SUBPART I

PRÆSTATIONSKLASSE C

OPS 1.560

Generelt

Luftfartsforetagendet skal ved
påvisning af overholdelse af
kravene i denne Subpart sikre,
at de godkendte
præstationsdata i
flyvehåndbogen om nødvendigt
suppleres med andre data, som
kan godkendes af
Myndigheden, hv is de
godkendte præstationsdata i
flyvehåndbogen er
uti lstrækkelige.

OPS 1.565

Start

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at s tar tmassen ikke  overstiger

den maksimale s tar tmasse,  der  er

angivet  i  f lyvehåndbogen for

trykhøjden og den omgivende

temperatur  på den flyveplads,  hvorfra

starten skal udføres.

(b) For f l yvemaskiner, hvis

startbanelængdedata i

f lyvehåndbogen ikke  omfatter

hensyntagen ti l  motorsvigt , skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

distancen fra s tar ten  af den

startrul les trækning, som

flyvemaskinen kræver  for at  nå  en

højde på  50 ft  over  overfladen med

alle motorer  i  d rift inden for de

angivne maksimale starteffektforhold

efter  multipl icering med en fak tor på

enten:

(1) 1,33 for f l yvemaskiner med to

motorer el ler

(2) 1,25 for f l yvemaskiner med tre

motorer el ler

(3) 1,18 for f l yvemaskiner med fire

motorer,

ikke overstiger  det startløb,  der  er  t i l

rådighed på  den flyveplads,  hvorfra

starten skal udføres.

(c) For f l yvemaskiner, hvis

startbanelængdedata i

f lyvehåndbogen omfat ter

hensyntagen ti l  motorsvigt , skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

følgende krav opfyldes  i

overensstemmelse  med

specif ika tionerne  i f l yvehåndbogen:

(1) accelera tion-stop distancen må

ikke være større  end den

accelera tion-stop distance,  der

er t i l  rådighed,

(2) startdistancen må ikke være

større  end den startdistance,  der

er t i l  rådighed,  og clearway-

distancen må ikke  være s tørre

end halvdelen af det startløb,

der  er t i l  rådighed,

(3) startløbet må ikke  være s tørre

end det s ta rtløb , der  er t i l

rådighed,

(4) overholdelsen af dette punkt

skal  påvises ved at anvende en
enkelt værdi fo r V 1  for  den

afbrudte  og fortsat te  start,  og

(5) startmassen må på  en  våd el ler

forurenet  startbane ikke

overstige  det,  der  er  t i l ladt fo r

start  på  en tør  startbane under

de  samme forhold.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (b) og  (c)

tage  følgende i betragtning:

(1) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(2) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen,

(3) start - og landingsbanens
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overfladeti lstand og -type,

(4) startbanens hældning  i

startretningen,

(5) ikke over  50% af den

rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke

under 150% af den rapporterede

medvindskomponent  og

(6) det  eventuelle tab af

startbanelængde som følge af

opretning af f lyvemaskinen

inden start.

OPS 1.570

Hindringsfr ihed ved start

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at s tar tf lyveb anen med en

motor  ude af drift går  fr i  af  al le

hindringer med en ver tikal afstand på

mindst  50 ft  plus 0 ·01  x D el ler  med

en horisontal afstand på  mindst 90  m

plus  0·125 x  D, hvor  D er den

horisontale  distance, som

flyvemaskinen har t i lbagelagt fra

slutningen af den startdistance,  der

er t i l  rådighed.  For f lyvemaskiner

med et vingefang på  under  60 m kan

der  anvendes en  horisontal

hindringsfrihed på  halvdelen af

flyvemaskinens vingefang plus 60  m

plus  0,125 x  D.

(b) Startf lyvebanen skal begynde

ved en hø jde  på 50 ft  over ov erfladen

ved slutningen af  den startdistance,

der  kræves i OPS 1.565(b) el ler  (c),

afhængigt  af,  hvad der  er relevant,

og slutte  i en  højde  på  1500 ft over

overfladen.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

underpunkt (a) tage  følgende i

bet ragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen og

(4) ikke over  50% af den

rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke

under 150% af den rapporterede

medvindskomponent.

(d) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) må ændring  af

beholden kurs i kke  være ti l ladt  før

det  punkt  på star tf lyvebanen, hvor

der  er nået  en  højde på  50 ft  over

overfladen.  Derefte r antages  det op

ti l  en hø jde på 400 ft, at

f lyvemaskinen ikke  krænges  me re  end

15°. Over  en  højde på  400 ft  kan der

planlægges krængningsvinkler på

mere end 15°,  men ikke over 25°.

Der skal  tages t i lstrækkeligt  hensyn

ti l  krængningsvinklens virkning  på

operationshastigheder og  flyvebane

inklusive de distanceinkrementer, der

er resulta te t af øgede

operationshastigheder.

(e) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i

de  t i l fælde, hvor  der  ikke  kræves

ændring af den beholdne kurs på

mere end 15°,  tager  hensyn ti l  de

hindringer, hvor  den laterale afstand

er på mere end:

(1) 300 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l

at opretholde  den krævede

navigationsnøjagtighed gennem

det  område, hvor planet  for

hindringsfrihed skal  være

beregnet,  el ler

(2) 600 m for  f lyvninger  under al le

andre forhold.

(f) Ved påvisning  af

overholdelse  af ovenstående

underpunkt (a) er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i

de  t i l fælde, hvor  der  kræves  ændring

af den beholdne kurs  på  mere  end

15°, tager  hensyn ti l  de hindringer,
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hvor den laterale  afstand er på  mere

end:

(1) 600 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l

at opretholde  den krævede

navigationsnøjagtighed gennem

det  område, hvor planet  for

hindringsfrihed skal  være

beregnet,  el ler

(2) 900 m for  f lyvninger  under al le

andre forhold.

(g) Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde beredskabsprocedurer  for

at opfylde kravene i OPS 1.570 og for

at si kre en sikker  rute , hvor

hindringer undgås , samt  for at  gøre

det  muligt  for f l yvemaskinen enten at

overholde en-route-kr avene i OPS

1.580 el ler  at  lande enten på

afgangsflyvepladsen el ler på  en

alternativ  startf l yveplads .

OPS 1.575

En-route – alle motorer i drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinen under de

ve jrforhold , som forventes  for

flyvningen,  på ethvert punkt  på  ru ten

eller på en given planlagt afvigelse

fra ruten er i  stand ti l  a t klare  en

stigningshastighed på mindst 300 ft

pr. minut  med al le  motorer  i  drift

inden for  de maksimale kontinuerl ige

motorydelsesforhold, der angives

ved:

(1) minimumshøjderne  for  sikker

flyvning på  hvert  tr in af den

rute,  der skal f lyves, el ler  på  en

eventuel  planlagt  afvigelse  fra

ruten , som er angive t i  el le r

beregnet  på grundlag  af

oplysningerne  i den

driftshåndbog, som omfatter  den

pågældende flyvemaskine, og

(2) de minimumshøjder,  der er

nødvendige  for at  overholde  de

betingelser, der er  foreskrevet i

OPS 1.580 og 1.585,  afhængigt

af, hvad der er relevant.

OPS 1.580

En-route – en motor ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinen under de

ve jrforhold , der  forventes  for

flyvningen,  i  t i l fælde af svig t i  en af

motorerne  på et  punkt på ruten el ler

på  en  eventuel planlagt  afvigelse  fra

ruten  og med den anden motor  el ler

de  øvrige motorer  i  d rift inden for de

angivne maksimale kontinuerl ige

motorydelsesforhold er i  stand ti l  a t

fortsætte  f lyvningen fra marchhø jden

ti l  en f lyveplads,  hvor der kan

udføres  landing  i overensstemmelse

med OPS 1.595 el ler  OPS 1.600, alt

efter  hvad der  er relevant,  med en

hindringsfrihed inden for 9,3  km (5

nm) på  hver  side af den planlagte

beholdne kurs med en vertikal

afstand på  mindst:

(1) 1000 ft,  når

stigningshastigheden er nul el ler

større , el ler

(2) 2000 ft,  når

stigningshastigheden er mindre

end nul.

(b) Flyvebanen skal  have  en

posit iv  hældning ved en  højde på  450

m (1500 ft)  over den flyveplads, hvor

landingen antages udført  efter  svigt i

en  motor.

(c) Med henblik  på  dette

underpunkt skal den

stigningshastighed,  der  e r t i l

rådighed for  f lyvemaskinen, antages

at være 150 ft  pr. minut  mindre  end

den angivne

bruttostigningshastighed.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

det te  punkt øge breddemarginerne i

ovenstående underpunkt  (a)  t i l  18 ,5

km (10 nm), såfremt

navigationsnøjagtigheden ikke

overholder dækningsgraden på 95%.
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(e) Brændstofudtømning under

flyvning er  t i l ladt  i  de t omfang,  det

sker i overenss temmelse med behovet

for a t nå  frem ti l  lufthavnen med de

krævede brændstofreserver,  og

såfremt der  anvendes en sikker

procedure.

OPS 1.585

En-route – flyvemaskiner med tre
eller flere motorer , hvoraf to er

ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at en fl yvemaskine med tre

el ler f l ere  motorer aldrig på  noget

punkt langs  den planlagte beholdne

kurs er længere  væk end 90 minutter

– beregnet  ved langdistancemarchfar t

med al le motorer i  drift  ved

standardtemperatur i  vindsti l le  -  fra

en flyveplads,  hvor

præstationskr avene,  som finder

anvendelse  på den forventede

landingsmasse,  kan opfyldes,

medmindre  det  e r i  overe nsstemmelse

med nedenstående underpunkt (b) t i l

(e).

(b) Den viste  f lyvebane med to

motorer ude af  drift  skal muliggøre,

at f l yvemaskinen under de  forventede

ve jrforhold  og med hindringsfrihed

inden for  9,3  km (5 nm) på  hver  side

af den planlagte beholdne kurs  med

en ver tikal afstand på  mindst  2000 ft

kan fortsætte f lyvningen ti l  en

flyveplads,  hvor de  gældende krav  t i l

præstationer ved den forventede

landingsmasse  kan opfyldes .

(c) De to  motorer antages at

svigte på det mest  krit iske punkt  af

den del af ruten , hvor f l yvemaskinen

– beregnet  ved langdistancemarchfar t

med al le motorer i  drift  ved

standardtemperatur i  vindsti l le  -  er

mere end 90 minut ter  fra  en

flyveplads,  hvor præstationskravene,

som finder  anvendelse  på den

forventede landingsmasse,  kan

opfyldes.

(d) Flyvemaskinens forventede

masse  må ikke  på det punkt , hvor de

to motorer antages at  svigte, være

mindre end den masse,  der vi l le

omfatte t i lstrækkeligt  brændstof t i l  at

fortsætte  t i l  en  f lyveplads,  hvor

landingen antages udført,  og ti l  at

ankomme ti l  denne flyveplads ved en

højde på  mindst  450 m (1500 ft)

direkte over  landingsområdet og

derefter t i l  a t f lyve i niveau i

15 minutter.

(e) Med henblik  på  dette

underpunkt skal f lyvemaskinens

disponible  stigningshastighed antages

at være 150 ft  pr. minut  mindre  end

den angivne  stigningshastighed.

(f) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

det te  punkt øge breddemarginerne i

ovenstående underpunkt  (a)  t i l  18 ,5

km (10 nm), såfremt

navigationsnøjagtigheden ikke

overholder dækningsgraden på 95%.

(g) Brændstofudtømning under

flyvning er  t i l ladt  i  de t omfang,  det

sker i overenss temmelse med behovet

for a t nå  frem ti l  lufthavnen med de

krævede brændstofreserver,  og

såfremt der  anvendes en sikker

procedure.

OPS 1.590

Landing –
destinationsflyvepladser og
alternative flyvepladser

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

landingsmassen, som fastsættes for

flyvemaskinen i  overensstemmelse

med OPS 1.475(a),  ikke overstiger

den maksimale landingsmasse , der  er

angivet  i  f lyvehåndbogen for den

højde og,  såfremt  denne er  medtaget

i f lyvehåndbogen,  den omgivende

temperatur,  der  forventes på det

beregnede landingstidspunkt på

destinationsfl yvepladsen og den

alternative  f lyveplads.
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OPS 1.595

Landing – tørre landingsbaner

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at l andingsmassen,  som

fastsættes  for f l yvemaskinen i

overensstemmelse  med OPS 1.475(a)

på  det  beregnede landingstidspunkt,

muliggør landing med fuldstændig

standsning fra 50  ft over tærsklen

inden for  70% af den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed

på destinationsflyvepladsen og en

eventuel  alternativ  f lyveplads.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a)  tage

følgende i  betragtning:

(1) flyvepladsens  højde over

havoverfladen,

(2) ikke over  50% af

modvindskomponenten el ler i kke

under 150% af

medvindskomponenten,

(3) landingsbanens overfladetype og

(4) landingsbanens hældning i

landingsre tningen.

(c) Ved afsendelse  af  en

flyvemaskine  i overe nsstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (a)  skal det

antages:

(1) at f l yvemaskinen skal l ande på

den mest favorable  landingsbane

i vindsti l le,  og

(2) at f l yvemaskinen skal l ande på

den bane,  der  er  størst

sandsynlighed for at  få  anvist i

bet ragtning af den sandsynlige

vindhastighed og -re tning  og

flyvemaskinens ground handling-

egenskaber  og i betragtning  af

de  øvrige forhold såsom

landingsh jælpemidler  og  terræn.

(d) Hvis  luftfa rtsforetagendet er

ude af s tand ti l  at  overholde

ovenstående underpunkt  (b) (c)(2)

for destinationsflyvepladsen, kan

flyvemaskinen afsendes , såfremt der

angives  en alternativ f l yveplads, som

muliggør fuld  overholdelse af

underpunkt (a), (b) og  (c).

OPS 1.600

Landing – våde og forurenede
landingsbaner

(a) Når  de relevante

ve jrrappor ter  el ler –udsigter  el l er en

kombination heraf  indicerer , at

landingsbanen på det beregnede

ankomsttidspunkt  kan være våd, skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed,

er l ig  med el ler s tørre end den

krævede landingsdistance,  der  e r

fastsa t i  overenss temmelse med OPS

1.595 multipl iceret med en fak tor på

1,15.

(b) Når  de relevante

ve jrrappor ter  el ler –udsigter  el l er en

kombination heraf  indicerer , at

landingsbanen på det beregnede

ankomsttidspunkt  kan være

forurenet,  skal  luftfa rtsforetagendet

sikre,  at den landingsdistance, som

fastsættes  ved h jælp  a f  data, der kan

godkendes af Myndigheden for  disse

forhold , i kke overstiger den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed.
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SUBPART J

MASSE OG BALANCE

OPS 1.605

Generelt

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.605)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskinens  lastning,

masse  og tyngdepunkt i  enhver  fase

af operationen er i

overensstemmelse  med de

begrænsninger, der er  angivet i  den

godkendte f l yvehåndbog el ler  i

driftshåndbogen, hvis denne er mere

restri ktiv .

(b) Luftfartsforetagendet  skal

bestemme masse  og tyngdepunkt  for

enhver f lyvemaskine  ved egentl ig

ve jning forud for  den første

ibrugtagning og derefter  hver t 4 . år,

hvis  der  anvendes  individuelle

flyvemaskinemasser, og  hvert  9.  å r,

hvis  der  anvendes  m asser  for f låden.

Der skal  redegøres  for de samlede

virkninger af ændringer og

reparationer  på  masse  og balance ,

og virkningerne skal  behørig t

dokumenteres . Endvidere skal

f lyvemaskinerne vejes igen,  hvis

ændringernes  virkninger  på  masse

og balance i kke  kendes nø jagtigt.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

bestemme massen for  al l e operative

elementer og

besætningsmedlemmer , som er

medregnet  i f lyvemaskinens  tørre

operative masse, ved ve jning  el ler

ved brug af standardmasser.

Indvirkningen af  disses posit ion på

flyvemaskinens tyngdepunkt skal

bestemmes.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

bestemme massen for  trafiklas ten,

herunder  eventuel  b al last,  ved

egentl ig vejning  el le r bes temme

massen for trafiklasten i

overensstemmelse  med

standardpassager- og  –

bagagemasser  som angivet i  OPS

1.620.

(e) Luftfartsforetagendet  skal

bestemme massen for

brændstofmængden ved brug af  den

faktiske  massefylde el ler , hvis denne

ikke er  kendt, en massefylde,  der

beregnes i  overensstemmelse  med

en metode, som er angive t i

driftshåndbogen.

OPS 1.0501.607

Terminologi

(a) Tør operativ  masse  (Dry

Operating Mass).  Flyvemaskinens

samlede masse , når den er  klar  t i l  en

bestemt operationstype , eksklusive

al anvendelig brændstof- og

trafiklast.  Denne masse  omfatter

elementer såsom:

(1) besætning og besætningens

bagage,

(2) catering  og fly tbart

passagerserviceudstyr og

(3) drikkevand og wc-kemikalier .

(b) Maksimal masse  uden

brændstof (Maximum Zero  Fuel

Mass) .  Den maksimale  t i l lad te  masse

for en  flyvemaskine uden

anvendeligt brændstof.  Massen af

det  brændstof, der opbevares  i

særlige  tanke,  skal medregnes  i

masse  uden brændstof, når dette

udtrykkeligt er  nævnt under

begrænsningerne i  f lyvehåndbogen.

(c) Maksimal strukturel

landingsmasse.  Den maksimale

ti l ladte samlede masse  for

flyvemaskinen ved landing  under

normale  forhold.

(d) Maksimal strukturel

startmasse.  Den maksimale  t i l ladte

samlede masse  for f l yvemaskinen

ved s tar tløbets  påbegyndelse.
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(e) Klassif ice ring af passagerer.

(1) Voksne mænd og kvinder

defineres som personer  på  12

år og  derover.

(2) Børn defineres  som personer,

der  er to år  og  derover,  men

som er under  12  år .

(3) Spædbørn defineres  som

personer,  der  e r under 2 år.

(f) Trafiklast .  Den samlede

masse  af passagerer,  bagage og

fragt , inklusive enhver  last  uden

fortjeneste.

OPS 1.610

Lastning, masse og balance

Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen angive  de  pri ncipper

og metoder,  som er  forbundet  med

lastnings- og med masse- og

balancesystemet,  og som opfylder

kravene i OPS 1.605.  Det te  system

skal  omfatte al le typer planlagte

operationer.

OPS 1.615

Masseværdier for besætningen

(a) Luftfartsforetagendet  skal

anvende følgende masseværdier  t i l

at bestemme tør operativ  masse:

(1) de  faktiske  masser  inklusive

besætningens  bagage el le r

(2) standardmasser,  inklusive

håndbagage,  på  85 kg  for

flyvebesætningsmedlemmer  og

75 kg  for

kabinebesætningsmedlemmer

eller

(3) andre standardmasser,  som kan

godkendes af Myndigheden.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

korrigere  den tørre  operative masse ,

så eventuel eks tra  bagage

medregnes.  Der  skal tages hensyn ti l

placeringen af denne eks tra  bagage,

når  f lyvemaskinens tyngdepunkt

beregnes.

OPS 1.620

Masseværdier for passagerer og
bagage

(a) Luftfartsforetagendet
skal beregne massen for
passagerer og indchecket
bagage ved anvendelse af
enten den faktiske vejede
masse for hver person og den
faktiske vejede masse for
bagage eller
standardmasseværdierne, som
er angivet i nedenstående
tabel 1 til 3, bortset f ra, når
antal let af passagersæder,
som er til rådighed, er mindre
end 10. I disse ti lfælde kan
passagermassen bestemmes
ved anvendelse af en mundtlig
erklæring fra eller på vegne af
hver enkelt passager, hvorti l
der lægges en forudbestemt
konstant for håndbagage og
beklædning. (Proceduren, der
angiver, hvornår der skal
vælges faktiske masser el ler
standardmasser, og
proceduren, som skal følges
ved anvendelse af mundtlige
erklæringer, skal forefindes i
drif tshåndbogen.)

(b) Hvis  den faktiske masse

bestemmes ved ve jning, skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

passagerernes  personlige e jendele

og håndbagage medregnes.  Denne

ve jning skal  udføres umiddelbart

forud for  boarding og i  e t

t i lstødende område.

(c) Hvis  passagermassen

bestemmes ved anvendelse  af

standardmasseværdier,  skal
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standardmasseværdierne i

nedenstående tabel  1  og  2

anvendes. Standardmasserne

omfatter  håndbagage og massen for

eventuelle spædbørn  under 2  år,

som medbringes af en  voksen på et

passagersæde.  Spædbørn , som

optager  særski lte  passagersæder,

skal  betragtes  som børn  med henbli k

på  dette  underpunkt .

(d) Masseværdier  fo r  passagerer

– 20 el ler  f lere  sæder

(1) Når  det  samlede antal

passagersæder,  der  er  t i l

rådighed på  en  flyvemaskine,  er

20 el ler  derover,  f inder

standardmasserne  for  mænd og

kvinder  i tabel 1 anvendelse .

Alternativt  kan man i  t i l fælde,

hvor det samlede antal

passagersæder,  som er  t i l

rådighed, er  30  el ler derover ,

anvende masseværdierne  for

”al le  voksne”  i tabel  1.

(2) Med henblik  på  tabel 1  betyder

feriecharter  en char terfl yvning,

der  udelukkende påregnes at

udgøre et  element i en

charterfe rierejse.

Masseværdierne for  fe riecharter

gælder,  forudsat  a t højs t 5% af

de  passagersæder, der er

instal le re t i  f l yvemaskinen,

anvendes ti l  befordring  af visse

passagerkategorier uden

fortjeneste.

Tabel 1

20 eller
derover

Passager-
sæder

Male   Female

30 ”alle
voksne”
eller
derover

Alle f lyvninger
undtagen
feriecharter

88 kg 70 kg 84 kg

Feriecharter 83 kg 69 kg 76 kg

Børn 35 kg 35 kg 35 kg

(e) Masseværdier  for  passagerer

- 19  el ler færre sæder.

(1) Når  det  samlede antal

passagersæder,  der  er  t i l

rådighed på  flyvemaskinen, er

19 el ler  færre,  f inder

standardmasserne  i tabel  2

anvendelse.

(2) På  flyvninger,  hvor der i kke

medbringes håndbagage i

kabinen, el ler  hvor

håndbagagen beregnes

særskilt,  kan der trækkes  6  kg

fra ovenstående masser for

mænd og kvinder.  Genstande

såsom en frakke ,  en  paraply, en

li l le håndtaske  el le r en  pung

samt læsestof el ler  e t l i l le

kamera betragtes  ikke som

håndbagage med henblik  på

det te  underpunkt.

Tabel 2

Passagersæder 1 - 5 6 - 9 10 – 19

Mænd 104 kg 96 kg 92 kg

Kvinder 86 kg 78 kg 74 kg

Børn 35 kg 35 kg 35 kg

(f) Masseværdier  for  bagage

(1) Når  det  samlede antal

passagersæder,  der  er  t i l

rådighed på  flyvemaskinen, er

20 el ler  f lere, f inder

standardmasseværdierne i tabel

3 anvendelse på hver t s tykke

indchecket  bagage.  For

flyvemaskiner  med 19 el ler

færre  passagersæder skal  den

faktiske  masse  af den

indcheckede bagage,  som er

bestemt ved vejning,  anvendes.

(2) Med henblik  på  tabel 3:

(i) betyder indenrigsflyvning

en flyvning med

udgangspunkt og

destination  inden for  en
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stats  grænser ,

(i i) betyder f lyvninger inden

for den europæiske region

flyvninger , som ikke er

indenrigsflyvninger,  og

som har  udgangspunkt og

destination  inden for  det

område, der  er angive t i

bi lag  1  t i l  OPS 1.620(f), og

(i i i) betyder interkontinental

f lyvning, som ikke  er  en

flyvning inden for  den

europæiske region , en

flyvning med

udgangspunkt og

destination  på  to

forskell ige kontinenter.

Tabel 3

20 eller flere sæder

Flyvningens type Standardmasse
for bagage

Indenrigs 11 kg

Inden for den
europæiske region

13 kg

Interkontinental 15 kg

Alle andre 13 kg

(g) Hvis  luftfa rtsforetagendet

ønsker  at anvende andre

standardmasseværdier  end de

værdier , der  er angive t i

ovenstående tabel  1  t i l  3,  skal  det

underrette Myndigheden om

begrundelserne  herfor og på forhånd

opnå Myndighedens  godkendelse

heraf.  Luftfa rtsforetagendet skal

også  med henbli k på  godkendelse

indlevere en detaljeret

ve jningsundersøgelsesplan og

anvende den statist iske

analysemetode, som er  angivet i

bi lag  1  t i l  OPS 1.620(g).  Når

resultaterne af

ve jningsundersøgelsen er

kontrol le re t og godkendt af

Myndigheden, gælder  de reviderede

standardmasseværdier  kun for det

pågældende luftfa rtsforetagende. De

reviderede standardmasseværdier

kan kun anvendes under  forhold,

som er i overensstemmelse med de

forhold , hvorunder undersøgelsen er

foretaget.  Hvis  de reviderede

standardmasser  overs tiger de

masser, som er  angivet i  tabel 1  t i l

3, skal  disse hø jere  værdier

anvendes.

(h) På  enhver  f lyvning , der er

identif iceret  som befordrende et

betydelig t antal  passagerer, hvis

masse  inklusive håndbagage

forventes  a t overstige

standardpassagermassen, skal

luftfartsforetagendet  bestemme den

faktiske  masse  for  sådanne

passagerer ved ve jning el ler  ved at

ti lføje et  passende ti l læg ti l  massen.

(i) Hvis  der  anvendes

standardmasseværdier  for

indchecket  bagage,  og hvis et

betydelig t antal  passagerer

indchecker bagage,  som forventes at

overstige  standardbagagemassen,

skal  luftfa rtsforetagendet bestemme

den faktiske masse for denn e bagage

ved vejning  el le r ved at  t i l føje et

passende ti l læg ti l  massen.

(j) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at luftfar tøjschefen

informeres,  når  der  e r a nvendt  en

metode, som ikke  er  standard , t i l

bestemmelse  af las tens masse,  og  at

denne metode er angivet  i  masse- og

balancedokumenterne.

OPS 1.625

Masse- og balancedokumenter

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.625)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

forud for  hver f lyvning udarbejde

masse- og balancedokumenter, som

angiver  lasten og fordelingen heraf.

Masse-  og balancedokumenterne skal

gøre det muligt  for luftfar tøjschefen

at fastslå , at  lasten og dennes
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fordeling  er  sådan, at

f lyvemaskinens masse-  og

balancebegrænsninger i kke

overskrides. Navnet på  den person,

som har  udarbe jdet  masse-  og

balancedokumenterne, skal fremgå

af dokumenterne.  Den person, som

fører t i lsyn med las tningen af

flyvemaskinen,  skal med sin

underskrift bekræfte,  a t l asten  og

dennes  fordeling er  i

overensstemmelse  med masse-  og

balancedokumenterne. Dette

dokument  skal kunne godkendes af

luftfartø jschefen,  hvis godkendelse

vises  ved kontrasignering el ler

t i lsvarende (se også OPS 1.1055

(a)(12)).

(b) Luftfartsforetagendet  skal

angive  procedurerne  for sidste-

øjebliksændringer (Last Minute

Changes)  i las ten.

(c) Under  forudsætning af

Myndighedens  godkendelse kan

luftfartsforetagendet  anvende et

alternativ  t i l  de procedurer , der

kræves i  ovenstående punkt (a) og

(b).

Bilag  1  t i l  OPS 1.605

Masse og balance - generelt

se OPS 1.605

(a) Bestemmelse af en

flyvemaskines  tørre  operative  masse

(1) Vejning af en flyvemaskine

(i) Nye flyvemaskiner vejes

normalt på fabrikken og

kan sættes  i drift uden at

bl ive  ve jet igen ,  hvis deres

masse- og balancedata er

korrigeret  for ændringer,

der  måtte være foretaget

af f lyvemaskinen.  Det  e r

ikke nødvendigt,  a t

f lyvemaskiner , som er

overdraget fra et

luftfartsforetagende med

et godkendt

massekontrolprogram ti l  e t

andet luftfar tsfore tagende

med et godkendt program,

ve jes forud for  det

modtagende

luftfartsforetagendes

ibrugtagning,  medmindre

der  er forløbet mere end 4

år siden den sids te

ve jning.

(i i) Der skal  regelmæssig t

foretages en fo rnyet

bestemmelse  af hver

enkelt f l yvemaskines

individuelle  masse  og CG-

lokalisering (tyngdepunkt) .

Det maksimale interval

mellem to  ve jninger  skal

fastsættes  af

luftfartsforetagendet  og

skal  opfylde kravene i OPS

1.605(b).  Endvidere  skal

der  foretages en fornyet

bestemmelse  af hver

flyvemaskines  masse  og

CG enten ved:

(A) ve jning el ler

(B) beregning,  såfremt

luftfartsforetagendet

kan fremvise  den

fornødne

dokumentation som

bevis for  gyldigheden

af den valgte

beregningsmetode,

hvis de kumulat ive

ændr inger i den tørre

operat ive mass e overst iger

±0,5% af den maksimale

landingsmasse,  el l er hvis

den samlede ændring  i

tyngdepunktet  overstiger

0,5% af den

aerodynamiske

middelkorde.

(2) Flådens masse og
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tyngdepunktets  posit ion

(i) For en flåde el ler  en

gruppe flyvemaskiner  af

samme model og

konfiguration  kan der

anvendes en gennemsnitl ig

tør operativ  masse  og CG-

posit ion  som flådemasse

og CG-posit ion , forudsat  at

de  tør re  operative  masser

og CG-posit ioner  for de

enkelte  f lyvemaskiner

overholder de tolerancer,

som er angivet  i

nedenstående underpunkt

(i i). Endvidere gælder de

kr iter ier , s om er angivet i

nedenstående underpunkt

(i i i), ( iv) og  (a)(3).

(i i) Tolerancer

(A) H vis den tørre

operat ive mass e f or

en given

f lyvem as kine, s om er

vej et, el ler den

beregnede tørre

operat ive mass e f or

en given f lyvemas kine

i en f låde af viger med

mere end ±0,5% af

den maksimale

strukturel le

landingsmasse  f ra den

fasts atte tørre

operat ive mass e f or

f låden, el ler  hvis  CG-

posit ionen afviger

med mere  end ±0,5%

af den aerodynamiske

middelkorde fra

flådens  CG,  skal den

pågældende

flyvemaskine  udgå af

flåden.  Der  kan

oprettes særski lte

flåder , som hver  har

forskell ige

gennemsnitl ige

flådemasser.

(B) I t i l fælde,  hvor

flyvemaskinens masse

ligger  inden for

tolerancen for f lådens

tørre  operative

masse , men hvor

flyvemaskinens CG-

posit ion  falder  uden

for den ti l ladte

tolerance for  f låden,

kan flyvemaskinen

stadig opereres  i

henhold  t i l  den

gældende tørre

operative masse for

flåden,  men med en

individuel CG-

posit ion .

(C) Hvis  en  bestemt

flyvemaskine  ved

sammenligning med

andre f lyvemaskiner i

f låden har  en fysisk

forskel,  for  hvi lken

der  nøjagtigt  kan

redegøres (f.eks .

pantry-  el l er

sædekonfiguration),

som forårsager

overskridelse  af

f lådetolerancerne ,

kan denne

flyvemaskine  bevares

i f låden, forudsat  a t

f lyvemaskinens masse

og/elle r CG-posit ion

korrigeres  i

overensstemmelse

hermed.

(D) Flyvemaskiner,  for

hvi l ke  der  ikke er

publicere t en

aerodynamisk

middelkorde, skal

opereres  med de

pågældende

flyvemaskiners

individuelle  masse -  og

CG-posit ionsværdier

el ler skal underkastes

en særlig

undersøgelse og

godkendelse.
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(i i i) Anvendelse af f lådeværdier

(A) Efter vejning af en

flyvemaskine,  el ler

hvis  der  forekommer

ændringer i

f lyvemaskinens udstyr

el ler konfiguration,

skal

luftfartsforetagendet

efterprøve,  at  denne

flyvemaskine  falder

inden for  de

tolerancer, som er

angivet  i  ovenstående

underpunkt (2)(i i).

(B) Flyvemaskiner,  som

ikke er  blevet  ve je t

siden sids te  vurdering

af f lådens masse,  kan

fortsat  bevares  i en

flåde , som opereres

med flådeværdier,

forudsat  a t de

individuelle  værdier

revideres  ved

beregning og holdes

inden for  de

tolerancer, der er

defineret  i

ovenstående

underpunkt (2)(i i).

Hvis  disse individuelle

værdier  ikke længere

falder  inden for  de

ti l ladte tolerancer,

skal

luftfartsforetagendet

enten fastsætte nye

flådeværdier, som

opfylder

betingelserne  i

ovenstående

underpunkt (2)(i) og

(2)(i i), el ler  operere

de flyvemaskiner,  som

ikke falder inden for

grænserne,  med

deres  individuelle

værdier .

(C) For at  føje  en

flyvemaskine  ti l  en

flåde , som opereres

med flådeværdier,

skal

luftfartsforetagendet

ved vejning  el le r

beregning efterprøve,

at f l yvemaskinens

faktiske  værdier

falder  inden for  de

tolerancer, der er

angivet  i  ovenstående

underpunkt (2)(i i).

( iv) For a t  opfylde  ovenstående

underpunkt (2)(i) skal

f lådeværdierne  som

minimum opdateres  efter

hver  vurdering af f lådens

masse .

(3) Antal f lyvemaskiner,  som

skal  ve jes  for at  opnå flådeværdier

(i) Hvis  ”n”  er antal let af

f lyvemaskiner  i f låden,

som anvender

flådeværdier, skal

luftfartsforetagendet  i

perioden mellem to

vurderinger af f lådemassen

mindst  ve je  et  bestemt

antal f l yvemaskiner,  som

er defineret  i

nedenstående tabel:

Antal flyvemaskiner i
flåden

Mindsteantal
vejninger

2 eller 3 n

4 til 9 (n + 3)/2

10 eller derover (n + 51)/10

(i i) Ved valget  af,  hvi l ke

flyvemaskiner  der  skal

ve jes, skal der  vælges de

flyvemaskiner  i f låden,

som ikke er  blevet  ve je t i

den længste periode.

(i i i) Tidsrummet mellem to

vurderinger af f lådens

masse  må ikke  overs tige

48 måneder.
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(4) Vejningsprocedure

(i) Vejningen skal udføres

enten af producenten el le r

af en  godkendt

vedligeholdelsesvirksomhe

d.

(i i) Der skal  træffes

almindelige forholdsregle r,

som er i overensstemmelse

med gode praksisser,

såsom:

(A) kontrol  af,  a t

f lyvemaskinen og

dennes  udstyr  e r

fyldes tgørende,

(B) fastslåelse  af,  a t der

er behørigt  redeg jort

for væsker ,

(C) sikring af, at

f lyvemaskinen er  ren,

og

(D) sikring af, at

ve jningen er  udført  i

en  lukket bygning.

(i i i) Enhver form for  udstyr,

som anvendes ti l

ve jningen,  skal være

behørigt kal ibrere t og

nulsti l le t og skal anvendes

i overenss temmelse med

producentens

instruk tioner.  Enhver vægt

skal  inden for 2  år el ler

inden for  den periode, der

er fastsat af producenten

af ve jningsudstyret,

afhængigt  af,  hvi l ke t

t idsrum der  er kor tes t,

være kal ibrere t enten  af

producenten el ler  af  en

civi l  ve jnings- og

målingsafdeling el ler  af  en

behørigt godkendt

virksomhed. Udstyret skal

gøre det muligt  a t

bestemme flyvemaskinens

masse  nøjagtigt  (se  bi lag  1

ti l  OPS 1.605,  punkt

(a)(4)(i i i)). .

(b) Særlige  standardmasser  for

trafiklast.  Udover s tandardmasser

for passagerer og indchecket  bagage

kan luftfa rtsforetagendet indsende

standardmasser  for andre typer af

last t i l  godkendelse  hos

Myndigheden.

(c) Lastning  af  f lyvemaskinen

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at lastningen af  fore tagendets

flyvemaskiner  udføres under

ti lsyn  af  kval if iceret personale.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at lastningen af  fragten  sker  i

overensstemmelse  me d de  data,

der  anvendes ti l  beregning af

flyvemaskinens masse og

balance .

(3) Luftfartsforetagendet  skal

overholde yderl igere

strukturel le begrænsninger

såsom s ty rkebegrænsningerne

for gulve,  den maksimale las t

pr. løbende meter,  den

maksimale  masse  pr . l astrum

og/elle r det maksimale

sædeantal.

(d) Tyngdepunktsgrænser

(1) Operationelt

tyngdepunktsområde.

Medmindre der anvendes

sædefordeling, og  medmindre

der  i balanceberegningen er

nøjagtigt  redegjor t for  effek ten

af antal passagerer  pr.

sæderække, effekten  af  fragt  i

de  enkelte  last rum og effekten

af brændstof i  de enkelte

tanke,  skal der anvendes

operationelle marginer  på det

cer tif icerede

tyngdepunktsområde. Ved

fastsættelsen  af CG-marginerne

skal  der  tages hensyn ti l  mulige

afvigelser fra den antagede

lastfordeling. Såfremt der
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anvendes frit  sædevalg,  skal

luftfartsforetagendet  indføre

procedurer  for at  sikre,  a t

f lyve- el ler  kabinebesætningen

iværksætter korrigerende

foranstaltninger,  hvis der

forekommer et  ekst remt

sædevalg  i længderetningen.

CG-marginerne og de herti l

hørende operationelle

procedurer,  herunder  anslået

fordeling  af passagerer  på

sæder,  skal kunne godkendes af

Myndigheden.

(2) Tyngdepunkt under  f lyvning.

Udover  ovenstående underpunkt

(d)(1) skal  luftfar tsforetagendet

endvidere  påvise,  at der i

procedurerne fuldt  ud  er  taget

hensyn ti l  den ekst reme

variation i

tyngdepunktsvandringen under

flyvning, som forårsages af

passager-

/besætningsbevægelser og

brændstofforbrug/-overførsel.

Bilag  1  t i l  OPS 1.620(f)

Definition af området for
flyvninger i den europæiske

region

Med henblik  på  OPS 1 .620(f) forstås

ved fl yvninger i  den europæiske

region,  udover indenrigsflyvninger,

f lyvninger , som udføres  inden for

det  område, der  afgrænses af

loxodrome kompaslin jer mellem

følgende punkter:

− N7200 E04500

− N4000 E04500

− N3500 E03700

− N3000 E03700

− N3000 W00600

− N2700 W00900

− N2700 W03000

− N6700 W03000

− N7200 W01000

− N7200 E04500

som vist i  f igur  1  nedenfor:

[figur tilføjes]

Figur 1

Den europæiske region

Bilag  1  t i l  OPS 1.620(g)

Procedure for fastsættelse af

reviderede

standardmasseværdier for

passagerer og bagage

(a) Passagerer

(1) Metode for s tikprøvekontrol af

vægt.  Gennemsnitsmassen for

passagerer og  deres

håndbagage skal bes temmes

ved vejning,  hvor der udtages

ti lfældige  stikprøver.

Udvælgelsen af de  t i l fældige

stikprøver  skal i  ar t og omfang

være repræsentativ  for

passagervolumenet under

hensyn ti l  operations typen,

hyppigheden af  f lyvninger  på de

forskell ige ru ter , ind-  og

udgående flyvninger,  den

pågældende års tid og

flyvemaskinens sædekapacitet.

(2) Stikprøvernes  omfang.

Undersøgelsesplanen skal som

minimum omfatte vejning af

den s tørste  af følgende

størrelser:

(i) Et antal passagerer,  som

beregnes ud fra et

prøveudsnit  ved

anvendelse  af almindelige

statist iske  procedurer  og

baseret på et  relati vt

konfidensin terval

(nøjagtighed) på 1% for
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alle voksne og 2% for hver

enkelt gennemsnitsmasse

for henholdsvis mænd og

kvinder,  og

(i i) for f lyvemaskiner:

(A) med en

passagersædekapacite

t på  40 el ler f lere  i

alt 2000 passagerer

el ler

(B) med en

passagersædekapacite

t på  40 el ler færre  i

alt 50 x

(passagersædekapacit

eten).

(3) Passagermasser. I

passagermassen skal

medregnes  massen for  de

ejendele,  som medbringes , når

passagerne går  om bord  på

flyvemaskinen.  Ved udtagning

af t i l fældige  stikprøver af

passagermasser skal spædbørn

ve jes sammen med den voksne

ledsager (se  også OPS 1.620

(c)(d) og (e)).

(4) Vejningssted .  Ti l  ve jning  af

passagerer skal der  vælges  e t

område, som l igger  så  tæt  som

muligt  på f l yvemaskinen,  på  e t

sted , hvor  en ændring  i

passagermassen ved

bortskaffelse  el le r anskaffelse

af f lere personlige  ejendele  er

usandsynlig,  inden

passagererne  går  om bord  på

flyvemaskinen.

(5) Vejemaskine .  Vejemas kinen,

som skal anvendes t i l vejn ing af

pass agerer, skal have en

kapacitet på minds t 150 kg.

Mass en skal vis es med

mindstes kalainddelinger på 500

g. Vejemas kinen skal have en

nøjagt ighed på 0,5% eller 200

g, afhængigt af, hvi lket tal  der

er s tørst.

(6) Registrering  af masseværdier.

Passagerernes  masse,  den

ti lsvarende passagerkategori

(dvs.  mænd, kvinder, børn)  og

rutenummer  skal registreres  for

hver  f lyvning , der medtages i

undersøgelsen .

(b) Indchecket bagage.  Den

statist iske  procedure  for

bestemmelse  af de  reviderede

standardbagagemasseværdier

baseret på gennemsnitl ige

bagagemasser  af  den krævede

minimumsstørrelse  for s tikprøver  er

stort set  den samme som den

procedure,  der  anvendes  for

passagerer,  og  som er angivet  i

underpunkt (a)(1). Det  relati ve

konfidensin terval (nø jagtighed)  for

bagage er 1%. Der skal ve jes  mindst

2000 stykker  indchecket bagage.

(c) Bestemmelse af reviderede

standardmasseværdier  for

passagerer og  indchecket bagage.

(1) For at  sikre,  a t anvendelsen af

reviderede

standardmasseværdier  for

passagerer og  indchecket

bagage frem for  anvendelse af

faktiske  masser, der er  bestemt

ved vejning,  ikke får negativ

indvirkning  på

driftssikkerheden, skal der

udføres  en s ta tist isk  analyse.

En sådan analyse  vi l  resultere  i

gennemsnitl ige masseværdier

for passagerer og bagage i

t i l læg ti l  andre  data.

(2) På  flyvemaskiner med 20 el ler

f lere passagersæder  gælder

disse gennemsnitsværdier  som

reviderede

standardmasseværdier  for

mænd og kvinder.

(3) På  mindre f lyvemaskiner  skal

nedenstående forøgelser

lægges ti l  den g ennemsnitl ige

passagermasse for  a t opnå de

reviderede

standardmasseværdier:
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Antal passagersæder Krævet

masseforøgelse

1 –  5  inkl. 16 kg

6 –  9  inkl. 8 kg

10 -  19 inkl. 4 kg

Alternativt  kan de reviderede

(gennemsnitl ige)

standardmasseværdier  for ”al le

voksne” anvendes for

flyvemaskiner  med 30 el ler f l ere

passagersæder.  De reviderede

(gennemsnitl ige)

standardmasseværdier  for

indchecket  bagage gælder for

flyvemaskiner  med 20 el ler f l ere

passagersæder.

(4) Luftfartsforetagenderne har

muligheden for at  indsende en

detaljeret  undersøgelsesplan ti l

Myndigheden ti l  godkendelse  og

efterfølgende mulighed for  a t

afvige  fra  den reviderede

standardmasseværdi under

forudsætning af, at  denne

afvigende værdi  er  bestemt ved

anvendelse  af den procedure,

der  er beskrevet i  dette bi lag.

Sådanne afvigelser skal

revideres  med interval ler,  som

ikke overstiger  5  år.

(5) De reviderede

standardmasseværdier  for ”al le

voksne” skal  baseres  på  e t

forholds tal fo r mænd/kvinder

på  80/20 for  al le f l yvninger,

dog bortset  fra

feriecharterflyvninger , hvor

fordelingen er 50/50. Hvis e t

luftfartsforetagende ønsker  at

opnå godkendelse t i l  at

anvende et  andet  fordelingstal

på  bestemte ru ter  el ler

f lyvninger , skal der  indsendes

data  t i l  Myndigheden,  som

viser,  at det alternative

fordelingstal mellem mænd og

kvinder  e r forsig tigt  anslået  og

dækker  mindst  84% af den

faktiske  fordeling  af mænd og

kvinder  ved prøveudtagning af

mindst  100 repræsentative

flyvninger .

(6) D e gennems ni t l ige

mass eværdier, s om opnås,

af rundes t i l det nærmeste hele

tal i kg . Mass eværdierne f or

indchec ket bagage af rundes ti l

nærmeste 0,5  kg,  alt  efter ,

hvad der  er hensigtsmæssigt.

Bilag  1  t i l  OPS 1.625

Masse- og balancedokumenter

(a) Masse-  og

balancedokumenter

(1) Indhold

(i) Masse-  og

balancedokumenterne skal

indeholde følgende

oplysninger:

(A) flyvemaskinens

registreringsnummer

og type,

(B) flyvningens

identif ika tionsnummer

og dato,

(C) luftfartø jschefens

identitet,

(D) identiteten  af  den

person,  som har

udarbe jdet

dokumentet,

(E) flyvemaskinens tørre

operative masse og

det  t i lsvarende CG,

(F) brændstofmassen ved

start  og

brændstofmassen for

flyvningen,

(G) massen for andre
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forbrugsvarer , som

ikke er  brændstof,

(H) lastens

sammensætning,

herunder  passagerer,

bagage, fragt og

ballas t,

(I) startmasse,

landingsmasse  og

masse  uden

brændstof,

(J) fordeling  af last,

(K) gældende CG-

posit ioner  for

flyvemaskinen og

(L) grænsemasse og CG-

værdier .

(i i) Luftfartsforetagendet  kan

udelade visse  af  disse data

fra masse- og

balancedokumenterne

under forudsætning af

Myndighedens

godkendelse.

(2) Sidste-ø jebliksændringer.  Hvis

der  forekommer en sids te-

øjebliksændring,  efter  a t

masse- og

balancedokumenterne er

udarbe jdet,  skal

luftfartø jschefen underret tes

herom,  og sidste-

øjebliksændringen skal  indføjes

i masse- og

balancedokumenterne. Den

højs t t i l ladte ændring  i antal le t

af passagerer el ler  last , der kan

godkendes som en sids te-

øjebliksændring,  skal angives  i

driftshåndbogen. Hvis dette

antal overskrides,  skal der

udarbe jdes nye masse- og

balancedokumenter

(b) Computerstyrede systemer.

Hvis  masse-  og

balancedokumenterne udarbe jdes

ved h jælp  af et computerstyre t

masse- og balancesystem, skal

luftfartsforetagendet  efterprøve

integriteten  af disse uddata.

Luftfartsforetagendet  skal opret te  e t

system for  at kontrol lere, at

ændringer i luftfar tsfore tagendets

inddata  behørigt  indarbejdes i

systemet, og  a t systemet fortløbende

fungerer  t i l fredssti l lende,  ved at

efterprøve uddataene med mindst  6

måneders  mellemrum.

(c) Masse-  og balancesys temer

om bord .  Luftfartsforetagendet  skal

indhente  Myndighedens godkend else ,

hvis  luftfartsforetagendet  ønsker  at

anvende et  computersystem om bord

for masse-  og balanceværdier som

primær ki lde  t i l  afsendelse  af

f lyvemaskiner .

(d) Dataforbindelse.  Når masse-

og balancedokumenter  sendes ti l

f lyvemaskiner  via dataforbindelse,

skal  der  på jorden forefindes en kopi

af de  endelige masse-  og

balancedokumenter  i  den form, hvori

de  er godkendt  af  luftfartø jschefen.
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SUBPART K

INSTRUMENTER OG UDSTYR

OPS 1.630

Generel indledning

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at en fl yvning  ikke  påbegyndes ,

medmindre  de  instr ume nter og  det

udstyr , der  kræv es i  he nhold t i l

de n ne Subpart , er:

(1) godk endt,  bortset  fra  det  i

underpunk t (c) angiv ne,  og

instal le re t i  ov er e nsste mmelse

med de  gældende krav  t i l

instr ume nter  og  udstyr  inklusive

minimumspræsta tionsnormen og

de  oper ationelle kr av  og

luftdygtighe dsk ra v ene  og

(2) i funktionsdy gtig  sta nd ti l  den

type operation,  der  skal udføres,

bortset  fra  det  i  ME L  angivne (se

OPS 1.030).

(b)

Minimumspræstationsnormer

ne  for  instr ume nter og  udstyr er  de

normer,  der  er  for esk re v et i  de

gælde nde JTSO (Joint Technical

St anda rd  Orders) som angiv et  i  JAR-

TS O,  medmi ndr e  der for eskrives

an dr e præsta tionsnormer  i

ope rations-  el ler

luftdygtighe dsk ode kse n.  I nstr umenter

og udstyr, som på  datoe n for

ge nnemførelsen  af  OPS opfylder

an dr e konstr uktions- og

præstationsspe cif ika tioner  e nd JTSO,

ka n  forbl iv e  i d rift el ler kan

instal le res , medmi ndre  der  i denne

Su bpar t er for eskr ev et  yderl igere

krav.  Inst rume nter og  udstyr,  der

al ler ede er  godke ndt,  sk al i kke

opfyl de  e n  re vider et  JTSO el ler  en

an den r evi der et  spe cif ikation  end

JTSO,  medmi ndr e  der foreskriv es  e t

krav  med ti lbagevir k ende kr aft.

(c) Følgende eleme nter kræver

ikk e udstyrsgodke ndelse:

(1) sikringer  omtalt  i  OPS 1.635,

(2) stavlygter omtalt  i  OPS

1.640(a)(4),

(3) en nøjagtig  t idsmåler  omtalt  i

OPS 1.650(b)  & 1.652(b),

(4) kortholder  omtalt  i  OPS

1.652(n),

(5) førstehjælpskasse  omtalt i  OPS

1.745,

(6) medicinsk nødudstyr  omtalt i

OPS 1.755,

(7) megafoner  omtalt  i  OPS 1.810,

(8) overlevelsesudstyr  og

pyroteknisk  signaludstyr omtal t i

OPS 1.835(a)  og (c) og

(9) drivankre  og udstyr  t i l

fortøjning,  forankring el ler

manøvrering  af

vandflyvemaskiner og

amfibieflyvemaskiner  på  vand

omtalt  i  OPS 1.840.

(d) Hvis  e t

f lyvebesætningsmedlem skal anvende

et udstyr på sin station under

flyvningen,  skal dette være nemt at

bet jene  fra  den pågældende station .

Hvis  e t og samme udstyr skal

bet jenes  af mere  end ét  medlem af

flyvebesætningen, skal det

instal le res , så det umiddelbart kan

bet jenes  fra  en  given s ta tion,  hvorfra

det  bl iver nødvendigt at  bet jene

udstyret .

(e) De ins trumenter,  der

anvendes af ethver t

f lyvebesætningsmedlem,  skal være

placeret  således,  a t

f lyvebesætningsmedlemmet  nemt  kan

se visningerne fra sin station med

mindst  mulig ændring  af  den sti l l ing

og synsl inje,  som

besætningsmedlemmet normalt

indtager,  når  han ser  fremad langs

flyvebanen.  Når et  enkelt instrument  i
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en  fly v emaskine  sk al be tje nes  af

mer e end 1 me dlem af

flyv ebesætninge n, sk al det  være

instal le re t såle des , at  instr ume ntet er

synlig t fr a hve r r elevant

flyv ebesætningsstation.

OPS 1.635

Udstyr til beskyttelse af kredsløb

Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en fly v emaskine,  hvori der  anvendes

sikringer , medmindre  der  under

flyv ninge n er  r eser v esikri nger  t i l

rådighe d, som mindst sva rer  t i l  10%

af antal le t af sik ringer  med hver

nominel y delse el ler  tr e me d hver

nominel y delse afhængigt af, hvi lket

an tal der er  størs t.

OPS 1.640

Flyvemaskinens operationslys

Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en flyv emaskine,  medmindre  den er

udstyr et  med:

(a) Til f ly vni ng  om dage n:

(1) antikol l is ionsl yssys tem,

(2) lys, som le v er es fra

flyv emaskine ns ele kt riske

system,  og som sikrer

ti lstræk k elig belysning af

al le instr umenter  og alt

uds tyr , der  er vig tigt  for en

sikk er  oper ation af

flyv emaskine n,

(3) lys, som le v er es fra

flyv emaskine ns ele kt riske

system,  og som sikrer

bel ysning  af al l e

passager ka biner,  og

(4) en sta vly gte  t i l  hvert

kræv et  besætningsmedlem,

som er l ett i lgængelig for

besætningsme dlemmer ne,

når  de  sidder  på  deres

anviste s tationer.

(b) Ved flyvning  om nat ten,  ud  over

det  i  ovenstående punkt (a)

angivne udstyr:

(1) navigations/posit ionslys og

(2) to landingslys  el le r et

enkelt l ys med to

glødetråde med separat

strømtilførsel  og

(3) lys, der overholder de

internationale søvejs regler ,

såfremt flyvemaskinen er

en  vandflyvemaskine el ler

en  amfibieflyvemaskine.

OPS 1.645

Vinduesviskere

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  med en maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  mere  end

5700 kg,  medmindre  den på  hver

pilotsta tion  er udstyre t med en

vinduesvisker  el le r t i lsvarende

anordning ti l  a t holde  en  del af

forruden fri  ved  nedbør.

OPS 1.650

VFR-dagoperationer- flyve- og
navigationsinstrumenter og

tilknyttet udstyr

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  om dagen i

overensstemmelse  med

visuelf lyveregler  (VFR), medmindre

den er  udstyret  med flyve-  og

navigationsins trumenterne  og det

herti l  knyt tede  udstyr , og medmindre,

hvor dette er  relevant,  det  sker  på  de

i nedenstående underpunkter  anførte

betingelser:

(a) et magnetkompas,
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(b) en nøja gtig  t idsmåler , som viser

tide n i  t imer, minutter  og

sek under,

(c) en  følsom tr yk hø jdemåler,  der  er

kal ib rer et  i  fod med en

undersk alai nds ti l l ing,  der  er

kal ib rer et  i  he ktopascal/mil l ibar,

som ka n i nds ti l les t i l  ethvert

bar ome ter tr yk,  hv orti l  den

sandsynligvis sk al indsti l les

under f l yv ningen,

(d) en fly v ehastighedsmåle r, der er

kal ib rer et  i  knob,

(e) en ver tik al has tighe dsmåler,

(f) en  dre jni ngsviser og

tværkr aftmåler  (tur n and sl ip

indicator)  el ler en

dre jningsk oordi na tor  med

indby gget  tvær kr aftmåler,

(g) flyv esti l l ingsi ndi kator (k unstig

horisont),

(h) en stabil iser et  r etningsindikator

og

(i) et h jælpemi ddel, som i

cockpi tte t k an  angive

luftte mpera ture n udenfor

kalib rer et  i  gra der celsi us.

(j) Ved fly vni nger  af  e n  v arighed,

som ik k e ov erstiger  60 minutter,

som starter  og  la nder  på samme

flyv epla ds,  og som for bl iver

inden for  50  nm fr a den

på gælde nde  flyv e pla ds, k an al le

de  inst rume nter,  som foreskrives

i ov e nstå e nde  under punkt  (f),

(g) og (h) og nede nstående

underpunk t (k)(4),  (k)(5)  og

(k)(6), erstat tes  e nte n af en

dre jningsviser og  tvær kr aftmåler

el ler af e n dr ejningskoor dinator

med indby gget  tvær kr aftmåler

el ler af så vel  en

flyv esti l l ingsi ndi kator som en

tværkr aftmåler .

(k) Når  der  kr æves  to  pi loter,  skal

andenpilotens  station have

følgende særski lte  instrumenter:

(1) en følsom trykhø jdemåler,

der  er kal ibreret  i  fod med

en underskalainds ti l l ing,

der  er kal ibreret  i

hektopascal/mil l ibar,  som

kan indsti l les t i l  e thvert

barometer tryk,  hvorti l  den

sandsynligvis skal indsti l les

under f l yvningen,

(2) en flyvehastighedsmåler,

der  er kal ibreret  i  knob,

(3) en ver tikal

has tighedsmåler,

(4) en dre jningsviser og

tværkraftmåler  (turn and

slip indica tor) el ler  en

dre jningskoordinator  med

indbygget  tværkraftmåler,

(5) en flyvesti l l ingsindikator

(kunstig horisont)  og

(6) en stabil iseret

retningsindikator .

(l) Hvert  system ti l  visning af

flyvehastighed skal  være

udstyret  med e t opvarmet

pitotrør el ler  t i lsvarende

anordning,  der  forhindrer

funktionssvigt  som følge  af

enten kondens  el le r isdannelse,

for:

(1) flyvemaskiner  med en

maksimal certif iceret

startmasse på  over 5700 kg

eller med en maksimal

godkendt

passagersædekonfiguration

på flere end 9 sæder ,

(2) flyvemaskiner , som den 1.

apri l  1999 el ler  på en

senere dato  for førs te  gang

har  fået  udstedt et

individuelt

luftdygtighedsbevis.
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(m) Når  der  kræves

duplik atins trume nter,  omfatter

kra v et  særski lte  displa ys for

hv er  pi lot  og særski lte

sele ktor er  el l er a ndet  t i lk nyttet

udstyr , hvor dette er  r ele va nt .

(n) Alle f ly ve maskiner  sk al være

udstyr et  med a nor dninger , som

viser,  når  str ømforsyni ngen ti l

de  k ræve de fly v eins trume nter er

uti lstræk kelig , og

(o) al le f l yv emaskine r med

kompressi bi l i tetsbe grænsninger,

som ikk e på  anden måde vises  af

de  k rævede

flyv ehastighedsmål ere , skal

vær e  udstyr et me d en

Machtalmåler ved hver

pilotsta tion .

OPS 1.652

IFR- eller natoperationer - flyve-
og navigationsinstrumenter og

tilknyttet udstyr

Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine  i ov ere nsstemmelse

med ins trume ntfly v er egl erne  (IFR)

eller om natte n i ov er e nsste mmelse

med visuelf lyv er egl er ne  (VFR),

medmi ndre  f ly vemaskine n er  udstyret

med fly ve - og

na vigationsins trume nter ne  og det

he rti l  knyt te de  udstyr  og medmindre ,

hvor dette er  relevant,  det  sker  på  de

i nede nstå e nde  under punkter  a nførte

betingelser:

(a) et ma gnetkompas,

(b) en nøja gtig  t idsmåler , som viser

tide n i  t imer, minutter  og

sek under,

(c) to følsomme tr yk hø jdemålere,

der  er k al ibre ret  i  fod med

undersk alai nds ti l l inger,  der er

kal ib rer et  i  he ktopascal/mil l ibar,

som ka n i nds ti l les t i l  ethvert

bar ome ter tr yk,  hv orti l  de

sandsynligvis skal indsti l les

under f l yvningen,

(d) et system ti l  visning  af

flyvehastighed med opvarmet

pitotrør el ler  t i lsvarende

anordning,  der  forhindrer

funktionssvigt  som følge  af

enten kondens  el le r isdannelse,

inklusive advarselsindika tor,  som

viser  svigt  i  pitotopvarmeren.

Kravet  om en advarselsindikator,

der  viser  svigt  i

pitotopvarmeren, gælder  ikke for

flyvemaskiner , som har  en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på 9 el ler

færre  sæder  el ler en maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  5700

kg el ler derunder , og som har

fået  udstedt et  individuelt

luftdygtighedsbevis inden den 1.

apri l  1998,

(e) en ver tikal has tighedsmåler,

(f) en  dre jningsviser og

tværkraftmåler ,

(g) flyvesti l l ingsindikator (kunstig

horisont),

(h) en stabil iseret  retningsindikator ,

(i) et h jælpemiddel, som i

cockpi tte t kan  angive

lufttemperaturen udenfor

kalib reret  i  grader celsius, og

(j) to uafhængige  statiske

tryksystemer , dog er det t i l ladt

for propeldrevne fl yvemaskiner

med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  5700 kg  el le r

derunder  a t have et  statisk

tryksystem og en alternativ ki lde

ti l  statisk tryk .

(k) Når  der  kræves  to  pi loter,  skal

andenpilotens  station have

følgende særski lte  instrumenter:

(1) en følsom trykhø jdemåler,

der  er kal ibreret  i  fod med
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en undersk alai nds ti l l ing,

der  er k al ibre ret  i

he ktopascal/mil l ibar,  som

ka n indsti l les t i l  e thvert

bar ome ter tr yk,  hv orti l  den

sandsynligvis sk al indsti l les

under f l yv ningen, og som

kan være en  af de  2

højdemål er e, der kr æves i

ov enstå e nde under punkt

(c),

(2) et system ti l  visni ng  af

flyv ehastighed med

opv armet  pitotrør  el ler

t i lsvar e nde a nor dni ng , der

forhindr er funktionssvigt

som følge af e nten  kondens

eller isda nnelse,  inklusive

adv arselsindi kator,  som

viser  svigt  i

pitotopvarmer e n. Kr a vet  om

en adva rselsindik ator, der

viser  svigt  i

pitotopvarmer e n, gælder

ikk e for  f ly v emaski ner , som

har  en  maksimal go dkendt

passager konfigura tion  på 9

eller færr e sæder el ler  en

maksimal ce rtif iceret

startmasse på  5700 k g  el le r

der under,  og som ha r fået

udste dt  et  individuelt

luftdygtighe dsbe vis inden

de n 1.  a pri l  1998,

 (3) en ver tikal

has tighe dsmåler,

(4) en dre jni ngsviser og

tværkr aftmåler ,

(5) en fly v esti l l ingsindikator

(kunstig horisont)  og

(6) en stabil iseret

retningsindik ator .

(l) Fly vemaskiner  me d e n ma ksimal

cer tif icer et  sta rtmasse,  som

ov erstiger  5700 k g, el ler  som

har  en  maksimal go dkendt

passager konfigura tion  på flere

end 9 sæder,  skal endvidere

være udstyret med en enkelten

yderligere  s tandby-

flyvesti l l ingsindikator (kunstig

horisont),  som kan betjenes  fra

begge pi lotstationer, og  som:

(1) strømforsynes kontinuerl ig t

under normal drift,  og  som

efter  totalt  svigt  i  de t

normale

elproduktionssystem

strømforsynes fra en ki lde,

der  er uafhængig  af det

normale

elproduktionssystem,

(2) fungerer  pål idel igt  i  mindst

30 minutter efter totalt

svigt  i  de t normale

elproduktionssystem under

hensyn ti l  andre

belastninger  af

nødstrømsforsyningen og ti l

de  operationelle

procedurer,

(3) fungerer  uafhængigt af

eventuelle andre systemer

ti l  visning  af f lyves ti l l ing,

(4) automatisk  e r operativ  efter

totalt  svigt  i  de t normale

elproduktionssystem,  og

som

(5) er passende oplyst  i  al le

faser  af  operationen,

bortset  fra  f lyvemaskiner  med en

maksimal certif iceret  startmasse

på 5700 kg el ler  derunder,  som

allerede er  registreret i  en

medlemsstat  den 1 . apri l  1995,

og som er  udstyret med en

standby-flyves ti l l ingsindikator  på

luftfartø jschefensvenstre

instrumentbræt.

(m) Ved ove rholdelse af ovenstående

underpunkt (l) skal det  være

klart  synlig t for

flyvebesætningen, når den i de t

pågældende underpunkt

krævede s tandby-
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f lyv esti l l ingsi ndi kator fungerer

på  nødst røm.  Hvis s ta ndby-

flyv esti l l ingsi ndi katore n har  sin

ege n de dicer ede s trømforsyning,

skal  der  v ære  en  ti lk nyttet

indik ation  e nte n på  ins trumentet

el ler på instr umentbr ættet,  når

de nne  strømforsy ning  er  i  brug.

De tte kr av  skal  v ære  opfyldt

senest  de n 1. a pri l  2000.

(n) En korthol der  i e n l etlæselig

posit ion , som ka n belyses  med

he nblik på na toper atione r.

(o) Hvis  standby-i nstr umentsys temet

ti l  visni ng  af f ly ves ti l l ing  er

instal le re t og er  br ugbart  i

f lyv esti l l inger v ed duv ning og

rulning  (pit ch  and rol l) på 360°,

ka n dr ejni ngsviser ne og

tværkr aftmåler ne (tur n a nd sl ip

indicators)  erstattes af

tværkr aftmåler e.  Ve d br ugbart

forstås,  a t systemet vi l  fungere

op ti l  360° ve d duv ni ng  og

rulning , ude n at  horisonten

vælter.

(p) Når  der  kræves

duplik atins trume nter,  omfatter

kra v et  særski lte  displa ys t i l  hver

pi lot og særski lte  sel ek torer

el ler a ndet  t i lk nyttet  udstyr,

hv or dette er  rel e va nt.

(q) Alle f ly ve maskiner  sk al være

udstyr et  med a nor dninger , som

viser,  når  str ømforsyni ngen ti l

de  k ræve de fly v eins trume nter er

uti lstræk kelig , og

(r) al le f l yv emaskine r med

kompressi bi l i tetsbe grænsninger,

som ikk e på  anden måde vises  af

de  k rævede

flyv ehastighedsmål ere , skal

vær e  udstyr et me d en

Machtalmåler ved hver

pilotsta tion .

(s)   Luftfartsforetagendet må

ikke udføre IFR- el ler

natoperationer, medmindre

flyvemaskinen er udstyret

med hovedtelefoner med

spærremikrofon el ler

tilsvarende og en sendeknap

på styrehjulet ti l hver krævet

pilot .

OPS 1.655

Yderligere udstyr ved
enkeltpilotoperationer i henhold

til IFR eller om natten

Luftfartsforetagendet  må ikke udføre

IFR-enkeltpi lotoperationer ,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med en autopilot  med mindst

højdehold og fast  kursinds ti l l ing.

OPS 1.660

Højdevarslingssystem

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  turbinedrevet

propelf lyvemaskine  med en maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse,  som

overstiger  5700 kg, el ler  som har  en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder,  el ler  en  turbojetdrevet

flyvemaskine,  medmindre  den er

udstyret  med e t

højdevarsl ingssystem, som er  i stand

ti l:

(1) at advare f lyvebesætningen,  når

flyvemaskinen nærmer sig  den

forudvalgt e hø jde ved enten op-

el ler nedstigning , og

(2) at advare f lyvebesætningen med

mindst  et l ydsignal,  når

flyvemaskinen enten over el ler

under afviger  fra  en  forudvalgt

højde,

dog bortset  fra  f lyvemaskiner

med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  5700 kg  el le r

derunder  og  med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration

på flere en d 9  sæder , hvis  første
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indivi duelle  luftdygti ghe dsbevis

er udstedt  inden de n 1. apri l

1972,  og som aller ede  var

registr er et  i  en  medl emsstat  den

1. apri l  1995.

OPS 1.665

Terrænoverflyvningssystem
(Ground proximity warning

system)

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  tur binedrevet

flyv emaskine:

(1) med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  ov er 15.000 kg

eller me d e n ma ksimal godkendt

passager konfigura tion  på flere

end 30 sæder , el ler

(2) med en maksimal cer tif iceret

startmasse p å  ov er 5700 kg  el ler

en  maksimal go dkendt

passager konfigura tion  på flere

end 9 sæder  efter  de n 1 . januar

1999,

medmindre  de n er  udstyr et med et

terr ænov erfly v ningssys te m.

(b) De t i dette punkt  krævede

terr ænov erfly v ningssys te m skal

au tomatisk  ve d h jælp  af  ly dsignaler,

som ka n suppl eres  med visuelle

signaler,  adva re  f ly ve besætningen

retti digt  og  ty delig t om fal dhastighed,

terr ænnærhe d, hø jdetab  efter  start

el ler ov ersk ydning,  ukor rekt

lan dingsk onfigur ation og afvigelse  fra

de n neda dgåe nde  gl ide vink el.

OPS 1.0501.668

Luftbåret antikollisionssystem

Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  tur binedr e ve t f ly v emaski ne:

(1) med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  ov er 15000 kg

eller e n ma ksimal  godkendt

passagerkonfigura tion  på flere

end 30 sæder  efter  den 1.

januar  2000,  el ler

(2) med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  mere end 5700 kg

men ikke over  15000 kg  el le r en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere

end 19 men ikke over 30  sæder

efter  den 1.  januar 2005,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med et luftbåret  antikol l is ionssys tem

med et minimumspræstationsniveau

på mindst  ACAS II .

OPS 1.670

Luftbåret vejrradarudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere:

(1) en trykreguleret  f lyvemaskine

eller

(2) en ikke-trykreguleret

flyvemaskine,  som har  en

maksimal certif iceret  startmasse

på over  5700 kg,  el l er

(3) en ikke-trykreguleret

flyvemaskine  med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration

på flere end 9  sæder  efter  den

1. apri l  1999,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med luftbåre t ve jrradarudstyr, når

den opereres  om natten  el ler  under

instrumentvejrforhold i områder,  hvor

tordenvej r el ler  andre  potentielt

farl ige  ve jrforhold,  som anses for

detekterbare med en luftbåren

ve jradar,  kan forventes  at f indes

langs ruten.

(b) For trykregulerede

propeldrevne flyvemaskiner  med en

maksimal certif iceret  startmasse  på

ikke over  5700 kg og en  maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på
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ikk e ov er  9  sæder  ka n det l uftbårne

ve jrr adar udstyr  erstattes af andet

udstyr , som ka n spore  tor denv ejr  og

an dr e pote ntielt  farl ige  v ej rforhold,

der  anses for de te kter bar e  med

luftbåre t v ejrr a dar udstyr, under

forudsætning af Myndighedens

godk endelse.

OPS 1.675

Udstyr til operat ioner under
forhold med isdannelse

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  under

forhold  med for ve ntet  el le r faktisk

isda nnelse , medmindre  f ly v emaskinen

er certif icer et  og udsty re t t i l  at

ope rer e  under  for hold  med

isda nnelse .

(b) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  under

forhold  med for ve ntet  el le r faktisk

isda nnelse  om nat te n,  medmindre

flyv emaskine n er  udstyr et  me d en

an ordning,  som k a n bel yse  el ler  spore

isda nnelse n.  Enhve r form for

bel ysning , som anv endes, sk al være

af en  type,  som ik ke  for årsager

blænding el ler  r efle ksion , der  k unne

hæmme  besætningsme dlemmer ne i at

udfør e  der es opga ve r.

OPS 1.680

Udstyr til sporing af kosmisk
stråling

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

f lyv emaskiner , som efter  he nsig ten

skal  oper er e ov er 15.000 m (49.000

ft), er  udstyr et  med e t instr ument t i l

fort løbende  at mål e og vise

dosishastighede n af de n samlede

kosmiske  str ål ing , som modtages

(dvs.  de n saml ede ioniseri ng  og

ne utr onstrål ing  af  gala ktisk el ler

solarisk  oprindelse) og den

ku mul ativ e  dosis  på hve r f ly v ning.

OPS 1.0501.685

Flyvebesætningens interne
samtaleanlæg

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  på  hvi lken der

kræves en flyvebesætning på  mere

end et  medlem,  medmindre

flyvemaskinen er  udstyret  med et

internt samtaleanlæg ti l

f lyvebesætningen, inklusive

hovedtelefoner og  mikrofoner,  som

ikke er  håndholdte , t i l  brug for  al le

medlemmer af f lyvebesætningen ; for

flyvemaskiner , der  var  registreret  i  en

medlemsstat  den 1 . apri l  1995, og

som inden den 1. apri l  1975 har fåe t

udstedt  det  første individuelle

luftdygtighedsbevis, kræves der et

internt samtaleanlæg for

flyvebesætningen senest  den 1.  apri l

2002. . For flyvemaskiner, som

allerede var registreret i en

medlemsstat den 1. apri l 1995, og

som inden den 1. april 1975 har

fået udstedt det første

individuelle luftdygtighedsbevis ,

finder dette krav ikke anvendelse

før den 1. april 2002.

OPS 1.690

Internt samtaleanlæg til
besætningsmedlemmerne

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  med en

maksimal certif iceret  startmasse  over

15.000 kg el le r  en  maksimal  godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 19

sæder,  medmindre f l yvemaskinen er

udstyret  med e t internt samtaleanlæg

ti l  besætningsmedlemmerne;

undtaget  herfra er  f lyvemaskiner,

som inden den 1. apri l  1965 for

første  gang har  fået udstedt  et

individuelt  luftdygtighedsbevis,  og

som allerede var registre ret  i  en

medlemsstat  den 1 . apri l  1995.

(b) Det i dette punkt  krævede

samtaleanlæg ti l

besætningsmedlemmerne skal:
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(1) funge re  uafhængigt af

høj ttaler anl ægge t, dog bortset

fra opkaldss ta tion,

hove dtelefoner, mikrofoner,

omkobler e  og  signal a nordni nger,

(2) vær e  et  hjælpemiddel  t i l

tov ejskommunik ation  mellem

cockpi tte t og:

(i) hv er  passager ka bine,

(i i) hv er t pa ntr y,  der  er

placer et  a ndre  steder  end

på  passa gerdæknive a u, og

(i i i) hv er  fjer ntl iggende

besætningsk a bine, som ikke

befinder si g på

passager dæk ke t, og  som

ikk e er  let t i lgængelig  fra  en

passager ka bine,

(3) vær e  lett i lgængeligt,  så det kan

bet jenes  fra  hv er af de  krævede

flyv ebesætningsstationer i

cockpi tte t,

(4) vær e  lett i lgængeligt,  så det kan

bet jenes  på de  krævede

ka bine besætningsstationer,  som

ligger  tæt på hver  enk elt el ler

hv er t par  af nødudgange på

gul vniv ea u,

(5) ha v e et  v arsl ingssystem, der

omfatter  ly dsignal er el ler

visuelle  signal er, som kan

anv endes af

flyv ebesætningsme dlemmer  ti l  a t

alarmer e k abine besætningen og

af ka binebesætningsme dlemmer

ti l  at  al armere

flyv ebesætninge n,

(6) ha v e e n a nordning,  så

modtager en af et opk ald kan

afgør e,  om det  er  et normalt

opk ald  el ler et  nødopkal d,  og

(7) på  jo rden vær e  et  hjælpemiddel

t i l  tove jsk ommuni ka tion  mellem

jordpersonal et  og  mindst  to

flyv ebesætningsme dlemmer.

OPS 1.695

Højttaleranlæg

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 19

sæder,  medmindre der er  instal leret

et hø jttale ranlæg.

(b) Det i dette punkt  krævede

høj ttaleranlæg skal:

(1) fungere  uafhængigt af de

interne samtaleanlæg, dog

bortset  fra  opkaldsstation,

hovedtelefoner, mikrofoner,

omkoblere  og  signalanordninger,

(2) være lett i lgængeligt,  så det

umiddelbar t kan  bet jenes fra

hver  af  de krævede stationer for

flyvebesætningsmedlemmer,

(3) for hver krævet

passagernødudgang på

gulvniveau,  som har  et

t i lstødende

kabinebesætningssæde, have en

mikrofon, som er  let t i lgængelig

for det  siddende

kabinebesætningsmedlem, dog

kan én mikrofon bet jene mere

end én udgang under

forudsætning af, at  udgangenes

nærhed muliggør verbal

kommunikation uden

hjælpemidle r mellem siddende

kabinebesætningsmedlemmer ,

(4) kunne betjenes  inden for 10

sekunder  af  e t

kabinebesætningsmedlem på

hver  af  de s ta tioner  i kabinen,

hvorfra  der  e r adgang ti l  at

bet jene  anlægget,  og

(5) kunne høres og være fors tåel igt

på  al le  passagersæder,  toi le tter

og kabinebesætningssæder og

arbejdsstationer.
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OPS 1.0501.700

Cockpit voice rekordere–1

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine,  som

har  få et  udste dt det førs te

indivi duelle  luftdygti ghe dsbevis  den

1. apri l  1998 el ler  der efte r, og  som:

(1) er turbinedrevne flermotorede

flyv emaskiner  med e n ma ksimal

godk endt  passager konfiguration

på  fler e e nd 9  sæder , el ler

(2) har  en  maksimal cer tif iceret

startmasse på  ov er 5700 kg ,

medmi ndre  f ly vemaskine n er

udstyr et  med e n v oice r e korder  i

cockpi tte t, som me d henvisning

ti l  e n t i dssk ala  r e korder er:

(i) tale kommunik ation,  som

sendes fr a el ler  modtages i

cockpi tte t via  r adio,

(i i) det  audit iv e  miljø i

cockpi tte t, her under uden

afbr ydelse  de  ly dsignaler,

der  modtages fr a hver

stati v- og  mask emik rofon i

brug,

(i i i)

f lyv ebesætningsmedl

emmernes

tale kommunik ation i

cockpi tte t v ed  h jæl p af

flyv emaskine ns i nterne

samtale anl æg,

(iv) tale - el ler  ly dsignal er, som

ide ntif icer er  na vigations-

el ler

indfly v ningsh jæl pemi dler,

og som opfanges  af  en

hove dtelefon el ler  høj ttaler,

og

(v)

flyv ebesætningsmedl

emmernes

tale kommunik ation i

cockpi tte t v ed  h jæl p af

flyvemaskinens

høj ttaleranlæg,  hvis  e t

sådant er  instal leret.

(b) Voice  rekorderen i cockpittet

skal  være i s tand ti l  at  bevare

informationer,  der  er  rekorderet  i

løbet  af mindst  de  sidste 2 t imer,

hvor rekorderen er  i  brug,  dog kan

denne periode  nedsættes  t i l  30

minutter for  f lyvemaskiner  med en

maksimal certif iceret  startmasse  på

5700 kg  el le r derunder.

(c) Voice  rekorderen i cockpittet

skal  automatisk begynde at

rekordere,  før f lyvemaskinen ved

egen kraft bevæger sig, og  skal

fortsætte  med at  rekordere indti l

f lyvningens  afslu tning , når

flyvemaskinen ikke  længere er  i  stand

ti l  at  bevæge sig  ved egen kraft.

Endvidere skal  voice rekorderen i

cockpi tte t, afhængigt af

t i lgængeligheden af elekt risk  strøm,

begynde at rekordere  så  t idl igt som

muligt  under  cockpitchecks før

motorstart  ved flyvningens

begyndelse indti l  cockpitchecks

umiddelbar t efter motorstandsning

ved fl yvningens  afslutning.

(d) Voice  rekorderen i cockpittet

skal  have  en  anordning, som

medvirker  t i l  at  lokal isere  den

pågældende rekorder i  vand.

(e) Ved overholdelse af d enne

del kan flyvemaskiner  med en

maksimal certif iceret  startmasse  på

5700 kg  el le r derunder  kombinere

cockpi t voice rekorderen med fl ight

data  rekorderen.

(f) Enhver f l yvemaskine  kan

afsendes,  selvom den i dette afsnit

krævede cockpit voice  rekorder  ikke

fungerer , under forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er

muligt  a t reparere el ler  udskifte

cockpi t voice rekorderen,  før

flyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager

flere end 8  yderl igere  på
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hinanden følgende fl yvninger

med cockpit  voice r e kor deren

ude af drift,

(3) at der i k ke  e r forløbe t mer e end

72 timer,  side n de t blev

konstate re t, at  cockpit  voice

re korder e n va r ude  af  drift,  og

(4) at e n giv e n fl ight  data r e korder ,

som måtte kr æv es  me dbragt,

funge rer , medmindre  de n er

kombiner et me d e n cock pit voice

re korder.

OPS 1.705

Cockpit voice rekordere–2

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e efter den 1.  apri l  2000 operere

noge n turbine dr ev e n fler motoret

flyv emaskine,  som de n 1. ja nua r 1990

frem ti l  og  med de n 31.  mar ts 1998

første  gang fik udste dt  e t individuelt

luftdygtighe dsbe vis, og som har en

maksimal ce rtif icer et  startmasse  på

5700 kg  el le r der under  og en

maksimal godkendt

passager konfigura tion  på fl ere  end 9

sæder,  me dmindr e f l yv emaski nen er

udstyr et  med e n cockpit  voice

re korder,  som r ek order er:

(1) tale kommunik ation,  som sendes

fra el ler  modta ges i cock pittet

via  ra dio,

(2) det  audit iv e  miljø i  cockpit tet ,

he runder,  hv or det er

ge nnemførl igt,  ude n afbrydelse

de  ly dsignal er,  der  modta ges fra

hv er  stativ - og mask emikr ofon i

brug,

(3) flyv ebesætningsme dlemmer nes

tale kommunik ation i  cockpit tet

ve d h jælp  af f ly ve maskinens

inte rne samtale a nlæg,

(4) tale - el ler  ly dsignal er, som

ide ntif icer er  na vigations- el ler

indfly v ningsh jæl pemi dler,  og

som opfanges af en hovedtelefon

eller hø jttaler, og

(5) flyvebesætningsmedlemmernes

talekommunikation i  cockpit tet

ved h jælp  af f lyvemaskinens

høj ttaleranlæg,  hvi s  e t sådant er

instal le re t.

(b) Cockpit  voice rekorderen skal

være i stand ti l  a t bevare

informationer,  der  er  rekorderet  i

løbet  af minds t  de  sidste 30 minutter,

hvor rekorderen er  i  brug.

(c) Cockpit  voice rekorderen skal

begynde at rekordere,  før

flyvemaskinen ved egen kraft

bevæger sig, og  skal for tsætte  med

at rekordere  indti l  f lyvningens

afslutning,  når  f lyvemaskinen ikke

længere er  i  stand ti l  at bevæge sig

ved egen kraft.  Endvidere  skal  voice

recorderen i cockpittet,  afhængigt  af

t i lgængeligheden af elekt risk  strøm,

begynde at rekordere  så  t idl igt som

muligt  under  cockpitchecks før

flyvningen indti l  cockpitchecks

umiddelbar t efter motorstandsning

ved fl yvningens  afslutning.

(d) Voice  rekorderen i cockpittet

skal  have  en  anordning, som

medvirker  t i l  at  lokal isere  den

pågældende rekorder i  vand.

(e) Enhver f l yvemaskine  kan

afsendes,  selvom den i dette afsnit

krævede cockpit voice  rekorder  ikke

fungerer , under forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er

muligt  a t reparere el ler  udskifte

cockpi t voice rekorderen,  før

flyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager

flere end 8  yderl igere  på

hinanden følgende fl yvninger

med cockpit  voice rekorderen

ude af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end

72 timer,  siden det blev

konstatere t, at  cockpit  voice

rekorderen var ude af  drift,  og
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(4) at e n giv e n fl ight  data r e korder ,

som måtte kr æv es  me dbragt,

funge rer , medmindre  de n er

kombiner et me d e n cockpit

voice-r e kor der .

OPS 1.0501.710

Cockpit voice rekordere–3

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  med en

maksimal ce rtif icer et  startmasse  på

over 5700 kg , hvis første individuelle

luftdygtighe dsbe vis er udstedt  før

de n 1.  a pri l  1998,  medmindre

flyv emaskine n er  udstyr et  me d en

cockpi t voice re kor der, som

re korder er:

(1) tale kommunik ation,  som sendes

fra el ler  modta ges i cock pittet

via  ra dio,

(2) det  audit iv e  miljø i  cockpit tet ,

(3) flyv ebesætningsme dlemmer nes

tale kommunik ation i  cockpit tet

ve d h jælp  af f ly ve maskinens

inte rne samtale a nlæg,

(4) tale - el ler  ly dsignal er, som

ide ntif icer er  na vigations- el ler

indfly v ningsh jæl pemi dler,  og

som opfa nges af e n hov edtelefon

eller hø jttal er, og

(5) flyv ebesætningsme dlemmer nes

tale kommunik ation i  cockpit tet

ve d h jælp  af f ly ve maskinens

høj ttaler anl æg,  hvi s  e t sådant er

instal le re t.

(b) Cockpit  v oice rekorderen skal

være i stand ti l  a t bevare

informa tioner,  der  er  r e korderet  i

løbet  af minds t  de  sidste 30 minutter,

hvor r e kor de re n er  i  brug.

(c) Cockpit  v oice rekorderen skal

be gy nde  at re kor de re,  før

flyv emaskine n v ed egen kraft

be væger sig, og  sk al for tsætte  med

at rekordere  indti l  f lyvningens

afslutning,  når  f lyvemaskinen ikke

længere er  i  stand ti l  at bevæge sig

ved egen kraft.

(d) Voice  rekorderen i cockpittet

skal  have  en  anordning, som

medvirker  t i l  at  lokal isere  den

pågældende rekorder i  vand.

(e) Enhver f l yvemaskine  kan

afsendes,  selvom den i dette afsnit

krævede cockpit voice  rekorder  ikke

fungerer , under forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er

muligt  a t reparere el ler  udskifte

cockpi t voice rekorderen,  før

flyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager

flere end 8  yderl igere  på

hinanden følgende fl yvninger

med cockpit  voice rekorderen

ude af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end

72 timer,  siden det blev

konstatere t, at  cockpit  voice

rekorderen var ude af  drift,  og

(4) at en given fl ight  data rekorder ,

der  måtte kræves  medbragt,

fungerer .

OPS 1.715

Flight data rekordere–1

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine,  hvis

første  individuelle luftdygtighedsbevis

er udstedt  den 1. apri l  1998 el le r

derefter,  og  som:

(1) er en turbinedrevet  f lermotore t

flyvemaskine  og har  en  maksimal

godkendt  passagerkonfiguration

på flere end ni  (9) sæder  el le r

(2) har  en  maksimal cer tif iceret

startmasse på  over 5700 kg ,
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medmi ndre  f ly vemaskine n er  udstyret

med en fl ight da ta  re korder,  som

be nytter  e n digital metode ti l

re kordering  og la gring  af  data, og

medmi ndre  der  er  en  metode ti l

rådighe d, som nemt k an he nte  disse

data  fra  la gringsme die t.

(b) Fl ight data  re korder en skal

være i stand ti l  a t bev are data,  der  e r

re korder et  i  løbet  af mindst  de  sidste

25 timer,  hv or r e kor der e n er  i  b rug,

dog ka n denne pe riode nedsættes t i l

10 t imer  for f ly v emaski ne r med en

maksimal ce rtif icer et  startmasse  på

5700 kg  el le r der under.

(c) Fl ight data  re korder en skal

med he nvisni ng  ti l  en  t idsskala

re korder e:

(1) de  par ame tr e, som er

nødv e ndige  for at  bestemme

højde, f l yv e hastighe d,  kurs,

accel era tion , f ly v esti l l ing  ved

duvning og rulning (pitch  and

roll at t itude) ,

radiokommunik ationsnøgli ng,

hv er  motors træk kraft  el ler

effe kt,  konfigur atione n af

opdrifts-  og

luftmodsta ndsa nor dninger,

luftte mpera tur, a nv e ndelse  af

automatisk e

flyv estyringssys temer  og

indfal dsvi nkel,

(2) for f ly vemaskiner me d en

maksimal ce rtif icer et  startmasse

på  over  27.000 k g de  yderl igere

par ametr e,  som er  nødv endige

for a t bes temme  de primære

flyv estyringsa nor dningers

posit ioner  og hø jderors trimning,

radiohø jde og de  primære

na vigationsinfor mationer,  som

vises  for f ly v ebesætningen,

cockpi ta dv arsl er og

landingsstel lets  posit ion,  og

(3) for de i  (a)  ove nfor  a ngivne

flyv emaskiner  skal f l ight  data

re korder e n r e kor der e  e v entuelle

de dicere de pa rametr e  i r elation

ti l  nye  el ler unikke

konstruktioner  el l er

operationelle egenskaber ved

flyvemaskinen.

(d) Der skal  indhentes data  fra

luftfartø jski lder, som muliggør

nøjagtig  korrelation med de

informationer,  der  vises for

flyvebesætningen.

(e) Fl ight data  rekorderen skal

automatisk  begynde a t rekordere

data,  før f l yvemaskinen ved egen

kraft  er i  stand ti l  a t bevæge sig , og

skal  automatisk s toppe, efter at

f lyvemaskinen er  ude af stand ti l  at

bevæge sig  ved egen kraft.

(f) Fl ight data  rekorderen skal

have en anordning,  som medvirker  t i l

at lokal isere den pågældende

rekorder  i vand.

(g) I f lyvemaskiner  med en

maksimal certif iceret  startmasse  på

5700 kg  el le r derunder  kan fl igh t  data

rekorderen kombineres med cockpit

voice rekorderen.

(h) En flyvemaskine  kan

afsendes,  selvom den i denne del

krævede fl ight  data rekorder i kke

fungerer , under forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er

muligt  a t reparere el ler  udskifte

fl ight data  rekorderen, før

flyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager

flere end 8  yderl igere  på

hinanden følgende fl yvninger

med fl ight data  rekorderen ude

af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end

72 timer,  siden det blev

konstatere t, at  f l ight  data

rekorderen var ude af  drift,  og

(4) at en given cockpit voice

rekorder,  der  måtte kræves

medbragt , fungerer, medmindre

den er  kombinere t med fl ight

data  rekorderen.
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OPS 1.720

Flight data rekordere–2

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine,  hvis

første  individuelle l uftdy gtighedsbevis

er udstedt  de n 1. januar 1989 el ler

derefter fr em ti l  og med de n 31.

marts  1998,  og  som har  en  maksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  ov er  5700

kg,  medmi ndre  f ly ve maskine n er

udstyr et  med e n fl ight  data  re korder,

som be nytter e n digital metode ti l

re kordering  og la gring  af  data, og

medmi ndre  der  er  en  metode ti l

rådighe d, som nemt k an he nte  disse

data  fra  la gringsme die t.

(b) Fl ight data  re korder en skal

være i stand ti l  a t bevare de

re korder ede  data i  løbet  af mindst de

sidste  25  timer,  hvor  r ek order e n er i

drift.

(c) Fl ight data  re korder en skal

med he nvisni ng  ti l  en  t idsskala

re korder e:

(1) de  par ame tr e, som er

nødv e ndige  for at  bestemme

højde, f l yv e hastighe d,  kurs,

accel era tion , f ly v esti l l ing  ved

duvning og rulning,

radio tra nsmissionsnøgling,

medmindre  der  forefindes en

alter nativ  anordning,  som

muliggør sy nk ronisering  af f l ight

data  re kor dere ns  og cockpit

voice re kor de re ns  re kor deringer,

hv er  motors træk kraft  el ler

effe kt,  opdrifts-  og

luftmodsta ndsa nor dningers

konfiguration,  luft temperatur ,

anv endelse  af a utomatiske

flyv estyringssys temer  og

indfal dsvi nkel,  og

(2) for f ly vemaskiner me d en

maksimal ce rtif icer et  startmasse

på  over  27.000 k g de  yderl igere

par ametr e,  som er  nødv endige

for a t bes temme  de primære

flyv estyringsa nor dningers

posit ioner  og hø jderors trimning,

radiohø jde og de  primære

navigationsinformationer,  som

vises  for f lyvebesætningen,

cockpi tadvarsler og

landingsstel lets  posit ion.

(d) Der skal  indhentes data  fra

luftfartø jski lder, som muliggør

nøjagtig  korrelation med de

informationer,  der  vises for

flyvebesætningen.

(e) Fl ight data  rekorderen skal

begynde at rekordere  data,  før

flyvemaskinen er  i  stand ti l  at

bevæge sig  ved egen kraft,  og skal

stoppe,  efter  at f l yvemaskinen er ude

af stand ti l  a t bevæge sig ved egen

kraft .

(f) Fl ight data  rekorderen skal

have en anordning,  som medvirker  t i l

at lokal isere den pågældende

rekorder  i vand.

(g) En flyvemaskine  kan

afsendes,  selvom den i denne del

krævede fl ight  data rekorder i kke

fungerer , under forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er

muligt  a t reparere el ler  udskifte

fl ight data  rekorderen, før

flyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager

flere end 8  yderl igere  på

hinanden følgende fl yvninger

med fl ight data  rekorderen ude

af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end

72 timer,  siden det blev

konstatere t, at  f l ight  data

rekorderen var ude af  drift,  og

(4) at en given cockpit voice

rekorder,  der  måtte kræves

medbragt , fungerer, medmindre

den er  kombinere t med fl ight

data  rekorderen.
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OPS 1.725

Flight data rekordere–3

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  med

tur binemotore r, på  hvi l ke n  OPS 1 .715

eller OPS 1.720 ik k e f inder

an vendelse,  og som har  en  maksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  ov er  5700

kg,  medmi ndre  f ly ve maskine n er

udstyr et  med e n fl ight  data  re korder,

som be nytter e n digital metode ti l

re kordering  og la gring  af  data, og

medmi ndre  der  er  en  metode ti l

rådighe d, som nemt k an he nte  disse

data  fra  la gringsme die t; dog kan

fortsat  br ug af i kk e- digitale  re kordere

god k endes i ndti l  den 1.  apri l  2000 for

flyv emaskiner , som var  r egistr eret  i

en  medl emsstat den 1.  apri l  1995, og

hvis  første individuelle

luftdygtighe dsbe vis er udstedt  inden

de n 1.  a pri l  1997.

(b) Fl ight data  re korder en skal

være i stand ti l  a t bevare de

re korder ede  data i  løbet  af mindst de

sidste  25  timer,  hvor  r ek order e n er i

drift.

(c) Fl ight data  re korder en skal

med he nvisni ng  ti l  en  t idsskala

re korder e:

(1) for f ly vemaskiner,  hvis førs te

indivi duelle  luftdygti ghe dsbevis

er udstedt  før  den 1 . januar

1987:

(i) de  par ame tr e, som er

nødv e ndige  for at

bestemme  højde,

flyv ehastighed, k urs og

normal accel er ation , og

(i i) for f ly vemaskiner med en

maksimal ce rtif iceret

startmasse på  ov er 27.000

kg,  som er af e n ty pe,  som

først er ty pe certif ice ret

efter  de n 30.  september

1969,  de  yderl igere

par ametr e,  der er

nødvendige  for at

bestemme:

(A)

radio transmissionsnø

gling,  medmindre  der

forefindes  en

alternativ  anordning,

som muliggør

synkronisering af f l ight

data  rekorderens  og

cockpi t voice

rekorderens

rekorderinger,

(B) flyvemaskinens

flyvesti l l ing  ved

opnåelse  af  sin

flyvebane og

(C) de grundlæggende

kræfter,  som indvirker

på  flyvemaskinen, og

som resulterer  i ,  at

f lyvebanen opnås ,

samt  disse  kræfters

oprindelse.

(2) For f l yvemaskiner, hvis førs te

individuelle  luftdygtighedsbevis

er udstedt  den 1. januar 1987

eller derefter  men inden den 1.

januar  1989:

(i) de  parametre, som er

nødvendige  for at

bestemme højde,

flyvehastighed, kurs og

normal acceleration , og

(i i) for f lyvemaskiner med en

maksimal certif iceret

startmasse på  over 27.000

kg,  som er af en type,  som

først er typecertif ice ret

efter  den 30.  september

1969,  de  yderl igere

parametre,  der er

nødvendige  for at

bestemme:

(A)

radio transmissionsnø

gling,  medmindre  der
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forefindes  en

alter nativ  anordning,

som muliggør

synkr onisering af f l ight

data  re kor dere ns  og

cockpi t voice

re korder e ns

re korderinger,  og

(B) flyv esti l l ing  ved

duvning og rulning,

hv er  motors trækkraft

el ler effe kt , opdrifts-

og

luftmodsta ndsa nordnin

gers  konfigur ation,

luftte mpera tur,

anv endelse  af

automatisk e

flyv estyringssys temer ,

de  primære

flyv estyringsa nor dning

ers posit ion og

højderorst rimni ng,

radiohø jde og de

primær e

na vigationsinfor mation

er,  der vises for

flyv ebesætninge n,

cockpi ta dv arsl er og

landingsstel lets

posit ion .

(d) De r skal  indhe ntes da ta  fra

luftfartø jski lde r, som muliggør

nøja gtig  k orr elation me d de

informa tioner,  der  vises for

flyv ebesætninge n.

(e) Fl ight data  re korder en skal

be gy nde  at re kor de re  data,  før

flyv emaskine n er  i  sta nd ti l  at

be væge sig  ve d e ge n kr aft,  og skal

stoppe,  efter  at f l yv emaskinen er ude

af stand ti l  a t bev æge si g v ed egen

kraft .

(f) Fl ight data  re korder en skal

ha v e e n a nordni ng,  som medvirker  t i l

at lok al iser e de n pågældende

re korder  i va nd.

(g) Enhv er f l yv emaskine  kan

afse ndes,  sel vom de n i denne del

krævede fl ight  data rekorder i kke

fungerer , under forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er

muligt  a t reparere el ler  udskifte

fl ight data  rekorderen, før

flyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager

flere end 8  yderl igere  på

hinanden følgende fl yvninger

med fl ight data  rekorderen ude

af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end

72 timer,  siden det blev

konstatere t, at  f l ight  data

rekorderen var ude af  drift,  og

(4) at en given cockpit voice

rekorder,  der  måtte kræves

medbragt , fungerer, medmindre

den er  kombinere t med fl ight

data  rekorderen.

OPS 1.730

Sæder, sikkerhedsbælter,
sikkerhedsseler og

børnesikkerhedsseler

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine,

medmindre  den er  udstyret med:

(1) et sæde el le r en kø je  t i l  hver

person,  som er to år  el le r

derover,

(2) et si kkerhedsbælte  med el ler

uden diagonal skulderrem eller

en  sikkerhedssele t i l  brug i hvert

passagersæde ti l  hver passager,

som er 2 år el ler  derover,

(3) et ekstra slø jfebælte  el ler  anden

fastspændingsanordning ti l  hvert

spædbarn,

(4) bortset  fra  bestemmelsen i

nedenstående underpunkt  (b),  e t

sikkerhedsbælte med

skulderseler på  hvert

f lyvebesætningssæde og på
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ethv ert  sæde v ed siden af  e t

pi lotsæde,  som skal omfat te  en

anordning,  der  a utomatisk

fastspænder de n siddende

persons  torso i t i l fælde  af hur tig

hastighe dsne dsættelse,

(5) bortset  fra  bestemmelsen i

nedenstående underpunkt  (b),  e t

sikk er he dsbælte med

skul de rsel er på  hvert

ka bine besætningssæde  og

obse rv atørsæde.  De tte krav

udelukker dog ikk e,  a t

passagersæder k a n anv endes af

ka bine besætningsme dlemmer ,

som medbringes ud ove r den

kræv ede k abine besætning,  og

(6) sæder t i l

ka bine besætningsme dlemmer ,

som er pla cer et  tæt v ed de

kræv ede nødudgange på

gul vniv ea u,  dog sål edes, at

andr e pla ceringer  kan

godk endes, såfr emt pla ceringen

af ka binebesætningsme dlemmer

andr e ste de r vi l le fr emme

ev a kueri ng  af  passa gere r i  en

nødsituation.  Disse sæder  skal

ve nde  fre ma d el ler  bagud inden

for 15°  af  f lyv emaskinens

længdeakse.

(b) Alle sik k erhe dsbælte r med

skul de rsel er sk al ha v e et  enkelt

udløsnings punkt.

(c) Et sik ke rhe dsbælte  med en

diagonal sk ulderr em ti l  f lyv emaskiner

med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  ik k e ov er  5700 k g el ler

et si k ker hedsbælte  t i l  f ly ve maskiner

med en maksimal cer tif iceret

startmasse på  ik k e ov er  2730 k g kan

ti l lades  i ste de t for  e t

sikk er he dsbælte med skul de rseler,

såfremt de t i kk e me d rimelighed er

muligt  a t monter e si dstnæv nte.

OPS 1.731

Skiltene 'spænd
sikkerhedsbæltet' og 'rygning

forbudt'

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  hvis  al le

passagersæder i kke  er synlige  fra

cockpi tte t, medmindre f lyvemaskinen

er udstyre t med en anordning,  som

viser  al l e passagerer  og

kabinebesætningsmedlemmer ,

hvornår  sikkerhedsbælterne skal være

spændt, og  hvornår rygning  er

forbudt.

OPS 1.735

Indvendige døre og forhæng

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  medmindre  følgende

udstyr  er instal leret:

(a) i en f lyvemaskine  med en

maksimal godkendt

passagersædekonfiguration på

flere end 19 passagerer  en  dør

mellem passagerkabinen og

cockpi tte t med et  ski lt  med 'kun

adgang for

besætningsmedlemmer ' og en

låseanordning,  som forhindrer ,

at passagerer  åbner døren uden

ti l ladelse fra et  medlem af

flyvebesætningen,

(b) en anordning ti l  åbning af hver

af de  døre,  der  adski l ler en

passagerkabine  fra  en  anden

kabine,  som er  forsynet  med

nødudgange.

Åbningsanordningen skal være

lett i lgængelig ,

(c) hvis  det  e r nødvendig t at  gå

gennem en døråbning el ler  e t

forhæng, som adskil ler

passagerkabinen fra andre

områder , for  a t nå t i l  en påbudt

nødudgang fra  e t givet

passagersæde,  skal døren el ler

forhænget  have en anordning,

som fastholder den/det  i  åben

sti l l ing,
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(d) et ski lt på hver  af de  indv e ndige

dør e el ler  v e d side n af et

forhæng, som giv er a dga ng ti l

en  passager nødudga ng,  hvorpå

det  angiv es,  a t dør en/for hænget

skal  v ær e fas tholdt  i  åben

sti l l ing under s tar t og l a nding,

og

(e) en anordning,  som gør  det

muligt  for ethver t

besætningsme dlem at låse

enhve r dør  op , som normalt er

ti lgængelig for  passager er,  og

som ka n l åses  af passager er.

OPS 1.745

Førstehjælpskasser

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en

flyv emaskine,  medmi nd re  den

er udstyre t med

letti lgængelige

første hjælpskasser  i følgende

antal:

Antal passagersæder

installeret

Krævet antal

førstehjælpskass

er

0 ti l  99 1

100 ti l  199 2

200 ti l  299 3

300 el ler  der ov er 4

(b) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at fø rste h jælpsk asse rne:

(1) regelmæssigt inspicer es  for så

vidt  muligt at  fas tslå,  a t

indholdet  fortsat er  i  de n stand,

der  kræv es ti l  det t i ls igtede

formål, og

(2) regelmæssigt suppl eres  op i

ov ere nsstemmelse  med

instr uk tioner ne  på  disses

etik et ter , el ler  som forholdene

ti l lader .

OPS 1.755

Medicinsk nødudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 30

sæder,  medmindre f l yvemaskinen er

udstyret  med medicinsk  nødudstyr,

hvis  e t givet  punkt af den planlagte

rute l igger mere end 60 minutters

flyvetid  (ved normal marchfart) fra en

flyveplads,  hvor der  k unne forventes

at være kvalif iceret  lægehjælp  ti l

rådighed.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre ,

at der kun indgives lægemidler af

kvalif icerede læger,  sygeplejerske

eller t i lsvarende kvalif iceret

personale .

(c) Betingelser for medbringelse

(1) Det medicinske nødudstyr  skal

være støv-  og  fugttæt  og skal

medbringes under

sikkerhedsforanstaltninger, om

muligt  i  cockpit te t, og

(2) luftfartsforetagendet  skal si kre,

at det medicinske nødudstyr:

(i) regelmæssigt inspiceres  for

så vidt  muligt  a t fas tslå,  a t

indholdet  fortsat er  i  den

stand,  der  kræves  ti l  det

ti lsigtede formål, og

(i i) regelmæssigt suppleres  op i

overensstemmelse  med

instruk tionerne  på  disses

etiket ter , el ler  som

forholdene ti l lader .

OPS 1.760

Førstehjælpsilt

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  trykreguleret

flyvemaskine  ved hø jder  over  25 .000
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ft, hvor der  kræv es et

ka bine besætningsme dlem om bord ,

medmi ndre  f ly vemaskine n er  udstyret

med en forsyni ng  af  ufortynde t i lt  t i l

passager er,  som af fysiologiske

årsager måt te  have  behov for  i l t  efter

trykfald  i k abi ne n.  I ltmængde n skal

ber e gnes v ed hjælp af en

ge nnemsnitl ig

ge nnemstrømningsmængde på mindst

3 l iter  Standa rd  Temperature

Pressur e Dr y (STPD)/minut/person,

som ti lføres  under hele  f lyv ningen

efter  tr y kfal d i k abi ne n ved

ka binetrykhøjder på ov er 8000 ft,  for

mindst  2% af de befor drede

passager er me n i  in tet  t i l fælde for

mindr e e nd én  person.  Der  skal

forefindes  e t t i lstr ækk eligt  antal

dispe nser enheder  me n i in te t t i l fælde

færre  e nd to med en anordning,  som

sætter k abi ne besætningen i sta nd ti l

at a nv e nde  forsy ninge n.

(b) De n mængde førs te hjælpsi lt,

der  kræv es v ed en  bestemt  operation,

skal  bestemmes på  grundlag  af

ka binetr y k højder og fl yv ni ngens

varighe d i  ov er e nsstemmelse med de

ope rationelle procedur er,  der er

fastsa t for  hv er oper ation og ru te.

(c) Iltudstyr et,  hvormed

flyv emaskine n er  udstyr et,  skal være

i sta nd ti l  at  ge ner er e e n massestrøm

til hve r bruger på mi ndst  f ire  l i ter  pr.

minut, STPD.  Der  k an anvendes

an ordninger t i l  at  sænk e str ømmen ti l

ikk e under  to  l iter  pr. mi nut,  STPD,

ve d en given hø jde.

OPS 1.770

Supplerende ilt – trykregulerede
flyvemaskiner

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.770)

(a) Generelt

(1) Luftfartsfor etage ndet  må ikke

ope rer e  e n tr ykr e guleret

flyv emaskine  v e d t ry k højder på

ov er 10.000 ft, me dmindr e der

er suppl ere nde  i ltudstyr t i l

rådighe d, som er i  stand ti l  a t

lagr e og afgiv e d en i det te  punkt

foreskrevne i ltt i l førsel.

(2) Den krævede mængde

supplerende i lt  bestemmes på

grundlag af kabinetrykhøjden,

flyvningens  varighed og den

antagelse,  at  der  vi l  forekomme

svigt  i  kabinet rykket ved den

højde el ler  på det punkt  af

f lyvningen,  som er  mest  krit isk

ud fra  synspunktet  om i ltbehov,

og at  f lyvemaskinen efte r dette

svigt  i  overensstemmelse  me d de

i f lyvehåndbogen angivne

nødprocedurer vi l  st ige  ned ti l

en  højde, som er  sikker for  den

rute,  der skal f lyves, og  som

muliggør for tsa t si kker  f lyvning

og landing.

(3) Efter svigt  i  kabinetr ykket skal

kabinetrykhøjden anses for  at

være den samme som

flyvemaskinens trykhø jde,

medmindre  det  over for

Myndigheden påvises,  at et

muligt  svigt i  kabine-  el ler

tryksystemet i kke  vi l  me dføre , at

kabinetrykhøjden er l ig  med

flyvemaskinens trykhøjde  over

havets  overflade. Den påviste

maksimale  kabinetrykhøjde  kan

under disse  omstændigheder

anvendes som grundlag for

bestemmelsen af  i l tt i l førslen .

(b) Krav  ti l  i l tudstyr  og

iltt i l førsel

(1) Flyvebesætningsmedlemmer

(i) Hvert  medlem af

flyvebesætningen, som gør

tjeneste i  cockpittet , skal

t i l føres supplerende i lt i

overensstemmelse  med

bilag  1.  Hvis al le  siddende

personer  i cockpitsæder

ti lføres i lt fra

flyvebesætningens

iltforsyningski lde, skal de

med hensyn ti l  i l tt i l førsel

bet ragtes som

flyvebesætningsmedlemmer
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, der  gør t jeneste i

cockpi tte t. Siddende

personer  i cockpitsæder,

som ik k e t i l føres i lt  fra

cockpi tbesætninge ns

iltforsyni ngkilde, sk al med

he nsy n ti l  i l tt i l førsel

bet ra gtes som passagerer.

(i i)

Fly ve besætningsmedl

emmer, som ik ke  er

omfattet  af  ove nstående

underpunk t (b)(1)(i), skal

med he nsyn ti l  i l tt i l førsel

bet ra gtes som passagerer.

(i i i) De r skal  v ær e placeret

i ltmask er,  som er  inden for

flyv ebesætningsme dlemmer

nes  umiddelbare

ræk k evidde,  når  de

befinder si g på  deres

anviste tjenestestation.

(iv) Iltmask er t i l  br ug for

flyv ebesætningsme dlemmer

i try kr egul erede

flyv emaskiner , som

ope rer er  over  25.000 ft ,

skal  v ær e e n maskety pe ti l

øjeblik k el ig anvend else.

(2)

Kabinebesætningsmedlemmer

, yderl igere  besætningsmedlemmer  og

passagerer

(i)

Ka bine besætningsme

dlemmer  og passager er skal

t i l føres suppler e nde  i lt i

ov ere nsstemmelse  med

bilag  1,  medmindre

ne denstå e nde under punkt

(v) f inde r a nv end else.

Ka bine besætningsme dlemm

er,  der befordr es  ud over

det  kræv ede mindsteantal

af

ka bine besætningsme dlemm

er,  og  yderl igere

besætningsme dlemmer  skal

med he nsyn ti l  i l tt i l førsel

bet ragtes som passagerer.

(i i) Flyvemaskiner,  der  e r

beregnet  t i l  at operere ved

trykhøjder på  over 25.000

ft, skal være udstyret  med

ti lstrækkelige  reserveudtag

og masker og/el ler et

t i lstrækkeligt  antal bærbare

i ltenheder med masker t i l

brug for al le de krævede

kabinebesætningsmedlemm

er.  Reserveudtagene

og/elle r de  bærbare

i ltenheder skal være jævnt

fordelt  i  hele kabinen for at

sikre,  at der umiddelbart  er

i lt t i l  rådighed for hver t

krævet

kabinebesætningsmedlem

uanset  medlemmets

placering  på det t idspunkt,

hvor kabinetrykket svig ter .

(i i i) Flyvemaskiner,  som er

beregnet  t i l  at operere ved

trykhøjder på  over 25.000

ft, skal være udstyret  med

en i ltdispenserenhed,  som

er forbundet med

iltforsyningsterminaler,  der

er umiddelbart  t i l  rådighed

for hver enkelt  siddende

person,  uanset  hvor  den

pågældende sidder.  Det

samlede antal

dispenserenheder  og  udtag

skal  overs tige antal le t af

sæder med mindst 10%.

Reserveenhederne skal

være jævnt  fordelt  i  hele

kabinen.

(iv) Flyvemaskiner,  som er

beregnet  t i l  at operere ved

trykhøjder på  over 25.000

ft, el l er som, når de

opererer  ved el ler  under

25.000 ft , i kke inden for 4

minutter kan stige  sikkert

ned ti l  13 .000 ft,  og hvis

første  individuelle

luftdygtighedsbevis er

udstedt  den 9 . november
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1998 el l er derefter,  skal

vær e  udstyr et med

automatisk  udfoldel igt

i ltudstyr,  som er

umiddel bar t t i l  rå dighed for

hv er  e nk elt person, uanset

hv or den pågældende

sidde r. Det  saml ede antal

dispe nser enheder  og  udtag

skal  overs tige antal le t af

sæder me d mindst 10%.

Reserveenhederne  skal

vær e  jæv nt  fordelt  i  hele

ka bine n.

(v) De  i bi lag  1  a nfør te  k rav t i l

i l tt i l førsel for

flyv emaskiner , som ik ke er

cer tif icer et  t i l  a t f ly v e ved

højder ov er  25.000 ft,  kan

ne dsættes t i l  den sa mlede

flyv etid  ved

ka binetr y k højder på  mellem

10.000 ft  og 13.000 ft for

al le de krævede

ka bine besætningsme dlemm

er og for mindst 10% af

passager er ne , såfremt

flyv emaskine n på al le

punkter l angs ru te n,  der

skal  f ly ves,  er i  sta nd ti l

inden for  4 minutter  at

stige  sik k ert  ned ti l  en

ka binetr y k højde på  13.000

ft.

OPS 1.775

Supplerende ilt – ikke-
trykregulerede flyvemaskiner

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.775)

(a) Generelt

(1) Luftfartsfor etage ndet  må ikke

ope rer e  e n i k ke -tr yk re guleret

flyv emaskine  v e d hø jder  over

10.000 ft , medmindre  der  e r

suppler e nde i ltuds ty r t i l

rådighe d, som er i  stand ti l  a t

lagr e og afgiv e de n foreskrevne

iltt i l førsel.

(2) Mængden af supplerende i lt  t i l

l ivets  opre tholdelse,  som kræves

ti l  en bes temt operation , skal

bestemmes på grundlag af

flyvehøjder  og flyvningens

varighed i  overensstemmelse

med de  operationelle

procedurer,  der  er fastsa t for

hver  operation i

driftshåndbogen, og  med de

ruter,  der  skal f lyves,  samt med

de i driftshåndbogen angivne

nødprocedurer.

(3) En flyvemaskine,  som er

beregnet  t i l  at operere ved

trykhøjder på  over 10.000 ft,

skal  være udstyret  med udstyr,

som er i s tand ti l  at  lagre og

afgive  den krævede i lt t i l førsel.

(b) Krav  ti l  i l tt i l førsel

(1) Flyvebesætningsmedlemmer.

Hvert  medlem af

flyvebesætningen, som gør

tjeneste i  cockpittet , skal  t i l føres

supplerende i lt  i

overensstemmelse  med bilag  1.

Hvis  al le  siddende personer  i

cockpi tsæder  t i l føres  i lt fra

flyvebesætningens

iltforsyningski lde, skal de  med

hensyn ti l  i l tt i l førsel bet ragtes

som flyvebesætningsmedlemmer,

der  gør tjeneste  i cockpit te t.

(2) Kabinebesætningsmedlemmer ,

yderl igere

besætningsmedlemmer  og

passagerer.

Kabinebesætningsmedlemmer  og

passagerer skal t i l føres i lt i

overensstemmelse  med bilag  1.

Kabinebesætningsmedlemmer ,

som befordres ud  over det

krævede mindsteantal af

kabinebesætningsmedlemmer , og

yderl igere

besætningsmedlemmer  skal  med

hensyn ti l  i l tt i l førsel bet ragtes

som passagerer.
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OPS 1.780

Besætningens åndedrætsværn

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  tr y kr eguleret

flyv emaskine  el l er efter de n 1.  apri l

2000 e n ik k e-tr y kre guleret

flyv emaskine  me d e n ma ksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  ov er  5700

kg  el l er me d e n ma ksimal godkendt

passager konfigura tion  på fl ere  end 19

sæder,  me dmindr e:

(1) flyv emaskine n har udstyr t i l  a t

besk ytte øjne, næse  og mund på

hv er t f ly v ebesætningsme dlem,

som gør tjeneste  i cockpit te t, og

ti l  at  t i l føre  i lt i  e n pe riode på

ikk e under  15  minut ter .

Ti lførslen  ti l  åndedr ætsværnet

(Protecti v e Br eathing

Equipme nt)  (PBE) ka n le veres  af

de n suppl ere nde  i lt, som kræves

i JAR –OPS 1.770(b)(1) el ler  OPS

1.775(b)(1).  Endvide re  sk al der,

når  f ly v ebesætninge n består  af

mer e end é n  person,  og  der  ikke

medfør es  e t

ka bine besætningsme dlem,

medfør es  bærbart  PBE ti l

besk yttelse  af  é t

f lyv ebesætningsme dlems øjne,

næse og mund og ti l  forsyning

af indåndingsluft  i  en  periode  på

ikk e under  15  minut ter , og

(2) flyv emaskine n har t i lstrækkeligt

bær bar t PBE ti l  at  besky tte  al le

de  k rævede

ka bine besætningsme dlemmers

øjne,  næse og mund og ti l  a t

lev er e i ndåndingsluft  i  en

periode på  ik k e under 15

minutte r.

(b) PBE,  der  e r ber e gnet  t i l  brug

for f ly ve besætningen,  skal  være

praktisk pla ce ret  i  cock pittet  og  være

lett i lgængelig t for  omgående

an vendelse  af hv ert  af de krævede

flyv ebesætningsme dlemmer  på deres

an viste tjenestestationer.

(c) PBE,  der  e r beregnet  t i l  brug

af kabinebesætningen,  skal være

instal le re t ved siden af  hvert  af  de

krævede

kabinebesætningsmedlemmers

tjenestestation.

(d) Der skal  forefindes et

yderl igere, lett i lgængeligt  bærbart

PBE,  som skal være placeret  ved el ler

i t i lknytning  ti l  de  i OPS 1.790(c)  og

(d) krævede manuelle  i ldslukkere,

dog skal PBE’e t, hvis i ldslukkeren

befinder sig inde i  e t las trum,

anbringes udenfor men ved siden af

indgangen ti l  det  pågældende

lastrum.

(e) PBE må, når det er i  brug,

ikke forhindre  den kommunikation,

der  er foreskrevet  i  OPS 1.685,  OPS

1.690, OPS 1.810 og OPS 1.850.

OPS 1.790

Manuelle ildslukkere

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  medmindre  der

forefindes  m anuelle i ldslukkere t i l

brug i  besætnings- og

passagerkabiner  samt,  hvis dette er

relevant, i  lastrum og pantryer i

overensstemmelse  med følgende:

(a) arten  og mængden af

slukningsmidlet skal være egnet

ti l  de former  for brand,  som kan

forventes  a t forekomme i  den

kabine  el ler  det rum,  hvor

i ldslukkeren efter  hensigten skal

anvendes, og  skal med hensyn

ti l  personalekabiner minimere

risikoen for koncentration af

gift ige  luftarter,

(b) der  skal  være mindst  én  manuel

i ldslukker, som indeholder  halon

1211 (bromchlordif luormethan,
CBrCIF 2) el ler t i lsvarende som

slukningsmiddel,  praktisk

placeret  i  cockpit te t t i l  brug for

flyvebesætningen,
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(c) der  skal  v ære  mindst  en  manuel

i ldsluk k er pla cer et  i  el ler  være

lett i lgængelig  t i l  br ug fra  hvert

pa ntr y,  som ik ke  er pla ce re t på

hove dpassager dækk et ,

(d) der  skal  v ære  mindst  en

lett i lgængelig  manuel i ldsl ukker

ti l  rå dighe d ti l  br ug i hve r klasse

A el le r klasse B  last - el ler

ba ga gerum og i  hv er klasse  E

lastrum, hvorti l

besætningsme dlemmer ne har

adga ng under f l yv ningen, og

(e) mindst  ne denstå ende antal

manuelle  i ldslukk er e sk al være

pra ktisk pla ce ret  i

passager ka bine n/- ka biner ne:

Maksimal godkendt

passagersædekonfi

guration

Antal ildslukkere

7 ti l  30 1

31 ti l  60 2

61 ti l  200 3

201 ti l  300 4

301 ti l  400 5

401 ti l  500 6

501 ti l  600 7

601 el ler  der ov er 8

Hvis  der  kr æves  to  el l er f le re

i ldsluk k ere , skal  disse være

jævnt for delt i  passa ger k abinen.

(f) Mindst  é n  af de krævede

ildsluk k ere , som er pla cere t i

passager ka bine n i  en

flyv emaskine  me d e n ma ksimal

godk endt  passager konfiguration

på  mindst  31  og i kk e  ov er  60

sæder,  og  mindst  to  af  de

i ldsluk k ere , der  er pla ce re t i

passager ka bine n i  en

flyv emaskine  me d e n ma ksimal

godk endt  passager konfiguration

på  61 el ler f l ere  sæder, skal

indeholde halon  1211

(bromchlordif luormethan,
CBrCIF 2) el ler t i lsvarende som

slukningsmiddel.

OPS 1.795

Nedstyrtningsøkser og koben

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  med en

maksimal certif iceret  startmasse  på

over 5700 kg  el ler med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på

flere end 9  sæder, medmindre

flyvemaskinen e r  udstyret  med mindst

en  nedstyrtningsøkse el ler  e t koben,

som er placeret  i  cockpittet.  Hvis den

maksimale  godkendte

passagerkonfigura tion  er f lere  end

200 sæder , skal  der  medføres en

yderl igere nedstyrtningsøkse el ler  e t

yderl igere koben,  som skal være

placeret  i  el ler i  nærheden af  det

bageste  pantryområde.

(b) Nedstyrtningsøkser  og koben,

som er placeret  i  passagerkabinen,

må ikke  være synlige  for passagerer .

OPS 1.800

Markering af brudpunkter

Såfremt  der  på fl yvemaskinens

fuselage findes specif icerede

områder , som er egnede ti l  at bl ive

gennembrudt af redningsmandskab,

skal  luftfa rtsforetagendet sikre, at

sådanne områder er  markeret  som

vist nedenfor. Markeringerne skal

være røde el le r gule,  og  de  skal om

nødvendig t have et  hvidt omrids  som

kontrast t i l  baggrunden. Hvis

afstanden mellem

hjørnemarkeringerne er på mere end

2 meter, skal der  indsættes

mellemliggende l injer  på 9 cm x  3

cm, så  der i kke  er mere end 2  meter

mellem ti lgrænsende markeringer .

[Billede indsættes]



140

OPS 1.805

Midler til nødevakuering

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine,  hvor

passager nødudga nge ns dørtrin:

(1) er mer e e nd 1,83 me ter  (6  fod)

ov er jor de n,  når  f ly ve maskinen

står  på jor de n med

landingsstel let  sænk et , el ler

(2) vi l le vær e  me re  e nd 1,83 meter

(6 fod)  over  jorde n, efter  at  et

el ler f l ere  af la ndingss tel l ets ben

er br udt sammen el ler i k ke  har

sænk et sig, og  for hvi lk en  der

første  gang er  a nsøgt  om

ty pe ce rtif ika t de n 1.  a pri l  2000

eller der efter ,

medmi ndre  f ly vemaskine n er  udstyret

med udstyr  el l er a nor dninger,  som er

ti l  rådighed ved hver  udgang,  hvor

un d erpunk t (1)  el ler (2) f inder

an vendelse,  og som sætter

passager er og  besætni ng i s ta nd ti l  at

nå  jorde n si kk ert  i  e n nødsituation.

(b) De tte udsty r el ler  disse

an ordninger sk al ik k e f indes ved

udgange over vingen,  hvis  det

spe cif icer ede  sted  på

flyv emaskine konstr uktione n,  hvor

flugtve jen  slu tte r, er  mindr e e nd 1,83

meter (6 fod) fr a jor de n,  når

flyv emaskine n s tår  på  jo rden med

lan dingsstel let  sænk et  og kla pperne i

start - el ler  la ndi ngsposit ion,

afhængigt  af,  hvi l k en  klap posit ion der

er l ængst  over  jorde n.

(c) I f ly v emaski ner , for  hvi lke

der  kræv es en  særski lt  nødudgang ti l

f lyv ebesætninge n, og:

(1) for hvi lk e nødudga nge ns  laves te

punkt er  mere  end 1,83 meter  (6

fod) ov er jor de n,  når

landingsstel let  er  sænke t, el ler

(2) for hvi lk e der førs te  ga ng er

ansøgt  om typecer tif ikat  den 1.

apri l  2000 el le r  der efter ,  og  hvor

nødudga nge n vi l le være  mere

end 1,83 meter  (6 fod) over

jorden,  efter  at  et el ler  f lere af

landingsstel lets  ben er brudt

sammen el ler i kke  har  sænket

sig,

skal  der  være en  anordning,  som

bistår  al l e medlemmer af

flyvebesætningen med at nå

jorden sikker t i  en nødsituation.

OPS 1.810

Megafoner

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine  med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 60

sæder,  som befordrer  en  el le r f lere

passagerer,  medmindre den er

udstyret  med bærbare batteridrevne

megafoner , som er lett i lgængelige  t i l

brug for besætningsmedlemmerne

under en nødevakuering,  i  følgende

forhold:

(1) for hvert  passagerdæk:

Passagersædekonfi

guration

Antal krævede

megafoner

61 ti l  99 1

100 el ler  derover 2

(3) for f lyvemaskiner med

mere end e t passagerdæk

kræves der i al le  t i l fælde, når

den samlede

passagerkonfigura tion  er på

flere end 60 sæder,  mindst  1

megafon.

OPS 1.815

Nødbelysning

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  passagerflyvemaskine

med en maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder,  medmindre f l yvemaskinen er
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udstyr et  med e t nødbelysningssystem

med uafhængig st rømforsyning , som

ka n let te  evakueringen af

flyv emaskine n.

Nødbel ysningssys temet  sk al:

(1) for f ly vemaskiner me d en

maksimal godkendt

passager konfigura tion  på flere

end 19 sæder  omfatte:

(i) ki lde r t i l  almindelig

ka bine bel ysni ng ,

(i i) indve ndig belysning i

områ der  med nødudgange i

gul vniv ea u og

(i i i) oplys te

nødudga ngsmar ke ringer  og

lokalise ringsski lte.

(iv) For f l yv emaski ner, fo r

hvi l ke  ansøgningen om

ty pe ce rtif ika t el ler

t i lsvar e nde er  indsendt

inden de n 1. ma j 1972, og

ve d fl yv ning  om natte n skal

nødbelysningssysteme t

omfatte udvendig

nødbelysning v ed al le

udgange over vingerne  og

ved udgange,  hvor  der

kræv es hjælpemidl er t i l

ne dstigni ng.

(v) For f l yv emaskiner, fo r

hvi l ke  ansøgningen om

ty pe ce rtif ika t el ler

t i lsvar e nde er  indse ndt den

1. maj  1972 el le r de refter,

og v ed fly vning  om nat ten

skal  nødbel ysningssystemet

omfatte udvendig

nødbelysning v ed al le

passager nødudga nge.

(vi) For f l yv emaski ner, fo r

hvi l ke  type cer tif ikatet

første  gang er  udste dt den

1. ja nuar  1958 el ler

der efter,  skal

nødbelysningssysteme t

omfatte et  gul vmontere t

system ti l  markering  af

nødflugtveje  i

passagerkabinen/-

kabinerne.

(2) for f lyvemaskiner med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på 19

eller færre sæder,  som er

cer tif iceret  i  overensstemmelse

med JAR–25 el ler  de  gældende

krav  t i l  f lyvemaskiner  i

ka tegorien  normalflyvning,

uti l i ty-f l yvning,  kunstflyvning og

regionalf lyvning,  omfatte:

(i) ki lder t i l  almindelig

kabinebelysning ,

(i i) indvendig belysning i

nødudgangsområder og

(i i i) oplys te

nødudgangsmarkeringer  og

lokaliseringsski lte.

(3) for f lyvemaskiner med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på 19

eller færre sæder,  som ikke  er

cer tif iceret  i  overensstemmelse

med JAR–25 el ler  de  gældende

krav  t i l  f lyvemaskiner  i

ka tegorien  normalflyvning,

hjælpeluftfa rtø jsflyvning,

kunstfl yvning  og

regionalf lyvning,  omfatte ki lder

ti l  almindelig  kabinebelysning .

(b) Efter den 1.  apri l  1998 må

luftfartsforetagendet  ikke om natten

operere  en p assagerflyvemaskine med

en maksimal go dkendt

passagerkonfigura tion  på 9 el ler

færre  sæder , medmindre  den er

udstyret  med en ki lde  t i l  almindelig

kabinebelysning , der  le tter

evakueringen af f lyvemaskinen.

Sys temet  kan omfat te  loftsbelysning

eller andre  belysningski lder, som

allerede er  montere t på

flyvemaskinen,  og  som er i s tand ti l

at fo rbl ive operative,  efter  a t

f lyvemaskinens batteri er  koble t fra.
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OPS 1.820

Automatisk nødradiosender
(Emergency Locator Transmitter)

(a)       Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine,

medmindre  de n er  udstyr et med en

au tomatisk  nødr a diosender

(Emerge ncy Loca tor  Tr a nsmitter

(ELT)),  der er  fastgjort  på

flyv emaskine n på en  såda n måde,  a t

der  er ma ksimal sa ndsy nlighe d for , at

ELT' e n i t i l fælde  af ne dstyrtning

sen der et  dete kterbart  signal,  og

minimal mulighed for, at  ELT' en

sen der på  al le a ndr e t idspunkter.

(b)       Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at EL T'en  er  i  s tand ti l  at  sende

på  de nødfre k v enser,  som foreskrives

i ICA O,  bi la g 10.

(a)       Luftfartsforetagendet må

ikke operere en flyvemaskine,

som første gang fik udstedt et

individuelt luftdygtighedsbevis

den 1. januar 2002 eller efter den

1. januar 2002, medmindre den er

udstyret med en automatisk

nødradiosender (ELT), som er i

stand til at sende på 121,5 MHz

og 406 MHz.

(b)       Luftfartsforetagendet må

ikke den 1. januar 2002 eller

efter den 1. januar 2002 operere

en flyvemaskine, som første gang

fik udstedt et individuelt

luftdygtighedsbevis inden den 1.

januar 2002, medmindre den er

udstyret med en hvilken som

helst ELT, der er i stand ti l at

sende på 121,5 MHz og 406 MHz.

Dog må flyvemaskiner , som den 1.

april 2000 el ler inden den 1. april

2000 er blevet udstyret med en

automatisk ELT, som sender på

121.5 MHz, men ikke på 406 MHz,

fortsat være i drift indtil den 31.

december 2004.

(c)        Luftfartsforetagendet skal

sikre, at alle ELT’er, som er i

stand til at sende på 406 MHz, er

kodede i overensstemmelse med

ICAO bilag 10 og er registreret

hos den nationale myndighed,

som er ansvarlig for at

iværksætte eftersøgning og

redning, eller hos en anden

nærmere angivet myndighed.

OPS 1.825

Redningsveste

(a) Landflyvemaskiner.

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en landflyvemaskine:

(1) ved fl yvning  over  vand og i  en

afstand af mere e nd 50 sømil fra

kys ten  el le r

(2) ved s tar t el ler  landing  på  en

flyveplads,  hvor start - el ler

indflyvningsbanen er  placeret på

en sådan måde over  vand, at der

i t i l fælde  af  e t uheld  vi l le være

sandsynlighed for nødlanding på

vandet,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med redningsveste,  som er forsynet

med overlevelseslokaliseringslys,  t i l

hver  person om bord.  Hver

redningsvest skal være anbragt i  en

posit ion , som er lett i lgængelig fra

den persons sæde el ler  køje,  t i l  hvem

vesten er  beregnet.  Redningsveste t i l

børn kan ersta ttes af andre

godkendte f l ydeanordninger, som er

udstyret  med

overlevelseslokaliseringslys.

(b) Vandflyvemaskiner  og

amfibieflyvemaskiner .

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en vandflyvemaskine el ler  en

amfibieflyvemaskine  på  vand,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med redningsveste,  der  er forsynet

med overlevelseslokaliseringslys,  t i l

hver  person om bord.  Hver

redningsvest skal være anbragt i  en

posit ion , som er lett i lgængelig fra

den persons sæde el ler  køje,  t i l  hvem
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veste n  er  ber egnet.  Re dningsv este t i l

bør n ka n e rsta ttes af andre

godk endte f l ydeanordninger, som er

udstyr et  med

overle v elseslokalise ringslys.

OPS 1.830

Redningsflåder og overlevelses-
ELT'er til længere flyvninger over

vand

(a) På  fly vninger  over  va nd må

luftfartsfor etage ndet  ik k e opere re  en

flyv emaskine  i en  afsta nd fra  land,

som er egnet  t i l  nødl anding,  og som

er s tørr e e nd sv ar e nde ti l:

(1) 120 minutter  v e d marchfart  el ler

400 sømil afhængigt  af,  hvi lken

afsta nd der  er kor tes t, for

flyv emaskiner , som er i  sta nd ti l

at fo rtsætte  f ly v ninge n ti l  en

flyv epla ds,  hvor de  krit iske

motor er svig ter  på  e t givet

punkt l a ngs  ru te n  el le r de

pla nla gte  omdirigeringer, el ler

(2) 30 minutter v ed marchfar t el ler

100 sømil afhængigt  af,  hvi lken

afsta nd der  er kor tes t, for  al le

andr e f ly v emaskine r, me dmindre

der  medfør e s  det  i  nedenstående

underpunk t (b) og (c) a ngivne

udstyr .

(b) Tilstrækk elige r e dni ngsflåder

ti l  al le  ombordv ære nde.  Medmindre

der  for efindes  e kstr a  re dningsflåder

med ti lstræk k elig ka pacitet,  skal den

opdrifts-  og si ddepl adsk apacitet,  der

l igger  ud  over  r edni ngsflå dernes

nominelle  ka pa citet,  k unne  rumme

alle ombordvær e nde  på

flyv emaskine n i  t i l fælde af tab  af en

red ningsflå de  med de n største

nominelle  ka pa citet .  Redni ngsflå derne

skal  v ær e udsty ret  med:

(1) et ov erl ev elseslok aliseringslys

og

(2) redni ngsudstyr , i nkl usiv e de

midler t i l  opre tholdelse af l i vet ,

som egner sig  for  den flyvning,

der  skal  udføres, og

(c) mindst  to

overlevelsesnødradiosendere  (ELT

(S)), som er i  stand ti l  at  sende p å  de

nødfrekvenser, der foreskrives  i

ICAO, bi lag  10, bind V, kapitel 2 .

OPS 1.835

Overlevelsesudstyr

Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  over  områder , i

hvi l ke  eftersøgning og redning vi l le

være særlig  vanskelig,  medmindre

flyvemaskinen er  udstyret  med

følgende:

(a) signaleringsudstyr, som kan

frembringe de pyrotekniske

nødsignaler, der er  beskrevet  i

ICAO, bi lag  2 ,

(b) mindst  én  ELT (S),  som er  i

stand ti l  at sende på de

nødfrekvenser, der foreskrives  i

ICAO, bi lag  10, bind V , kapitel

2, og

(c) yderl igere overlevelsesudstyr  t i l

den ru te,  der  skal  f lyves,  under

hensyn ti l  antal let  af personer

om bord ,

dog er det i kke  nødvendigt  a t

medføre  det  i  underpunkt (c) angivne

udstyr , hvis f lyvemaskinen enten:

(1) forbl iver inden fo r  en  afstand fra

et område,  hvor  eftersøgning og

redning ikke  er specielt

vanskelig , svarende ti l:

( i) 120 minutter  ved marchfart

med én motor ude af  drift

for f lyvemaskiner,  som er  i

stand ti l  at for tsætte

flyvningen ti l  en  f lyveplads,

hvor de(n)  krit iske

motor(er) svigter  på et

givet punkt  langs ruten
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eller de pla nlagte

omdirigeringer, el ler

(i i) 30 mi nutter v ed marchfar t

for al le  andr e f ly v emaskiner

el ler

(4) for f ly vemaskiner,  som er

cer tif icer et  t i l  JA R-25 el ler

t i lsvar e nde,  e n afstand,  som

ikk e er  længer e e nd den

afsta nd, de r sva rer  t i l  90

minutte r v ed ma rchfart  fra et

områ de , som er egnet  t i l

udfør else  af en  nødl anding.

OPS 1.840

Vandflyvemaskiner og
amfibieflyvemaskiner - diverse

udstyr

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  va ndfl yv emaskine

eller e n amfibi eflyv emaskine på

va n de t, me dmindr e de n er  udstyret

med:

(1) et driva nker  og a ndet  udstyr,

som er nødv e ndigt fo r at lette

fortøjning,  fora nkring el ler

manøv rering  af  f ly vemaskinen på

va nde t, og  som er  r ele va nt  for

flyv emaskine ns s tørr else,  vægt

og betje ningse gensk aber,  og

(2) udstyr  t i l  fr embringelse af de

lydsignaler,  som for eskri v es i de

inte rnational e søv ejs re gler , hvor

det te  er r el ev a nt.
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Bilag  1  t i l  OPS 1.770

Ilt - mindstekrav til supplerende ilt for trykregulerede flyvemaskiner under og
efter hurtig nedstigning (emergency descent) (note 1)

Tabel 1

(a) (b)

FORSYNING TIL: VARIGHED OG KABINETRYKHØJDE

Alle p erso n er i
coc kpi tsæder , som gør
tje n est e i  co c kpittet

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  13.000 ft,  og den samlede
flyv etid,  når  ka binetrykhøjden overs tiger 10.000 ft men i kke  o vers tiger 13.000 f t,
efter  de  første 30  minutter  ved disse  højder , men i intet  t i l fælde mindre  end:

30 mi nutter for  f lyvemaskiner,  der  er certif iceret  t i l  f lyvning i  hø jder , som ikke
ov erstiger  25.000 ft  (note  2)

2 timer for  f ly v emaskiner,  der  er certif iceret  t i l  f lyvning i hø jder , som overstiger

25.000 ft  (note 3).

Alle kræve d e
ka bin e bes æt nin gsme dle
mmer

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  13.000 ft,  men ikke under
30 mi nutter (note  2),  og  den samlede flyvetid , når kabinet rykhøjden er s tørre end
10.000 ft , me n i kke  overs tiger 13.000 ft, efter de første  30  minut ter  ved disse
højder.

100 % af pass ager er ne
(not e 5)

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  15.000 ft,  men i intet
t i l fælde under  10  minut ter (note 4).

30% af  p ass ag er erne
(not e 5)

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  14.000 ft,  men ikke
ov erstiger  15.000 ft

10% af  p ass ag er erne
(not e 5)

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  10.000 ft,  men ikke
ov erstiger  14.000 ft,  efter  de  første 30 minutter ved disse  hø jder.

Not e 1: De n a nve ndte t i l førsel skal  tage hensyn ti l  kabinetrykhø jden og

ne dstigni ngsprofi le n for  de  pågældende ruter.

Not e 2: De n k ræve de mi ndsteti lførsel er den mængde i lt,  som er  nødvendig  for  en

konstant ne dsti gni ngshastighed fra  f lyvemaskinens  maksimale  certif icerede

ope rationelle hø jde  ti l  10.000 ft  på  10 minut ter  efterfulgt af  20  minutter ved

10.000 ft .

Not e 3: De n k ræve de mi ndsteti lførsel er den mængde i lt,  som er  nødvendig  for  en

konstant ne dsti gni ngshastighed fra  f lyvemaskinens  maksimale  certif icerede

ope rationelle hø jde  ti l  10.000 ft  på  10 minut ter  efterfulgt af  110 minutter ved

10.000 ft . I lte n,  som foreskrives  i OPS 1.780(a)(1), kan  medregnes  ved

bestemmelse  af de n kr æv ede ti lførsel.

Not e 4: De n k ræve de mi ndsteti lførsel er den mængde i lt,  som er  nødvendig  for  en

konstant ne dsti gni ngshastighed fra  f lyvemaskines maksimale cer tif icerede

ope rationelle hø jde  ti l  15.000 ft .

Not e 5: 'Passager er'  betyder  med henbli k på  denne tabel passagerer,  som faktisk

medfør es,  og omfatter  spædbørn.
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Bilag  1  t i l  OPS 1.775

Supplerende ilt til ikke-trykregulerede flyvemaskiner

Tabel 1

(a) (b)

FORSYNING TIL: VARIGHED OG TRYKHØJDE

Alle p erso n er i
coc kpi tsæder , som gør
tje n est e i  co c kpittet

De n saml ede  flyv etid ved trykhø jder  over 10.000 ft.

Al le kræve d e
ka bin e bes æt nin gsme dlem
mer

De n saml ede  flyv etid ved trykhø jder  over 13.000 ft og for  enhver periode, som
ov erstiger  30  minut ter  ved trykhø jder  over  10.000 ft,  men som ikke overstiger
13.000 ft .

100 % af  p assa gere rne (se
not e)

Hel e f ly v etide n v ed trykhøjder  over 13.000 ft.

10% af  p ass ag ererne  (se
not e)

De n saml ede  flyv etid efter 30 minutter  ved t rykhøjder, som er  større  end
10.000 ft , me n som ikke overstiger 13.000 ft .

Not e: 'Passager er'  betyder  med he nbli k på  denne tabel passagerer,  der  rent  faktisk medføres ,

og inkl uder er  spædbør n under  2 år.
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SUBPA RT L

KOMMUNIKATIONS- OG

NAVIGATIONSUDSTYR

OPS 1.845

Generel indledning

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at en fl yvning  ikke  påbegyndes ,

medmi ndre  det  kommuni ka tions- og

na vigationsudstyr,  som kræv es i

he nhold  t i l  de nne  Subpart:

(1) er godk e ndt og instal leret  i

ov ere nsstemmelse  med de

gældende krav, herunder

minimumspræsta tionsnormen og

de  oper ationelle kr av  og

luftdygtighe dsk ra v ene,

(2) er instal ler et på e n måde,  så

svigt  i  en  given enkeltenhed,

som kræv es ti l  enten

kommunik ation el ler  na vigation

eller begge , i kk e  resulterer i

svigt  i  en  anden e nhed,  som

kræv es ti l  kommuni kations-  el ler

na vigationsformål,

(3) er i  oper ati v sta nd ti l  de n form

for oper ation,  som udføres , dog

bortset  fra  bestemmelserne i

MEL  (se  OPS 1.030),  og

(4) er anbragt på  en  sådan måde,  a t

udstyr et , hvis det  skal a nv endes

af et me dlem af

flyv ebesætninge n fr a den

på gælde ndes  sta tion  under

flyv ninge n,  e r l et at  bet je ne fra

de nne  station. Hvis et  og  samme

udstyr  skal  bet jenes af mere end

ét me dlem af  f ly ve besætningen,

skal  det  instal ler es,  så  det

umiddel bar t k an  bet je nes fra en

giv en station,  hvorfr a det bl iver

nødvendig t at  bet jene udstyre t.

(b)

Minimumspræstationsnormer

ne  for  kommunikations-  og

na vigationsudstyr  e r de  normer,  som

foreskrives i  JTSO (Joint Technical

Standard  Orders) som anført i  JAR-

TSO,  medmindre  andre

præstationsnormer er  foreskrevet i

operations-  el ler

luftdyghedsnormerne.

Kommunikations- og

navigationsudstyr,  som opfylder

andre konstruktions- og

præstationsspecif ika tioner  end JTSO

på datoen for  gennemførelsen  af  OPS,

kan forbl ive  i d rift el ler bl ive

instal le re t, medmindre denne Subpart

foreskriver yderl igere  krav.

Kommunikations- og

navigationsudstyr,  som allerede er

godkendt,  skal  ikke  overholde en

revidere t JTSO el le r en  revidere t

specif ika tion  udover JTSO,

medmindre  der  foreskrives  et krav

med ti lbagevirkende kraft.

OPS 1.850

Radioudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke operere  en  flyvemaskine,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med den krævede radio  t i l  den type

operation,  der  skal udføres .

(b) Hvor der kræves to

uafhængige  (særski lte og komple tte)

radiosystemer i  medfør  af  denne

Subpar t, skal hvert  system have et

uafhængigt  antenneanlæg,  dog

kræves der kun én  antenne i t i l fælde,

hvor der anvendes en trådløs antenne

med fast  underlag el ler  andre

ti lsvarende driftssikre  antenneanlæg.

(c)

Radiokommunikationsudstyre

t, som kræves for  a t overholde

ovenstående punkt  (a),  skal  også

muliggøre  kommunikation på  den

aeronautiske  nødfrekvens  121,5  MHz.

OPS 1.855

Audio Selector Panel
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Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine  i he nhold  t i l  IFR,

medmi ndre  f ly vemaskine n er  udstyret

med et Audio Selec tor  Panel,  som er

ti lgængeligt  for hver t krævet

flyv ebesætningsme dlem.

OPS 1.860

Radioudstyr til operationer i
henhold til VFR på ruter , som

flyves med reference til visuelle
landmærker

Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine  i he nhold  t i l  VFR på

ruter,  som k a n fly v es me d r eference

ti l  visuelle  la ndmær k er, me dmindre

flyv emaskine n er  udstyr et  me d det

radioudstyr (kommunik ations- og

SS R- tra nsponder udstyr),  som er

nødv e ndig t under  normale

ope rationelle forhold for  at opfylde

følge nde kr a v:

(a) kommunik ation med

ve dkommende jor dstationer ,

(b) kommunik ation med

ve dkommende ATC-faci l i te ter  fra

ethv ert  punkt i  k ontrol leret

luftrum, inde n for  hvi lk et  der

pla nlægges fly v ninge r,

(c) modtagelse  af ve jroplysninger

og

(d) besv arelse af SSR -forespørgsler

som kræv et for  de n ru te,  der

flyv es.

OPS 1.865

Kommunikations- og
navigationsudstyr til operationer
i henhold ti l IFR el ler i henhold ti l
VFR på ruter, som ikke flyves med
reference til v isuel le landmærker

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  i

he nhold  t i l  IF R el ler  i  henhol d t i l  VFR

på  r ute r, som ikk e  k a n fly v es med

reference ti l  visuelle landmærker,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med kommunikations radio-

(kommunikat ions- og SSR-

transponder-) og navigationsudstyr

i overenss temmelse med de  krav,  der

sti l les af  lufttrafik tjenester  i

operationsområdet/-områderne.

(b) Radioudstyr .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

radioudstyre t som minimum omfatter:

(1) to uafhængige

radiokommunikationssystemer ,

som er nødvendige  under

normale  operationelle forhold for

at kommunikere med

vedkommende jordstation  fra

ethvert  punkt på ruten, herunder

omdirigeringer,

(2) SSR- transponderudstyr  som

krævet  for den ru te , der  f lyves.

(c) Navigationsudstyr.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

navigationsudstyret

(1) som minimum omfatter:

(i) et VOR-modtagesystem,  e t

ADF-sys tem, et  DME,

(i i) et ILS  el ler MLS, hvor  der

kræves ILS  el ler MLS ti l

indflyvningsnavigationsform

ål,

(i i i) et markerfyrmodtagesystem

(Marker  Beacon),  hvor  der

kræves et  markerfyr t i l

indflyvningsnavigationsform

ål,

(iv) et

områdenavigationssystem,

når  der  kræves

områdenavigation  for den

rute,  der f l yves,

(v) et yderl igere  DME-system

på enhver  rute el ler  dele

heraf,  hvor  navigationen

udelukkende bygger  på
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DME-signal er,

(vi) et y de rl iger e  VOR-

modtagesystem på  enhver

rute el ler  dele  her af,  hvor

navigationen udelukkende

by gger  på V OR-signaler ,

(vi i) et ADF-system på enhver

rute el ler  dele  her af,  hvor

navigationen udelukkende

by gger  på NDB-signaler,

el ler

(2) er i  over e nsstemmelse  me d den

kræv ede

na vigationspræstationstype

(Re quire d Na vigation

Perfor ma nce  (R NP)  Type) t i l

ope ration  i det  på gældende

luftrum.

(d) Luftfartsfor etage ndet  kan

operere  en fl yvemaskine, som ikke  er

udstyr et  med det  na vigationsudstyr,

der  er a ngi ve t i  ov e nstående

und erpunk t (a)(5) og/el ler

(a)(6)(c)(1)(vi) og/eller

(c)(1)(vii) , for udsat  at

f lyv emaskine n er  udstyr et  med

alter nativ t udstyr, som er  godkendt

af My ndighe den for den r ute, som

flyv es. Det  alter na tiv e udstyrs

pålidel ighe d og nøjagtighe d skal

t i l lade  sik k er navi ga tion  på  den

pla nla gte  r ute.

OPS 1.870

Yderligere navigationsudstyr ti l
operat ioner i MNPS-luftrum

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  i MNPS-

luftrum, medmindre  f ly v emaskinen er

udstyr et  med na vigationsudstyr,  der

er i  over e nsstemmelse  med

minimumsnavi gationspræstationsspeci

f ikatione rne,  som foreskri ves  i ICAO

dok . 7030 i for m af r egionale

sup pler e nde procedur er (Regional

Su ppl ementar y  Pr ocedur es).

(b) Navigationsudstyret,  som

kræves i  dette punkt , skal være

synlig t og  brugbart  for hver  pi lot,

som sidder på  sin  t jenestesta tion .

(c) En flyvemaskine  skal ved

ubegrænset operation  i MNPS-luftrum

være udstyret med to uafhængige

langdistancenavigationssys temer

(Long Range Navigation  System

(LRNS)).

(d) En flyvemaskine  skal ved

operation  i MNPS-luftrum langs

særlige  ruter, der er  anmeldt , være

udstyret  med é t

langdistancenavigationssys tem

(LRNS) , medmindre  andet er  angivet.

OPS 1.872

Udstyr til operat ion i defineret
luftrum med reducerede vertikale

separationsminima (Reduced
Vertical Separation Minima

(RVSM))

(se også  OPS 1.241)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at f l yvemaskiner, som opereres

i RVSM-luftrum,  er udstyre t med:

(1) to uafhængige

højdevarsl ingsmålingssystemer,

(2) et hø jdevarsl ingssystem,

(3) et automatisk

højdestyringssystem og

(4) en sekundær

overvågningsradar transponder

(SSR- transponder) med et

højderapporteringssystem, der

kan ti lkobles  det

højdemålingssystem,  som er  i

brug for at  holde  højden.
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SUBPART M

VEDLIGEHOLDELSE AF

FLYVEMASKINER

OPS 1.875

Generelt

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikke anvende en fl yvemaskine,

medmindre  de n er  v e dlige hold t og

frigive t t i l  t j e neste  af  en

organisation, de r er  behørigt

godk endt/acce pter et i  he nhold  t i l

JAR-145,  dog sål edes at  visuelle

inspek tioner  ik k e nødv e ndigvis skal

udfør es  af JAR -145-or ga nisa tionen.

(b) De nne  Subpar t omhandler de

krav  t i l  f ly v emaski ne v edlige holdelse,

der  er nødv e ndige  for a t  ov erholde de

i OPS 1.180 a nførte  kr a v t i l

cer tif iceri ng  af  luftfar tsfore ta gendet.

OPS 1.880

Terminologi

Følgende defi nit ioner  i JA R-145

gælder  for de tte under afsnit:

(a) Visuel inspektion  - be ty der den

inspek tion , der  udfør es  før en

flyv ning for  a t si kre , at

f lyv emaskine n er  e gne t t i l  den

pla nla gte  f ly v ning. I nspe ktionen

omfatter  ik ke  udbe dri ng  af

mangle r.

(b) Godkendt  standard  - betyder en

fremsti l l ings-/konstr uktions-

/ve dlige hol delses-

/kv alite tsstanda rd,  der  e r

godkendt  af  My ndigheden.

(c) Godkendt af Myndigheden  - betyder

godkendt direkte af Myndigheden eller i

overensstemmelse med en procedure,

der er godkendt af Myndigheden.

OPS 1.885

Ansøgning om og godkendelse af
luftfartsforetagendets
vedligeholdelsessystem

(a) En ansøger,  der  søger  om

førstegangsudstedelse,  ændring og

forlængelse af en  driftst i l ladelse,  skal

med henbli k på  godkendelse  af

vedligeholdelsessystemet indsende de

i OPS 1.185(b) anfør te  dokumenter.

(b) En ansøger,  der  søger  om

førstegangsudstedelse,  ændring og

forlængelse af en  driftst i l ladelse,  og

som opfylder  k ravene i denne

Subpar t, samt  en  redegørelse fra en

vedligeholdelsesorganisation , der er

behørigt godkendt/accepteret  i

henhold  t i l  JAR-145,  er bere ttiget  t i l

at få sit  vedligeholdelsessystem

godkendt  af  Myndigheden.

Note: De nærmere oplysninger  om

kravene findes  i OPS

1.180(a)(3) og  1.180(b) og

OPS 1.185.

OPS 1.890

Ansvar for vedligeholdelse

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre  f lyvemaskinens luftdygtighed og

såvel det operationelle  udstyrs  som

nødudstyrets brugbarhed ved:

(1) gennemførelse af inspektioner

før f lyvningen,

(2) udbedring  af  enhver  mangel  og

skade, der har indflydelse  på

sikker  drift,  t i l  en  godkendt

standard , idet  der  tages hensyn

ti l  l isten  over mindsteudstyr og

listen  over

konfigurationsafvigelser, hvis en

sådan findes  for

flyvemaskinetypen,

(3) udførelse  af al  vedligeholdelse i

overensstemmelse  med det  i  OPS

1.910 anfør te  godkendte

flyvemaski nevedligeholdelsespro
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gram for  luftfa rtsfor eta gender,

(4) analyse  af  effe kti vite te n  af

luftfartsfor etage ndets  godk endte

flyv emaski ne v edlige holdelsespro

gram,

(5) ge nnemførelse af ev e ntuelle

ope rationelle re tni ngsl in jer,

luftdygtighe dsdir e ktiv er  og

ev e ntuell e andr e v edv arende

luftdygtighe dsk ra v,  som er  g jor t

obliga toriske  af  My ndi ghe den,  og

(6) ge nnemførelse af ændringer i

ov ere nsstemmelse  med en

godk endt  standard  og for  ikke-

obliga toriske  ændringer

etabl ering af en

inkorpor eri ngspolit ik.

(b) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at l uftdy gtighedsbe viset for

hv er  f ly vemaskine,  der  a nvendes,

fortsat  e r gyl digt  med he nsy n ti l:

(1) krav ene i ov enstående

underpunk t (a),

(2) en ev e ntuel  udløbsdato  a ngivet i

be vise t og

(3) ev e ntuell e andre

ve dligeholdelsesbeti ngelse r, der

er a ngi ve t i  beviset.

(c) De i ov enstående underpunkt

(a) angiv ne kr av  skal  opfyldes i

ov ere nsstemmelse  med pr ocedurer,

der  kan godkendes  af  My ndigheden.

OPS 1.895

Vedligeholdelsesstyring

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

være behørigt  godk endt  i

ov ere nsstemmelse  med JA R–145 ti l  a t

udfør e  de i  OPS 1 .890(a)(2),  (3),  (5)

og (6) angiv ne kr av , medmindre

Myndighe den finder  det  godtg jort,  at

ve dligeholdelse n k an udliciteres  t i l  en

org anisation, de r er  behørigt

godkendt/accepteret i  henhold  t i l

JAR-145.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

have en person el ler en gruppe af

persone r  ansat,  der kan godkendes af

Myndigheden, og som sikrer, at  al

vedligeholdelse udføres  rett idigt  i

overensstemmelse  med en godkendt

standard , så de i OPS 1.890

foreskrevne krav  t i l

vedligeholdelsesansvar opfyldes , og

som sikrer,  at det i  OPS 1.900

krævede kvalitetssystem fungerer .

Den pågældende person el ler

overordnede,  alt efter hvad der er

relevant, er  den udpegede

sti l l ingsindehaver,  som er  anfør t i

OPS 1.175(i)(2).  Den udpegede

stillingsindehaver til varetagelse

af vedligeholdelsen er også

ansvarlig for eventuel le

afhjælpende foranstaltninger som

følge af den i OPS 1.900(a)

anførte kvalitetsovervågning.

(c)        Den udpegede

stillingsindehaver til varetagelse

af vedligeholdelsen må ikke være

ansat af en JAR-145-

godkendt/accepteret

organisat ion, som har indgået

kontrakt med

luftfartsforetagendet, medmindre

dette specifikt er aftalt med

Myndigheden.

(cd) Hvis  luftfa rtsforetagendet

ikke er  behørig t go dkendt  i

overensstemmelse  med JAR-145,  skal

der  træffes foranstaltninger  med en

sådan organisation om udførelse  af

de  i OPS 1.890(a)(2), (3),  (5)  og  (6)

angivne krav . Der skal opre ttes en

skrift l ig

vedligeholdelseskontrak tMedmindre

andet er angivet i nedenstående

punkt (e), (f) og (g), skal disse

foranstaltninger træffes i form af

en skr iftlig

vedligeholdelseskontrakt mellem

luftfartsforetagendet  og den i

henhold  t i l  JAR-145

godkendte/accepterede

vedligeholdelsesorganisation  med
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an giv else  af de  funk tioner,  der  er

an giv et  i  OPS 1.890(a)(2), (3) , (5)  og

(6), sa mt me d a ngivelse af støtten ti l

kv al ite tsfunktioner ne i  OPS 1 .900.

Den pågældende kontraktKontrakter

om vedligeholdelse af

flyvemaskiner og motorer på

basen og på den planlagte rute

skal  samme n me d al le  ændringer

kun ne godk endes af M yndigheden.

Myndigheden fas tsætter  ik k e krav  om

de  k ommerciel le ele me nter  i

ve dligeholdelseskontr ak te n.

(e)       Uanset ovenstående punkt

(d) kan luftfartsforetagendet

indgå en kontrakt med en

organisat ion, som ikke er

godkendt/accepteret i henhold til

JAR-145 under forudsætning af:

(1)       for kontrakter om

vedligeholdelse af

flyvemaskiner eller

motorer , at den

organisat ion, med hvilken

der indgås kontrakt, er et

OPS-luftfartsforetagende,

som opererer samme

flyvemaskinetype,

(2)       at al vedligeholdelse i

sidste instans udføres af

JAR-145-

godkendte/accepterede

organisat ioner,

(3)       at denne kontrakt

udførligt beskriver de

funktioner, der er anført i

OPS 1.890(a)(2), (3), (5)

og (6), og definerer

støtten i form af

kvalitetsfunktionerne i

OPS 1.900,

(4)       at kontrakten med al le

ændringer kan godkendes

af Myndigheden.

Myndigheden fastsætter

ikke krav om de

kommercielle elementer i

en

vedligeholdelseskontrakt.

(f)        Uanset ovenstående punkt

(d) kan kontrakten i tilfælde af ,

at en flyvemaskine har behov for

lejlighedsvis vedligeholdelse på

ruten, indgås i form af

individuelle arbejdsordrer med

vedligeholdelsesorganisationen.

(g)       Uanset ovenstående punkt

(d) kan kontrakten i tilfælde af

vedligeholdelse af en

flyvemaskinekomponent,

herunder vedligeholdelse af

motorer , indgås i form af

individuelle arbejdsordrer med

vedligeholdelsesorganisationen

(dh) Luftfartsforetagendet  skal

sørge for  egnede kontorlokaler  på

passende s teder t i l  det i  ovenstående

underpunkt (b) angivne personale.

OPS 1.900

Kvalitetssystem

(a) Luftfartsforetagendets

kvalite tssys tem i henhold t i l  OPS

1.035 skal  med henblik  på

vedligeholdelse endvidere omfat te

mindst  følgende funktioner:

(1) ti lsyn  med,  a t aktiviteterne  i OPS

1.890 udføres  i henhold  t i l  de

godkendte procedurer,

(2) ti lsyn  med,  a t al udliciteret

vedligeholdelse udføres  i

overensstemmelse  med

kontrak ten,  og

(3) ti lsyn  med den fortsat te

overholdelse  af kravene i  denne

Subpar t.

(b) Hvis  luftfa rtsforetagendet er

godkendt  i henhold  t i l  JAR-145, kan

kvalite tssys temet  kombineres me d det

i JAR-145 krævede.
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OPS 1.905

Luftfartsforetagendets
redegørelse for

vedligeholdelsesstyring

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

lever e e n r ede gør else  for sin

ve dligeholdelsesstyring  me d nærmere

an giv else  af virksomhedsstr uk turen,

he runder:

(1) de n udpege de  sti l l ingsi nde haver,

som har  a nsv are t for  det  i  OPS

1.175(i)(2)  kr ævede

ve dligeholdelsessystem, og den

person el l er gr uppe  af personer,

der  he nvises  t i l  i  OPS 1.895(b),

(2) de  pr ocedur er,  der  sk al følges

for a t opfylde

ve dligeholdelsesansv are t i

he nhold  t i l  OPS 1.890 og

kv alite tsfunktioner ne i  OPS

1.900, dog såle des  a t disse

oplysninger, såfremt

luftfartsfor etage ndet  e r be hørigt

godkendt  som

ve dligeholdelsesor ga nisation  i

he nhold  t i l  JAR- 145,  kan

medta ges  i r e de gør elsen i

he nhold  t i l  JAR- 145.

(b) Luftfartsfor etage ndets

red e gør else  for

ve dligeholdelsesstyringen samt

ev e ntuell e efte rfølge nde  ændringer

skal  godke ndes  af  My ndighe de n.

OPS 1.910

Luftfartsforetagendets
flyvemaskinevedligeholdelsesprog

ram

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at f l yv emaski nen ve dlige holdes

i ov er enss temmelse med

luftfartsfor etage ndets

flyv emaski ne v edlige holdelsesprogram.

Programmet  skal inde holde  nærmere

oplysninger om al den

ve dligeholdelse,  inklusi ve  hy ppi ghed,

der  kræv es udfør t. Progr ammet skal

omfatte e n dok ume ntationsplan

(rel iabi l i t y programme),  hvis

Myndigheden fas tslår,  a t en sådan

dokumentationsplan  er  nø dvendig .

(b) Luftfartsforetagendets

flyvemaski nevedligeholdelsesprogram

samt eventuelle  efterfølgende

ændringer skal godkendes  af

Myndigheden.

OPS 1.915

Luftfartsforetagendets
flyvemaskiner

Teknisk log

(a) Luftfartsforetagendet  skal

anvende et  teknisk  logsys tem for

flyvemaskinen,  som indeholder

følgende oplysninger  for hver

flyvemaskine:

(1) de  oplysninger  om hver  f lyvning ,

der  er nødvendige  for at  sikre

fortsat  f lyvesikkerhed,

(2) flyvemaskinens nuværende

cer tif ikat  om frigivelse t i l

t jeneste,

(3) den gældende

vedligeholdelseserklæring,  som

viser  f lyvemaskinens

vedligeholdelsesstatus med

henblik på den næste planlagte

og faseforskudte

vedligeholdelse,  der  skal

foretages; dog kan Myndigheden

godkende, at

vedligeholdelseserklæringen

opbevares  e t andet s ted,

(4) al le udestående, udskudte

mangler, der påvirker

flyvemaskinens operation, og

(5) eventuel  nødvendig  ve jledende

instruk tion  i støtteordninger  for

vedligeholdelse.

(b) Flyvemaskinens tekniske log

og eventuelle senere  ændringer  skal

godkendes af Myndigheden.
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OPS 1.920

Vedligeholdelsesrapporter

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at f l yv emaski nens  te kniske  log

opb e var es  i 24 må ne de r efte r datoen

for de n sids te  r egistr eri ng.

(b)

Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at der er  e ta bler et  e t system

for opbev aring  af  følge nde  jour naler  i

en  form,  der  k a n godk e ndes  af

Myndigheden, og i  de angivne

tidsrum:

(1) al le detal jerede

ve dligeholdelsesjour naler  om

flyv emaskine n og al le

flyv emaskine ns komponenter ,

der  er monter et  på

flyv emaskine n - 24 må neder

efter  at f l yv emaskinen el ler

f lyv emaskine kompone nte n er

frigive t t i l  t j e neste,

(2) de n saml ede tid og  de  samlede

flyv ecy klusser,  alt  efte r  hv ad der

er r el ev a nt,  for f ly v emaskinen

og al le  f ly vemaskinens

kompone nter  me d begr ænset

lev etid  -  12  måne der  efter  a t

f lyv emaskine n er  taget

perma ne nt  ud  af  tje neste ,

(3) tid og fl yv ecy klusser,  alt efte r

hv a d der  er r el ev a nt,  siden

sidste  eftersy n af f ly v emaskinen

eller f l yv emaskinek omp onenten,

der  er på vir ke t af en

eftersy nsle v etid  -  indti l

eftersy net af f ly v emaskine n el ler

f lyv emaskine kompone nte n er

afløst af et nyt  eftersy n med

samme arbe jds-  og

grundighe dsomfang,

(4) de n a ktuelle

flyv emaskinei nspe ktionss ta tus ,

så de r ka n fastsl ås ov er holdelse

af luftfartsfor etagendets

godkendte

flyv emaski ne v edlige holdelsespro

gram -  indti l  inspektionen af

flyvemaskinen el ler

f lyvemaskinekomponenten er

afløst af en  anden inspektion

med samme arbejds-  og

grundighedsomfang,

(5) den aktuelle status  af de

luftdygtighedsdirektiver,  der

finder anvendelse  på

flyvemaskinen og

flyvemaskinekomponenterne -  12

måneder  efter  at f l yvemaskinen

er taget permanent ud  af

tjeneste,  og

(6) de nærmere oplysninger om

aktuelle  ændringer  og

reparationer  af f lyvemaskinen,

motor(er), propel(le r) og

eventuelle andre

flyvemaskinekomponenter,  der

er vitale  for f lyvesikkerheden -

12 måneder efter at

f lyvemaskinen er  taget

permanent  ud  af  tjeneste .

(c) Luftfartsforetagendet  skal,

når  en  flyvemaskine  permanent

overføres fra ét  luftfar tsforetagende

ti l  et  andet, si kre, at  de  i punkt (a)

og (b) angivne journaler også

overføres, og  at  de  foreskrevne

tidsperioder  fortsat  f inder  anvendelse

på det  nye luftfar tsfore tagende.

OPS 1.930

Fortsat gyldighed af
luftfartsforetagendets

driftstilladelse med hensyn til
vedligeholdelsessystemet

Luftfartsforetagendet  skal overholde

OPS 1.175 og 1.180 for at  sikre

fortsat  gyldighed af

luftfartsforetagendets  drifts t i l ladelse  i

forbindelse med

vedligeholdelsessystemet.

OPS 1.935

Ækvivalent sikkerhedssag
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Luftfartsfor etage ndet  må ikk e indføre

alter nativ e  pr ocedur er  t i l  de

proce dur er,  der  for esk riv es i denne

Su bpar t, me dmindr e de  er

nødv e ndige,  og der  først  er godkendt

en  ti lsv ar e nde si kk er hedssituation

un der iagt ta gelse  af de gældende

fælles undersøgelsesprocedur er, og

medmindre  My ndigheden har

godk endt,  at l uftfar tsfore ta gendet

indfør er alter nati v e proce durer .



156

SUBPA RT N

FLYVEBESÆTNING

OPS 1.940

Flyvebesætningens
sammensætning

(se bi lag  1  & 2  t i l  OPS

1.940)

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre:

(1) at samme nsætningen og a ntal let

af f ly ve besætningsmedl emmer

på  de a nviste

besætningsstationer  e r i

ov ere nsstemmelse  med og ikke

mindr e e nd det  mi nimum, der  e r

angivet  i  f lyv ehåndbogen (AFM),

(2) at f l yv e besætninge n omfatter

yderl iger e

flyv ebesætningsme dlemmer,  når

ope rationsty pe n kr æver  det , og

at a ntal let  af

f lyv ebesætningsme dlemmer  ikke

ne dsættes t i l  et  antal,  som er

lav er e end det  a ntal, der er

angiv et  i  driftshå ndboge n,

(3) at al le

flyv ebesætningsme dlemmer  er

indehavere  af  e t relevant og

gyl digt  certif ik at,  som kan

godkendes af M yndigheden, og

at de er  behørigt  kv al if icerede

og kompetente  t i l  at udføre  de

opga ver , som de  får  påla gt,

(4) at der er  udarbejdet proce durer,

som kan godkendes  af

M yndigheden, for  a t forhindre,

at uerfarne

flyv ebesætningsme dlemmer

placer es i  samme  besætning,

(5) at e n pi lot blandt

flyv ebesætninge n, som er

kv alif icer et  som luftfa rtø jschef i

ov ere nsstemmelse  med de

gælde nde bestemmelser  for

udstedelse af

f lyvebesætningscertif ika ter ,

udpeges ti l  at  være

luftfartø jschefen,  som kan

uddelegere udførelsen af

flyvning en ti l  en  anden p assende

kvalif iceret  pi lot , og

(6) at f l yvebesætningen,  når  der

ifølge AFM kræves en dediceret

systempaneloperatør,  omfatter

et besætningsmedlem,  som er

indehaver af et

f lyvemaskinis tcertif ikat el ler  er

et behørigt  kval if iceret

flyvebesætningsmedlem,  som

kan godkendes  af  Myndigheden.

(7) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at kravene i Subpart  N opfyldes,

når  foretagendet  antager

flyvebesætningsmedlemmer,  som

er selvs tændige  og/el le r

arbejder freelance el ler  på

delt id. Der skal i  d enne

henseende lægges særlig  vægt

på det  samlede antal

f lyvemaskinetyper el ler  -

varianter, som et

flyvebesætningsmedlem må flyve

med henbli k på  erhvervsmæssig

lufttransport , og som ikke  må

overstige  de krav , der

foreskrives i  OPS 1 .980 og OPS

1.981, herunder også  når  et

andet luftfar tsfore tagende gør

brug af tjenesteydelser fra den

pågældende.

(b) Minimumsflyvebesætning ved

IFR-flyvninger el ler  f lyvninger  om

natten.  Ved IFR- el ler  natfl yvninger

skal  luftfa rtsforetagendet sikre:

(1) at f l yvebesætningen omfatter

mindst  2  pi loter  for al le

turbopropflyvemaskiner med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere

end 9 sæder  og  for  al le

turbojetf l yvemaskiner, el ler

(2) at andre  f lyvemaskiner en d de  af

ovenstående underpunkt  (b)(1)
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omfattede  oper er es af en  enkelt

pi lot, for udsa t at kr a ve ne i  bi lag

2 ti l  OPS 1.940 er  opfyld t.

Såfr emt  k ravene i bi lag  2 i kke  er

opfyl dt,  sk al f ly v ebesætningen

omfatte mindst 2 pi lote r.

OPS 1.945

Omskoling og -kontrol

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.945)

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre:

(1) at et  f ly ve besætningsmedlem

fuldføre r et

ty pe ce rtif iceri ngsk ursus (type

rating  course), som opfylder de

gældende krav t i l

f lyv ebesætni ngsce rtif ika ter , når

et f l yv e besætningsmedlem

skifter  fra  en  fly vemaskinetype

ti l  e n a nden ty pe  el l er klasse,

hv orti l  der  kræv es e n ny type-

el ler kl asser ating,

(2) at et  f ly ve besætningsmedlem

fuldføre r l uftfartsfor eta ge ndets

omskolingskursus,  før  den

pågældende påbegynder

rutefly vning  ude n ti lsyn ,

(i) når  der  skiftes  t i l  en

flyv emaskine,  hv orti l  der

kræv es e n ny ty pe - el ler

klassera ting,  el ler

(i i) når  der  skiftes

luftfartsfor etage nde,

(3) at omsk olinge n gennemfør es af

be høri gt k val if icere de personer  i

ov ere nsstemmelse  med en

detaljer et  k ursuspl a n, som er

indeholdt  i  driftshåndboge n, og

som kan godkendes  af

M yndigheden,

(4) at omfa nget  af  de n uddannelse,

som luftfartsfor etagendets

omskolingskursus  skal dække,

bestemmes,  efte r  a t der er taget

behørigt hensyn ti l

f lyvebesætningsmedlemmets

tidl igere  uddannelse, således

som denne uddan nelse er

registreret  i  den i OPS 1.985

foreskrevne

uddannelsesdokumentation  for

den pågældende,

(5) at mindstenormerne for  de

kvalif ika tioner  og  den erfaring,

der  kræves af

flyvebesætningsmedlemmer,  før

de  gennemfører  omskolingen,  e r

angivet  i  driftshåndbogen,

(6) at hvert f l yvebesætningsmedlem

underkastes  de afprøvninger,

som kræves i OPS 1.965(b), og

den træning og de  afprøvninger,

som kræves i OPS 1.965(d),

inden den pågældende

påbegynder ruteflyvning under

ti lsyn,

(7) at den i OPS 1.965(c)  krævede

afprøvning g ennemføres  ved

afslutningen af  ru tefl yvningen

under t i lsyn ,

(8) at et  f lyvebesætningsmedlem

ikke,  når  luftfa rtsforetagendets

omskolingskursus  er påbegyndt ,

påtager  sig  f lyvetjeneste  på en

anden type  el ler  klasse,  før

kurset er fuldført  el ler  afslu ttet,

og

(9) at der i  omskolingskurset

inkorporeres uddannelse  i

forvaltning  af

besætningsressourcer (CRM).

(b) Hvis  der  skiftes

flyvemaskinetype el ler -klasse , kan

den i  1.965 (b)  krævede kontrol

kombineres med kvalif ika tions testen

for type-  el le r klasserating.

(c) Luftfartsforetagendets

omskolingskursus  og type- el ler

klassera tingkursus.
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OPS 1.950

Forskelstræning og
rutineopbygningstræning

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at et  f ly v ebesætni ngsmedlem

ge n nemfører:

(1) Forskelstræning (differences  training) ,

som kræver yderligere viden og træning

på en for flyvemaskinen relevant

træningsanordning:

(i) når  der  oper er es e n anden

varia nt af e n fly v emaskine

af samme  type  el l er en

anden type  af samme

klasse,  som den

flyv emaskine,  der  a ktuelt

ope rer es,  el l er

(i i) når  en  ændring af  udstyr

og/el le r proce durer  ændres

på  typer  el le r va rianter,

som oper er es på det

på gælde nde

tidspunk t kr æver  yderl igere

viden og uddannelse  på en

egnet træningsanordning ,

(2) Rutineopbygningst ræning

(famil iarisation t raining) , som

kræver erhvervelse af yderligere

viden:

(i) når  der  oper er es e n anden

flyv emaskine  af  samme

ty pe  el l er v aria nt,  el l er

(i i) når  en  ændring af  udstyr

og/el le r proce durer  ændres

på  typer  el le r va rianter,

som oper er es på det

på gælde nde  tidspunkt ,

kræv er er hver v else  af

yderl iger e viden .

(b) Luftfartsfor etage ndet  skal i

driftshåndboge n a ngi ve,  hvornår

de n ne  forskelstr æning el ler

rutineopbygningstræning er

påkrævet.

OPS 1.955

Udnævnelse til luftfartøjschef

(a) Luftfartsforetagendet  skal

ved forfremmelse  fra  andenpilot t i l

luftfartø jschef og for  personer,  der

indleder deres  ansættelse  som

luftfartø jschefer , si kre:

(1) at der i  driftshåndbogen er

angivet  e t minimumsniveau for

erfaring,  som kan godkendes  af

Myndigheden, og

(2) at pi loten  gennemfører  e t

relevant luftfartøjschefkursus for

flyvninger  med flere

flyvebesætningsmedlemmer.

(b) Det i ovenstående

underpunkt (a)(2) krævede

luftfartø jschefkursus skal være

angivet  i  driftshåndbogen og skal

mindst  omfatte følgende:

(1) træning i en f lyvesimulator

(inklusive ruteorienteret

flyvetræning (Line  Orientated

Flying  Training))  og/el ler

f lyvetræning,

(2) luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  (proficiency

check)  i funktionen som

luftfartø jschef,

(3) luftfartø jschefens

ansvarsområder,

(4) rutetræning som luftfartø jschef

under t i lsyn . Der kræves  mindst

10 sektorer  for pi loter , som

allerede er  kval if icerede på den

pågældende flyvemaskinetype,

(5) gennemførelse af en

luftfartø jschefs rutekontrol ( l ine

check)  som foreskrevet  i  OPS

1.965(c) samt  bevis for  rute- og

flyvepladskendskab som
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foresk re v et i  OPS 1.975, og

(6) udda nnelse i  for valtning af

besætningsressour cer.

OPS 1.960

Luftfartøjschefer, som er
indehavere af et erhvervsmæssigt
pilotcertif ikat (Commercial Pilot

Licence (CPL))

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre:

(1) at indehav eren af  e t

er hv er vsmæssi gt pi lotcer tif ikat

(CPL)  ik k e funge rer  som

luftfartø jschef på  en

flyv emaskine,  som i

f lyv ehå ndboge n er  certif iceret t i l

ope rationer me d é n pi lot,

medmi ndre  pi lote n:

(i) ve d udførelse af

passagerfly v ninge r i

he nhold  t i l

visuelf ly ver e gler ne  (VFR)

ude n for  en  radius  af 50 nm

fra en  afga ngsfly veplads

har  en  samlet  f ly ve tid  på

mindst  500 timer  på

flyv emaskiner  el ler er

indeha ve r af et gyldig t

instr ume ntfl yv ningsbe vis

(Inst rume nt  Rating),  el ler

(i i) medmi ndre  pi lote n ved

flyv ning af en  flermotoret

ty pe  i he nhold  t i l

instr ume ntfl yv er egl er ne

(IF R) har e n samle t f lyvetid

på  mindst  700 timer  på

flyv emaskiner , som

omfatter  400 timer  som

luftfartø jschef, hvor af 100

timer har v ære t i  henhold

ti l  IF R,  inkl usiv e 40 timers

flyv ning med flermotorede

flyv emaskiner . D e  400 timer

som luftfartø jschef kan

erstattes af t imer  som

andenpilot,  ber egnet

således,  at 2 t imer  som

andenpilot svarer t i l  1 t ime

som luftfartø jschef under

forudsætning af, at  disse

timer er  opnået inden for  et

fast f lerpi lotsystem, som er

foreskrevet i

driftshåndbogen,

(2) at de i bi lag 2 t i l  OPS 1.940

anfør te  krav  i t i l læg ti l

ovenstående underpunkt

(a)(1)(i i) er  opfyldt  ved IFR-

flyvninger  med én pi lot,  og

(3) at det i  OPS 1 .955(a)(2)  anførte

luftfartø jschefkursus ved

flyvninger  med flere

flyvebesætningsmedlemmer

(multi-pi lot  crew operations) er

gennemført i  t i l læg ti l

ovenstående underpunkt  (a)(1),

inden pi loten fungerer som

luftfartø jschef.

OPS 1.965

Periodisk flyvetræning og
afprøvning

(se bi lag  1  & 2  t i l  OPS

1.965)

(a) Generelt.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at hvert f l yvebesætningsmedlem

gennemfører  periodisk

flyvetræning og afprøvning, og

at al sådan fl yvetræning og

afprøvning er  relevant  for den

flyvemaskinetype el ler -variant ,

som det

pågældende flyvebesætningsmed

lemmet  er certif iceret  t i l  at

f lyveopererer ,

(2) at der i  driftshåndbogen er

udarbe jdet  e t program for

periodisk  f lyvetræning og

afprøvning, som er  godkendt af

Myndigheden,

(3) at den periodiske f l yvetræning
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udfør es  af føl ge nde  personale:

(i) teori-  og

genopfriskningstræning

(Ground and refresher

training)  -  af  en behørigt

kv alif icer et  personale ,

( i i)

f lyvemaskine/flyvesi

mulatortræning  -  af  en

ty pe ce rtif iceri ngsi nstr uktør/

eksaminator el ler  af  en

ty pe ce rtif iceri ngsi nstr uktør

(synthetic  f l ight

instr uction),af en

typecert ificeringsinstruk

tør (TRI) eller i t ilfælde

af

flyvesimulatorindholdet

af en instruktør i

syntetisk flyvning (SFI)

under forudsætning af,

at TRI’en eller SFI ’en

opfylder

luftfartsforetagendets

krav til erfar ing og viden

i tilstrækkelig grad til at

undervise i de emner,

der er angivet i bilag 1

til OPS 1.965(a)(1)(i)(A)

og (B),

(i i i) træning og afprøvning i brug

af nød- og sikkerhedsudstyr

- af  be hørig t kv al if iceret

personale , og

(iv) uddannelse i  forvaltning af

besætningsressourcer

(CRM)  -  af  be hørig t

kv alif icer et  personale,

(4) at den periodisk e afpr øvning

udfør es  af føl ge nde  personale:

(i) luftfartsforetagendets

duelighedsprøver

(proficiency  checks)  -  af en

ty pe ce rtif iceri ngse ksaminat

or og  eller , hvis prøven

udføres i en

flyvesimulator , som er

egnet og godkendt til

formålet i

overensstemmelse med

de gældende

bestemmelser på

området for anordninger

til syntetisk træning, en

eksaminator i syntetisk

flyvning,

(i i) ruteprøver  (Line  checks)  -

af luftfartø jschefer,  som er

udpeget af

luftfartsforetagendet,  og

som kan godkendes  af

Myndigheden, og

(iii) afprøvning af nød- og

sikkerhedsudstyr  – af

behørigt kvalificeret

personale.

(5)  at hvert f l yvebesætningsmedlem

gennemfører

luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  som en del af

en  normal f lyvebesætning.

(b) Luftfartsforetagendets

duelighedsprøve

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(i) at hvert

f lyvebesætningsmedlem

gennemfører

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  som bevis

for den pågældendes  evne

ti l  at  udføre normale  og

unormale procedurer samt

nødprocedurer, og

(i i) at prøven gennemføres

uden ekstern  visuel

reference,  når

flyvebesætningsmedlemmet

skal  operere i henhold t i l

IFR. ,

(iii) at hvert

flyvebesætningsmedlem

gennemfører

luftfartsforetagendets

duelighedsprøver som en
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del af en normal

flyvebesætning.

(2) Gyldighe dsperiode n for  et

luftfartsfor etage ndes

duelighe dsprøv e  e r 6

kal endermåneder  pl us den

rester ende  del af

udste delsesmånede n.  Hvis

duelighe dsbe viset  er udstedt

inden for  de si dste 3

kal endermåneder  af

gyl dighe dsperiode n af et

t idl iger e  luftfa rtsfor eta gendes

duelighe dsprøv e,  skal

gyl dighe dsperiode n re gnes  fra

datoe n for udste delse n ti l  6

kal endermåneder  efter

udløbsdatoe n for  det  t idl igere

luftfartsfor etage ndes

duelighe dsprøv e.

(c) Ruteprøve.

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t f ly v ebesætningsmedlem

ge nnemfører  en  r uteprøv e (l ine

ch eck)  på fly v emaskine n som bevis

for de n på gæl de ndes  e v ne  ti l  at

udfør e  de normal e r uteoper ationer,

der  er beskr e ve t i  driftshå ndbogen.

Gyldighe dsperiode n for  en  r uteprøve

er 12  k ale ndermå ne der plus  den

rester ende  del af

udste delsesmånede n.  Hvis be viset for

rutepr øv e n er  udstedt inde n for  de

sidste  3  k ale nder må neder af

gyl dighe dsperiode n af e n tidl igere

rutepr øv e,  r egnes gyl dighe dsperioden

fra datoe n for udste delse n ti l  12

kalendermåneder  efter  udløbsdatoen

for de n tidl iger e  r ute prøv e.

(d) Nød-  og

sikkerhedsudstyrs træning og -kontrol .

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t f ly v ebesætningsmedlem

ge nnemfører  tr æning og afpr øv ning i

placering  og anv endelse  af  alt  nød-

og sikk er hedsudsty r, som me dføres .

Gyldi ghe dsperiode n af prøv en i brug

af nød- og sik ker hedsudstyr er  12

kalendermåneder  pl us den r esterende

del af udstedelsesmå ne den.  Hvis

be vise t for  afla gt  prøv e  i brug af nød-

og sikkerhedsudstyr er udstedt  inden

for de sidste 3  kalendermåneder  af

gyldighedsperioden for en tidl igere

nød- og  sikkerhedsudstyrsprøve,

regnes gyldighedsperioden fra  datoen

for udstedelsen ti l  12

kalendermåneder  efter  udløbsdatoen

for den tidl igere  nød-  og

sikkerhedsudstyrsprøve.

(e) Forvaltning af

besætningsressourcer.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

hver t f lyvebesætningsmedlem

gennemfører  uddannelse i  forvaltning

af besætningsressourcer som et  led i

den periodiske  træning.

(f) Teori- og

genopfriskningstræning.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

hver t f lyvebesætningsmedlem

gennemfører  teori-  og

genopfriskningstræning mindst hver

12. kalendermåned.  Hvis træningen

er gennemført  inden for 3

kalendermåneder  før udløbet  af

perioden på 12 kalendermåneder,  skal

den næste teori-  og

genopfriskningstræning fuldføres

inden for  12  kalendermåneder  efter

den oprindelige udløbsdato for  den

tidl igere  teori- og

genopfriskningstræning.

(g)

Flyvemaskine/flyvesimula tort

ræning. Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at hvert

f lyvebesætningsmedlem gennemfører

flyvemaskine/flyvesimulatort ræning

mindst  hver  12 . kalendermåned. Hvis

træningen gennemføres inden for  3

kalendermåneder  før udløbet  af

perioden på 12 kalendermåneder,  skal

den næste

flyvemaskine/flyvesimulatort ræning

fuldføres  inden for  12

kalendermåneder  efter  den

oprindelige  udløbsdato  for den

tidl igere  f lyvemaskine-  og

flyvesimulatort ræning.
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OPS 1.968

Pilotkvalificer ing til at operere i
begge pilotsæder

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.968)

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre:

(1) at e n pi lot,  som k a n få  t i l

opgave a t operere  i begge

pilotsæder , ge nnemgår r el evant

træning og kontr ol, og

(2) at trænings-  og

kontrol programmet  er a ngive t i

driftshåndboge n og kan

godkendes af M yndigheden.

OPS 1.970

Rutine (recent experience)

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre:

(1) Luftfartø jschef.  A t e n pi lot i kke

ope rer er  e n  fly vemaskine som

luftfartø jschef, me dmindr e den

pågældende inden for de

foregå ende 90 da ge ha r udfør t

mindst  tr e  sta rte r og tre

landinger  som pilot  i  en

flyv emaskine  af  samme  type

eller i  e n  f ly vesimulator af den

flyv emaskinety pe , der  skal

anv endes, som er  e gnet  og

godk endt  t i l  formåle t i

ov ere nsstemmelse  med de

gælde nde bestemmelser  på

områ de t for  sy ntetiske

træningsa nor dni nger , og

(2) Andenpilot.  At  en  andenpilot

ikk e gør  t je neste ved

flyv estyringssys temer ne under

start  og la nding,  me dmindr e den

pågældende inden for de

foregå ende 90 da ge ha r gjort

tje neste som pilot ved

flyv estyringssys temer ne under

start  og la nding i  en

flyvemaskine  af  samme type

eller i  en  f lyvesimulator af den

flyvemaskinetype, der  skal

anvendes, som er  egnet  og

godkendt  t i l  formåle t i

overenstemmelse  med de

gældende bestemmelser  på

området for  syntetiske

træningsanordninger .

(b) Den i ovenstående

underpunkt (a)(1) og  (2) angivne

periode på  90 dage kan forlænges ti l

maksimalt 120 dage ved ruteflyvning

under t i lsyn  af en

typecertif iceringsinstruktør  el l er -

eksaminator.  For  perioder på  over

120 dage opfyldes kravet  om rutine

ved en træningsflyvning el ler  ved

anvendelse  af en godkendt

flyvesimulator.

OPS 1.975

Luftfartøjschef –  bBevis for rute-
og flyvepladskendskab

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at pi loten , før  den pågældende

udpeges ti l  luftfar tøjschef  eller

til den pilot, til hvem

luftfartøjschefen kan

uddelegere udførelsen af

flyvningen , har erhvervet

ti lstrækkelig viden om den ru te ,

der  skal  f lyves,  og om de

flyvepladser (inklusive

alternative  f lyvepladser),

faci l i teter  og  procedurer,  der

skal  anvendes.

(b) Gyldighedsperioden for  bevise t

for ru te- og fl yvepladskendskab

er 12  kalendermåneder plus  den

resterende del af:

(1) den måned,  beviset  er

opnået,  el l er

(2) den måned,  hvor den

seneste  f lyvning  på ru ten

fandt s ted,  el le r hvor den

seneste  f lyvning  ti l
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f lyv epla dsen fa ndt s te d.

(c) Gyldighe de n af beviset  for

rute-  og  fly ve pla dske ndsk ab skal

fornyes  v e d opera tion  på  ru te n  el le r

t i l  f lyv epl adse n i nde n for  den i

ovenstå e nde under punkt  (b)

foresk re v ne  gyldighe dsperiode.

(d) Hvis  gyldighede n fo rnyes

inden for  de 3 sids te

kalendermåneder  af

gyl dighe dsperiode n for et  t idl igere

be vis for  r ute- og

flyv epla dske ndsk a b, r egnes

gyl dighe dsperiode n fra  datoe n for

fornyelsen  ti l  12 k ale ndermå neder

efter  udløbsdatoe n for  det  t idl igere

be vis for  r ute- og

flyv epla dske ndsk a b.

OPS 1.978

Særl igt kval ificeringsprogram

(a) De  i OPS 1.965 og 1 .970

an giv ne gyldighe dsperioder kan

forlænges,  hvis  My ndi ghe de n har

godk endt  e t særligt

kv alif iceri ngsprogr am (Adv anced

Qualif ication  Progr amme), som er

ud ar be jdet  af  luftfa rtsfor etagendet.

(b) De t særlige

kv alif iceri ngsprogr am sk al omfatte

træning og kontr ol, som

tilve je bringer og  fastholder  en

duelighed,  der  ikke  er mi ndre  end det

niv ea u,  som for eskri v es i

bestemmelse rne  i OPS 1.945, 1.965

og 1.970.

OPS 1.980

Operat ion på mere end én type
eller variant

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.980)

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at et  f ly v ebesætni ngsmedlem

ikk e oper ere r på  mere  end é n type

eller v aria nt , medmindre  det

pågældende flyvebesætningsmedlem

er kvalif icere t herti l .

(b) Luftfartsforetagendet  skal

ved påtænkt  operation af mere end

én type  el le r variant  sikre,  at  de

pågældende flyvemaskiners forskelle

og/el le r l igheder bere ttiger  t i l

sådanne operationer  under hensyn ti l

følgende:

(1) det  teknologiske  niveau,

(2) de  operationelle procedurer ,

(3) bet jeningsegenskaber.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at et  f lyvebesætningsmedlem,

som opererer  mere  end en type  el ler

variant,  overholder  al l e de  krav,  der

foreskrives i  Subpart  N for hver  type

eller variant , medmindre

Myndigheden har  godkendt

anerkendelse af bevis(er), som

vedrører  k ravene ti l  træning, kontrol

og rutine.

(d) Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen for  enhver  operation

på mere  end én type  el ler variant

angive  egnede procedurer  og/el ler

operationelle begrænsninger,  som er

godkendt  af  Myndigheden,  og som

dækker:

(1) flyvebesætningsmedlemmets

minimumserfaring,

(2) minimumserfaringen på én type

eller variant  før påbegyndelse  af

træning ti l  og  operation på en

anden type  el ler  variant,

(3) processen, hvorved

flyvebesætninger,  som er

kvalif iceret  t i l  én  type  el ler

variant,  vi l  bl ive trænet og

kvalif iceret  t i l  en  anden type

eller variant ,

(4) al le gældende krav t i l  rutine  for

hver  type  el ler  variant.
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OPS 1.981

Operat ion af helikopter og
flyvemaskine

(a) Hvis  e t

f lyv ebesætningsme dlem opererer

bå de  helik opter e  og fly ve maskiner:

(1) skal  luftfa rtsfor eta gendet sikre,

at hel ikopter-  og

flyv emaskineopera tioner ne

be grænses ti l  é n ty pe af hver .

(2) Luftfartsfor etage ndet  sk al i

driftshåndboge n a ngi ve  e gnede

proce dur er  og/el ler  oper ationelle

be grænsninge r, som er  godkendt

af Myndigheden.

OPS 1.985

Uddannelsesdokumentation

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al:

(1) føre for te gnelser ov er  hele  den i

OPS 1.945,  1.955,  1.965, 1 .968

og 1.975 a ngivne  træning,

kontrol  og  kv alif iceri ng,  som et

flyv ebesætningsme dlem

ge nnemgår, og

(2) efter  anmodning s ti l le

dok ume ntatione n for al le

omskolingskurser  og al periodisk

træning og kontr ol t i l  r å dighed

for det  pågældende

flyv ebesætningsme dlem.

Bilag  1  t i l  OPS 1.940

Afløsning af
flyvebesætningsmedlemmer under

flyvning

(a) Et f ly ve besætningsmedlem

ka n  under  f ly v ninge n afløses  fra  sine

opga ver  ve d fl yv estyringssystemerne

af et a ndet  be hørig t k val if iceret

flyv ebesætningsme dlem.

(b) Afløsning af luftfartø jschefen

(1) Luftfartø jschefe n k an afløses

afuddelegere udførelsen af

flyvningen ti l :

(i) en  anden pi lot,  der

er kvalif iceret

somluftfar tøjschef ,  el le r

(i i) en  luftfartø jschef (PIC),  der

er kval if icere t som angivet  i

nedenstående underpunkt

(c)udelukkende til

operat ioner over FL 200

en pilot , som er

kvalificeret som angivet

i nedenstående

underpunkt (c) .

(c) Mindstekrav t i l  P ICen pilot ,

som afløser  luftfar tøjschefen:

(1) gyldigt  ATPL (Airl ine Transpor t

Pi lot Licence),

(2) omskoling  og kontrol (herunder

typecertif icerings træning) som

foreskrevet i  OPS 1.945,

(3) hele den periodiske træning og

kontrol,  som foreskrives  i OPS

1.965  og OPS 1.968 ,

(4) nyl ig  erfaring  som foreskrevet i

OPS 1.970 rutekendskab (route

competence qualification)

som beskrevet i OPS 1.975 ,

(5)  bevis for  PIC-rutekendskab (PIC

route  competence  qualif ication)

som foresk revet i  OPS 1 .975, og

(6)  at kunne operere i rol len som

PIC udelukkende i marchhøjde

og ikke  under  FL  200.

(d) Afløsning af andenpiloten

(1) Andenpiloten kan afløses af:

(i) en  anden behørig t

kvalif iceret  pi lot  el ler

(i i) en  andenpilot, som er

kvalif iceret  t i l  afløsning  ved

marchhøjde som angivet  i

nedenstående underpunkt
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(e).

(e) Mindstekrav t i l  andenpilot t i l

af løsning  ved marchhø jde

(1) gyl digt  CPL  (Commerci al Pi lot

Licence)  med

instr ume ntfl yv ningskv alif ika tion,

(2) omskoling  og kontrol,  her under

ty pe ce rtif iceri ngs træning som

foresk re v et i  OPS 1.945, dog

med undtagelse  af  k ra v et t i l

træning i s tar t og  la ndi ng,

(3) hel e den periodisk e træning og

kontrol,  som er  for esk re vet i

OPS 1.965,  dog me d undtagelse

af kra v et  t i l  tr æni ng i s tar t og

landing, og

(4) at k unne oper er e i r ol le n som

andenpilot udel u k k ende ved

marchhøjde og ik ke  under FL

200.

(5) Rutine som for eskr ev et  i  OPS

1.970 er i k ke  på kræv et.  Pi loten

skal  dog gennemføre

rutineopby gnings- og

ge nopfrisk ningstr æni ng i

f lyv efærdi ghe der  i f ly v esimulator

med in ter v al ler,  som ik ke  må

ov erstige  90 dage.  Denne

ge nopfrisk ningstr æni ng kan

kombiner es med de n træning,

der  for esk riv es i OPS 1.965.

(f) Afløsning af

systempaneloperatøren.  En

systempa nelope ra tør k an under

flyv ninge n afløses af et

besætningsme dlem, som er i nde haver

af et f l yv emaski nistcertif ik at,  el ler  af

et behørigt  kv al if iceret

flyv ebesætningsme dlem,  som kan

godk endes af M yndigheden.

Bilag  2  t i l  OPS 1.940

IFR- eller natoperationer med én
pilot

(a) De i OPS 1.940(b)(2) omtalte

flyvemaskiner  kan opereres  af en

enkelt pi lot i  henhold t i l  IFR el ler  om

natten,  når  følgende krav er opfyldt:

(1) Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen medtage et

program for omskoling  og

periodisk  træning af pi loter,  som

omfatter  de yderl igere krav t i l

en  enkeltpi lotoperation ,

(2) cockpi tprocedurerne  skal især

omfatte:

(i) motorstyring  og håndtering

af nødsituationer ,

(i i) anvendelse  af normal,

unormal og nødcheckliste,

(i i i) ATC-kommunikation,

(iv) afgangs-  og

indflyvningsprocedurer,

(v) styring  af  autopilot og

(vi) anvendelse af forenklet

dokumentation under

flyvningen,

(3) den periodiske  kontrol,  som

kræves i  OPS 1.965,  skal udføres

i rol len  som enkeltpi lot  i  den

pågældende flyvemaskinetype

eller -klasse  i omgivelser,  som

er repræsentative for

operationen,

(4) piloten skal have en

mindsteflyvetid  på 50 timer på

en specif ik f lyvemaskinetype

eller -klasse  i henhold t i l  IFR,

hvoraf  10  timer skal være som

luftfartø jschef, og

(5) mindstekravet  t i l  rutine  for en

pilot, der er  engageret  i  en

enkeltpi lotoperation  i henhold t i l

IFR el ler  om nat ten,  e r 5  IFR-

flyvninger , inklusive 3

instrumentindflyvninger udført i

løbet  af de  foregående 90 dage
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på den pågældende

flyv emaskinety pe  el ler -kl asse  i

rol len  som e nkeltpi lot.  Det te

kra v  k a n erstat tes  af  e n  IFR-

instr ume nti ndfl yv ningsprøve  på

de n pågældende

flyv emaskinety pe  el ler -kl asse .

Bilag  1  t i l  OPS 1.945

Luftfartsforetagendets
omskolingskursus

(a) Luftfartsfor etage ndets

omskolingskursus  skal omfat te:

(1) teorikursu s  og -kontr ol, inklusive

flyv emaskinesystemer, normale

og unormale  pr ocedur er  og

nødprocedur er,

(2) nød- og

sikk er he dsudstyrs træning og -

kontrol,  som sk al være  ful dført,

inden fly v etræningen

på be gyndes,

(3) udda nnelse i  for valtning af

besætningsressour cer,

(4)

flyv emaskine/fly v esimulato

rtræning og -k ontrol og

(5) rutefly vning  under t i lsyn  og

rute kontrol.

(b) Omskolingsk urset  skal

ge n nemføres  i de n rækk efølge,  der  e r

an giv et  i  ov enstå e nde under punkt

(a).

(c) Hvis  e t

f lyv ebesætningsme dlem ik ke  t idl igere

har  ge nnemført l uftfar tsfore ta ge ndets

omskolingskursus,  skal

luftfartsfor etage ndet  sikr e,  a t

f lyv ebesætni ngsme dlemmet  i t i l læg ti l

ov enstå e nde under punkt  (a)

ge n nemgår almindelig

første hjælpstr æning og,  hvis dette er

relevant, træning i  procedurerne  for

nødl a nding  på v andet under

an vendelse  af udstyr et i  v a nd.

Bilag  1  t i l  OPS 1.965

Periodisk træning og kontrol -
piloter

(a) Periodisk  træning . –  Den

periodiske  træning skal omfatte:

(1) Teori- og

genopfriskningstræning

(i) Programmet  for teori- og

genopfriskningstræning skal

omfatte:

(A) flyvemaskinesystemer,

(B) operationelle

procedurer  og krav

inklusive

afisning/forebyggelse

af isdannelse  på

jorden samt  en  pi lots

uarbejdsdygtighed og

(C) gennemgang af

havari/hændelse.

(i i) Kendskab ti l  teori- og

genopfriskningstræning skal

kontrol le re s  ved hjælp  af  e t

spørgeskema el ler andre

egnede metoder.

(2)

Flyvemaskine/flyvesimula tort

ræning

(i) Programmet  for

flyvemaskine/flyvesimulator

træning skal  være

udarbe jdet  således,  a t al le

større  svigt  i

f lyvemaskinesystemer og

hermed forbundne

procedurer  vi l  være blevet

dækket  i den foregående

treårige periode.

(i i) Hvis  der  udføres manøvrer

med udfald af en motor  i en

flyvemaskine,  skal  der

simuleres motorsvig t.
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(i i i)

Fly vemaskine/flyvesi

mulatortr æning kan

kombiner es med

luftfartsfor etage ndets

duelighe dsprøv e.

(3) Nød-  og

sikkerhedsudstyrs træning

(i) Programmet  for nød-  og

sikk er he dsudstyrs træning

ka n k ombiner es  me d nød-

og sikk er hedsudsty rsk ontrol

og sk al udfør es i  en

flyv emaskine  el l er i  en

egnet alternativ

træningsa nor dni ng .

(i i) Programmet  for nød-  og

sikk er he dsudstyrs træning

skal  hv ert  år  omfatte

følge nde:

(A) faktisk påta gning af en

redningsvest, hvor  en

sådan er monter et ,

(B) faktisk påta gning af

åndedr ætsvær n,  hvor

dette er monteret,

(C) faktisk betje ning af

i ldsluk k ere ,

(D) instr uk tion  i placering

og a nv e ndelse  af alt

nød- og

sikk er he dsudstyr  om

bord på  fly vemaskinen,

(E) instr uk tion  i placering

og a nv e ndelse  af al l e

former  for udgange og

(F) sikk er he dsproce durer.

(i i i) Træningsprogr ammet  skal

hv er t tr e dje år  omfatte

følge nde:

(A) faktisk betje ning af

al le for mer  for

udgange,

(B) demonstra tion  af  den

metode, der anvendes

ti l  at  bet jene en

sl idske , hvor en sådan

er monteret ,

(C) faktisk

brandbekæmpelse ved

hjælp af udstyr,  som

er repræsentativ t for

udstyret  om bord  på

flyvemaskinen,  af  en

faktisk el ler  simuleret

brand, dog kan der  i

t i l fælde af

halonslukkere

anvendes en alte rnativ

metode, som kan

godkendes af

Myndigheden,

(D) virkningerne  af  røg i

et lukket  område og

faktisk brug af  alt

relevant udstyr  i  et

simuleret  røgfyld t

miljø,

(E) faktisk håndtering  af

pyroteknik , virkel ig

el ler simulere t, hvis

det te  er monteret , og

(F) demonstra tion  i

brugen af

redningsflåde(r),  hvis

den/disse er  montere t.

(4) Uddannelse  i forvaltning  af

besætningsressourcer

(b) Periodisk  kontrol.  Den

periodiske  kont rol skal  omfatte:

(1) luftfartsforetagendets

duelighedsprøver ,

(i) Luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  skal,  hvor

det te  er relevant,  omfatte

følgende manøvrer:

(A) afbrudt start , når der

er en flyvesimulator  t i l
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rådighe d, og  el le rs

udeluk kende

"berøringsøv elser "

(touch dri l ls),

(B) start  med motorsvigt
mellem V 1 og V2 el le r

så snart

sikk er he dshe nsynene

ti l lader  det ,

(C)

præcisionsins tr umen

tindfly v ning ti l  minima

med –  i t i l fælde af

flermotor ede

flyv emaskiner  -  én

motor  ude  af drift,

(D) ikk e-

præcisionsindfly v ning

ti l  minima ,

(E) ov ersk y dning på

instr ume nter  fra

minima med – i

t i l fælde af

flermotor ede

flyv emaskiner  -  én

motor  ude  af drift og

(F) landing med én motor

ude af drift.  For

enmotor e de

flyv emaskiner  kræves

der  udfør t en

øv elsesnødl a nding.

(i i) Hvis  der  udfør es ma nøvrer

med udfal d af e n motor  i en

flyv emaskine,  skal  der

simuler es motorsvig t.

(i i i) I t i l læg ti l  de i ov e nstående

underpunk t (i)(A) t i l  (F)

foresk re v ne  afprøv ninger

skal  de gæl de nde  krav  t i l

uds te delse af

f lyv ebesætni ngsce rtif ika ter

opfyl des  hv er 12.  måned og

kan k ombineres  med

luftfartsfor etage ndets

duelighe dsprøv e.

(iv) For en pi lot,  som

udelukkende udfører  VFR-

flyvninger , kan  den i

ovenstående underpunkt

(i)(C) t i l  (E) foreskrevne

kontrol  undlades,  dog med

undtagelse  af en

indflyvning og overskydning

i en flermotoret

flyvemaskine  med én motor

ude af drift.

(v) Luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  skal

udføres  af en

typecertif iceringseksaminat

or.

(2) Nød-  og

sikkerhedsudstyrskontrol.  De

områder , der skal  kontrol leres,

er de områder, hvori der er

trænet i overenss temmelse med

ovenstående underpunkt  (a)(3).

(3) Rutekont rol.

(i) Rutekont rol lerne  skal

påvise  evnen ti l  på

ti lfredssti l lende måde at

udføre  en fuldstændig

ruteflyvning  inklusive

procedurerne før  og efte r

flyvning en og anven delse af

det  t i l  rådighed værende

udstyr  som angivet  i

driftshåndbogen.

(i i) Der skal  fore tages en

bedømmelse  af

f lyvebesætningens

kvalif ika tioner  med hensyn

ti l  forvaltning  af

besætningsressourcer.

(i i i) Når  pi loter  pålægges

opgaver  som flyvende pi lot

og i kke-fl yvende pi lot,  skal

de  kontrol leres  i begge

funktioner.

(iv) Rutekont rol lerne  skal

gennemføres  i en

flyvemaskine.
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(v) R ute kont rol ler ne  skal

udfør es  af l uftfar tøjschefer,

som er udpeget  af

luftfartsfor etage ndet,  og

som kan godkendes  af

M yndigheden.

Bilag  2  t i l  OPS 1.965

Periodisk træning og kontrol -
systempaneloperatører

(a) De n periodisk e t ræning og

ko ntrol  af systempa neloper atør er  skal

opfyl de  k ra v ene  ti l  pi loter  samt

ev e ntuell e yderl iger e spe cif ikke

opg a ver , dog udela des de  punkter,

som ik k e f inder a nv e ndelse  på

systempa nelope ra tør er.

(b) De n periodisk e t ræning og

ko ntrol  af systempa neloper atør er  skal

så vidt  muligt  f inde  sted  sideløbende

med, at  e n pi lot gennemgår  periodisk

træning og kontr ol.

(c) En r ute kontrol sk al udføres

af en  luftfartø jschef, som er udpeget

af luftfartsfor etage ndet,  og som kan

god k endes af Myndigheden, el ler  af

en  type cer tif iceri ngsi nstr uktør  el le r -

eksaminator af

systempa nelope ra tør er.

Bilag  1  t i l  OPS 1.968 ti l  OPS 1.001

Pilotkvalificer ing til at operere i
begge pilotsæder

(a) Luftfartø jschefer , hvis

opga ver  også  kræv er,  at  de  opererer

i hø jr e sæde og udfører

an denpilotopgav er,  el ler

luftfartø jschefer , som skal  udføre

trænings- el ler  e ksaminationsopgaver

fra høj re  sæde , sk al ge nnemføre

yd erl iger e t ræning og kont rol som

an giv et  i  driftshå ndboge n si deløbende

med luftfartsfor etagendets

du elighe dsprøv er , der  er for eskr evet  i

OPS 1.965(b).  De nne  yderl igere

træning skal  mindst  omfatte

følge nde:

(1) svigt  i  en  motor  under  start,

(2) indflyvning og overskydning med

en motor ude af  drift  og

(3) landing med en motor ude af

drift.

(b) Hvis  der  udføres manøvrer

med udfald af en motor  i en

flyvemaskine,  skal  der simuleres

motorsvigt.

(c) Ved operation i  højre sæde

skal  den i OPS krævede kontrol af

operation  i venstre  sæde endvidere

være gyldig  og aktuel.

(d) En pi lot, der afløser

luftfartø jschefen som PIC , skal

sideløbende med

luftfartsforetagendets

duelighedsprøver , som foreskrives i

OPS 1.965(b),  have

demonstreret demonstrere  praktisk

udførelse  af øvelser  (practi ce  of

dri l ls) og  procedurer,  som ellers  vi l le

henhøre under  luftfa rtø jschefens

ansvarsområde i egenskab af

PICnormalt ikke ville henhøre

under den afløsende pi lots

ansvar .  Hvis forskellene  mellem

venst re  og  høj re  sæde ikke er

væsentl ige (f.eks.  på  grund af

anvendelse  af autopilot), kan øvelsen

udføres  i begge sæder.

(e) En pi lot, som ikke  er

luftfartø jschefen,  og  som gør tjeneste

i venstre  sæde, skal sideløbende med

luftfartsforetagendets

duelighedsprøver , som foreskrives i

OPS 1.965(b),  demonstrere  praktisk

udførelse  af øvelser  og  procedurer,

som ellers vi l le  henhøre  under

luftfartø jschefens ansvarsområde i

egenskab af ikke-flyvende pi lot. Hvis

forskellene  mellem venst re  og hø jre

sæde ikke  er  væsentl ige  (f.eks.  på

grund af anvend else  af  autopilot),

kan øvelsen  udføres i  begge sæder.
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Bilag  1  t i l  OPS 1.980

Operat ion på mere end én type
eller variant

(a) Hvis  e t

f lyv ebesætningsme dlem oper er er på

mer e end é n  flyv emaskinetype el ler  -

varia nt inde n for  en  el l er f le re

cer tif ikatpåtegninger (ty pe  -

f lerpi lot), sk al l uftfartsfor etagendet

sikre:

(1) at den minimumsfly v ebesætning,

som er a ngivet  i

driftshåndboge n, er  de n samme

for hv er ty pe el ler  v aria nt , der

skal  oper er es,

(2) at et  f ly ve besætningsmedlem

ikk e oper ere r mer e e nd to

flyv emaskinety pe r el ler  -

varia nte r, hvorti l  der kr æv es  en

særskilt  certif ik atpåte gni ng , og

(3) at der i  e n  given

flyv etje neste periode k un flyves

med fly ve maskiner  inde n for én

cer tif ikatpåtegning,  medmindre

luftfartsfor etage ndet  har

udar be jdet  pr ocedur er,  som

sikrer  t i lstr æk k elig t i d t i l

forber e delse.

(b) Hvis  e t

f lyv ebesætningsme dlem oper er er på

mere end én  kl asse,  ty pe  el ler variant

af en  fly ve maskine  (klasse-  og/el ler

type  -  e nkeltpi lot) me n i kk e  inden for

en  enk elt ce rtif ika tpåtegning,  skal

luftfartsfor etage ndet  ove rholde

følge nde:

(1) Et f ly ve besætningsmedl em må

ikk e oper ere  på  me re  e nd:

(i) tre  typer el ler  vari a nter af

f lyv emaskiner  med

stempelmotor er el ler

(i i) tre  typer eller  varianter  af

f lyv emaskiner  med

tur bopropmotor er  el le r

(i i i) en  type  el le r va ria nt  af en

flyv emaskine  med

turbopropmotorer  og  en

type el ler variant  af en

flyvemaskine  med

stempelmotorer el ler

(vi) en  type el ler  variant af en

flyvemaskine  med

turbopropmotorer  og  en

hvil ken  som helst

f lyvemaskine  inden for en

bestemt klasse.

(2) OPS 1.965 for hver  type  el le r

variant,  der opereres ,

medmindre  luftfartsforetagendet

har  indført  specif ikke procedurer

og/el le r operationelle

begrænsninger, som kan

godkendes af Myndigheden.

(c) Hvis  e t

f lyvebesætningsmedlem opererer

mere end en  type el ler  variant af en

flyvemaskine  (type - enkeltpi lot  og

type -  f lerpi lot)  men ikke inden fo r  en

enkelt certif ika tpåtegning,  skal

luftfartsforetagendet  overholde

følgende:

(1) ovenstående underpunkt  (a)(1),

(a)(2) og (a)(3),

(2) nedenstående underpunkt  (d).

(d) Hvis  e t

f lyvebesætningsmedlem opererer på

mere end en  type el ler  variant af en

flyvemaskine  (type - f lerpi lot) men

ikke inden for  en  enkelt

cer tif ikatpåtegning,  skal

luftfartsforetagendet  overholde

følgende:

(1) ovenstående underpunkt  (a)(1),

(a)(2) og (a)(3).

(2) Før udøvelse af rett ighederne i

henhold  t i l  2

cer tif ikatpåtegninger:

(i) skal

f lyvebesætningsmedlemmet

have gennem ført

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  to  på
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hinanden følgende gange

og sk al ha v e 500 timer i

de n rel evante

besætningsposit ion  inden

for er hv ervsmæssige

lufttra nsportf l yv ninger hos

det  samme

luftfartsfor etage nde.

(i i) Såfr emt  e n  pi lot  har

erfaring  fra  et

luftfartsfor etage nde  og

udøver  re tt ighederne  i

he nhold  t i l  2

cer tif ikatpåtegninger og

der næst forfr emmes ti l

luftfartø jschef hos  det

samme l uftfartsfor etagende

på  é n af  de på gæl dende

ty per , er den krævede

minimumserfa ring som

luftfartø jschef 6  måneder

og 300 timer, og  pi loten

skal  ha ve  ge nnemfør t

foretage ndets

duelighe dsprøv e  2  på

hinanden følgende gange,

før de n på gæl de nde  igen er

ber et tiget t i l  a t udøve

rettighe der ne i  he nhold t i l

2 certif ik atpå te gninger .

(3) Før f l yv e besætningsme dlemmer

på be gynder træning ti l  og

ope ration  af  e n a nde n ty pe  el ler

varia nt,  sk al de  ha v e ge nne mført

3 måne ders  og 150 timers

flyv ning på  basisfly vemaskinen,

og dette sk al omfatte mindst én

duelighe dsprøv e.

(4) Efter fuldfør else  af den første

rute kontrol på de n ny e ty pe  skal

der  præster es 50 timers  f lyvning

eller 20  se ktorer  udel uk k ende på

flyv emaskiner  med de n nye

ty pe ce rtif iceri ng .

(5) OPS 1.970 for hver  type,  der

ope rer es,  medmindre

Myndighe den har  t i l ladt

godskrivning  i ov er enss temmelse

med nedenstående underpunkt

(7).

(6) Den periode,  inden for hvi lken

der  kræves ruteflyvningserfaring

på hver type, skal være angivet i

driftshåndbogen.

(7) Hvis  der  søges om godskrivning

for a t nedsætte kravene ti l

træning, kontrol og rutine

mellem flyvemaskinetyper,  skal

luftfartsforetagendet  over for

Myndigheden påvise,  hvi l ke

punkter det i kke  er nødvendig t

at gentage på  hver type el ler

variant på grund af l igheder.

(i) OPS 1.965(b)  k ræver, at

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  udføres to

gange hvert  år . Hvis der

ti l lades  godskrivning  i

overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt

(7), så

luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  kan

alternere mellem de to

typer , giver hver

duelighedsprøve

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  for den

anden type  fornyet

gyldighed.  Under

forudsætning af, at

perioden mellem

cer tif ikatduelighedsprøver

ikke overstiger  d en periode,

som er foreskrevet  i  de

gældende bestemmelser  for

udstedelse af

f lyvebesætningscertif ika ter

for hver type, er  de

gældende krav t i l

uds tedelse af

f lyvebesætningscertif ika ter

opfyldt.  Endvidere  skal den

relevante  og godkendte

periodiske  træning være

angivet  i  driftshåndbogen.

(i i) OPS 1.965(c)  k ræver en

rutekontrol hvert år.  Hvis

der  t i l lades  godskrivning  i

overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt
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(7), så  r ute kontrol ler ne kan

alter ner e mellem typer  el le r

varia nte r, giv er  hver

rute kontrol r ute kontrol len

for de n anden type  el le r

varia nt fo r ny et gyldighed.

(i i i) Årl ig tr æni ng De n årl ige

nød- og

sikk er he dsudstyrs træning

og -kont rol skal  dæk k e al le

kra v  t i l  hv er  type.

(8) OPS 1.965 for hver  type  el le r

varia nt,  som opereres ,

medmindre  Myndigheden har

ti l ladt godskriv ning i

ov ere nsstemmelse  med

ov enstå e nde under punkt  (7).

(e) Hvis  e t

f lyv ebesætningsme dlem opererer

kombinationer  af f ly ve maskinetyper

el ler -v arianter  (kl asse -  e nk eltpi lot

og ty pe -  f ler pi lot), skal

luftfartsfor etage ndet  godtgør e,  a t der

er godk e ndt spe cif ikk e  pr ocedurer

og/el le r opera tionelle  begrænsninger

i ov er enss temmelse me d OPS

1.980(d).
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SUBPART O

KABINEBESÆTNING

OPS 1.988

Anvendelsesområde

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

al le besætningsmedl emmer, som ikke

er f l yv ebesætningsme dlemmer , og

som luftfartsfor etage ndet  har  t i ldelt

opga ver  i passa ger k abi ne n i en

flyv emaskine,  ov erholder kr av ene i

de nne  Subpart  samt de gældende

sikk er he dsr egl er.  Undtaget  herfra er

dog yderl igere

besætningsme dlemmer , som

ud eluk ke nde  er pål agt i kke-

sikk er he dsr elater ede  opga v er.

(a)       I denne forordning forstås

ved:

‘kabinebesætningsmedlem’

ethvert besætningsmedlem, som

af luftfartsforetagendet eller

luftfartøjschefen har fået pålagt

at udføre pligter i

passagerkabinen på en

flyvemaskine, dog med

undtagelse af

-           lægeligt personale

-           sikkerhedspersonale

-           personale fra

skønhedssaloner

-           børnepassere

-           rejseledsagere

-           sekretærer

(b)       Luftfartsforetagendet skal

sikre, at alle

kabinebesætningsmedlemmer

opfylder kravene i denne Subpart

og de gældende

sikkerhedsbestemmelser .

OPS 1.990

Kabinebesætningens antal og
sammensætning

(a) Luftfartsfor etage ndet  må

ikk e oper ere  en  fly ve maskine  med en

maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 19

sæder,  når  der befordres  én  el ler

f lere passagerer , medmindre

besætningen omfatter mindst ét

kabinebesætningsmedlem med det

formål at  udføre opgaver, som er

angivet  i  driftshåndbogen,  og  som

vedrører  hensynet  t i l  passagerernes

sikkerhed.

(b) Ved overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

mindsteantal le t af

kabinebesætningsmedlemmer  er det

største af følgende antal:

(1) et kabinebesætningsmedlem for

hver  50  el ler påbegyndt 50

passagersæder,  som er

instal le re t på  samme dæk i

f lyvemaskinen,  el le r

(2) det  antal

kabinebesætningsmedlemmer ,

som deltog aktiv t i  den

pågældende

nødevakueringsdemonstration i

f lyvemaskinens kabine , el ler  som

antages  at have  deltaget  i  den

relevante  analyse.  Hvis den

maksimale  godkendte

passagerkonfigura tion  er mindst

50 sæder  mindre  end det antal

sæder,  der blev  evakueret under

demonstra tionen, kan antal le t af

kabinebesætningsmedlemmer

dog nedsættes  med 1  for hvert

multiplum af 50 sæder,  som den

maksimale  godkendte

passagersædekonfiguration er

mindre end den certif icerede

maksimumskapacitet.

(c) Myndigheden kan under

særlige  omstændigheder  k ræve, at  et

luftfartsforetagende i besætningen

medtager yderl igere

kabinebesætningsmedlemmer .

(d) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at kravene i  Subpart  O

overholdes, når foretagendet  antager

kabinebesætningsmedlemmer , som er

selvstændige  og/el ler  arbejder
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freel ance  el ler på delt id. I  denne

he nsee nde  skal  der l ægges  særlig

vægt  på de t samle de antal

f lyv emaskinety pe r el ler  -v ari anter ,

som et k abi ne besætningsmedl em må

flyv e med he nblik på er hv er vsmæssig

lufttra nsport , og som ikk e  må

overstige  de kr av , de r for eskrives i

OPS 1.1030,  he runder  også  når  e t

an det l uftfar tsfore ta ge nde  gør brug

af t je nestey delser  fra  den

på gælde nde.

(1) at a ntal let  af  passa ge rer  er

ne dsat i  over e nsstemmelse  med

de procedurer,  der  er  angivet  i

driftshåndboge n, og

(2) at der i ndse ndes e n r a pport t i l

Myndighe den efter  ful dførelsen

af f ly v ninge n.

(e) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at kr a ve ne i  Subpart  O

opfyl des,  når  for etage ndet  a ntager

ka bine besætningsme dlemmer , som er

selvstændige  og/el ler  ar bejder

freel ance  el ler på delt id. Der  skal i

de n ne  he nsee nde  lægges særlig vægt

på  det  samlede antal

f lyv emaskinety pe r el ler  -v ari anter ,

som et k abi ne besætningsmedl em må

flyv e med he nblik på er hv er vsmæssig

lufttra nsport , og som ikk e  må

ov erstige  de kr av , de r for eskrives i

OPS 1.1030,  he runder  også  når  e t

an d et l uftfar tsfore ta ge nde  gør brug

af t je nestey delser  fra  den

på gælde nde.

OPS 1.995

Mindstekrav

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at hvert

ka bine besætningsme dlem opfyl der  de

gælde nde kr a v t i l  minimumsal der  og

sundhed.

(b) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at hvert

ka bine besætningsme dlem er

kv alif icer et  t i l  at  udfør e si ne al le

kabinebesætningsmedlemmer er

kompetente til at udføre deres

opgaver  i overenss temmelse med de

procedurer,  der  er angive t i

driftshåndbogen.

OPS 1.998

Identificering af kabinebesætning

Luftfartsforetagendet skal sikre,

at alle

kabinebesætningsmedlemmer

bærer luftfartsforetagendets

uniform og klart kan identificeres

af passagererne.

OPS 1.1000

Overordnede
kabinebesætningsmedlemmer

(a) Luftfartsforetagendet  skal

udpege et  overordnet

kabinebesætningsmedlem, når mere

end ét  kabinebesætningsmedlem gør

tjeneste.

(b) Det overordnede

kabinebesætningsmedlem er ansvarl ig

over for  luftfartø jschefen for

udførelse  og koordinering  af de(n)

kabinesikkerheds-  og

nødprocedure(r), som er angive t i

driftshåndbogen.

(c) Når  OPS 1 .990 kræver,  a t der

medføres  mere  end ét

kabinebesætningsmedlem, må

luftfartsforetagendet  ikke udpege en

person ti l  st i l l ingen som overordnet

kabinebesætningsmedlem, medmindre

den pågældende person har  minds t  é t

års erfa ring som operationelt

kabinebesætningsmedlem og har

fuldført  en  relevant  uddannelse , der

som minimum omfatter følgende:

(1)       briefing før flyvning:

(i)        arbejde som

besætning,

(ii)       fordel ing af

kabinebesætningsstationer og

ansvarsfordel ing,
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(iii)      hensyn til den

bestemte flyvning, herunder

flyvemaskinetype, udstyr ,

området for og arten af

operat ionen og

passagerkategorier med særlig

opmærksomhed rettet mod

handicappede, spædbørn og

tilfælde med en patient på båre,

og

(2)       samarbejde inden for

besætningen:

(i)        disciplin ,

ansvarsområder og kommandovej ,

(ii)       betydning af

koordiner ing og kommunikation,

(iii)      uarbejdsdygtig

pilot og

(3)       gennemgang af

luftfartsforetagendets krav og de

retlige krav:

(i)

 sikkerhedsinstruering af

passagerer, sikkerhedsbrochurer,

(ii)       sikring af

pantryer ,

(iii)      anbringelse af

kabinebagage,

(iv)       elektronisk udstyr ,

(v)        procedurer for

påfyldning af brændstof med

passagerer om bord,

(vi)       turbulens,

(vii)      dokumentation og

(4)       de menneskelige faktorer

og forvaltning af

besætningsressourcer og

(5)       indberetning af havarier

og hændelser og

(6)       flyve- og

tjenestetidsbegrænsninger og

krav til hvi le.

(d) Luftfartsfor etage ndet  skal

fastsætte  procedur er  for udv ælgelse

af det  næstmest  egnede

ka bine besætningsme dlem ti l

fun ktione n som over ordnet

ka bine besætningsme dlem i t i l fælde

af, at  det  udpe ge de  ov eror dnede

ka bine besætningsme dlem bliver

uar bejdsdy gtigt . Disse  pr ocedurer

skal  k unne  godke ndes  af

Myndigheden og tage  hensyn ti l  de t

pågældende

kabinebesætningsmedlems

operationelle erfaring.

OPS 1.1002

Operat ioner, som udføres, når der
kun er et

kabinebesætningsmedlem

(a)       Luftfartsforetagendet skal

sikre, at hvert nyt tilkommende

kabinebesætningsmedlem, som

ikke har tidligere sammenlignelig

erfaring, fuldfører følgende,

inden den pågældende fungerer

som enkeltstående

kabinebesætningsmedlem:

(1)       uddannelse i tillæg til den

uddannelse, der foreskrives i

bilag 1 til OPS 1.1010, som skal

omfatte særlig vægt på følgende

med henblik på at afspejle de

operat ioner, som udføres, når der

kun er et

kabinebesætningsmedlem:

(i)        ansvar over for

luftfartøjschefen for udførelse af

de kabinesikkerheds- og

nødprocedurer, der er angivet i

driftshåndbogen,

(ii)       betydning af koordinering

og kommunikation med

flyvebesætningen, håndtering af

umedgørlige eller forstyrrende

passagerer,

(iii)      gennemgang af

luftfartsforetagendets krav og de

retlige krav,

(iv)       dokumentation,

(v)        indberetning af havarier

og hændelser,

(vi)       flyve- og

tjenestetidsbegrænsninger og

(2)       rutineopbygningsflyvning

i mindst 20 timer og 15 sektorer .

(b)       Luftfartsforetagendet

skal, før et

kabinebesætningsmedlem får

pålagt at fungere som

enkeltstående

kabinebesætningsmedlem, sikre,
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at dette

kabinebesætningsmedlem er

kompetent til at udføre sine

pligter i overensstemmelse med

de procedurer, der er angivet i

driftshåndbogen.

OPS 1.1005

Grunduddannelse

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t ka bine besætningsme dle m i

overe nsstemmelse  med de  gældende

krav  fuldfører  en

gru nduddannelse inden

gennemførelse af omskoling har

fuldført en grunduddannelse med

vellykket resultat , som er  godkendt

af Myndigheden,  og er  indehaver  af

et er hve rvsk valif ik ationsbevis

(attestation of  professional

compete nce),  som beskriv er den

ud da nnelse,  det  pågældende

ka bine besætningsme dlem har  fuldført

med vell y k k et resultat indholdet af

den gennemførte uddannelse .

OPS 1.1010

Omskoling og forskelsuddannelse

(se bilag 1 ti l

OPS 1.1010)

(a) L uftfar tsfore ta gende t sk al sikre,

at hv ert k abine besætningsmedl em har

fuldført  e n  rel ev a nt  udda nnelse i

overe nsstemmelse  med de  gældende

regl er og som angiv et  i

driftshåndboge n, i nde n den

på gældende varetager anviste

opga ver  i ov er enss temmelse med

følge nde:

(1) Omskoling .

Ka bine besætningsme dlemmet

skal  fuldfør e  e n  omskoling,

inden de n pågælde nde:

(i) første  gang af

luftfartsforetagendet

udpeges ti l  at  gøre t jeneste

som

kabinebesætningsmedlem

eller

(i i) udpeges ti l  at  gøre t jeneste

på en  anden

flyvemaskinetype samt

(2) Forskelstræning. Der skal

fuldføres  forskelsuddannelse,

inden der  gøres  t jeneste:

(i) på  en  variant  af en

flyvemaskinetype, som

opereres  på det

pågældende tidspunkt,  el ler

(i i) på  aktuelt opererede typer

el ler varianter  af

f lyvemaskiner , hvor der

forefindes  forskell igt

sikkerhedsudstyr , forskell ig

placering  af

sikkerhedsudstyr , el ler  hvor

de  almindelige procedurer

el ler nødprocedurerne er

forskell ige.

(b)       Luftfartsforetagendet skal

fastlægge indholdet af

omskolingen og

forskelsuddannelsen under

hensyn til

kabinebesætningsmedlemmets

tidligere uddannelse, således som

denne er registreret i

kabinebesætningsmedlemmets

uddannelsesdokumentation, som

foreskrives i OPS 1.1035.

(c)        Luftfartsforetagendet skal sikre:

(1)   at omskolingen gennemføres på en

struktureret og realistisk måde i

overensstemmelse med bilag 1 til

OPS 1.1010,

(2)   at forskelsuddannelsen gennemføres

på en struktureret måde, og
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(3)   at omskolingen og om nødvendigt

forskelsuddannelsen omfatter

anvendelse af alt sikkerhedsudstyr

og af alle normale procedurer og

nødprocedurer, som finder

anvendelse på flyvemaskinetypen

eller –varianten, og som indebærer

uddannelse og prakt isk øvelse enten

på en repræsentativ

træningsanordning el ler på den

faktiske flyvemaskine.

OPS 1.1012

Rutineopbygningsflyvninger

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hv er t ka bine besætningsme dle m efter

fuldført  omskoling ge nne mgår en

rutineopby gning, inde n den

på gælde nde  gør  t je neste som del  af

det  mindsteantal

ka bine besætningsme dlemmer , der

kræv es i  OPS 1.990 (b). .

OPS 1.1015

Periodisk træning

(se bilag 1 ti l OPS 1.1015)

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at hvert

ka bine besætningsme dlem i

overe nsstemmelse  med de  gældende

krav  ge nnemgår  periodisk  tr æning,

som omfatter de opga v er, der er

pål agt  hvert

ka bine besætningsme dlem under

almindelige proce dure r og

nødprocedur er, samt  øv elser,  som er

rele v ante  for de(n)  type(r) og/el ler –

varia nt(e r) af e n  fly vemaskine,  på

hvil ke n  de gør  t je neste.

(b) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at progr ammet for  periodisk

træning og kontr ol, som er godkendt

af My ndighe den,  omfatter  teoretisk

og pr ak tisk  under visning samt

indivi duelle  øvelser.

(c) Gyldighedsperioden for

periodisk  træning samt den hermed

forbundne kont rol, som kræves i  OPS

1.1025,  er  12 kalendermåneder  plus

den res terende del af

udstedelsesmåneden.  Hvis beviset er

udstedt  inden for de  sidste  3

kalendermåneder  af

gyldighedsperioden for en foregående

kontrol,  regnes  gyldighedsperioden

fra udstedelsesdatoen ti l  12

kalendermåneder  efter  udløbsdatoen

for den foregående kontrol.

OPS 1.1020

Genopfriskningstræning

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.1020)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at hvert

kabinebesætningsmedlem, som ikke

har  gjor t f lyvet jeneste i mere  end 6

måneder , og  som s tadig  er  omfattet

af gyldighedsperioden for den

tidl igere  kontrol, som kræves i  OPS

1.1025(b)(3),  fuldfører den i

driftshåndbogen anførte

genopfriskningstræning som

foreskrevet i  bi lag 1 t i l  OPS 1 .1020.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at et  kabinebesætningsmedlem,

som ikke har været fraværende fra  al

f lyvetjeneste , men hvor denne

tjeneste i kke  har  omfattet opgaver på

en bestemt  flyvemaskinetype inden

for de forudgående 6  måneder  som

krævet  i OPS 1.990(b),  inden

vedkommende vare tager disse

opgaver  på  den pågældende

flyvemaskinetype, enten:

(1) gennemfører

genopfriskningstræning på  den

pågældende type el ler

(2) opererer  to

rutinegenopbygningssektorer

under erhvervsmæssige

flyvninger  på  den pågældende

type.
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OPS 1.1025

Kontrol

Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t ka bine besætningsme dle m under

el ler efter  fuldfør else n  af  den

ud da nnelse,  som kr æves  i OPS 1.1010

og 1.1015,  ge nnemgå r en  kontrol,

som omfatter den tr æning, de  har

modtaget,  for  a t be kr æfte  den

på gælde ndes  duelighed ve d udførelse

af almindelige si kk er hedsopga ver og

ber e dsk absopga v er.  De nne  k ontrol

skal  udfør es af personale , som kan

godkendes af M yndigheden.

OPS 1.1030

Operat ion på mere end én type
eller variant

(a) Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre,  at hvert

ka bine besætningsme dlem ik k e gør

tjeneste på  mer e e nd tre

flyv emaskinety pe r. Dog k an et

ka bine besætningsme dlem med

Myndighe dens  godk endelse gøre

tjeneste på  fire  f ly ve maskinetyper

un der for udsætning af,  a t mindst to

af typerne har t i lsvarende

sikk er he dsudstyr  og nødpr ocedurer.

(b) Me d he nblik  på  ove nstående

un derpunk t (a) be tra gtes v aria nter  af

en  fly v emaskinety pe  som forskell ige

ty per , såfremt de  ik k e har l ighede r  på

alle føl ge nde  omr åder:

(1) bet jening  af nødudgange,

(2) sikk er he dsudstyr ets  pl acering  og

ty pe  og

(3) nødprocedur er.

OPS 1.1035

Uddannelsesdokumentation

Luftfartsfor etage ndet  sk al:

(1) føre f or tegnels er over hele den i

OPS 1.1005,  1.1010, 1.1015,

1.1020 og 1.1025 krævede

træning og kontrol og

(2) efter  anmodning s ti l le

dokumentationen for al le

omskoling  og al  periodisk

træning og kontrol t i l  rådighed

for det  pågældende

kabinebesætningsmedlem.

Bilag  1  t i l  OPS 1.1020

Genopfriskningskurser

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

genopfriskningstræningen udføres  af

behørigt kval if icerede personer  og for

hver t kabinebesætningsmedlem som

minimum omfatter:

(1) nødprocedurer inklusive  pi lotens

uarbejdsdygtig,

(2) evakueringsprocedurer  inklusive

metoder for  styring af

folkemasser,

(3) bet jening  og fak tisk  åbning  af

al le almindelige  udgange og al le

nødudgange ti l  evakuering af

passagerer i  en  f lyvemaskine

eller i  en  repræsentativ

træningsanordning ,

(4) demonstra tion  af  bet jeningen af

al le andre  udgange inklusive

vinduerne i cockpittet  og

(5) placering  og håndtering af

nødudstyr,  herunder i ltsystemer,

samt  påtagning af

redningsveste , bærbare

i ltforsyningsenheder  og

åndedrætsværn.
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SUBPART P

HÅNDBØGER, LOGBØGER OG
DOKUMENTATION

OPS 1.1040

Almindelige bestemmelser om
driftshåndbøger

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at driftshåndbogen

indeholder al le  de instruktioner  og

informationer,  som er  nø dvendige,

for a t det operative personale kan

udføre  sine opgaver.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at driftshåndbogens  indhold,

herunder  al l e ændringer og

revideringer , i kke  strider  mod

bestemmelserne  i driftst i l ladelsen

(AOC) el ler  andre  gældende

bestemmelser og kan godkendes af

el ler,  hvor  det er relevant,  er

godkendt  af  Myndigheden.

(c) Medmindre andet  e r

godkendt  af  Myndigheden el le r

foreskrevet i  national ret,  skal

luftfartsforetagendet  udarbe jde

driftshåndbogen på  engelsk.

Endvidere kan luftfa rtsforetagendet

oversætte  håndbogen helt  el le r

delvist t i l  et  andet sprog og

anvende denne helt  el ler delvist  på

det  pågældende sprog.

(d) Skulle  det  bl i ve  nødvendigt

for luftfa rtsforetagendet at

udarbe jde nye driftshåndbøger  el ler

større  dele/bind  heraf, skal

foretagendet  overholde

ovenstående underpunkt  (c).  I  al le

andre t i l fælde  skal

luftfartsforetagendet  opfylde

ovenstående underpunkt  (c)

hurtigst  muligt  og  i intet t i l fælde

senere end den 1. december  2000.

(e) Luftfartsforetagendet  kan

udgive driftshåndbogen i særski lte

bind.

(f) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at alt  operati vt personale har

let adgang ti l  e t eksemplar  af  hver

del af driftshåndbogen,  som er

relevant for  det  pågældende

personales  opgaver . Endvidere skal

luftfartsforetagendet  t i l  hver t

besætningsmedlem udlevere et

personlig t eksemplar  af

driftshåndbogens del  A og B  el ler

afsnit  herfra, som er  relevante for

selvstudium.

(g) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at driftshåndbogen ændres

eller revideres,  så  inst ruktionerne

og informationerne, som er

indeholdt  heri,  t i l  stadighed holdes

ajourfør t. Luftfartsfore tagendet

skal  sikre,  a t alt opera tivt

personale  gøres  bekendt  med de

ændringer, som er  relevante for  det

pågældende personales opgaver.

(h) Enhver indehaver af en

driftshåndbog el ler af rel evante

dele af en  driftshåndbog skal holde

denne/disse  a jour med de

ændringer el ler  revisioner , som

udleveres af luftfar tsfore tagendet.

(i) Luftfartsforetagendet  skal

på  forhånd ti lsende Myndigheden

påtænkte  ændringer  og revisioner

inden disses i krafttrædelsesdato.

Såfremt  ændringen vedrører en

given del af driftshåndbogen,  som

skal  godkendes  i overensstemmelse

med OPS,  skal en sådan

godkendelse  indhentes, inden

ændringen træder i  k raft.  Når  der

af sikkerhedshensyn kræves

øjeblikkel ige  ændringer  el ler

revisioner, kan disse  offentl iggøres

og finde anvendelse  umiddelbart ,

under forudsætning af,  a t der  er

ansøgt  om en eventuel påkrævet

godkendelse.

(j) Luftfartsforetagendet  skal

indarbejde al le  ændringer  og

revisioner, som kræves  af

Myndigheden.

(k) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at informationer , som er

taget  fra  godkendte dokumenter ,  og

enhver ændring  af således

godkendte informationer  er kor rekt

gengivet i  driftshåndbogen, og at

driftshåndbogen ikke  indeholder

informationer,  som er  i s tr id med

noget  godkendt  dokument. Dette

krav  udelukker  dog ikke, at

luftfartsforetagendet  kan anvende

mere forsig tige data  og procedurer .
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(l) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at driftshåndbogens  indhold

præsenteres  i en  form,  i hvi lken

oplysningerne  kan anvendes uden

vanskeligheder.

(m) Luftfar tsfore tagendet kan af

Myndigheden få  t i l ladelse t i l  at

præsentere  driftshåndbogen el ler

dele heraf  i  en  anden form end i en

trykt  papirudgave.  I  sådanne

ti lfælde skal der  sik res  e t

acceptabelt t i lgængeligheds- ,

brugbarheds-  og

pålidel ighedsniveau.

(n) Brugen af en  forkortet

udgave af driftshåndbogen fritager

ikke luftfar tsfore tagendet for  a t

overholde kravene i OPS 1.130.

OPS 1.1045

Driftshåndbog – struktur og
indhold

(se bi lag  1  t i l  OPS

1.1045)

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at den overordnede struktur i

driftshåndbogen er  som følger:

- Del A: Generelt/grundlæggende

Denne del  skal omfatte  al le

ikke-typerela terede regler,

instruk tioner  og  procedurer,

som kræves for  en  sikker

operation.

- Del B: Operative  forhold

vedrørende flyvemaskinen

Denne del  skal omfatte  al le  de

typerela terede ins truktioner og

procedurer,  som kræves for  en

sikker  operation. I  denne del

skal  der  tages hensyn ti l  al le

forskelle mellem typer,

varianter el ler  individuelle

flyvemaskiner , som

luftfartsforetagendet

anvender.

- Del C: Ins truktioner og

informationer  vedrørende

ruter og  flyvepladser

Denne del  skal omfatte  al le  de

instruk tioner  og  informationer,

som kræves vedrørende

operationsområdet.

- Del D: Uddannelse

Denne del  skal omfatte  al le  de

personaleuddannelsesinstruk ti

oner, som kræves  for en sikker

operation.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at driftshåndbogens  indhold

er i  overensstemmelse  med bilag 1

ti l  OPS 1.1045 og er  relevant  for

operationsområdet og

operationstypen.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at driftshåndbogens  struktur i

enkeltheder kan godkendes  af

Myndigheden.

OPS 1.1050

Flyvehåndbog

OPS 1.1055

Rejselogbog

(a) Luftfartsforetagendet  skal

opbevare  følgende informationer  for

hver  f lyvning  i form af en

rejselogbog (Journey  Log):

(1) flyvemaskinens registrering,

(2) dato,

(3) besætningsmedlemmets/-

medlemmernes  navn(e),

(4) besætningmedlemmets/-

medlemmernes  ti ldelte

opgaver ,

(5) afgangssted,

(6) ankomststed,

(7) afgangstidspunkt  (off-block

time),

(8) ankomsttidspunkt  (on-block

Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde en gældende godkendt

flyvehåndbog el ler  et  t i lsvarende

dokument  for hver  f lyvemaskine,

som luftfartsforetagendet  opererer.
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t ime),

(9) antal t imers  f lyvning,

(10) flyvningens  ar t,

(11) hændelser, (eventuelle)

observationer og

(12) luftfartø jschefens underskrift

(el ler t i lsvarende).

(b) Luftfartsforetagendet  kan

af Myndigheden gives  t i l ladelse t i l

ikke at  føre en  rejselogbog el ler

dele heraf,  hvis de rel evante

oplysninger forel igger  i andre

dokumenter.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at al le  registreringer

foretages løbende, og  at  de  er i

bl ivende form.

OPS 1.1060

Operat ionel flyveplan

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at den operationelle

flyveplan,  som anvendes , og  de

registreringer,  der  fore tages under

flyvningen,  indeholder  følgende:

(1) flyvemaskinens registrering,

(2) flyvemaskinens type og

variant,

(3) dato for  f lyvningen,

(4) flyvningens  identif ikation,

(5) flyvebesætningsmedlemmernes

navne,

(6) flyvebesætningsmedlemmernes

ti ldelte opgaver,

(7) afgangssted,

(8) afgangstidspunkt  (faktisk off-

block t ime,  startt idspunkt),

(9) ankomststed  (planlagt  og

faktisk),

(10) ankomsttidspunkt  (faktisk

landingstidspunkt  og  on-block

time),

(11) operationstype  (ETOPS,  VFR,

færgeflyvning  osv.),

(12) rute og  ru tesegmenter  med

checkpunkter/waypoints ,

afstande,  t ider  og beholdne

kurser ,

(13) planlagt marchfart  og

flyvetider mellem

checkpunkter/waypoints ,

anslåede og fak tiske t ider over

checkpunkter/waypoints ,

(14) sikkerhedshøjder og

minimumsniveauer,

(15) planlagte  højder og

flyveniveauer,

(16) brændstofberegninger

(dokumentation  for  kont rol af

brændstof under f l yvningen) ,

(17) brændstof om bord , når

motorerne  startes,

(18) alternativ(er)  for des tination

og,  hvor  det  er relevant, s ta rt

og en-route,  herunder de

oplysninger, som kræves  i

ovenstående underpunkt  (12),

(13), (14) og (15),

(19) første  ATS-flyveplankla rering

og efterfølgende genklarering,

(20) beregninger  ved

genplanlægning under

flyvningen og

(21) de relevante vej roplysninger.

(b) Punkter, som er  let

t i lgængelige  i anden dokumentation

eller fra  en acceptabel  ki lde,  el l er

som er irrelevante  for den

pågældende operationstype,  kan

udelades  af den operationelle

flyveplan.

(c) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at den operationelle f l yveplan

og anvendelsen af denne er

beskrevet  i  driftshåndbogen.

(d) Luftfartsforetagendet  skal
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sikre,  at al le  registreringer i  den

operationelle f l yveplan foretages

løbende,  og at  de er  i  bl ivende

form.

OPS 1.1065

Opbevaringsperioder for
dokumenter

OPS 1.1070

Luftfartsforetagendets
redegørelse for

vedligeholdelsesstyring

OPS 1.1071

Flyvemaskinens tekniske logbog

Bilag  1  t i l  OPS 1.1045

Driftshåndbogens indhold

A. GENERELT/GRUNDLÆGGE

NDE

0. ADMINISTRATION OG

STYRING AF

DRIFTSHÅNDBOGEN

0.1. Indledning

(a) En erklæring om,  at

håndbogen opfylder  al le  gældende

bestemmelser og betingelserne  og

vilkårene i  den gældende

driftsti l ladelse.

(b) En erklæring om,  at

håndbogen indeholder  operationelle

instruk tioner,  som skal overholdes

af det  pågældende personale.

(c) En fortegnelse  over og  en

kort  beskrivelse  af de  forskell ige

dele, deres  indhold,

anvendelsesområde og brug.

(d) Forklaringer på og

definit ioner af begreber  og ord,

som er nødvendige  ved brug af

driftshåndbogen.

0.2. System for  ændring  og

revision

(a) Navn på  den ansvarl ige for

udstedelse og indførelse af

ændringer og revisioner.

(b) En fortegnelse  over

ændringer og revisioner  med

angivelse  af indførelses-  og

ikraftt rædelsesdatoer.

(c) En erklæring om,  at

håndskrevne ændringer  og

revisioner i kke  er  t i l ladt bor tse t fra

situationer,  hvor hensynet t i l

s ikkerheden kræver ø jeblikkel ig

ændring el ler  revision.

(d) En beskrivelse af systemet

for annotation af sider  samt disses

ikraftt rædelsesdatoer.

(e) En fortegnelse  over

gældende sider .

(f) Annotation af ændringer

(på  teks tsider og så  vidt mulig t på

kort  og diagrammer) .

(g) Midle rtidige  revisioner .

(h) En beskrivelse af

distributionssys temet  for

driftshåndbøger,  ændringer og

revisioner.

1. ORGANISATION OG

ANSVARSOMRÅDER

1.1. Organisationsstruktur.  En

beskrivelse af

organisationsstruk turen,  herunder

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

al dokumentation  og al le  relevante

operationelle og  tekniske

informationer  for hver  enkelt

f lyvning opbevares  i de  i bi lag  1  t i l

OPS 1.1065 foreskrevne perioder .

Luftfartsforetagendet  skal

udarbe jde en gældende godkendt

redegørelse  for

vedligeholdelsesstyringen som

foreskrevet i  OPS 1.905.

Luftfartsforetagendet  skal føre  en

teknisk logbog for f l yvemaskinen

som foresk revet i  OPS 1 .915.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogen indeholder

følgende:
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en overordnet  organisa tionsplan for

selskabet  og en  organisationsplan

for driftsafdelingen.

Organisationsplanen skal give et

bi l lede af forholdet  mellem

driftsafdelingen og selskabets

øvrige  afdelinger.

Organisationsplanen skal navnlig

vise  underordningen og

rapporteringsl in jerne  for al le

divisioner,  afdelinger  osv.,  som

vedrører  sikkerheden ved

flyveoperationer.

1.2. Udpegede

sti l l ingsindehavere.  Navnet på  hver

udpeget s ti l l ingsindehaver , som er

ansvarl ig for  f lyveoperationer,

vedligeholdelsessystemet,

uddannelse af besætning  og

ground-operationer  som foreskrevet

i OPS 1.175(i). Der  skal heri indgå

en beskrivelse af de  pågældendes

funktioner og ansvarsområder.

1.3. Ansvar  og pl igter for

personale t i  driftsledelsen

(operations  management). En

beskrivelse af de  pl ig ter , det ansvar

og de befø jelser,  driftsledelsens

personale  har  vedrørende

sikkerheden ved fl yveoperationer

og overholdelsen  af de gældende

bestemmelser.

1.4. Luftfartø jschefens

befø jelser,  pl igter  og ansvar.  En

redegørelse,  som definerer

luftfartø jschefens beføjelser , pl igter

og ansvar.

1.5. Pligter og ansvar  for andre

besætningsmedlemmer  end

luftfartø jschefen.

2. OPERATIONEL KONTROL

OG TILSYN

2.1. Luftfartsforetagendets

ti lsyn  med driften .  En beskrivelse af

luftfartsforetagendets  system for

ti lsyn  med driften  (se  OPS

1.175(g)). Af denne beskrivelse

skal  det  fremgå, hvorledes der

føres t i lsyn  med

flyveoperationernes sikkerhed og

besætningens  kvalif ikationer.

Navnlig  skal  de procedurer, der er

forbundet med følgende punkter,

beskrives:

(a) gyldigheden af  certif ikater

og beviser,

(b) det  operative personales

kompetence  og

(c) styring,  analyse og

opbevaring  af registreringer,

f lyvedokumentation,  yderl igere

oplysninger og  data.

2.2. System for  bekendtgørelse

af yderl igere  operationelle

instruk tioner  og  oplysninger.  En

beskrivelse af ethvert  system for

bekendtgørelse  af  oplysninger,  som

kan være af operationel art,  men

som supplerer  informationerne i

driftshåndbogen.

Anvendelsesområdet  for disse

oplysninger og  ansvaret  for

bekendtgørelsen af disse  skal

medtages .

2.3 . Program for forebyggelse

af havarier  og for  f lyvesikkerhed.

En beskrivelse af de  vigtigs te

aspekter af programmet  for

flyvesikkerhed.

2.4. Operationel  kont rol. En

beskrivelse af de  procedurer  og  det

ansvar,  som kræves  for at  udøve

operationel kontrol  med hensyn ti l

f lyvesikkerhed.

2.5. Myndighedens  befø jelser.

En beskrivelse af Myndighedens

befø jelser.

3. KVALITETSSYSTEM

(a) en kvalite tspolit i k,

(b) en beskrivelse af

kvalite tssys temets  organisation og

(c) arbejds-  og

ansvarsfordelingen.

4. BESÆTNINGENS

SAMMENSÆTNING

En beskrivelse af det indførte

kvalite tssys tem, der som minimum

skal  omfatte:
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4.1. Besætningens

sammensætning. En beskrivelse  af

den metode,  der  bestemmer

besætningernes sammensætning,

under hensyn ti l  følgende:

(a) den type af f lyvemaskine,

der  anvendes,

(b) området for  og typen af

den operation, der udføres,

(c) flyvningens  fase,

(d) mindstekravet  t i l  an tal

besætningsmedlemmer  og den

planlagte  f lyvetjenesteperiode,

(e) besætningsmedlemmernes

erfaring  (samlet  og  opg jort  efter

type),  rutine  (recency)  og

kvalif ika tioner,

(f) udpegelsen af

luftfartø jschefen og,  hvis

flyvningens  varighed kræver det,

procedurerne for  afløsning af

luftfartø jschefen el ler  andre

medlemmer af f lyvebesætningen

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.940) og

(g) udpegelsen af det

overordnede

kabinebesætningsmedlem og,  hvis

flyvningens  varighed kræver det,

procedurerne for  afløsning af det

overordnede

kabinebesætningsmedlem og et

eventuelt  andet

kabinebesætningsmedlem.

4.2. Udpegelse  af

luftfartø jschefen.  De  gældende

bestemmelser for  udpegelsen af

luftfartø jschefen.

4.3. Flyvebesætningens

uarbejdsdygtighed.  Instruktioner

vedrørende overdragelse  af

kommandoen i t i l fælde  af

uarbejdsdygtighed blandt

flyvebesætningen.

4.4. Operation af mere end én

type.  En  redegørelse,  som viser,

hvi l ke  f lyvemaskiner  der  betragtes

som ti lhørende samme type  med

henblik på:

(a) planlægning af

flyvebesætning og

(b) kabinebesætning.

5. KVALIFIKATIONSKRAV

5.1. En beskrivelse af de

cer tif ikater,  beviser ,

kval if ika tioner/den kompetence

(f.eks.  kendskab ti l  ruter  og

flyvepladser), erfaring,  træning,  de

aflagte  kon trolprøver  og  den ru tine,

som kræves, for  at det operative

personale  kan udføre  sine  opgaver.

Der skal  tages hensyn ti l

f lyvemaskinetypen,  operationens

art  og  besætningens

sammensætning.

5.2. Flyvebesætningen

(a) Luftfartø jschef.

(b) Pilot, som afløser

luftfartø jschefen.

(c) Andenpilot.

(d) Pilot under t i lsyn .

(e) Sys tempaneloperatør.

(f) Tjeneste  på mere end én

type el ler variant.

5.3. Kabinebesætning.

(a) Overordnet

kabinebesætningsmedlem.

(b) Kabinebesætningsmedlem.

(i) Krævet

kabinebesætningsmedlem.

(i i) Yderl igere

kabinebesætningsmedlem og

kabinebesætningsmedlem under

rutineopbygningsflyvninger.

(c) Tjeneste  på mere end én

type el ler variant.

5.4. Uddannelses- , kontrol-  og

ti lsynspersonale .

(a) For f l yvebesætning.

(b) For kabinebesætning.

5.5. Andet  operativt  personale.

6. SUNDHEDSFORANSTALT

NINGER FOR BESÆTNINGEN

6.1. Sundhedsforanstaltninger

for besætningen.  De gældende
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bestemmelser og vejledninger for

besætningsmedlemmer  vedrørende

sundhed,  herunder:

(a) alkohol  og  andre

rusgivende væsker,

(b) narkotika,

(c) lægemidler ,

(d) sovetable tter,

(e) farmaceutiske præparater,

(f) vaccination ,

(g) dybvandsdykning,

(h) bloddonation,

(i) forholdsregler  vedrørende

mad før og  under f lyvningen,

(j) søvn og hvi le  og

(k) kirurgiske  indgreb.

7. FLYVETIDSBEGRÆNSNINGER

7.1. Flyve- og

tjenestetidsbegrænsninger samt

krav  t i l  hvi le.  Ordningen,  som

luftfartsforetagendet  har

udarbe jdet  i  overensstemmelse  med

gældende nationale krav .

7.2. Overskridelse  af f lyve- og

tjenestetidsbegrænsninger og/el ler

formindskelse  af hvi leperioder.

Betingelserne,  hvorunder f lyve- og

tjenestetiden kan overskrides , el ler

hvorunder hvi leperioderne kan

formindskes, og  procedurerne , som

anvendes ti l  at  indberette  såd anne

ændringer.

8. OPERATIONELLE

PROCEDURER

8.1. Ins truktioner for

forberedelse af f lyvningen.

Afhængigt af, hvad der er

gældende for den pågældende

operation:

8.1.1 . Minimumsflyvehø jder . En

beskrivelse af metoden for

bestemmelse  og anvendelse  af

minimumshøjder,  herunder:

(a) en procedure  for

fastsættelse af

minimumshøjder/flyveniveauer  for

VFR-flyvninger  og

(b) en procedure  for

fastsættelse af

minimumshøjder/flyveniveauer  for

IFR-flyvninger.

8.1.2 . Kriterier  for bestemmelse

af f lyvepladsers anvendelighed

8.1.3 . Metoder  for bestemmelse

af operative  minima for

flyvepladser.  Metoden for

fastsættelse  af de  operative  minima

for f lyvepladser  ved IFR-flyvninger  i

overensstemmelse  med OPS 1,

Subpar t E.  Der  skal henvises t i l

procedurerne for  bestemmelse  af

sigtbarheden og/el ler

banesynsvidden og ti l  procedurerne

for bestemmelse  af

anvendeligheden af den faktiske

sigtbarhed,  som piloterne

observerer,  den rappor terede

sigtbarhed og den rappor terede

banesynsvidde.

8.1.4 . De operative minima en-

route  for VFR-flyvninger  el l er VFR-

dele af en  flyvning og,  hvor  der

anvendes enmotorede

flyvemaskiner , ins truk tioner

vedrørende ru tevalg  med hensyn ti l

t i lgængeligheden af overflader, som

til lader  en  sikker nødlanding.

8 . 1 . 5 . P ræse n t a t i o n  o g

an ve nd e l s e  a f  o p e r a t i v e  m i n ima

f o r  f l y v e p l a d s e r  o g  op e r a t i v e

m i n ima  e n - r o u t e

8.1.6 . Fortolkning af

meteorologiske oplysninger.

Forklarende materiale om afkodning

af ve jrudsig ter og vejr rapporter,

som er relevante  for

operationsområdet, herunder

fortolkning af betingede udtryk.

8.1.7 . Bestemmelse af de

medfør te  mængder  af brændstof,

ol ie og vand-methanol.  Metoderne,

hvormed de mængder af brænds tof,

ol ie og vand-methanol,  der  skal

medføres,  bestemmes og overvåges

under f l yvningen. Denne del  skal

også  omfatte instruktioner  om

måling  og fordeling  af den væske,

der  medføres  om bord.  I  disse
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instruk tioner  skal der tages  hensyn

ti l  al le  de situationer , som det er

sandsynlig t at  komme ud for under

flyvningen,  herunder  muligheden

for genplanlægning under

flyvningen og mulighed en for svigt  i

en  el ler f l ere  af f lyvemaskinens

motorins tal la tioner.  Sys temet  for

opretholdelse  af  brændstof-  og

olieregistreringer  skal  også

beskrives.

8.1.8 . Masse og tyngdepunkt . De

almindelige principper for  masse  og

tyngdepunkt , herunder:

(a) definit ioner,

(b) metoder, procedurer og

ansvar for  udarbe jdelse  og

godkendelse  af masse-  og

tyngdepunktsberegninger ,

(c) praksis med hensyn ti l

brugen af  enten s tandard-  og/el ler

faktiske  masser,

(d) metoden for bestemmelse

af den passager -, bagage-  og

fragtmasse, som skal være

gældende,

(e) de  gældende passager - og

bagagemasser  for forskell ige  typer

af operationer og  flyvemaskiner,

(f) generel le instruk tioner  og

oplysninger, som er  nødvendige for

at verif icere  de forskell ige  former

for masse-  og

balancedokumentation,  som

anvendes,

(g) procedurerne for  sidste-

øjebliksændringer,

(h) massefylden for  brændstof,

ol ie og vand-methanol  og

(i)

sædefordelingspraksis/proc

edurer.

8.1.9 . ATS-flyveplan.  Procedurer

og ansvar  for udarbe jdelse og

indgivelse  af  f lyveplanen ti l

lufttrafi kt jenesterne.  Faktorerne ,

som skal tages i betragtning,

omfatter  metoden for  indgivelse  af

såvel individuelle som

standardflyveplaner .

8.1.10 . Operationel  f lyveplan.

Procedurer  og ansvar for

udarbe jdelse  og godkend else  af  den

operationelle f l yveplan. Brugen af

den operationelle  f lyveplan  skal

beskrives,  herunder  prøveudsnit  af

ak tuelt  anvendte  formater for

operationelle f l yveplaner .

8.1.11. Luftfartsforetagendets

tekniske logbog for  f lyvemaskinen.

Ansvaret  for og  brugen af

luftfartsforetagendets  tekniske

logbog for  f lyvemaskinen skal

beskrives,  herunder  prøveudsnit  af

det  anvendte format.

8.1.12. Fortegnelse  over

dokumenter,  formularer og

yderl igere oplysninger,  som skal

medføres .

8.2. Ins truktioner om ground

handling

8.2.1 . Procedurer  for

brændstofpåfyldning.  En

beskrivelse af procedurerne for

brændstofpåfyldning,  herunder:

(a) sikkerhedsforanstaltninger

under tankning  og aftankning,

herunder  når  der  e r en  APU ( auxiliary

power unit) i  drift, el ler  når  en

turbinemotor er  i  gang og

propelbremserne er aktiveret,

(b) tankning  og aftankning,

mens passagererne  går  om bord,

befinder sig om bord  el ler går fra

borde,  og

(c) foranstaltningerne,  som

skal  træffes for  a t undgå, at

brændstoffer  blandes.

8.2.2 . Sikkerhedsrelaterede

procedurer  for ekspedit ion  af

passagerer og  håndtering  af

flyvemaskine  og fragt . En

beskrivelse af de  ekspedit ions- og

håndteringsprocedurer,  der  skal

følges ved sædefordeling,

optagning og afsætning af

passagerer og  ved lastning og

losning af f lyvemaskinen.  Endvidere

skal  yderl igere  procedurer,  som har

ti l  formål at  forbedre  sikkerheden,

mens flyvemaskinen befinder  sig  på

forpladsen,  også  anføres.

Ekspedit ions-  og

håndteringsprocedurerne  skal
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omfatte:

(a) børn/spædbørn, syge

passagerer og

bevægelseshæmmede personer,

(b) befordring  af afviste

passagerer,  udviste  personer el ler

personer  i forvaring ,

(c) ti l ladt s tørrelse  og vægt  af

håndbagage,

(d) lastning  og fastgøring af

genstande i  f lyvemaskinen,

(e) usædvanlig last og

klassif ice ring af las trum,

(f) placering  af  ground-udstyr,

(g) bet jening  af

flyvemaskinens døre,

(h) sikkerhed på forpladsen,

herunder  brandsikring  og

sl ipstrøms-  og  indsugningsområder,

(i) procedurer  for opstart ,

afgang fra og  ankomst  t i l

forpladsen,

(j) eftersyn (servicing)  af

f lyvemaskiner ,

(k) dokumenter og  formularer

med henbli k på  håndtering af

flyvemaskiner  og

(l) f lere personer pr.

f lyvemaskinesæde.

8.2.3 . Procedurer  for afslag på

ombordtagning.  Procedurer for at

sikre,  at personer, som virker

berusede,  el l er som ved deres

adfærd el le r fysiske fremtræden

viser  tegn på at  være påvirke t af

lægemidler , dog bortset  fra

patienter i  egentl ig  medicinsk

behandling, nægtes adgang ti l

f lyvemaskinen.  Det te  gælder i kke

for patienter  i  egentl ig  medicinsk

behandling.

8.2.4 . Afisning  og forebyggelse  af

isdannelse  på  jo rden.  En

beskrivelse af principperne og

procedurerne for  afisning og

forebyggelse  af  isdannelse  for

flyvemaskiner  på  jorden.

Procedurerne skal  omfatte

beskrivelser af, hvi lke former  for

isdannelser og andre  forurenende

stoffer der er  tale om, og disses

virkninger på flyvemaskiner  i

stående sti l l ing, under

jordbevægelser og under  start.

Endvidere skal  der  gives  en

beskrivelse af de  væsketyper, der

anvendes, herunder:

(a) varenavne og

handelsnavne,

(b) egenskaber,

(c) indvirkning  på

flyvemaskinens præstationer,

(d) ti lbageholdelses tider og

(e) forholdsregler  under  brug.

8.3. Flyveprocedurer

8.3.1 . VFR/IFR-principper. En

beskrivelse af principperne for  a t

t i l lade  flyvninger  ifølge  VFR el ler af

kravet  om,  a t f lyvninger skal

udføres  ifølge  IFR, el ler  af  e t skift

mellem disse to.

8.3.2 . Navigationsprocedurer.  En

beskrivelse af al le de

navigationsprocedurer,  som er

relevante  for operations typen/-

typerne og –området/ -områderne .

Der skal  tages hensyn ti l:

(a)

standardnavigationsproced

urer, herunder principperne for

udførelse  af uafhængige

krydschecks  af  indtastede data ,

hvis  disse har indflydelse  på den

flyvebane,  som flyvemaskinen skal

følge,

(b) MNPS- og polarnavigation

og navigation  i andre specif icerede

områder ,

(c) RNAV,

(d) genplanlægning under

flyvningen og

(e) procedurer  i  t i l fælde  af

forringelse  af  sys temet  og

(f) RVSM

8.3.3 . Procedurer  for inds ti l l ing af

højdemåler

8.3.4 . Procedurer  for

højdevarsl ingssystem
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8.3.5 . Procedurer  for

terrænoverflyvningssys tem

8.3.6 . Principper  og procedurer

for brug af TCAS/ACAS

8.3.7 . Principper  og procedurer

for brændstofstyring  under

flyvningen

8.3.8 . Ugunstige  og potentielt

farl ige  a tmosfæriske  forhold.

Procedurer  for operation under

og/elle r undgåelse  af  ugunstige og

potentielt  farl ige atmosfæriske

forhold , herunder:

(a) tordenvej r,

(b) forhold  med isdannelse,

(c) turbulens ,

(d) vindvariation ,

(e) jets trøm,

(f) skyer  af  vulkansk aske,

(g) kraftig nedbør,

(h) sandstorme,

(i) bjergbølger  og

(j) væsentl ige

temperaturinversioner.

8.3.9 . Sl ipstrømsturbulens (Wake

Turbulence).  Separationskriterierne

for sl ipstrømsturbulens under

hensyn ti l  f l yvemaskinetyper,

vindforhold  og  banens  placering.

8.3.10 . Besætningsmedlemmer på

deres  sta tioner.  Kravene om,  a t

besætningsmedlemmer  skal  befinde

sig på  deres anviste s ta tioner  el ler  i

de  anviste  sæder i  f lyvningens

forskell ige faser, el ler  når  det  af

sikkerhedshensyn skønnes

nødvendig t.

8.3.11. Besætningens  og

passagerernes  brug af

sikkerhedsbælter. Kravene om, at

besætningsmedlemmer  og

passagerer skal bruge

sikkerhedsbælter og/el ler –seler i

f lyvningens  forskell ige  faser,  el ler

når  det  af sikkerhedshensyn

skønnes  nødvendigt.

8.3.12 . Adgang ti l  cockpit te t.

Betingelserne  for adgang ti l

cockpi tte t for  personer,  som ikke  er

medlem af f lyvebesætningen.

Herunder  skal medtages

principperne for  a t t i l lade

inspektører fra Myndigheden

adgang ti l  cockpittet.

8.3.13 . Benyttelse  af ledige

besætningssæder . Betingelserne  og

procedurerne for  benyttelse  af

ledige besætningssæder.

8.3.14 . Besætningsmedlemmers

uarbejdsdygtighed.  Procedurerne ,

som skal følges  i t i l fælde  af

besætningsmedlemmers

uarbejdsdygtighed under

flyvningen.  Herunder medtages

eksempler  på  former for

uarbejdsdygtighed og metoderne ti l

at genkende disse.

8.3.15. Sikkerhedskrav t i l  kabinen.

Procedurerne omfatter:

(a) forberedelse af kabinen ti l

f lyvningen,  k rav under  f lyvningen

og forberedelse  t i l  landing ,

herunder  procedurer  for sikring af

kabine  og pantryer,

(b) procedurerne for  a t si kre,

at passagererne placeres  i sæder,

hvor de i t i l fælde  af,  at en

nødevakuering er  påkrævet, bedst

kan medvirke t i l  og i kke er  t i l

hinder for  evakueringen af

flyvemaskinen,

(c) procedurerne, som skal

følges ved ombordtagning og

afsætning af passagerer,  og

(d) procedurer  i  t i l fælde  af

påfyldning af brændstof med

passagerer om bord el ler  under

ombordtagning og afsætning af

passagerer.

(e) Rygning om bord.

8.3.16. Procedurer  for

sikkerhedsins truering  af

passagerer.  Indhold, midler  og

timing af  instrueringen af

passagererne  i overenss temmelse

med OPS 1.285.

8.3.17. Procedurer  for

flyveoperationer, hvor  der kræves

medfør t uds tyr t i l  sporing  af

kosmisk strål ing el ler  solstrål ing.

Procedurer  for anvendelse  af udstyr
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t i l  sporing  af  kosmisk  strål ing  el ler

solstrål ing og for registrering  af

måleværdier, herunder de

foranstaltninger,  der skal træffes  i

t i l fælde af,  at  de  i driftshåndbogen

angivne grænseværdier

overskrides. Endvidere skal der

gives en beskrivelse af de

procedurer  inklusive ATS-

procedurer,  der  skal  følges  i

t i l fælde af,  at  der  træffes

beslutning om nedstigning  el ler

omstyring  (re-route).

8.4. Operationer  under al le

ve jrforhold .  En beskrivelse af de

operationelle procedurer,  som er

forbundet med operationer under

al le vejrforhold (se også OPS

Subpar t D og E).

8.5. ETOPS.  En beskrivelse af

de  operationelle procedurer  for

ETOPS.

8.6. Anvendelse af MEL og af

konfigurationsdevia tionsl isten

8.7. Indtægtsfrie f lyvninger.

Procedurer  og begrænsninger for:

(a) træningsflyvninger,

(b) prøveflyvninger,

(c) leveringsflyvninger ,

(d) færgeflyvninger,

(e) demonstra tionsflyvninger

og

(f) posit ionsfl yvninger,

8.8 . I ltkrav

8.8.1 . En redegørelse  for de

forhold , hvorunder i lt skal være ti l

rådighed og anvendes.

8.8.2 . I ltkravene skal nærmere

angives  for:

(a) flyvebesætningen,

(b) kabinebesætningen og

(c) passagererne .

9. FARLIGT GODS OG VÅBEN

9.1. Informationer,

instruk tioner  og  generel  vejledning

om transport af farl igt  gods,

herunder:

(a) luftfartsforetagendets

principper  for transport  af  farl ig t

gods ,

(b) ve jledning om kravene ti l

modtagelse , mærkning,  håndtering,

anbringelse  og adski l lelse  af  farl igt

gods ,

(c) procedurer  for reaktionen

på nødsituationer,  som involverer

farl igt gods,

(d) al le involverede

medarbe jderes opgaver som

foreskrevet i  OPS 1.1215 og

(e) instruk tioner  om befordring

af luftfartsforetagendets  ansatte.

9.2. Forhold,  hvorunder  våben,

krigsmateriel  og  jagtvåben må

transporteres .

10. SIKKERHED

10.1. Sikkerhedsinstruktioner og

–vejledning af i kke-for trol ig  ar t,

som skal omfat te  det  operative

personales  befø jelser og  ansvar .

Principper  og procedurer  for

håndtering og indberetning  af

kriminalitet  om bord  såsom ulovl ige

handlinger,  sabotage, bombetrusler

og fl ykapring skal  også  beskrives.

10.2. En beskrivelse af

forebyggende

sikkerhedsforanstaltninger og  -

uddannelse.

Note: Dele af

sikkerhedsins truktionerne  og -

ve jledningen kan hold es fortrol ige.

11. HÅNDTERING AF

HAVARIER OG

HÆNDELSER

Procedurer  for håndtering,

anmeldelse  og indberetning  af

havarier  og hændelser.  Denne del

skal  omfatte:

herunder  de  personkategorie r, som

kan befordres  på sådanne

flyvninger .
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(a) definit ioner af havarier og

hændelser og al le  involverede

personers  hermed forbundne

ansvarsområder,

(b) beskrivelser af, hvi lke

afdelinger  i selskabet,  myndigheder

el ler andre  institutioner der skal

underrettes med hvilke  midler  og  i

hvi l ken  rækkefølge  i t i l fælde af et

havari,

(c) særlige  anmeldelseskrav  i

t i l fælde af et  havari el ler en

hændelse , når der t ransporteres

farl igt gods,

(d) en beskrivelse af kr avene

om indberetning af specif ikke

hændelser og havarier,

(e) formularerne, der anvendes

ti l  indberetningen, og  proceduren

for indlevering af disse t i l

Myndigheden skal  også beskrives,

og

(f) såfremt

luftfartsforetagendet  udarbe jder

yderl igere sikkerhedsrelaterede

indberetningsprocedurer  t i l  eget

internt brug,  skal

anvendelsesområdet herfor og  de

ti lhørende formularer,  som skal

bruges, også beskrives .

12. LUFTTRAFIKREGLER

(RULES OF THE AIR)

(a) visuel- og

instrumentfl yveregler,

(b) lufttrafi kregle rnes

territo riale  anvendelsesområde,

(c) kommunikationsprocedurer,

herunder  procedurer  for

kommunikationssvigt,

(d) informationer  og

instruk tioner  om interception af

civi le  f lyvemaskiner,

(e) forhold , hvorunder der  skal

opretholdes en

radioaflytningsvagtt jeneste,

(f) signaler,

(g) tidssys temet,  som

anvendes under operation,

(h) ATC-klareringer,

overholdelse  af f l yveplan og

posit ionsrapporter,

(i) visuelle  signaler, som

anvendes ti l  at  advare  en

flyvemaskine,  som uden ti l ladelse

flyver i  el ler  er på ve j  t i l  a t f lyve

ind  i e t rest riktionsområde,  forbudt

område el ler et  fareområde,

(j) procedurer  for pi loter,  som

observerer et  havari el ler modtager

et nødsignal (distress

transmission),

(k) de  visuelle jord-ti l- luft -

signaler  t i l  brug for overlevende og

beskrivelse og brug af

signalh jælpemidler og

(l) nød- og  i lsignaler  (urgency

signals).

B

C OPERATIVE FORHOLD

VEDRØRENDE

FLYVEMASKINEN -

TYPESPECIFIKKE

0. GENERELLE

INFORMATIONER OG

MÅLEENHEDER

0.1. Generel le  oplysninger

(f.eks.  f lyvemaskinens

dimensioner),  herunder  en

beskrivelse af de  måleenheder,  der

anvendes ved operation af den

pågældende flyvemaskinetype,  og

omregningstabeller.

1. BEGRÆNSNINGER

1.1. En beskrivelse af de

cer tif icerede begrænsninger  og  de

gældende operationelle

begrænsninger, herunder:

(a) cer tif iceringsstatus (f.eks.

JAR–23,  JAR–25, ICAO bilag 16

(JAR–36 og JAR–34)  osv.),

(b) passagersædekonfiguration

for hver f l yvemaskinetype inklusive

Luft trafi kregle rne,  herunder:

Under  hensyn ti l  forskellene mellem

typer  og varianter af typer under

følgende overskrifte r:
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en bi l ledl ig fremsti l l ing,

(c) operationstyper , som er

godkendt  (f.eks.  VFR/IFR,  KAT.

II/ II I, RNP- type, f lyvning under

kendte forhold  med isdannelse

osv.),

(d) besætningens

sammensætning,

(e) masse  og tyngdepunkt,

(f) has tighedsbegrænsninger ,

(g) diagrammer  for

flyvemaskinens s truk turel le  og

operationelle maksimalpræstationer

(fl ight envelope(s)),

(h) vindbegrænsninger,

herunder  operationer på  forurenede

baner,

(i) præstationsbegrænsninger

for de pågældende konfigurationer,

(j) banens  hældning,

(k) begrænsninger på  våde

eller fo rurenede baner,

(l) forurening  af

flyvemaskinens skrog og

(m) systembegrænsninger .

2. NORMALE PROCEDURER

2.1. De almindelige procedurer

og opgaver,  som er  pålagt

besætningen,  de  relevante

checkl ister, systemet  for brug af

checkl isterne  og en  redegørelse,

som omfatter procedurerne  for den

fornødne koordinering mellem

flyvebesætning og

kabinebesætning. Følgende

almindelige procedurer og opgaver

skal  medtages:

(a) før f lyvning,

(b) før afgang,

(c) indsti l l ing  og kontrol af

højdemåler,

(d) kørsel (taxi),  start  og

stigning,

(e) støjbegrænsning,

(f) f lyvning ved marchfart  og

nedstigning,

(g) indflyvning,

landingsforberedelser  og -

instruk tioner,

(h) VFR-indflyvning,

(i) instrumentindflyvning,

(j) visuel indflyvning og

cirkl ing,

(k) overskydning,

(l) normal landing,

(m) efter  landing og

(n) operation  på våde og

forurenede baner .

3. UNORMALE PROCEDURER

OG NØDPROCEDURER

3.1. De unormale procedurer og

nødprocedurer og  opgaver,  som er

pålagt  besætningen,  de relevante

checkl ister, systemet  for brug af

checkl isterne  og en  redegørelse,

som omfatter procedurerne  for den

fornødne koordinering mellem

flyvebesætning og

kabinebesætning. Følgende

unormale procedurer og

nødprocedurer samt  opgaver  skal

medtages:

(a) uarbejdsdygtighed blandt

besætningen,

(b) brand- og  røgøvelser,

(c) flyvninger  uden kabinet ryk

og med delvist kabinetryk,

(d) overskridelse  af

strukturel le grænser såsom landing

med overvægt,

(e) overskridelse  af grænser

for kosmisk  strål ing ,

(f) lynnedslag,

(g) nødkommunikation  og

varsl ing  af  ATC om nødsituationer ,

(h) motorsvigt,

(i) systemsvigt,

(j) ve jledning i omdirigering  i

t i l fælde af en alvorl ig teknisk  fe j l ,

(k) varsl ing  af  terrænnærhed,

(l) TCAS-varsl ing,
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(m) vindvariation  (windshear)

og

(n) nødlanding/nødlanding  på

vandet.

4. PRÆSTATIONER

4.0. Præstationsdata  skal gives

i en sådan form, at  de kan bruges

uden vanskeligheder .

4.1. Præstationsdata.

Præstationsmateriale , som giver de

nødvendige  data for  a t overholde

de krav t i l  præstation, der er

foreskrevet  i  OPS 1 Subpar t F, G, H

og I,  skal medtages for  a t gøre det

muligt  a t bes temme:

(a) starts tigningsgrænser  -

masse , hø jde,  temperatur,

(b) startbanens længde (tør,

våd,  forurenet),

(c) nettoflyvebanedata  t i l

beregning  af  hindringsfrihed el le r,

hvor det er  relevant,

startf lyvebane,

(d) gradient tab ved stigning

under krængning,

(e) grænseværdier for en-

route  stigning,

(f) grænseværdier for stigning

med flyvemaskinen i

indflyvningskonfiguration,

(g) grænseværdier for stigning

med flyvemaskinen i

landingskonfiguration,

(h) landingsbanens længde

(tør, våd,  forurenet),  inklusive

virkningerne  af  en  fej l  i  et  system

eller en anordning  opstået  under

flyvningen,  hvis dette påvirker

landingsdistancen,

(i) grænseværdier for

bremseenergi og

(j) de  hastigheder , der  gælder

for de forskell ige  stadier af

f lyvninger  (hvor også våde og

forurenede start-  og landingsbaner

tages  i bet ragtning).

4.1.1 . Supplerende data,  som

omfatter  f lyvninger  under  forhold

med isdannelser .  Al le  godkendte

præstationsdata,  der  er  relateret  t i l

en  t i l ladt konfiguration  el ler

konfigurationsafvigelse (såsom

ABS-bremser  ude af drift), skal

medtages .

4.1.2 . Hvis  præstationsdataene

som krævet for  den pågældende

præstationsklasse i kke  er  t i l

rådighed i den godkendte AFM, skal

der  medtages  andre data,  som kan

godkendes af Myndigheden.

Alternativt  kan driftshåndbogen

indeholde en  krydshenvisning  ti l  de

godkendte data , som er indehold t i

AFM, hvis disse data  ikke fo rventes

anvendt  ofte el ler  i  en  nødsituation.

4.2. Yderl igere  præstation sdata.

Yderl igere  præstationsdata, hvor

det te  er relevant,  inklusive:

(a) stigegradienter  med al le

motorer i  drift,

(b) data  for neddrift efte r svigt

i en motor  (drift-down),

(c) virkninger af væsker t i l

af isning/forebyggelse af isdannelse,

(d) flyvning med

landingsstel let  sænket ,

(e) for f lyvemaskiner med 3

eller f l ere  motorer færgeflyvning

med én motor ude af  drift  og

(f) f lyvninger , som udføres  i

henhold  t i l  bes temmelserne  i CDL.

5. PLANLÆGNING AF

FLYVNING

5.1. Data  og instruk tioner,  som

er nødvendige  for  planlægningen

før og  under f lyvningen,  inklusive

faktorer såsom fastsættelse  af

has tigheder og inds ti l l ing af

motorydelsen.  Der  skal,  hvor  det  er

relevant, medtages procedurer for

operationer med udfald  af

motor(er), ETOPS (navnlig

marchfart med én motor  ude af

drift og maksimumsafstand ti l  en

egnet f l yveplads  fas tsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.245)

og fl yvninger t i l  isolerede

flyvepladser.
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5.2. Metoden for beregning af

det  nødvendige  brændstof på de

forskell ige s tadier  af f lyvningen i

overensstemmelse  med OPS 1.255.

6. MASSE OG BALANCE

(a) beregningssystem (f.eks.

indekssystem),

(b) informationer  og

instruk tioner  med henblik  på

udarbe jdelse  af masse-  og

balancedokumentation,  herunder

manuelle  og  computergenererede

typer ,

(c) grænseværdier for masser

og tyngdepunkt for  de  typer,

varianter el ler  individuelle

flyvemaskiner , som anvendes  af

luftfartsforetagendet,  og

(d) tør operativ  masse  og det

ti lsvarende tyngde punkt el ler

indeks .

7. LASTNING

8.

KONFIGURATIONSDEVIA

TIONSLISTE

9. LISTE OVER

MINDSTEUDSTYR

10. OVERLEVELSES- OG

NØDUDSTYR INKLUSIVE

ILT

10.1. En l iste  over det

overlevelsesudstyr , der  skal

medbringes på  de  ruter, som skal

f lyves, og  procedurerne  for kont rol

af det te  udstyrs  anvendelighed før

start . Ins truktioner vedrørende

overlevelses-  og  nødudstyrets

placering,  t i lgængelighed og

anvendelse  samt de(n) t i lhørende

checkliste(r) skal  også  medtages.

10.2. Proceduren for

bestemmelse  af den påkrævede

mængde i lt og af den i ltmængde,

der  er t i l  rådighed.  Der  skal tages

hensyn ti l  f l yveprofi len , antal let af

ombordværende og en mulig

dekompression  af  kabinen.

Oplysningerne skal  gives  i en sådan

form, at de kan anvendes  uden

vanskeligheder.

11. PROCEDURER FOR

NØDEVAKUERING

11.1. Ins truktioner om

forberedelse t i l  nødevakuering,

herunder  koordinering af besætning

og anvisning af nødstationer .

11.2. Procedurer  for

nødevakuering En beskrivelse af

al le besætningsmedlemmers

opgaver  med henbli k på  hur tig

evakuering  af  en  flyvemaskine og

håndtering af passagerer  i  t i l fælde

af en  nødlanding,  en  nødlanding på

vandet el ler  andre  nødsituationer .

12.

FLYVEMASKINESYSTEME

Ins truktioner og  data t i l  beregning

af masse  og balance inklusive:

Procedurer  og bes temmelser for

lastning  og sikring af lasten  i

f lyvemaskinen.

Konfigurationsdevia tionsl iste(r)

(CDL) , hvis denne/disse medfølger

fra fabrikanten, under  hensyn ti l  de

typer  og v arianter af f lyvemaskiner,

som opereres,  herunder de

procedurer,  som skal  følges  ved

afsendelse  af en  flyvemaskine i

henhold  t i l  bes temmelserne  i CDL

for den pågældende flyvemaskine.

Listen  over  mindsteudstyr  (MEL),

idet  der  tages hensyn ti l  de typer

og varianter af f l yvemaskiner, som

opereres,  og ti l  operationstype(r)/-

område(r).  MEL skal omfat te

navigationsudstyret  og skal  tage

hensyn ti l  den præstation,  der

kræves for  den pågældende rute og

det  pågældende operationsområde.
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R

D INSTRUKTIONER OG

INFORMATIONER

VEDRØRENDE RUTER OG

FLYVEPLADSER

1. Ins truktioner og

informationer  vedrørende

kommunikation, navigation  og

flyvepladser inklusive

minimumsfl yveniveauer og  -højder

for hver af de ruter,  der  skal f lyves,

og operative minima for  hver

flyveplads,  der  planlægge s  anvendt,

herunder:

(a) minimumsfl yveniveau/-

højde,

(b) operative minima for

afgangs-  og

destinationsfl yvepladser  og

alternative  f lyvepladser,

(c) kommunikationsfaci l i teter

og navigationshjælpemidler,

(d) data  vedrørende start - og

landingsbane og

flyvepladsfaci l i teter,

(e) procedurer  for indflyvning,

overskydning og afgang,  herunder

procedurer  for s tøjbegrænsning,

(f) procedurer  for

kommunikationssvigt,

(g) eftersøgnings-  og

redningsfaci l i teter  i  det  område,

over hvi lket f l yvemaskinen skal

f lyves,

(h) en beskrivelse af de

aeronautiske  kort,  som skal

medføres  om bord under  hensyn ti l

f lyvningens  ar t og den rute, der

skal  f lyves,  herunder  metoden ti l  a t

kontrol le re  kortenes  gyldighed,

(i) disponibi l i teten af

luftfartsoplysninger og

ve jrt jenester,

(j)

kommunikations/navigation

sprocedurer  en- route ,

(k) inddeling af f l yvepladser

med henbli k på  f lyvebesætningens

kvalif ika tioner,

(l) særlige

flyvepladsbegrænsninger

(præstationsbegrænsninger  og

operative procedurer).

E UDDANNELSE

1. Undervisningsplaner og

kontrolprogrammer  for alt  operati vt

personale , der  er udpeget  t i l

operati ve opgaver i forbindelse  med

forberedelsen og/el le r udførelsen  af

en  flyvning.

2. Undervisningsplanerne  og

kontrolprogrammerne skal omfatte:

2.1. For f l yvebesætning.  Al le

relevante  områder,  der  e r

foreskrevet i  Subpart  E og N

2.2. For kabinebesætning.  Al le

relevante  områder,  der  e r

foreskrevet i  Subpart  O

2.3. For berørt  operativt

personale  inklusive

besætningsmedlemmer :

(a) al le relevante områder , der

er foreskrevet  i  Subpar t R

(Luft transport  af  farl igt  gods),  og

(b) al le relevante områder , der

er foreskrevet  i  Subpar t S

(Sikkerhed) .

2.4. For andet  operativt

personale  end

besætningsmedlemmer  (f.eks.

f lyveklarerer , håndterings-  og

ekspedit ionspersonale  osv.)  Al le

andre relevante  emner,  der  er

foreskrevet i  OPS, og  som vedrører

deres  opgaver.

3. Procedurer

3.1. Procedurer  for uddannelse

og kontrol.

3.2. Procedurer,  som skal f inde

anvendelse  i t i l fælde af, at

personale  ikke opnår  el ler

opretholder de krævede standarder.

3.3. Procedurer  for at  sikre,  a t

En beskrivelse af

f lyvemaskinesystemerne,  de  herti l

hørende styregreb og indikationer

samt  bet jeningsve jledninger.
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der  ikke under  erhvervsmæssige

lufttransportf l yvninger simuleres

unormale situationer el ler

nødsituationer, som kræver

anvendelse  af en del af el l er al le

unormale procedurer el ler

nødprocedurer, el ler  simuleres IMC-

flyvning med kunstige  midler.

4. Beskrivelse af den

dokumentation, der skal opbevares,

samt  opbevaringsperioder (se bi lag

1 ti l  OPS 1.1065).

Bilag  1  t i l  OPS 1.1065

Opbevaringsperioder for
dokumenter

Note: Subpar t M foreskriver

bestemmelser om

yderl igere informationer  i

forbindelse med

vedligeholdelsesdokumente

r.

Tabel 1

Oplysninger, der anvendes ved
forberedelse og udførelse af en

flyvning

Oplysninger, der anvendes ved forberedelse og
udførelse af flyvningen som beskrevet i OPS

1.135

Operationel flyveplan 3 måneder

Flyvemaskinens tekniske
logbog

24 måneder efter
datoen for sidste
registrering

Rutespecifik NOTAM/AIS-
instruktionsdokumentation,
hvis denne er redigeret af
luftfartsforetagendet

3 måneder

Masse- og
balancedokumenter 3 måneder

Anmeldelse af særlig last
inklusive farligt gods

3 måneder

Tabel 2

Rapporter

Rapporter

Rejselogbog 3 måneder

Flyverapport(er) med
henblik på registrering af
oplysninger om enhver
hændelse som foreskrevet i
OPS 1.420, eller enhver
hændelse, som
luftfartøjschefen skønner det
nødvendigt at
indberette/registrere

3 måneder

Rapporter om overskridelse
af tjeneste- og/eller
nedsættelse af hvileperioder

3 måneder

Tabel 3

Dokumentation vedrørende
flyvebesætning

Dokumentation vedrørende flyvebesætning

Flyve, tjeneste- og hviletid 15 måneder

Certifikat Så længe
flyvebesætningsmedlemm
et udøver rettighederne i
medfør af certifikatet for
luftfartsforetagendet

Omskoling og kontrol 3 år

Luftfartøjschefkursus
(inklusive kontrol)

3 år

Periodisk træning og
afprøvning

3 år

Uddannelse i at operere i
begge pilotsæder og kontrol
heraf

3 år

Rutine (se OPS 1.970) 15 måneder

Rute- og
flyvepladskendskab (se OPS
1.975)

3 år

Uddannelse og
kvalifikationer til at udføre
bestemte operationer, hvor
dette kræves i OPS (f.eks.
ETOPS KAT. II/III-
operationer)

3 år

Uddannelse i håndtering af
farligt gods, hvor dette er
relevant

3 år

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

følgende

oplysninger/dokumentation

opbevares  i en  acceptabel form og

er t i lgængelig  for Myndigheden, i

de  perioder , der er angive t i

nedenstående tabeller.
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Tabel 4

Dokumentation vedrørende
kabinebesætning

Dokumentation vedrørende kabinebesætning

Flyve, tjeneste- og hviletid
samt hviletid

15 måneder

Grunduddannelse,
omskoling og
forskelstræning (inklusive
kontrol)

Så længe
kabinebesætningsmedlem
met er ansat af
luftfartsforetagendet

Periodisk træning og
genopfriskningstræning
(inklusive kontrol)

Indtil 12 måneder efter,
at
kabinebesætningsmedlem
mets ansættelse i
luftfartsforetagendet er
ophørt

Uddannelse i håndtering af
farligt gods, hvor dette er
relevant

3 år

Tabel 5

Dokumentation for andet operativt
personale

Dokumentation for andet operativt personale

Uddannelses/kvalifikations
dokumentation for andet
personale, for hvilket der i
OBS kræves et godkendt
uddannelsesprogram

De sidste 2 registrerede
uddannelsesforløb

Tabel 6

Anden dokumentation

Anden dokumentation

Dokumentation for
kosmiske strålings- og
solstrålingsdoser

Indtil 12 måneder efter,
at
besætningsmedlemmets
ansættelse i
luftfartsforetagendet er
ophørt

Kvalitetssystemdata 5 år
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SUBPART R

LUFTTRANSPORT AF FARLIGT GODS

OPS 1.1150

Terminologi

(a) Betegnelserne,  der  anvendes  i

denne Subpart , har følgende

betydning:

(1) Acceptcheckl iste  (Acceptance

Check List).  Et dokument,  der

anvendes som en hjælp ti l  a t

udføre  en kont rol af det

udvendige udseende af

forsendelser  af  farl igt  gods  og af

de  ti lhørende dokumenter  for  a t

fastslå,  a t al le de relevante  krav

er overhold t.

(2) Fragtluftfartøj.  Ethvert  luftfartø j,

som medfører  gods el ler  ejendele,

men ikke passagerer . I d enne

forbindelse betragtes  følgende

personer  ikke  som passagerer:

(i) et besætningsmedlem,

(i i) en  ansat  i

luftfartsforetagendet,  som

har  opnået  t i l ladelse  og

befordres i

overensstemmelse  med de

instruk tioner,  der  er

indeholdt  i  driftshåndbogen,

(i i i) en  bemyndiget  repræsentant

for en  Myndighed el ler

(iv) en  person,  der  udfører

opgaver , som vedrører  en

bestemt forsendelse  om

bord.

(3) Havari med farl ig t gods. Et

hændelsesforløb  under  el ler i

t i lknytning ti l  transpor t af fa rl igt

gods , som resulterer  i ,  at  en

person pådrager sig  en

dødbringende el ler  alvorl ig

kvæstelse,  el ler at  der  forvoldes

større  skader på  ejendom.

(4) Hændelse  med farl ig t gods . Et

hændelsesforløb,  som ikke er

et havari  med farl ig t  gods,  men

som finder  sted  under el ler  i

t i lknytning ti l  transpor t af

farl igt gods, og  som ikke

nødvendigvis forekommer  om

bord på  e t luftfartøj,  men som

resulterer  i  kvæstelse  af  en

person,  skader på  ejendom,

brand, beskadigelse,  udsl ip,

væskeudsivning  el ler  strål ing

eller i  e t andet  bevis på,  a t

emballagens  fulds tændighed

ikke er  opre tholdt.  Ethvert

hændelsesforløb  i relation  ti l

transport af farl igt  gods,  som i

alvorl ig  grad bringer

luftfartø jet el ler  de

ombordværende i fare, anses

l igeledes  for at  udgøre en

hændelse  med farl ig t gods.

(5) Transportdokument  for farl igt

gods . Et  dokument, som er

foreskrevet i  de  tekniske

instruk tioner.  Dokumentet

udfyldes af den person,  som

udbyder farl igt  gods  ti l

lufttransport , og det indeholder

oplysninger om det

pågældende farl ige gods.

Dokumentet  indeholder  en

underskrevet erklæring , som

angiver,  at det farl ige gods  er

fyldes tgørende og nøjagtigt

beskrevet  med angivelse  af  de

korrekte tekniske betegnelser

og FN-numre (hvis der  e r t i ldelt

FN-numre) , og at  godset  er

korrekt klassif iceret,

emballeret,  mærket,  adressere t

og i  transportegnet  stand.

(6) Fragtcontainer.  En

fragtcontainer er  e t s tykke

transportmateriel t i l  radioaktive

materialer, som er  konstrueret

ti l  at  let te  transport af disse

materialer enten  emballerede

eller uemballerede via en el ler

f lere transportformer . (Note:

se container (Unit Load Device)

i de  t i l fælde,  hvor  det  fa rl ige
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gods  ikke er  radioaktive

materialer).

(7) Speditør.  Et agentur,  som på

vegne af  luftfartsforetagendet

udfører  al le  el ler visse af

sidstnævntes  funktioner,  herunder

modtagelse , lastning , losning,

omladning og anden ekspedit ion

af passagerer el ler  last .

(8) Sampakning (overpack). En

pakke,  der  indeholder et  el le r

f lere koll i ,  og  som udgør en

enhed, der  benyttes af samme

afsender  for at  let te  ekspedit ion

og opbevaring.  (Note: container

(unit  load device)  indgår  ikke  i

denne definit ion).

(9) Koll i .  Det færdige produkt af

indpakningsprocessen,  dvs.

emballage  med indhold,  således

som det te  forel igger  klart  t i l

transport.

(10) Emballage . Beholdere  og andre

dele el ler  materialer , der  er

nødvendige,  for at  beholderen kan

opfylde  sin  funktion som

transportbeholder,  og som er

nødvendige  for at  sikre

opfyldelsen  af  k ravene ti l

emballering.

(11) Korrekt teknisk  betegnelse.  Det

navn,  der skal anvendes ti l  at

beskrive  en  bestemt  genstand

eller et  bestemt stof i  al le

forsendelsesdokumenter og

anmeldelser, og,  hvor det er

relevant, på  emballagen.

(12) Alvorl ig kvæstelse. En kvæstelse,

som en person har  pådraget sig

ved en ulykke, og:

(i) som nødvendiggør

indlæggelse  på  hospital i

mere end 2 døgn, hvis

indlæggelse  sker  senest  7

dage efter  den dag,  hvor

personen blev kvæstet, el ler

(i i) hvorved der sker

knoglebrud (bortset  fra

ukomplicerede brud på

fingre, tæer el ler  næse),

el ler

(i i i) hvorved der er

fremkommet alvorl ig

blødning,  nerve-, muskel-

el ler seneskade,  el ler

(iv) hvorved der er sket

kvæstelse  af  e t indre

organ,  el ler

(v) hvorved der er sket  2.

el ler 3.

gradsforbrændinger  el le r

forbrændinger,  der

dækker  mere  end 5% af

kroppen, el ler

(vi) hvorved der er sket

bevisl ig udsættelse for

smitsomme stoffe r el ler

skadelig st rål ing.

(13) Oprindelsesland.  Det  land,

inden for  hvis territorium det

farl ige  gods  først bl ev  laste t  på

et luftfar tøj .

(14) Tekniske instruktioner .  Den

seneste  gældende udgave af de

tekniske ins truk tioner  for

sikker  lufttransport af farl igt

gods  (dok.  9284-AN/905),

inklusive t i l lægget  og

eventuelle t i l føjelser, som er

godkendt  og offentl igg jort  ved

Rådet for Organisationen for

In ternational  Civi l  Luftfarts

afgørelse .

(15) FN-nummer. Det  f irecifrede tal,

der  er t i ldelt  af  FN's

Ekspertudvalg  for Transport  af

Farl ig t Gods  med henblik  på

identif icering  af et s tof el ler  en

bestemt gruppe af  stoffer .

(16) Container  (Unit  Load Device).

Enhver type

luftfartø jscontainer,
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luftfartø jspalet med net el ler

luftfartø jspalet med net over  en

plastboble.  (Note:  sampakning

indgår  ikke i  denne definit ion .

Med hensyn ti l  containere,  som

indeholder radioaktive  materialer ,

henvises  der  t i l  definit ionen af

fragtcontainer).

OPS 1.1155

Godkendelse til transport af

farligt gods

Luftfartsforetagendet  må ikke

transportere  farl ig t gods, medmindre

Myndigheden har  givet t i l ladelse  herti l .

OPS 1.1160

Anvendelsesområde

(a) Luftfartsforetagendet  skal i

al le t i l fælde,  hvor der t ransporteres

farl igt gods, overhol de  bestemm elserne

i de  tekniske instruk tioner,  uanset om

flyvningen helt el ler  delvist udføres

inden for  el ler  helt  udføre s  uden for en

stats  territorium.

(b) Genstande og s toffer,  som

ellers vi l le  være klassif icere t som

farl igt gods, er  ikke omfattet  af

bestemmelserne  i denne Subpart  i  det

omfang,  dette  er  angivet  i  de  tekniske

instruk tioner,  under forudsætning af:

(1) at det er  nødvendigt , at  de

forefindes  om bord  på

flyvemaskinen i  overensstemmelse

med de  gældende bestemmelser

el ler af operative  årsager,

(2) at de t ransporteres som

cateringleverancer el ler

kabinebet jeningsforsyninger,

(3) at de t ransporteres med henblik

på  anvendelse under  f lyvningen

som veterinære h jælpemi dler  el l er

som afl ivningsmiddel t i l  dyr,

(4) at de t ransporteres med

henblik på anvendelse  som

medicinske  hjælpemidle r t i l  en

patient under  f lyvningen under

forudsætning af:

(i) at der specielt  t i l  formålet

er blevet fremsti l le t

trykflasker  t i l  a t  rumme og

transportere  den bestemte

luftart ,

(i i) at lægemidler,  medicin og

andre medicinske stoffer

er under  kontrol af

uddannet personale i den

periode, i  hvi lken de  er i

anvendelse  på

flyvemaskinen,

(i i i) at udstyr,  der indeholder

våde batterier,  opbevares

og om nødvendigt si kres i

opretstående sti l l ing  for  at

forhindre udsivning af

elektrolytten,  og

(iv) at der er  truffet

hensig tsmæssige

foranstaltninger med

henblik på at  anbringe  og

sikre  alt  udstyr  under

start  og landing og på

ethvert  andet t ids punkt,

når  luftfartø jschefen

skønner  det  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn, el ler

(5) at de medføres  af  passagerer

el ler besætningsmedlemmer.

(c) Genstande og s toffer,  der

er beregnet som erstatning for  de  i

ovenstående punkt  (b)(1)  nævnte

genstande og stoffer , skal

transporteres  på  flyvemaskinen som

angivet  i  de  tekniske  ins truktioner.

OPS 1.1165

Begrænsninger for transport af
farligt gods
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(a) Luftfartsforetagendet  skal

træffe  al le  r imelige  foranstaltninger for

at si kre, at  genstande og s toffer,  der

udtrykkeligt er  nævnt ved navn el ler

ved fællesbetegnelse  i de  tekniske

instruk tioner  som genstande el ler

stoffer ,  det  under  al l e omstændigheder

er forbudt at transportere med

luftfartø j,  ikke t ransporteres  med

nogen fl yvemaskine.

(b) Luftfartsforetagendet  skal

træffe  al le  r imelige  foranstaltninger for

at si kre, at  genstande og s toffer  el l er

andet gods, som er  angivet i  de

tekniske ins truk tioner  som forbudte  a t

transportere  under normale

omstændigheder , udelukkende

transporteres , når:

(1) disse af de berørte s tater  e r

undtaget  i  henhold  t i l

bestemmelserne  i de  tekniske

instruk tioner,  el l er

(2) de  tekniske  ins truktioner angiver,

at disse  kan transporteres i

henhold  t i l  en godkendelse

udstedt  af oprindelseslandet.

OPS 1.1170

Klassificering

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at genstande og stoffer klassif iceres

som farl ig t gods som angivet  i  de

tekniske ins truk tioner.

OPS 1.1175

Emballering

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre,

at farl igt  gods  emballeres som angivet

i de  tekniske instruk tioner.

OPS 1.1180

Etiketter ing og mærkning

(a) Luftfartsforetagendet  skal

træffe  al le  r imelige  foranstaltninger

for a t si kre , at  kol l i ,  sampakninger

og fragtcontainere er  e tiketteret  og

mærket  som angivet  i  de  tekniske

instruk tioner.

(b) Såfremt  der  transpor teres

farl igt gods på  en  flyvning , som helt

el ler delvist  f inder  sted  uden for  en

stats  territorium,  skal eti ke tte ring

og mærkning være affat te t på

engelsk  i t i l læg ti l  eventuelle andre

sproglige  k rav.

OPS 1.1185

Transportdokument for far ligt
gods

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at farl igt  gods  er  ledsaget  af

et transportdokument  for  farl igt

gods , medmindre  andet er  angivet i

de  tekniske  ins truktioner.

(b) Såfremt  der  transpor teres

farl igt gods på  en  flyvning , som helt

el ler delvist  f inder  sted  uden for  en

stats  territorium,  skal

transportdokumentet for  farl ig t gods

være affat te t på  engelsk  i t i l læg ti l

eventuelle andre sproglige  krav.

OPS 1.1195

Modtagelse af far ligt gods

(a) Luftfartsforetagendet  må

ikke modtage farl ig t gods ti l

lufttransport , medmindre

luftfartsforetagendet  har  inspiceret

koll iet,  sampakningen el ler

fragtcontaineren med det  farl ige

gods  i overenss temmelse  med

procedurerne for  modtagelse  af

farl igt gods i de tekniske

instruk tioner.

(b) Luftfartsforetagendet  el l er

det tes  speditør  skal anvende en

kontrol l iste  ved modtagelse af
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farl igt gods. Denne kontrol l iste skal

muliggøre  kontrol  af al le  relevante

oplysninger og  skal være affa ttet i  en

sådan form,  at det er  muligt at

registrere  resultaterne  af  denne

kontrol  ved  modtagelsen af  farl ig t  gods

manuelt,  mekanisk el ler  ved h jælp  af

edb.

OPS 1.1200

Inspektion for tegn på skade,
lækage eller forurening

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre:

(1) at kol l i ,  sampakninger  og

fragtcontainere inspiceres for

tegn på lækage el ler skade,

umiddelbar t før  de  lastes på en

flyvemaskine  el ler i  en container

som angivet  i  de  tekniske

instruk tioner,

(2) at en container i kke  lastes  på en

flyvemaskine,  medmindre  den er

inspiceret  som påbudt i de

tekniske ins truk tioner  og  fundet

fri for e thvert  tegn på lækage fra

el ler skade på det farl ige  gods ,

(3) at utætte  el le r beskadigede koll i ,

sampakninger  el le r

fragtcontainere i kke lastes på  en

flyvemaskine,

(4) at ethvert kol l i  med farl igt gods,

som er lastet på  en  flyvemaskine,

og som viser  sig  a t være

beskadiget  el ler utæt,  fjernes,

el ler at  der  træffes

foranstaltninger med henblik  på,

at dette koll i  f j ernes af en

relevant myndighed el ler

organisation. Den resterende del

af forsendelsen skal i  så fald

inspiceres for  a t si kre, at  den er  i

egnet s tand ti l  transport,  og at

der  ikke er  sket  skade på  el le r

forurening  af  f lyvemaskinen el ler

dennes  ladning , og

(5) at kol l i ,  sampakninger  og

fragtcontainere inspiceres for

tegn på skade el ler  lækage ved

losningen fra  f lyvemaskinen

eller fra  en container,  og at

området, hvor  det  farl ige gods

var  anbragt , inspiceres for

skade el ler  forurening,  hvis der

er tegn på  skade el ler lækage.

OPS 1.1205

Fjernelse af forurening

(a) Luftfartsforetagendet  skal

sikre:

(1) at enhver  forurening,  der

konstateres  som følge af

lækage fra el ler  skade på

farl igt gods, ufortøvet  fjernes ,

og

(2) at en fl yvemaskine, som er

blevet forurenet  af radioaktivt

stof, straks tages  ud af  trafik

og ikke  indsættes  i t rafik  igen,

før strål ingsniveauet  på  enhver

ti lgængelig overflade  og den

forurening , der  kan fje rnes,

ikke overstiger  de  værdier,  der

er angive t i  de tekniske

instruk tioner.

OPS 1.1210

Begrænsninger for lastning

(a) Passagerkabine  og cockpit .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

farl igt gods i kke  transporteres i  en

flyvemaskines  passagerkabine,  hvori

der  befinder sig  passagerer,  el le r i

cockpi tte t, medmindre andet  er

angivet  i  de  tekniske  ins truktioner.

(b) Fragtrum.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

farl igt gods lastes , adski l les,  stuves

og sikres på  flyvemaskinen som

angivet  i  de  tekniske  ins truktioner.

(c) Farl ig t gods , som kun må

transporteres  med fragtluftfartøj.
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Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

koll i  med farl igt  gods,  som ifølge

mærkningen kun må tra nsporteres  med

fragtluftfar tøj,  transporteres  med

fragtluftfar tøj  og las tes  som angivet  i

de  tekniske  ins truktioner.

OPS 1.1215

Afgivelse af oplysninger

(a) Oplysninger  t i l  jordpersonale.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at jordpersonalet  gives de

oplysninger, som gør  det  muligt

for dette  personale at  udføre sine

pligter i  fo rbindelse  med

transporten  af  farl ig t gods ,

herunder  de  foranstaltninger , der

skal  træffes i t i l fælde  af

hændelser og havarier,  som

omfatter  farl igt  gods,  og

(2) at de i ovenstående underpunkt

(a)(1) omhandlede oplysninger,

hvor det er  relevant,  også  gives

ti l  speditøren.

(b) Oplysninger  t i l  passagerer  og

andre personer

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre,

at passagerne som foreskrevet  i

de  tekniske  ins truktioner

informeres  om de former  for

gods , som det  ikke er  t i l lad t dem

at medføre om bord  på  en

flyvemaskine,  og

(2) Luftfartsforetagende t  og, hvor  det

er relevant,  fore tagendets

speditør  skal si kre, at  der  på

fragtmodtagelsesstederne

forefindes  opslag  med oplysninger

om transporten  af  farl igt  gods.

(c) Oplysninger  t i l

besætningsmedlemmer .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogen indeholder

oplysninger, som sætter

besætningsmedlemmerne i  stand ti l  at

udføre  deres pl igter med hensyn ti l

transport af farl igt  gods,  herunder

de  foranstaltninger, som skal

træffes  i t i l fælde af, at  der  opstår

nødsituationer, som omfatter  farl ig t

gods .

(d) Oplysninger  t i l

luftfartø jschefen.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

luftfartø jschefen forsynes med

skrift l ige  informationer som angivet

i de  tekniske instruk tioner.

(e) Informationer i  t i l fælde af

en  flyvehændelse  el ler  et

f lyvehavari

(1) Et luftfa rtsforetagende, som

opererer  en  flyvemaskine,  der

bl iver indblandet  i en

flyvehændelse,  skal efter

anmodning afgive  al le de

oplysninger, som kræves  for

mest  mulig t at  begrænse de

risici, en  hvi lken som helst

skade på  det  farl ige  gods om

bord på  flyvemaskinen kunne

fremkalde.

(2) Et luftfa rtsforetagende, som

opererer  en  flyvemaskine,  der

bl iver indblandet  i et

f lyvehavari,  skal  hurtigst mulig t

underrette vedkommende

Myndighed i den s tat , hvori

f lyvehavariet  indtraf, om alt

farl igt gods, der måt te

transporteres .

OPS 1.1220

Uddannelsesprogrammer

(a) Luftfartsforetagendet  skal

som foreskrevet i  de tekniske

instruk tioner  udarbejde og ajourføre

personaleuddannelsesprogrammer ,

som skal være godkendt  af

Myndigheden.

(b) Luftfartsforetagender,  som

ikke er  indehavere af en varig

godkendelse  t i l  a t transportere
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farl igt gods. Luftfar tsfore tagendet skal

sikre:

(1) at personale, som er  beskæftiget

med almindelig  fragthåndtering,

har  modtaget  undervisning i  at

udføre  deres pl igter med hensyn

ti l  farl igt  gods.  Denne uddannelse

skal  som minimum omfat te  de

områder , der er angive t i  kolonne

1 i tabel  1,  og  skal  være

ti lstrækkeligt  uddybende ti l  at

sikre,  at der opnås  erkendelse

dels af de risici,  der  er  forbundet

med farl ig t gods, dels  af,  hvordan

farl igt gods identif ice res , og

(2) at følgende personale:

(i) besætningsmedlemmer ,

(i i) passagerbetjeningspersonale

og

(i i i) sikkerhedspersonale,  som er

ansat  af

luftfartsforetagendet ,  og som

beskæftiger  sig  med kontrol

af passagerer og  deres

bagage,

har  modtaget  en  undervisning,

som mindst  skal dække de

områder , der er angive t i  kolonne

2 i tabel  1,  og  som skal være

ti lstrækkeligt  dybgående ti l  at

sikre,  at der opnås  erkendelse

dels af de risici,  der  er  forbundet

med farl ig t gods, dels  af,  hvordan

farl igt gods identif ice res , og dels

af, hvi lke  krav,  der  gælder for

passagerers medbringelse af

farl igt gods.

Tabel 1

UDDANNELSESOMRÅDER 1 2

Generelle kriterier X X

Begrænsninger for lufttransport af
farligt gods

X

Mærkning og etikettering af kolli X X

Farligt gods i passagerernes bagage X

Nødprocedurer X

Note: 'X' angiver  et område,  der

skal  omfattes.

(c) Luftfartsforetagender,  som

er indehavere af en  varig

godkendelse  t i l  a t transportere

farl igt gods.  Luftfar tsfore tagendet

skal  sikre:

(1) at personale, der er

beskæftiget med modtagelse  af

farl igt gods, har modtaget

undervisning i  og er kval if icere t

ti l  at  udføre sine  pl igter. Denne

uddannelse skal som minimum

omfatte de områder, der er

angivet  i  kolonne 1 i  tabel 2 ,

og skal være ti lstrækkeligt

dybgående ti l  at  sikre,  a t

personale t kan træffe

afgørelser  om at modtage el ler

afvise  fa rl igt gods, som

udbydes ti l  lufttransport,

(2) at personale, der er

beskæftiget med ground

handling , stuvning  og lastning

af farl ig t gods, har fåe t en

uddannelse,  som sætter  det

pågældende personale i  stand

ti l  at  udføre sine  pl igter med

hensyn ti l  farl igt  gods.  Denne

uddannelse skal som minimum

omfatte de områder, der er

angivet  i  kolonne 2 i  tabel 2 ,

og skal være ti lstrækkeligt

dybgående ti l  at  sikre,  a t der

opnås  erkend else  dels af de

risici, der er  forbundet  med

farl igt gods, dels af, hvordan

farl igt gods identif ice res , og

dels af,  og  hvordan det
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håndteres  og lastes ,

(3) at personale, der er  beskæftiget

med almindelig  fragthåndtering,

har  modtaget  en  uddannelse, som

sætter det pågældende personale

i stand ti l  at  udføre sine  pl ig ter

med hensyn ti l  farl igt  gods.

Denne uddannelse skal som

minimum omfatte de  områder , der

er angive t i  kolonne 3  i tabel 2,

og skal være ti lstrækkeligt

dybgående ti l  at  sikre,  a t der

opnås  erkend else  dels af de  risici,

der  er forbundet med farl igt  gods,

dels af,  hvordan farl ig t gods

identif iceres,  og dels  af,  og

hvordan det håndteres og lastes,

(4) at f l yvebesætningsmedlemmer  har

modtaget  en  uddannelse, som

mindst  skal  omfatte  de  områder,

der  er angive t i  kolonne 4  i tabel

2. Uddannelsen skal være

ti lstrækkeligt  dybgående ti l  at

sikre,  at der opnås  erkendelse

dels af de risici,  der  er  forbundet

med farl ig t gods, dels  af,  hvordan

farl igt gods bør  transpor teres  på

en flyvemaskine,  og

(5) at følgende personale:

(i) passagerbetjeningspersonale,

(i i) sikkerhedspersonale,  som er

ansat  af

luftfartsforetagendet ,  og som

beskæftiger  sig  med kontrol

af passagerer og  deres

bagage, og

(i i i) besætningsmedlemmer , som

ikke er

flyvebesætningsmedlemmer,

har  modtaget  en  uddannelse, der

som minimum skal omfat te  de

områder , der er angive t i  kolonne

5 i tabel  2.  Uddannelsen skal

være ti lstrækkelig t dybgående ti l

at si kre, at  der  opnås erkendelse

dels af de risici,  der  er  forbundet

med farl ig t gods, dels  af  de krav,

der  gælder  for passagerers

medbringelse  af  sådant  gods,

el ler mere  generelt

medbringelse  af  farl igt  gods  på

en flyvemaskine.

(d) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at alt  personale,  som skal

uddannes i håndtering  af farl igt

gods , modtager  periodisk  træning

med in terval ler,  som ikke  må

overstige  2 år.

(e) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at uddannelsen i håndtering

af farl ig t gods regist reres

fortløbende for  alt  personale,  der

uddannes i overenss temmelse med

ovenstående underpunkt  (d).

(f) Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at personalet  i  foretagendets

spedit ionsfirma uddannes i

overensstemmelse  med den

relevante  kolonne i  tabel 1  el l er

tabel 2.
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Tabel 2

UDDANNELSESOMRÅD
ER

1 2 3 4 5

Generel le  krite rier X X X X X

Begrænsninger for

lufttransport  af farl ig t

gods

X X X X X

Klassif ice ring af og

fortegnelse  over farl igt

gods

X X X

Generel le  krav  t i l

emballering  og

instruk tioner  om

emballering

X

Krav  ti l  mærkning af

emballage

X

Mærkning og e tikettering

af kol l i

X X X X X

X

X

Dokumentation fra

afsender

Modtagelse  af  farl igt

gods , herunder  brug af

kontrol l iste

Las tning , begrænsninger

for lastning  og

adskil lelse

X X X X

Inspektioner for tegn på

skade el ler  lækage samt

procedurer  for

dekontaminering

X X

Afgivelse af oplysninger

ti l  luftfar tøjschef

X X X

Farl ig t gods  i

passagerernes  bagage

X X X

Nødprocedurer X X X X X

Note: 'X' angiver  et område,  der skal

dækkes.

OPS 1.1225

Indberetning af hændelser og
havarier med far ligt gods

Luftfartsforetagendet  skal

indberet te  hændelser  og havarie r

med farl ig t gods ti l  Myndigheden.

Der skal  inden for 72 timer  efter

hændelsesforløbet  afgives en

foreløbig rappor t, medmindre

særlige  omstændigheder  forhindrer

det te .
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SUBPART S

SIKKERHED

OPS 1.1235

Sikkerhedskrav

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  alt  berørt  personale er  g jort  bekendt  med og o pfylder  de

pågældende krav i  de nationale sikkerhedsprogrammer , som er gældende i den s ta t, hvor

luftfartsforetagendet  har  sit h jemsted.

OPS 1.1240

Uddannelsesprogrammer

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde , ajourføre  og  gennemføre  godkendte

uddannelsesprogrammer,  som sætter luftfartsforetagendets  personale  i stand ti l  at træffe

passende foranstaltninger  for at  forebygge ulovl ige  handlinger såsom sabotage el ler kapring  af

flyvemaskiner  og for  mest muligt  at begrænse følgerne  af  sådanne hændelsesforløb,  hvis  de

skulle f inde sted.

OPS 1.1245

Indberetning af ulovlig handling

Efter en ulovl ig handling  om bord  på en fl yvemaskine skal  luftfartø jschefen el ler,  ved forfald,

luftfartsforetagendet,  ufortøvet  indgive  en  rapport  om denne handling ti l  den relevante  lokale

myndighed og ti l  Myndigheden i  den stat,  hvor luftfar tsfore tagendet har sit  h jemsted.

OPS 1.1250

Checkliste vedrørende proceduren for gennemsøgning af flyvemaskiner

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der  på al le  f lyvemaskiner  medbringes  en  checkl iste

vedrørende den procedure,  der  skal følges  for den pågældende type ved søgning efte r  sk julte

våben,  sprængstoffer  el l er andre farl ige genstande.

OPS 1.1255

Sikkerhed i cockpittet

Hvis  der  er  ins tal leret  en  dør t i l  cockpittet , skal  denne dør  på  al le  f lyvemaskiner , der  anvendes ti l

passagerbefordring,  kunne låses inde  fra  cockpittet  for  at forhindre uvedkommende adgang.


