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KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. .../.. 

av XXX 

med endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 med 

tekniske krav og administrative prosedyrer for luftoperasjoner i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

DEN EUROPEISKE KOMMISJON, 

Med referanse til avtalen om Den europeiske unions virkemåte, 

Med referanse til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 

om felles regler i sivil luftfart og opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og oppheving 

av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(
1
), og 

særlig artikkel 8(2), 8(3) og 8(5). 

Hvor følgende legges til grunn: 

(1) Operatører og personell som involveres i virksomhet med visse luftfartøy må 

overholde de relevante, essensielle kravene som fremgår av vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

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

iverksettingsregler for å fastsette vilkårene for sikker  operasjon av fly. 

(3) Tiltakene som fremgår av denne forordning er basert på uttalelsen utstedt av Byrået i 

henhold til artikkel 17(2)(b) og 19(1) i forordning (EF) nr. 216/2008. 

(4) Tiltakene som fremgikk av denne forordningen er i samsvar med uttalelsen av 

komiteen som ble etablert gjennom artikkel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

OG HAR VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 

Forordning (EU) nr. 965/2012 er endret som følger: 

1. I vedlegg I (Definisjoner) er følgende definisjon tilføyd: 

‘"(125) ‘Steril førerkabin" betyr enhver tidsperiode hvor 

flygebesetningsmedlemmene ikke blir forstyrret eller distrahert, unntatt for saker 

som er kritiske for sikker operasjon av luftfartøyet eller for sikkerheten til alle 

ombord." 

2. I vedlegg III (del ORO) er avsnitt ORO.GEN.110(f) endret som følger: 

‘"(f) En operatør skal etablere prosedyrer og instruksjoner for sikker operasjon av 

hver luftfartøystype, som inneholder plikter og ansvarsområder for bakkepersonell 

og besetningsmedlemmer for alle typer operasjoner på bakken og under flyging. 
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Prosedyrene og instruksjonene skal ikke kreve at besetningsmedlemmer utfører 

aktiviteter under kritiske faser av flygingen, annet enn det som kreves for sikker 

operasjon av luftfartøyet. Prosedyrene og instruksjonene skal inneholde prosedyrer 

for steril førerkabin." 

3. I vedlegg IV (del CAT) er nummereringen i avsnitt CAT.GEN.MPA.125 endret som 

følger: 

‘"CAT.GEN.MPA.125126   Taksing av fly" 

4. I vedlegg IV (del CAT) er følgende avsnitt tilføyd: 

‘"CAT.GEN.MPA.125   Taksing av luftfartøy 

Operatøren skal etablere prosedyrer for taksing for å sørge for sikker operasjon og 

forbedring av rullebanesikkerheten." 

5. I vedlegg VI (del NCC) er nummereringen av avsnitt NCC.GEN.120 endret som 

følger: 

‘"NCC.GEN.120121   Taksing av fly" 

6. I vedlegg VI (del NCC er følgende avsnitt tilføyd: 

‘"NCC.GEN.120   Taksing av luftfartøy 

Operatøren skal etablere prosedyrer for taksing for å sørge for sikker operasjon og 

forbedring av rullebanesikkerheten." 

7. I vedlegg VIII (del SPO) er nummereringen av avsnitt SPO.GEN.120 endret som 

følger: 

‘"NCC.GEN.120121   Taksing av fly" 

8. I vedlegg VIII (del SPO) er følgende avsnitt tilføyd: 

‘"SPO.GEN.120   Taksing av luftfartøy 

Operatøren skal etablere prosedyrer for taksing for å sørge for sikker operasjon og 

forbedring av rullebanesikkerheten." 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning skal tre i kraft på den 20. dagen som følger kunngjøringen i Den europeiske 

unions Official Journal. 

Denne forordningen skal være bindende i sin helhet og direkte gjeldende i alle medlemsstater. 

Utarbeidet i Brussel,  

 For Kommisjonen 

 […] 

 Kommisjonsmedlem 
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