
DEL C 

DRIFTTILLSTÅND FÖR LÄTTA UAS (LUC) 

UAS.LUC.010 Allmänna krav för LUC  

1. En juridisk person får ansöka om ett LUC inom ramen för denna del.  

2. En ansökan om ett LUC eller om en ändring av ett befintligt LUC ska lämnas till den behöriga myndigheten och 
innehålla samtliga följande uppgifter: 

a)  En beskrivning av UAS-operatörens ledningssystem, inklusive dennes organisation och säkerhetsledningssystem. 

b)  Namnen på den ansvarige UAS-operatörens anställda, inbegripet den person som ansvarar för att bemyndiga 
användning av UAS. 

c)  En förklaring om att all dokumentation som lämnats till den behöriga myndigheten har verifierats av den sökande 
och funnits efterleva tillämpliga krav.  

3. När kraven enligt denna del är uppfyllda får en LUC-innehavare beviljas befogenheter i enlighet med punkt UAS. 
LUC.060. 

UAS.LUC.020 LUC-innehavares skyldigheter 

En LUC-innehavare har följande skyldigheter:  

1. Att iaktta kraven i punkterna UAS.SPEC.050 och UAS.SPEC.060.  

2. Att iaktta de villkor rörande räckvidd och befogenheter som anges i godkännandet.  

3. Att inrätta och upprätthålla ett system för utövande av operativ kontroll över all drift som utförs inom ramen för 
dess LUC.  

4. Att utföra en bedömning av den avsedda driftens operativa risk i enlighet med artikel 11, såvida det inte rör sig om 
drift för vilken en operativ deklaration är tillräcklig enligt punkt UAS.SPEC.020.  

5. Att föra register över följande på ett sätt som förhindrar att uppgifterna skadas, ändras eller stjäls under en period av 
minst tre år, när det gäller drift med tillämpning av de befogenheter som anges i punkt UAS.LUC.060: 

a)  Bedömningen av operativ risk, om en sådan krävs enligt punkt 4, och de handlingar som stöder denna 
bedömning. 

b)  Vidtagna kompenserande åtgärder. 

c)  Kvalifikationer och erfarenhet hos de anställda som medverkar i driften av UAS, övervakningen av att regler 
efterlevs och säkerhetsledningen.  

6. Att föra register över de anställda som avses i punkt 5 c, så länge som de arbetar för organisationen, och att bevara 
dessa register under en period av tre år efter det att de lämnat organisationen. 

UAS.LUC.030 Säkerhetsledningssystem  

1. En UAS-operatör som ansöker om ett LUC ska inrätta, genomföra och upprätthålla ett säkerhetsledningssystem som 
motsvarar organisationens storlek och dess verksamhets karaktär och komplexitet och som beaktar de faror och 
risker som följer av dess verksamhet.  

2. UAS-operatörer har följande skyldigheter: 

a)  Att utse en verksamhetsansvarig med befogenhet att säkerställa att all verksamhet inom organisationen sker 
i enlighet med tillämpliga standarder och att organisationen kontinuerligt efterlever kraven enligt ledningssystemet 
och de förfaranden som anges i den LUC-manual som avses i punkt UAS.LUC.040. 

b)  Att fastställa tydliga ansvarsområden och rapporteringsskyldigheter i hela organisationen. 

c)  Att införa och upprätthålla en säkerhetspolicy med tillhörande säkerhetsmål. 

d)  Att utse de anställda med huvudansvar för att genomföra säkerhetspolicyn. 
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e)  Att införa och upprätthålla en process för hantering av säkerhetsrisker, inbegripet identifiering av de 
säkerhetsfaror som följer av UAS-operatörens verksamhet, samt utvärdering av dessa och hantering av tillhörande 
risker, inklusive att vidta åtgärder för att kompensera dessa risker och verifiera att åtgärderna är ändamålsenliga. 

f)  Att främja säkerhet inom organisationen med hjälp av 

i.  utbildning och fortbildning, 

ii.  kommunikation. 

g)  Att dokumentera alla nyckelprocesser i säkerhetsledningssystemet, för att göra de anställda medvetna om sitt 
ansvar och förfarandet för att ändra denna dokumentation, varvid dessa nyckelprocesser innefattar 

i.  säkerhetsrapportering och interna utredningar, 

ii.  operativ kontroll, 

iii.  kommunikation rörande säkerhet, 

iv.  utbildning i och främjande av säkerhet, 

v.  övervakning av efterlevnad, 

vi.  hantering av säkerhetsrisker, 

vii.  hantering av förändringar, 

viii.  gränssnitt mellan organisationer, 

ix.  användning av underleverantörer och partner. 

h)  Att upprätta en oberoende funktion som ska övervaka efterlevnaden av och tillräckligheten hos uppfyllandet av de 
relevanta kraven enligt denna förordning, inklusive ett system för att ge återkoppling av undersökningsresultaten 
till den verksamhetsansvarige, så att korrigerande åtgärder vid behov genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 

i)  Att upprätta en funktion som ska säkerställa att de säkerhetsrisker som är förenade med en tjänst eller produkt 
som tillhandahålls via underleverantörer bedöms och kompenseras enligt operatörens säkerhetsledningssystem.  

3. Om organisationen innehar andra certifikat inom tillämpningsområdet för förordning (EU) 2018/1139, får UAS- 
operatörens säkerhetsledningssystem integreras med det säkerhetsledningssystem som krävs i enlighet med något av 
dessa andra certifikat. 

UAS.LUC.040 LUC-manual  

1. En innehavare av ett LUC ska till den behöriga myndigheten lämna en LUC-manual där dennes organisation, 
relevanta förfaranden och den verksamhet som utförs beskrivs direkt eller genom korshänvisningar.  

2. Manualen ska innehålla en av den verksamhetsansvarige undertecknad förklaring om att organisationen kontinuerligt 
kommer att verka i enlighet med denna förordning och den godkända LUC-manualen. Om den verksamhetsansvarige 
inte är verkställande direktör, ska den verkställande direktören attestera förklaringen.  

3. Om verksamhet utförs av partnerorganisationer eller underleverantörer ska UAS-operatören i LUC-manualen beskriva 
förfarandena för hur LUC-innehavaren ska hantera förbindelserna med dessa partnerorganisationer eller underleve
rantörer.  

4. LUC-manualen ska vid behov ändras så att den innehåller en uppdaterad beskrivning av LUC-innehavarens 
organisation, och dessa ändringar ska meddelas den behöriga myndigheten.  

5. UAS-operatören ska distribuera de relevanta delarna av LUC-manualen till alla sina anställda, med hänsyn till deras 
funktioner och uppdrag. 

UAS.LUC.050 Villkor för godkännande av en LUC-innehavare  

1. Den behöriga myndigheten ska utfärda ett LUC när den har förvissat sig om att UAS-operatören iakttar punkterna 
UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 och UAS.LUC.040. 
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2. Ett LUC ska innehålla 

a)  identitetsuppgifter om UAS-operatören, 

b)  UAS-operatörens befogenheter, 

c)  godkända typer av drift, 

d)  i tillämpliga fall, det område, den zon eller den luftrumsklass som får användas för driften, 

e)  särskilda begränsningar eller villkor, om tillämpligt. 

UAS.LUC.060 LUC-innehavares befogenheter 

När den behöriga myndigheten anser att den dokumentation som lämnats uppfyller kraven ska den  

1. ange villkoren för de befogenheter som UAS-operatören beviljas enligt LUC, och  

2. inom ramen för godkännandet, bevilja LUC-innehavaren befogenhet att bemyndiga sin egen drift utan att behöva 

a)  lämna en operativ deklaration, 

b)  ansöka om ett operativt tillstånd. 

UAS.LUC.070 Ändringar av systemet för hantering av LUC 

När ett LUC har utfärdats ska följande ändringar förutsätta ett godkännande i förväg av den behöriga myndigheten:  

1. Alla ändringar av villkoren för godkännande av UAS-operatören.  

2. Alla betydande ändringar av det säkerhetsledningssystem som LUC-innehavaren måste ha enligt punkt UAS.LUC.030. 

UAS.LUC.075 Kan ett LUC överföras? 

Utom vid en ändring av ägandet av organisationen, som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 
UAS.LUC.070, får ett LUC inte överföras. 

UAS.LUC.080 Varaktighet och giltighet för ett LUC  

1. Ett LUC ska utfärdas för obegränsad tid. Det ska gälla så länge som 

a)  LUC-innehavaren efterlever de relevanta kraven i denna förordning och i den medlemsstat där tillståndet utfärdats, 
och 

b)  det inte återlämnas eller återkallas,  

2. Om ett LUC återkallas eller återlämnas ska LUC-innehavaren tillhandahålla en bekräftelse i digital form som utan 
dröjsmål måste lämnas till den behöriga myndigheten. 

UAS.LUC.090 Tillträde 

Om det gäller att visa efterlevnad av denna förordning ska en LUC-innehavare bevilja varje person med vederbörligt 
bemyndigande från den behöriga myndigheten tillträde till alla anläggningar, UAS, dokument, register, data, förfaranden 
eller annat material som har betydelse för verksamhet som omfattas av certifiering, ett operativt tillstånd eller en 
operativ deklaration, oavsett om LUC-innehavarens verksamhet lagts ut på entreprenad eller underentreprenad till en 
annan organisation.  
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