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AIC B 06/12. Wet-Lease i mellem Community Air Carriers (CAC). 

1. Indledning:

Trafikstyrelsen fastsætter retningslinjer for godkendelse af ‘Wet-
lease’, der benyttes af luftfartsselskaber med dansk EU Licens og
dansk Air Operator Certificate (AOC). 

2. Definitioner:

1. Lease: Leje (af et luftfartøj)

2. Lessor: Den som udlejer luftfartøjet med besætning.

3. Lessee: Den som lejer luftfartøjet med besætning.

4. Wet-lease in: Kontraktmæssig leje af et luftfartøj med besætning
fra en anden AOC-holder til at operere for en dansk AOC-holder.

5. Wet-lease out: Kontraktmæssig leje af et luftfartøj med besæt-
ning fra en dansk AOC holder til at operere for en anden AOC-
holder.

6. CAC: Community Air Carrier

3. Lovgrundlag for Wet-lease in:

EU Forordning 1008/2008

Artikel 13 i Forordning nr. 1008/2008 om leasing medfører, at Wet-
lease in skal forhåndsgodkendes af Trafikstyrelsen. 

Wet-lease out mellem Community Air Carrier(CAC) kræver ikke for-
håndsgodkendelse af Trafikstyrelsen.

Artikel 13, stk. 2. forudsætter, at det luftfartsselskab der er lessee af
det Wet-leasede luftfartøj, får en forhåndsgodkendelse i henhold til
relevant EU eller national lovgivning vedrørende luftfartens sikker-
hed.

EU-OPS og JAR-OPS 3

EU-OPS og JAR-OPS 3 indeholder i afsnit 1.165/3.165 regler for
Wet-lease. Under forudsætning af, at der fra Trafikstyrelsen er givet
godkendelse til den ønskede lease, følges reglerne som anført i EU-
OPS og JAR-OPS 3.

Denne AIC B er i overensstemmelse med de skandinaviske ret-
ningslinjer for Wet-lease, der blev vedtaget af OPS-udvalg den 9.
september 2010.

4. Godkendelse af Wet-lease in af en CAC hvor behovet IKKE
er af umiddelbar, uforudset og presserende karakter (uan-
set indlejningsperiode):

Det indlejrende selskab (Lessee) skal sikrer sig, at den indlejrede
(Lessor) CAC har de påkrævede og gyldige tilladelser til, at udføre
flyvningen/flyvningerne. (Dette sker ved en dokumentbaseret eller
en fuldstændig audit). Det indlejrende luftfartsselskab skal overholde
begrænsningerne i selskabets EU Licens, Air Operators Certificate
(AOC) og Operations Specifications (OS).

Ansøgning sendes til Trafikstyrelsen Center for Luftfart, Operative
Tilladelser og skal som et minimum indeholde oplysninger om:

a. Hvilken fællesskabsoperatør ansøgningen gælder for

b. Hvilket eller hvilke luftfartøj(er) der skal anvendes indlej-
nings perioden.

c. Kopi af den underskrevne leasingaftale, bevis for at Lessee
har fundet at CAC’en har de påkrævede og gyldige tilladel-
ser til at udføre flyvningen/flyvningerne, herunder: 

- EU-Licens

- AOC

- Operations Specifications (OS)

d. Hvilken produktion der skal udføres?

e. Årsag til indlejningen

f. Bekræftelse på at pågældende operatør (Lessor) ikke har
“exemptions“ eller “derogations“ fra gældende EU regler.

g. Lessee verificerer at have undersøgt, at Lessor ikke har
mindre restriktive Duty- og Flight Time Limitations end de,
der er gældende i Danmark (Subpart Q og BL 5-18).

5. Forhåndsgodkendelse til Wet-lease In af en CAC hvor beho-
vet er af umiddelbar, uforudset og presserende karakter
(indlejningsperiode på max 5 på hinanden følgende dage):

Med baggrund i, at et behov for Wet-lease in kan opstå umiddelbart,
uforudset og presserende, ved f.eks. tekniske problemer (AOG), kan
der være behov for, at kunne benytte muligheden for en forhånds-
godkendelse. Med henblik på, at opnå en forhåndsgodkendelse hos
Trafikstyrelsen, skal selskabet implementere en procedure der doku-
menteres i selskabets Operations Manual (OM) Part-A kapitel 13
eller tilsvarende. Proceduren skal sikre, at selskabet har forholdt sig
til følgende nedenstående punkter:

a. Hvilken fællesskabsoperatør ansøgningen gælder for

b. Hvilket eller hvilke luftfartøj(er) der skal anvendes indlej-
nings perioden.

c. Kopi af den underskrevne leasingaftale, bevis for at Lessee
har fundet at CAC’en har de påkrævede og gyldige tilladel-
ser til at udføre flyvningen/flyvningerne, herunder: 

- EU-Licens

- AOC

- Operations Specifications (OS)

d. Hvilken produktion der skal udføres?

e. Årsag til indlejningen

f. Bekræftelse på, at pågældende operatør (Lessor) ikke har
“exemptions“ eller “derogations“ fra gældende EU Regulati-
ons.

g. Lessee verificerer, at have undersøgt, at Lessor ikke har
mindre restriktive duty- og flight time limitations end de, der
er gældende i Danmark (Subpart Q og BL 5-18). 

Luftfartsselskabet kan desuden udarbejde en liste over de CAC som
de ønsker, at benytte og som de har udarbejdet en aftale med ved-
rørende short term wet-lease på maximum 5 på hinanden følgende
dage. 
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Denne liste skal dokumenteres i selskabets Operations Manual
(OM) Part-A kapitel 13 eller tilsvarende kontrolleret dokument.
Udover at opfylde ovenstående kriterier skal luftfartsselskabet ind-
lemme disse selskaber i dets Quality Assurance Program i henhold
til EU-OPS 1.035. 

Umiddelbart efterfølgende en Wet-lease in i henhold til ovenstående
skal selskabet underrette Trafikstyrelsen, Center for Luftfart, Opera-
tive Tilladelser om, at Wet-leasen har fundet sted. Underretningen
skal indeholde informationerne som angivet i punkt 4, a-g. 

Den samlede dokumentation indsendes til godkendelse i Trafiksty-
relsen, Center for Luftfart, Operative Tilladelser. Forhåndsgodken-
delsen vil indgå i Trafikstyrelsens tilsynsaktivitet i forbindelse med
godkendelse/accept af selskabets Operations Manuals.

Vælger selskabet ikke, at benytte muligheden for, at indhente en for-
håndsgodkendelse til håndtering af short term Wet-lease, skal sel-
skabet fremsende en ansøgning med dokumentation som beskrevet
i punkt 3 til Trafikstyrelsen, Center for Luftfart, Operative Tilladelser
til godkendelse.

6. Wet-lease in af en IKKE CAC:

Indlejning af andre operatører end CAC’s er, at betragte undtagel-
sestilfælde hvor behovet ikke kan tilgodeses ved hjælp af CAC’s. Vi
henviser til EU-OPS 1.165 (c) (2) (ii).

7. Sub Wet-lease:

Sub Wet-lease kan ikke godkendes.

8. Gebyr/fakturering i forbindelsen med Wet-leases:

a. Wet-lease in uden forhåndsgodkendelse faktureres i hen-
hold til gebyrreglementet i BL 9-10.

b. Wet-lease in med forhåndsgodkendelse (på maximum 5 på
hinanden følgende dage) er indeholdt i AOC årsgebyr.

c. Wet-lease out er ikke omfattet af gebyr. 

(CFL-O)


