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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 245/2014 

av 13. mars 2014 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av 

tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 5 

og 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) 

fastsettes de tekniske kravene til og administrative fram-

gangsmåtene for besetninger i sivil luftfart. 

2) Noen medlemsstater har funnet at visse krav i forord-

ning (EU) nr. 1178/2011 medfører en ubehørig og 

uforholdsmessig administrativ eller økonomisk byrde 

for dem selv eller berørte parter, og har anmodet om 

unntak fra visse krav i samsvar med artikkel 14 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå har vurdert anmodnin-

gene om unntak, noe som igjen har ført til en anbefaling 

til Kommisjonen om å vedta visse unntak. 

4) Medlemsstatene har dessuten funnet en rekke redak-

sjonelle feil i kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/ 

2011 som har ført til utilsiktede gjennomføringsvans-

keligheter. 

5) De gjeldende kravene bør derfor endres for å innføre de 

unntak som har en tydelig innvirkning på reglene og for 

å rette redaksjonelle feil. 

6) Vedlegg I (del-FCL) til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1178/2011 inneholder dessuten krav til opplæring og 

kontroll med hensyn til en instrumentrettighet (IR). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 14.3.2014, s. 33, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 52 av 3.9.2015, s. 40. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. 

(2) EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1. 

Disse IR-kravene var basert på de tidligere JAR-FCL-

kravene, og det er fastslått at disse må gjennomgås. 

7) Det bør derfor innføres ytterligere kvalifikasjonskrav for 

å fly under værforhold som krever instrumentflyging og 

særlige krav til skyflyging med seilfly. 

8) For å sikre at instrumentopplæring som er påbegynt 

eller instrumenterfaring som er oppnådd før denne 

forordning får anvendelse kan tas i betraktning for å 

oppnå disse rettighetene, bør vilkårene for godskriving 

av denne opplæringen eller instrumenterfaringen fast-

settes. 

9) Det bør være mulig for medlemsstatene å godskrive 

instrumenterfaring som en rettighetshaver fra en 

tredjestat har oppnådd, dersom et sikkerhetsnivå tilsva-

rende det som er angitt i forordning (EF) nr. 216/2008, 

kan garanteres. Vilkårene for anerkjennelse av denne 

erfaringen bør også fastsettes. 

10) For å sikre en smidig overgang og et høyt og ensartet 

sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Den europeiske union 

bør gjennomføringstiltakene gjenspeile det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, herunder anbefalt praksis, 

og den vitenskapelige og tekniske utviklingen innen 

flygeropplæring. Tekniske krav og administrative fram-

gangsmåter godkjent av Den internasjonale organisasjon 

for sivil luftfart (ICAO) og kravene som allerede er 

fastsatt i vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) 

nr. 1178/2011, samt gjeldende nasjonal lovgivning om 

særlige nasjonale forhold, bør derfor tas i betraktning og 

gjenspeiles i disse reglene, i det det tas hensyn til de 

særlige behovene til allmennflygingsflygere i Europa. 

11) Byrået har utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler 

og framlagt dem i form av en uttalelse for Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

12) Medlemsstater som har innført en nasjonal ordning for 

godkjenning av flygere for flyging under værforhold 

som krever instrumentflyging (IMC) med særskilte 

rettigheter begrenset til medlemsstatens nasjonale 

luftrom, og som kan framlegge bevis for at ordningen er 

trygg og at det finnes et særlig, lokalt behov, bør kunne 

fortsette å utstede slike tillatelser i et begrenset tidsrom, 

med forbehold om at visse vilkår er oppfylt.  

2019/EØS/13/56 
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13) I henhold til kommisjonsforordning (EU) 965/2012(1) 

kan visse flyginger, slik som flyginger der kostnadene 

deles og introduksjonsflyginger, foretas i samsvar med 

reglene for ikke-kommersielle flyginger med teknisk 

ukompliserte luftfartøyer. Det må derfor sikres at 

flygeres særskilte rettigheter fastsatt i forordning (EU) 

nr. 1178/2011, er i samsvar med denne tilnærmings-

måten. 

14) Flyginger i kategoriene omhandlet i forordning (EU)  

nr. 965/2012 bør derfor være tillatt for flygere som 

innehar PPL, SPL, BPL eller LAPL. 

15) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse 

fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås komité nedsatt 

ved artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 — 

16) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende 

endringer: 

1)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Utstedelse av flygersertifikat og legeattest 

1.  Uten at det berører artikkel 8 i denne forordning, skal 

flygere av luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og 

c) og artikkel 4 nr. 5 i forordning (EF) nr. 216/2008 

oppfylle de tekniske kravene og overholde de admini-

strative framgangsmåtene fastsatt i vedlegg I og vedlegg IV 

til denne forordning. 

2.  Uten at det berører de særskilte rettighetene til 

innehaverne av sertifikater fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning, kan innehavere av flygersertifikater utstedt i 

samsvar med kapittel B eller C i vedlegg I til denne forord-

ning foreta flyginger nevnt i artikkel 6 nr. 4a i forordning 

(EU) nr. 965/2012. Dette berører ikke eventuelle ytterligere 

krav til persontransport eller utvikling av kommersiell 

luftfartstransport som definert i kapittel B eller C i 

vedlegg I til denne forordning.» 

2)  I artikkel 4 skal nytt nr. 8 lyde: 

«8.  Fram til 8. april 2019 kan en medlemsstat utstede en 

tillatelse til en flyger til å utøve særskilte begrensede 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

rettigheter til å føre fly i henhold til instrumentflygeregler 

før flygeren oppfyller alle kravene som er nødvendige for å 

få utstedt en instrumentrettighet i samsvar med denne 

forordning, på følgende vilkår: 

a)  Medlemsstaten skal bare utstede disse tillatelsene når 

det er berettiget ut fra et bestemt lokalt behov som ikke 

kan oppfylles av de rettighetene som er fastsatt i 

henhold til denne forordning. 

b)  Omfanget av de særskilte rettighetene som tillatelsen 

gir, skal bygge på en sikkerhetsrisikovurdering som 

medlemsstaten har foretatt, der det tas hensyn til 

omfanget av den opplæringen som er nødvendig for å 

oppnå det kvalifikasjonsnivået som flygeren må ha. 

c)  De særskilte rettighetene som tillatelsen gir, skal 

begrenses til luftrommet over medlemsstatens terri-

torium eller deler av det. 

d)  Tillatelsen skal utstedes til søkere som har fullført 

passende opplæring med kvalifiserte instruktører, og 

som overfor en kvalifisert kontrollant har framvist de 

nødvendige kvalifikasjoner som fastsatt av medlems-

staten. 

e)  Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen, EASA 

og de andre medlemsstatene om tillatelsens særtrekk, 

herunder begrunnelsen og sikkerhetsrisikovurderingen 

som den bygger på. 

f)  Medlemsstaten skal overvåke virksomheten forbundet 

med tillatelsen, for å sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå, 

og treffe hensiktsmessige tiltak ved økt risiko eller 

eventuelle sikkerhetsmangler. 

g)  Medlemsstatene skal foreta en gjennomgåelse av sik-

kerhetsaspektene ved gjennomføringen av tillatelsen og 

framlegge en rapport for Kommisjonen senest  

8. april 2017.» 

3)  I artikkel 12 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å 

ikke anvende bestemmelsene i denne forordning på flygere 

som er innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest 

utstedt av en tredjestat, som deltar i ikke-kommersielle 

operasjoner med luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 

bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 216/2008, før  

8. april 2015.» 

4)  Vedlegg I, II, III og VI endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I (del-FCL) til forordning (EF) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Overskriften til FCL.015 skal lyde: 

 «FCL.015 Søknad om og utstedelse, forlengelse og fornyelse av sertifikater, rettigheter og beviser» 

2)  FCL.020 skal lyde: 

 «FCL.020 Flygerelev 

a)  En flygerelev skal ikke fly solo med mindre vedkommende har tillatelse til det og er under tilsyn av en 

flygeinstruktør. 

b)  Før den første soloflygingen skal flygereleven være minst: 

1)  for fly, helikoptre og luftskip: 16 år, 

2)  for seilfly og ballonger: 14 år.» 

3)  I FCL.025 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«FCL.025 Teoriprøver for utstedelse av sertifikater og rettigheter» 

b)  I bokstav a) skal nr. 1) og 2) lyde: 

«1)  Søkere skal ta alle teoriprøver til et bestemt sertifikat eller en bestemt rettighet som hører inn under én 

medlemsstats ansvarsområde. 

2)  Søkere skal bare ta en teoriprøve dersom det anbefales av den godkjente utdanningsorganisasjonen 

(ATO) som har ansvar for deres opplæring, når de har gjennomført de relevante teoridelene av 

opplæringskurset med et tilfredsstillende resultat.» 

c)  I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 skal lyde: 

«1)  Bestått på en teoriprøveoppgave skal gis til en søker som oppnår minst 75 % av de poengene som er 

tildelt denne oppgaven. Det gis ingen straffepoeng.» 

ii)  Bokstav b) nr. 3 og annet ledd skal lyde: 

«3)  Dersom en søker ikke har bestått én av teoriprøveoppgavene etter fire forsøk, eller ikke har bestått alle 

oppgaver etter enten seks forsøk eller i det tidsrommet som er nevnt i nr. 2), skal vedkommende 

besvare alle prøveoppgavene igjen. 

 Før søkeren tar teoriprøvene igjen, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en ATO. 

Den påkrevde opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av ATO på grunnlag av søkerens 

behov.» 

d)  I bokstav c) nr. 1 skal punkt ii) lyde: 

«ii)  for utstedelse av et CPL-sertifikat, en instrumentrettighet (IR) eller en underveisinstrumentrettighet (EIR) 

i en periode på 36 måneder,» 

4)  I FCL.035 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 og nr. 2 første punktum skal lyde: 

«1)  Med mindre annet er angitt i denne del, skal flygetid som skal godskrives for et sertifikat, en rettighet 

eller et bevis, være gjennomført i samme luftfartøykategori som det ønskede sertifikatet, den ønskede 

rettigheten eller det ønskede beviset. 

2)  Fartøysjef (PIC) eller flyger under opplæring.» 

ii)  Nr. 3 skal lyde: 

«3)  Flygetid som styrmann eller som fartøysjef under tilsyn (PICUS). Med mindre annet er fastsatt i denne 

del, har innehaveren av et flygersertifikat, når vedkommende fungerer som styrmann eller PICUS, rett 

til å få godskrevet all flygetid som styrmann i den samlede flygetiden som kreves for et flygersertifikat 

av høyere grad.»  
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b)  I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 skal lyde: 

«1) En søker som har bestått ATPL-teoriprøven, skal få godskrevet dette mot kravene til teorikunnskaper 

for flygersertifikatet for lette luftfartøyer, privatflygersertifikatet, CPL og, bortsett fra for helikoptre, 

IR og EIR i samme luftfartøykategori.» 

ii)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5)  Uten at bokstav b) nr. 3 berøres, skal innehaveren av en IR(A) som har fullført et kompetansebasert 

modulkurs for IR(A) eller innehaveren av en EIR bare få godskrevet dette fullt ut mot kravene til 

teoriundervisning og teoriprøve for en IR i en annen luftfartøykategori dersom vedkommende også har 

bestått teoriundervisningen og teoriprøven for IFR-delen av det kurset som kreves i samsvar med 

FCL.720.A. bokstav b) nr. 2) punkt i).» 

5)  I FCL.055 gjøres følgende endringer: 

a)  Innledningen til bokstav d) skal lyde: 

«d)  Særlige krav til innehavere av en instrumentrettighet (IR) eller en underveisinstrumentrettighet (EIR). 

Uten at det berører ovennevnte numre, skal innehavere av en IR eller en EIR ha vist evne til å bruke 

engelsk på et nivå som gjør at de kan» 

b)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  IR- og EIR-innehavere skal vise sine språkferdigheter og bruk av engelsk gjennom en vurderingsmetode 

som er fastsatt av vedkommende myndighet.» 

6)  I FLC.060 bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  som avløsningsstyrmann, med mindre vedkommende 

i)  oppfyller kravene i bokstav b) nr. 1, eller 

ii)  i de foregående 90 dagene har gjennomført minst tre sektorer som avløsningsstyrmann i et luftfartøy av 

samme type eller klasse, eller 

iii)  har gjennomgått opplæring i flysimulator som gir aktuell erfaring og oppfrisking av flygeferdigheter, med 

intervaller på høyst 90 dager. Denne oppfriskingsopplæringen kan kombineres med operatørens opp-

friskingsopplæring angitt i de relevante kravene i del-ORO.» 

7)  I FLC.105.A skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Innehavere av et LAPL(A) kan befordre passasjerer først når de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti 

timers flygetid som fartøysjef på fly eller TMG.» 

8)  I FLC.105.S skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Innehavere av et LAPL(S) kan befordre passasjerer først når de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti 

timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly eller motordrevne seilfly.» 

9)  FCL.105.B skal lyde: 

«FCL.105.B LAPL(B) — Særskilte rettigheter 

Innehaveren av et LAPL for ballonger har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på varmluftsballonger 

eller varmluftsskip med et kammervolum på høyst 3400 m3 eller gassballonger med et kammervolum på høyst 

1260 m3, med høyst tre passasjerer, slik at det aldri er mer enn fire personer om bord på luftfartøyet.» 

10)  I FLC.110.B skal overskriften lyde: 

«FCL.110.B LAPL(B) — Krav til erfaring og godskriving» 

11)  I FCL.235 bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2)  Dersom søkeren ikke består på et punkt i et avsnitt, blir hele avsnittet ikke bestått. Dersom søkeren ikke 

består på bare ett avsnitt, skal vedkommende gjennomføre bare dette avsnittet igjen. Dersom søkeren ikke 

består på mer enn ett avsnitt, blir hele prøven ikke bestått.»  
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12)  I FCL.205.A bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter eller beviser som er knyttet til dette sertifikatet.» 

13)  I FCL.205.H bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter og beviser som er knyttet til dette sertifikatet.» 

14)  I FCL.205.As bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter eller beviser som er knyttet til dette sertifikatet.» 

15)  I FLC.205.S skal bokstav c) skal lyde: 

«c)  Uten hensyn til bokstav b) nr. 2 kan innehaveren av et SPL med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(S) eller SPL, 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter og beviser som er knyttet til disse sertifikatene.» 

16)  I FCL.205.B gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Innehaveren av et BPL har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på ballonger.» 

b)  I bokstav c) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter og beviser som er knyttet til disse sertifikatene.» 

17)  I FCL.230.B bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  én opplæringsflyging med en instruktør i en ballong i den relevante klassen og innenfor den største gruppen 

som de har særskilte rettigheter for,» 

18)  I FCL.510.A bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2)  Innehavere av et flymaskinistsertifikat som er utstedt i samsvar med gjeldende nasjonale regler, skal 

godskrives med 50 % av tiden som flymaskinist, opptil høyst 250 timer. Disse 250 timene kan godskrives 

mot de 1500 timene som kreves i bokstav b), og de 500 timene som kreves i bokstav b) nr. 1, forutsatt at den 

samlede godskrevne tiden i henhold til disse bestemmelsene ikke overstiger 250 timer.» 

19)  FCL.600 skal lyde: 

«FCL.600 IR — Generelt 

Med forbehold for FCL.825 skal IFR-flyging i fly, helikoptre, luftskip eller VTOL-fly bare utføres av innehavere 

av et PPL, CPL, MPL og ATPL med en IR som passer til denne kategorien luftfartøyer, eller som gjennomgår 

ferdighetsprøver eller elevtid.» 

20)  I FCL.610 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) nr. 1 skal punkt i) lyde: 

«i)  de særskilte rettighetene til nattflyging i samsvar med FCL.810, dersom de særskilte IR-rettighetene skal 

brukes om natten, eller» 

b)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  ha gjennomført minst 50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef i fly, TMG, helikoptre eller luftskip, 

hvorav minst ti timer, eller for luftskip, 20 timer, skal være i den relevante luftfartøykategorien.»  
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21)  I FLC.615 skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Prøve. Søkerne skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i 

følgende emner: 

– Luftfartslovgivning. 

– Generelle kunnskaper om luftfartøyer – instumentering. 

– Planleggig og overvåking av flyginger. 

– Menneskelig yteevne. 

– Meteorologi. 

– Radionavigasjon. 

– IFR-kommunikasjon.» 

22)  I FCL.625.H bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  skal, dersom den ikke kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av bare avsnitt 5 og de 

relevante delene av avsnitt 1 i ferdighetskontrollen fastsatt i tillegg 9 til denne delen for den relevante 

helikoptertypen. I så fall kan en FNPT 2/3 eller en FFS som representerer den relevant helikoptertypen, 

brukes, men minst annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(H) skal under disse 

omstendighetene gjennomføres i et helikopter.» 

23)  I FLC.710 skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Dersom varianten ikke er blitt fløyet i et tidsrom på to år etter differanseopplæringen, kreves det ytterligere 

differanseopplæring eller en ferdighetskontroll i denne varianten for å opprettholde de særskilte rettighetene, 

bortsett fra typer eller varianter innenfor klasserettighetene til enmotorsfly med stempelmotor og TMG.» 

24)  I FCL.725 bokstav b) skal nr. 4 lyde: 

«4)  For fly med én flyger som er klassifisert som fly med høy ytelse, skal prøven være skriftlig og omfatte minst 

100 flervalgsspørsmål som på passende måte er fordelt på emnene i studieplanen.» 

25)  I FCL.720.A skal bokstav e) lyde: 

«e)  Uten hensyn til bokstav d) kan en medlemsstat utstede en typerettighet med begrensede særskilte rettigheter 

for fly med flere flygere, som tillater at innehaveren av en slik rettighet fungerer som avløsningsstyrmann 

over flygenivå (FL) 200, forutsatt at to andre besetningsmedlemmer har en typerettighet i samsvar med 

bokstav d).» 

26)  I FCL.740.A bokstav a) skal nr. 4 lyde: 

«4)  Forlengelsen av en underveisinstrumentrettiget (EIR) eller en IR(A), dersom en slik innehas, kan kombineres 

med en ferdighetskontroll for forlengelse av en klasse- eller typerettighet.» 

27)  I FLC.735.As skal bokstav a) lyde: 

«a) MCC-opplæringskurset skal minst inneholde 

1)  12 timers teoriundervisning og øvelser, samt 

2)  fem timers praktisk MCC-opplæring; 

Det skal brukes en FNPT II, eller III kvalifisert for en MCC, en FTD 2/3 eller en FFS.» 

28)  I FLC.810 bokstav a) nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 første ledd skal lyde: 

«1)  Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL, SPL eller PPL for fly, TMG eller luftskip, 

skal utøves under VFR-forhold om natten, skal søkerne ha fullført et opplæringskurs hos en ATO. 

Kurset skal omfatte» 

b)  punkt ii) skal lyde: 

«ii)  minst fem timers flygetid i den relevante luftfartøykategorien om natten, herunder minst tre timers 

elevtid, herunder minst én times navigasjonsflyging med instruktør på minst 50 km (27 NM) og fem 

solostarter og fem sololandinger med full stopp.»  
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29)  Nye FCL.825 og FLC.830 skal lyde: 

 «FCL.825 Underveisinstrumentrettighet (EIR) 

a)  Særskilte rettigheter og vilkår 

1)  Innehaveren av en underveisinstrumentrettighet (EIR) har særskilte rettigheter til å gjennomføre flyginger 

om dagen i henhold til IFR i flygingens underveisfase, med et fly som vedkommende har en klasse- eller 

typerettighet for. Den særskilte rettigheten kan utvides til å gjennomføre flyginger om natten i henhold til 

IFR i flygingens underveisfase, dersom flygeren innehar en rettighet til nattflyging i samsvar med 

FCL.810. 

2)  Innehaveren av en EIR skal bare starte eller fortsette en flyging der vedkommende har til hensikt å utøve 

de særskilte rettughetene knyttet til rettigheten, dersom de nyeste tilgjengelige meteorologiske opplys-

ningene viser at 

i)  værforholdene ved avgang er slike at det er mulig å gjennomføre dette flygesegmentet i samsvar med 

VFR fra start til en planlagt overgang fra VFR til IFR, og 

ii)  værforholdene på det beregnede ankomsttidspunktet på den planlagte bestemmelsesflyplassen vil 

være slike at det er mulig å gjennomføre dette flygesegmentet i samsvar med VFR fra en overgang 

fra IFR til VFR til landing. 

b)  Forutsetninger. Søkere til en EIR skal inneha minst et PPL(A) og skal ha gjennomført minst 20 timers 

navigasjonsflyging som fartøysjef i fly. 

c)  Opplæringskurs. Søkere til en EIR skal innenfor et tidsrom på 36 måneder ha fullført følgende hos en ATO: 

1)  minst 80 timers teoriundervisning i samsvar med FCL.615 og 

2)  instrumentflygeundervisning, der 

i)  flygeopplæringen for en EIR for enmotorsfly skal omfatte minst 15 timers instrumentflygetid under 

opplæring, og 

ii)  flygeopplæringen for en EIR for flermotorsfly skal omfatte minst 16 timers instrumentflygetid under 

opplæring, hvorav minst fire timer i flermotorsfly. 

d)  Teoretiske kunnskaper. Før ferdighetsprøven tas, skal søkeren framvise et teoretisk kunnskapsnivå som 

svarer til de særskilte rettighetene som gis, i emnene nevnt i FCL.615 bokstav b). 

e)  Ferdighetsprøve. Etter at opplæringen er fullført, skal søkeren bestå en ferdighetsprøve i et fly med en IRE. 

For en EIR for flermotorsfly skal ferdighetsprøven gjennomføres i et flermotorsfly. For en EIR for 

enmotorsfly skal ferdighetsprøven gjennomføres i et enmotorsfly. 

f)  Som unntak fra bokstav c) og d) skal innehaveren av en EIR for enmotorsfly som også innehar en klasse- 

eller typerettighet for flermotorsfly, og som ønsker å få en første EIR for flermotorsfly, gjennomføre et kurs 

hos en ATO som omfatter minst to timers instrumentflygetid under opplæring i flygingens underveisfase i 

flermotorsfly, og skal bestå ferdighetsprøven nevnt i bokstav e). 

g)  Gyldighet, forlengelse og fornyelse. 

1)  En EIR skal være gyldig i ett år. 

2)  Søkere til forlengelse av en EIR skal 

i)  bestå en ferdighetskontroll i et fly i de tre månedene umiddelbart før utløpsdatoen for rettigheten, 

eller 

ii)  i de 12 månedene umiddelbart før utløpsdatoen for rettigheten gjennomføre seks timer som fartøysjef 

i henhold til IFR og en opplæringsflyging på minst én time med en instruktør som innehar særskilte 

rettigheter til å gi opplæring for en IR(A) eller EIR. 

3)  For annenhver etterfølgende forlengelse skal innehaveren av en EIR bestå en ferdighetskontroll i samsvar 

med bokstav g) nr. 2 punkt  i). 

4)  Dersom en EIR er utløpt, skal søkerne for å fornye sine særskilte rettigheter 

i)  gjennomføre oppfriskingsopplæring gitt av en instruktør som har særskilte rettigheter til å gi 

opplæring for en IR(A) eller EIR, for å oppnå det ferdighetsnivået som kreves, og 

ii)  gjennomføre en ferdighetskontroll.  
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5)  Dersom EIR-en ikke er blitt forlenget eller fornyet innen sju år fra den siste gyldighetsdatoen, må 

innehaveren på nytt bestå teoriprøven i samsvar med FLC.615 bokstav b). 

6)  For en EIR for flermotorsfly må ferdighetskontrollen for forlengelse eller fornyelse og den 

opplæringsflygingen som kreves i bokstav g) nr. 2) ii), gjennomføres i et flermotorsfly. Dersom flygeren 

også innehar en EIR for enmotorsfly, skal denne ferdighetskontrollen også føre til forlengelse eller 

fornyelse av EIR-en for enmotorsfly. 

h)  Når søkeren til en EIR har gjennomført instrumentflygetid under opplæring med en IRI(A) eller en FI(A) 

som innehar den særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR eller EIR, kan disse timene godskrives mot 

timene som kreves i bokstav c) nr. 2) punkt i) og ii) med høyst hhv. fem eller seks timer. De fire timene med 

undervisning i instrumentflyging i flermotorsfly som kreves i bokstav c) nr. 2) punkt ii), kan ikke godskrives 

her. 

1)  For å fastslå antallet timer som skal godskrives, og for å fastsette opplæringsbehovene, skal søkeren 

gjennomføre en vurdering før opptak hos en ATO. 

2)  Gjennomført undervisning i instrumentflyging gitt av en IRI(A) eller FI(A) skal dokumenteres i en særlig 

opplæringsjournal og underskrives av instruktøren. 

i)  Søkere til en EIR som innehar en del-FCL PPL eller CPL og en gyldig IR(A) utstedt av en tredjestat i 

samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan få godskrevet dette fullt ut mot kravene til 

opplæringskurs nevnt i bokstav c). For å få utstedt en EIR skal søkeren 

1)  bestå ferdighetsprøven for EIR, 

2)  som unntak fra bokstav d) vise overfor kontrolløren i ferdighetsprøven at han eller hun har oppnådd 

tilstrekkelige teoretiske kunnskaper innenfor luftfartslovgivning, meteorologi og planlegging og 

gjennomføring av flyginger (IR), 

3)  ha minst 25 timer flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly.» 

 «FCL.830 Rettighet til skyflyging med seilfly 

a)  Innehavere av et flygersertifikat med særskilte rettigheter til å fly seilfly skal bare gjennomføre skyflyging 

med et seilfly eller et motorisert seilfly, unntatt TMG, når de innehar en rettighet til skyflyging med seilfly. 

b)  Søkere til en rettighet til å gjennomføre skyflyging med seilfly skal ha gjennomført minst 

1)  30 timer som fartøysjef i seilfly eller motorisert seilfly etter utstedelse av sertifikatet, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder 

i)  teoriundervisning og 

ii)  minst to timers elevtid i seilfly eller motoriserte seilfly, der seilflyet utelukkende styres ved hjelp av 

instrumenter, hvorav høyst én time kan gjennomføres i TMG-er, og 

3)  en ferdighetsprøve med en FE som er kvalifisert til dette. 

c)  Innehavere av en EIR eller en IR(A) skal godskrives mot kravene i bokstav b) nr. 2 punkt i). Som unntak fra 

bokstav b) nr. 2 punkt ii) skal minst en times elevtid i et seilfly eller motorisert seilfly, unntatt TMG, der 

seilflyet utelukkende styres ved hjelp av instrumenter, gjennomføres. 

d)  Innehavere av en rettighet til skyflyging skal bare utøve sine særskilte rettigheter dersom de har gjennomført 

minst én times flygetid de siste 24 månedene, eller fem flyginger som fartøysjef under utøvelse av de 

særskilte rettighetene knyttet til rettigheten til skyflyging, i seilfly eller motoriserte seilfly, unntatt TMG-er. 

e)  Innehavere av en rettighet til skyflyging som ikke oppfyller kravene i bokstav d), skal før de igjen utøver sine 

særskilte rettigheter   
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1)  gjennomføre en ferdighetskontroll med en FE som er kvalifisert til dette, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller flyginger i henhold til kravene i bokstav d) med en kvalifisert 

instruktør. 

f)  Innehavere av en gyldig EIR eller en IR(A) skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav d).» 

30)  I FCL.915 bokstav b) nr. 2) skal punkt i) lyde: 

«i)  fullført minst 15 timers flygetid som flyger i den luftfartøyklassen eller -typen som flygeundervisningen skal 

gis for, hvorav høyst sju timer kan være i en FSTD som representerer denne luftfartøyklassen eller -typen, 

dersom relevant, eller» 

31)  I FCL.905.FI gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  en rettighet til sleping eller akroflyging, eller for en FI(S), til skyflyging, forutsatt at slike særskilte 

rettigheter innehas og at FI har framvist evne til å gi undervisning for denne rettigheten overfor en FI 

som er kvalifisert i samsvar med punkt i),» 

b)  Første punktum i bokstav g) skal lyde: 

«g)  en EIR eller IR i den relevante luftfartøykategorien, forutsatt at FI har» 

c)  I bokstav g) nr. 3 skal punkt i) lyde: 

«i)  for flermotorsfly oppfylt kravene til et CRI-bevis for flermotorsfly,» 

d)  I bokstav h) skal nr. 2 lyde: 

«2)  for helikoptre, kravene fastsatt i FCL.910.TRI bokstav c) nr. 1 og forutsetningene for TRI(H)-

opplæringskurset fastsatt i FCL.915.TRI bokstav d) nr. 2,» 

32) I FCL.910.FI bokstav a) skal nr. 3) lyde: 

«3)  for klasse- og typerettigheter for enmotorsluftfartøyer med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy 

ytelse med én flyger, klasse- og gruppeutvidelser for ballonger og klasseutvidelser for seilfly,» 

33)  I FCL.915.FI skal bokstav e) lyde: 

«e)  når det gjelder en FI(S), ha fullført 100 timers flygetid og 200 starter som fartøysjef på seilfly. Når søkeren 

ønsker å gi flygeundervisning på TMG, skal vedkommende dessuten ha gjennomført 30 timers flygetid som 

fartøysjef på TMG og en ytterligere kompetansevurdering på en TMG i samsvar med FCL.935, med en FI 

som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i),» 

34)  I FCL.930.FI bokstav b) nr. 3) gjøres følgende endringer: 

a)  punkt v) skal lyde: 

«v)  når det gjelder en FI(B), minst tre timers flygeundervisning, herunder tre starter.» 

b)  Nr. 3 annet ledd skal lyde: 

«4)  Ved søknad om et FI-bevis i en annen luftfartøykategori skal flygere som innehar eller har innehatt et 

FI(A), (H) eller (As), godskrives med 55 timer mot kravet i bokstav b) nr. 2 i) eller med 18 timer mot 

kravene i bokstav b) nr. 2 ii).» 

35)  I FCL.905.TRI, etter de innledende ordene, skal bokstav a) lyde: 

«a)  forlengelse og fornyelse av en EIR eller IR, dersom TRI har en gyldig IR,»  
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36)  I FCL.905.CRI gjøres følgende endringer: 

a)  I FCL.905.CRI bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av en klasse- eller typerettighet for fly med én flyger, unntatt teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, når søkeren søker om særskilte rettigheter til å foreta 

flyginger med én flyger.» 

b)  Ny bokstav c) skal lyde: 

«c)  Søkere til et CRI-bevis for flermotorsfly som innehar et CRI-bevis for enmotorsfly, skal ha oppfylt 

kravene til et CRI-bevis fastsatt i FCL.915.CRI bokstav a) og kravene i FCL.930.CRI bokstav a) nr. 3 

og FCL.935.» 

37)  I FLC.905.IRI skal bokstav a) lyde: 

«a)  En IRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i forbindelse med utstedelse, forlengelse og fornyelse av 

en EIR eller en IR i den relevante luftfartøykategorien.» 

38)  I FCL.915.IRI bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  for søkere til en IRI(A) for flermotorsfly, oppfylle kravene i FCL.915.CRI bokstav a), FCL.930.CRI og 

FCL.935,» 

39)  I FCL.905.SFI bokstav d) skal nr. 2 lyde: 

«2)  MCC-opplæring, når SFI har særskilte rettigheter til å gi undervisning for helikoptre med flere flygere.» 

40)  I FCL.915.MCCI bokstav b) skal nr. 1 lyde: 

«1)  når det gjelder fly, luftskip og VTOL-fly, 1500 timers flygeerfaring som flyger på flyginger med flere 

flygere,» 

41)  FCL.940.MI skal lyde: 

 «FCL.940.MI MI-BEVISETS GYLDIGHET 

 MI-beviset er gyldig så lenge FI-, TRI- eller CRI-beviset er gyldig.» 

42)  I FCL.1015 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nye nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4)  en gjennomgåelse av behovet for å gjennomgå og anvende postene i nr. 3 ved utførelse av ferdighets-

prøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger for søkere som har en annen vedkommende 

myndighet enn den som utstedte kontrollantbeviset, og 

5)  anvisning om hvordan man ved behov kan få tilgang til disse nasjonale framgangsmåtene og kravene fra 

andre vedkommende myndigheter.» 

b)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  Innehavere av et kontrollantbevis skal ikke utføre ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller 

kompetansevurderinger for søkere som har en annen vedkommende myndighet enn den som utstedte 

kontrollantbeviset, med mindre de har gjennomgått de nyeste tilgjengelige opplysningene om de 

relevante nasjonale framgangsmåtene til søkerens vedkommende myndighet.» 

43)  I FCL.1030 bokstav b) nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt punkt iv) skal lyde: 

«iv)  en erklæring om at kontrollanten har gjennomgått og anvendt de nasjonale framgangsmåtene og 

kravene til søkerens vedkommende myndighet, dersom vedkommende myndighet som har ansvaret for 

søkerens sertifikat ikke er den samme som utstedte kontrollantbeviset.» 

b)  Nytt punkt v) skal lyde: 

«v)  en kopi av kontrollantbeviset som viser omfanget av vedkommendes særskilte rettigheter som 

kontrollant ved ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger, for søkere som har 

en annen vedkommende myndighet enn den som utstedte kontrollantbeviset.»  
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44)  I FCL.1005.FE gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nytt nr. 5 lyde: 

«5)  ferdighetskontroller for forelengelse og fornyelse av EIR-er, forutsatt at FE har gjennomført minst 1500 

timer som flyger i fly og oppfyller kravene i FCL.1010.IRE bokstav a) nr. 2.» 

b)  I bokstav d) skal nr. 3 lyde: 

«3)  ferdighetsprøver for utvidelse av de særskilte SPL- og LAPL(S)-rettighetene til TMG, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 300 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 50 

timers flygeundervisning på TMG. 

4)  ferdighetsprøver og -kontroller for rettigheter til skyflyging, forutsatt at kontrollanten har gjennomført 

minst 200 timers flygetid som flyger på seilfly eller motrodrevne seilfly, herunder minst fem timers 

flygeundervisning eller 25 undervisningsflyginger for rettigheten til skyflyging eller minst ti timers 

flygeundervisning for EIR eller IR(A).» 

45)  I FCL.1005.TRE bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av typerettigheter, EIR og IR,» 

46)  I FCL.1010TRE bokstav b) nr. 5 skal punkt ii) lyde: 

«ii)  inneha et CPL(H) eller ATPL(H).» 

47)  I FCL.1005.CRE bokstav b) skal nytt nr. 3 lyde: 

«3)  forlengelse og fornyelse av EIR-er, forutsatt at CRE har gjennomført minst 1500 timer som flyger i fly og 

som oppfyller kravene i FCL.1010.IRE bokstav a) nr. 2).» 

48)  FCL.1005.IRE skal lyde: 

 «FCL.1005.IRE IRE — Særskilte rettigheter 

 Innehavere av et IRE-bevis har særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver for utstedelse av samt 

ferdighetskontroller for forlengelse og fornyelse av EIR eller IR.» 

49)  I tillegg I til vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2.  Søkeren skal bestå teoriprøvene som definert i denne delen for følgende emner i den relevante 

luftfartøykategorien: 

021 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: Skrog og systemer, elektrisk utstyr, motoranlegg, 

nødutstyr, 

022 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: Instrumenter, 

032/034 — Ytelse for fly og helikoptre, etter hva som er relevant 

070 — Driftsprosedyrer 

080 — Flygeprinsipper 

b)  Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1.  En søker til en IR eller en EIR som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL i samme 

luftfartøykategori, får det godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– Menneskelig yteevne. 

– Meteorologi.» 

50)  I tillegg 3 til vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt E, under overskriften GENERELT, nr. 12, skal bokstav d) lyde: 

«d)  seks timers flygetid skal være gjennomført i et flermotorsfly, dersom et flermotorsfly benyttes i 

ferdighetsprøven.»  
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b)  I avsnitt K, under overskriften GENERELT, nr. 3 skal bokstav a) lyde: 

«a)  ha fullført 155 timers flygetid, herunder 50 timer som fartøysjef på helikoptre, hvorav 10 timer skal 

være navigasjonsflyging, Timer som fartøysjef i andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 155 

timene med flygetid som fastsatt i i avsnitt K nr. 11,» 

51)  I tillegg 5 til vedlegg I (del-FCL), under overskriften GENERELT, skal nr. 2 lyde: 

«2.  Godkjenning for et MPL-opplæringskurs skal bare gis til en ATO som er del av en kommersiell luft-

transportør som er sertifisert i samsvar med del-ORO, eller som har en særlig avtale med en slik transportør. 

Sertifikatet skal være begrenset til den bestemte transportøren inntil luftfartsselskapet har fullført 

omstillingskurset.» 

52)  I tillegg 6 til del-FCL gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  En søker til et modulbasert IR(A)-kurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A). En søker til en 

prosedyrebasert instrumentflygingsmodul, som ikke har et CPL(A), skal ha et bevis som bekrefter at 

den grunnleggende instrumentflygingsmodulen er gjennomført. 

 ATO skal sørge for at søkeren til et IR(A)-kurs for flermotorsfly som ikke har hatt noen klasse- eller 

typerettighet for et flermotorsfly, har fått den opplæringen for flermotorsfly som er angitt i 

kapittel H før vedkommende begynner flygeopplæringen for IR(A)-kurset.» 

ii)  Nr. 10.2 skal lyde: 

«10.2.  Innehaveren av en IR(H) kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7 eller 8 

over, redusert til ti timer.» 

b)  Nytt avsnitt Aa skal lyde: 

«Aa.IR(A) — Kompetansebasert, moduloppbygd flygeopplæringskurs 

GENERELT 

1.  Målet med det kompetansebaserte modulkurset for flygeopplæring er å gi PPL- eller CPL-innehavere 

opplæring for å oppnå instrumentrettigheten, idet det tas hensyn til tidligere undervisning i 

instrumentflyging samt erfaring. Kurset er utformet for å gi det kompetansenivået som er nødvendig for 

å kunne føre fly i henhold til IFR og under IMC. Kurset skal bestå av en kombinasjon av 

instrumentflygeundervisning gitt av en IRI(A) eller en FI(A) som innehar den særskilte rettigheten til å 

gi opplæring for IR og flygeundervisning innenfor en ATO. 

2.  En søker til et kompetansebasert IR(A)-modulkurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A). 

3.  Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Instrumentflygeundervisningen og 

ferdighetsprøven skal avsluttes innenfor gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene. 

4.  Kurset skal omfatte 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR(A), 

b)  instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

5.  Et godkjent kompetansebasert IR(A)-modulkurs skal omfatte minst 80 timers teoriundervisning. 

Teoriukurset kan inneholde datamaskinbasert opplæring og e-læringselementer. De minstekrav til 

klasseromsundervisning som kreves i henhold til ORA.ATO.305, må oppfylles.  
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FLYGEOPPLÆRING 

6.  Metoden for å oppnå en IR(A) etter dette modulbaserte kurset er kompetansebasert. Søkeren må 

imidlertid oppfylle minstekravene under. Tilleggsopplæring kan være nødvendig for å oppnå den 

kompetansen som kreves. 

a)  Et kompetansebasert IR(A)-modulkurs for enmotorfly skal omfatte minst 40 timers instrumenttid 

under opplæring, hvorav opptil ti timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 

25 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst fem timers instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS 

kan i stedet utføres i en FNPT I. 

i)  Når søkeren har 

A)  gjennomført instrumentflygeundervisning gitt av en IRI(A) eller en FI(A) som innehar den 

særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR, eller 

B)  gjennomført flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly, i henhold til en rettighet som gir 

de særskilte rettighetene til å fly i henhold til IFR og under IMC, 

kan høyst 30 av disse timene godskrives mot de ovennevnte 40 timene. 

ii)  Når søkeren har gjennomført annen instrumentflygetid under opplæring enn den som er angitt i 

bokstav a) punkt i), kan høyst 15 av disse timene godskrives mot kravet om 40 timer. 

iii)  Flygeopplæringen skal uansett omfatte minst ti timer instrumentflygetid under opplæring i et fly 

hos en ATO. 

iv)  Den samlede elevtiden med instrumentundervisning skal ikke være under 25 timer. 

b)  Et kompetansebasert IR(A)-modulkurs for flermotorsfly skal omfatte minst 45 timers instrumenttid 

under opplæring, hvorav opptil ti timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 

30 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst fem timers instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS 

kan i stedet utføres i en FNPT I. 

i)  Når søkeren har 

A)  gjennomført instrumentflygeundervisning gitt av en IRI(A) eller en FI(A) som innehar den 

særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR, eller 

B)  gjennomført flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly, i henhold til en rettighet som gir 

særskilte rettigheter til å fly i henhold til IFR og under IMC, 

kan høyst 35 av disse timene godskrives mot de ovennevnte 45 timene. 

ii)  Når søkeren har gjennomført annen instrumentflygetid under opplæring enn den som er angitt i 

bokstav b) punkt i), kan høyst 15 av disse timene godskrives mot kravet om 45 timer. 

iii)  Flygeopplæringen skal uansett omfatte minst ti timer instrumentflygetid under opplæring i et 

flermotorsfly hos en ATO. 

iv)  Den samlede elevtiden med instrumentundervisning skal ikke være under 25 timer, der minst 15 

av timene skal gjennomføres i et flermotorsfly. 

c)  For å fastslå antallet timer som skal godskrives, og for å fastsette opplæringsbehovene, skal søkeren 

gjennomføre en vurdering før opptak hos en ATO. 

d)  Gjennomført undervisning i instrumentflyging gitt av en IRI(A) eller FI(A) i samsvar med bokstav a) 

punkt i) eller bokstav b) punkt i) skal dokumenteres i en særlig opplæringsjournal og underskrives av 

instruktøren.  
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7.  Flygeundervisningen for det kompetansebaserte IR(A)-modulkurset skal omfatte 

a)  prosedyrer og manøvrer for grunnleggende instrumentflyging som minst omfatter 

i)  grunnleggende instrumentflyging uten ytre visuelle referanser, 

ii)  flyging rett fram, 

iii)  stigning, 

iv)  nedstigning, 

v)  svinger under flyging rett fram, stigning og nedstigning, 

vi)  instrumentmønster, 

vii)  krappe svinger, 

viii)  radionavigasjon, 

ix)  gjenoppretting fra unormale flygestillinger, 

x)  begrenset panel og 

xi)  gjenkjenning av og gjenoppretting fra begynnende og full steiling. 

b)  Prosedyrer før IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

lufttrafikktjenesten (ATS) for utarbeiding av en IFR-reiseplan. 

c)  Prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nøds-

situasjoner som minst skal omfatte 

i)  overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

ii)  standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

iii)  underveisprosedyrer i henhold til IFR, 

iv)  venteprosedyrer, 

v)  instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

vi)  prosedyrer for avbrutt innflyging og 

vii)  landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling. 

d)  Manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper. 

e)  Dersom det er påkrevd, bruk av et flermotorsfly i de ovennevnte øvelsene, herunder 

i)  flyging utelukkende med bruk av instrumenter med en simulert svikt i én motor, 

ii)  stans av motoren og omstart (ved sikker høyde med mindre det utføres i FFS eller FNPT II). 

8.  Søkere til et kompetansebasert IR(A)-modulkurs som innehar en del-FCL PPL eller CPL og en gyldig 

IR(A) utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan få 

godskrevet dette fullt ut mot kravene til opplæringskurs nevnt i nr. 4. For å få utstedt IR(A) skal søkeren 

a)  ha bestått ferdighetsprøven for IR(A) i samsvar med tillegg 7, 

b)  vise overfor kontrollanten under ferdighetsprøven at vedkommende har oppnådd tilstrekkelige 

teoretiske kunnskaper innenfor luftfartslovgivning, meteorologi og planlegging og gjennomføring av 

flyginger (IR) og 

c)  ha minst 50 timers flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly. 

VURDERING FØR OPPTAK 

9.  Omfanget og varigheten av vurderingen før opptak skal fastsettes av ATO på grunnlag av søkerens 

tidligere instrumenterfaring. 
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FLERMOTORSFLY 

10.  Innehaveren av en IR(A) for enmotorsfly som også har en klasse- eller typerettighet for flermotorsfly, og 

som ønsker å oppnå en IR(A) for flermotorsfly for første gang, skal gjennomføre et kurs hos en ATO 

som omfatter minst fem timers instrumentstid under opplæring i flermotorsfly, hvorav tre timer kan 

være i en FFS eller FNPT II, og skal bestå en ferdighetsprøve.» 

c)  I avsnitt B gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  En søker til et modulbasert IR(H)-kurs skal ha et PPL(H) eller et CPL(H) eller ATPL(H). Før 

instruksjonsfasen for luftfartøyet for IR(H)-kurset påbegynnes, skal søkeren ha en typerettighet for 

det helikopteret som brukes til IR(H)-ferdighetsprøven, eller ha fullført godkjent typerettighets-

opplæring for denne typen. Søkeren skal ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført 

med tilfredsstillende resultat dersom ferdighetsprøven skal utføres under forhold med flere flygere.» 

ii)  Nr. 9.2 skal lyde: 

«9.2.  Innehaveren av en IR(A) kan få antallet opplæringstimer som kreves, redusert til ti timer.» 

iii)  Nytt nr. 9.3 skal lyde: 

«9.3.  En PPL(H)-innehaver med rettighet til nattflyging med helikoper eller et CPL(H) kan få det 

samlede antallet instrumenttid under opplæring redusert med fem timer.» 

53)  I tillegg 9 til vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt B nr. 5 bokstav f) skal punkt i) lyde: 

«i)  kvalifikasjon for FFS eller FNPT II i samsvar med de relevante kravene i del-ARA og del-ORA.» 

b)  I avsnitt C gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 4 skal første punktum lyde: 

«4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og 

ytelsen til det helikopteret som brukes.» 

ii)  I nr. 10 skal punkt i) lyde: 

«i)  kvalifikasjon for FSTD i samsvar med de relevante kravene i del-ARA og del-ORA.» 

iii)  I avsnitt D nr. 8 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Kvalifikasjoner for opplæringsinnretninger for flysimulering i samsvar med de relevante kravene i 

del-ARA og del-ORA.» 

iv)  I avsnitt E nr. 8 skal første punktum og bokstav a) lyde: 

«8.  Opplæringsinnretninger for flysimulering skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom de 

utgjør en del av et typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for kurset: 

a)  Kvalifikasjoner for opplæringsinnretninger for flysimulering i samsvar med de relevante 

kravene i del-ARA og del-ORA.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A «Fly» nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b) framvise kunnskaper om de relevante delene av driftskravene og del-FCL,» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  oppfylle kravene angitt i følgende tabell: 

Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(A) > 1500 som PIC på 

fly med flere 

flygere 

Ingen ATPL(A) Ikke relevant (a) 

ATPL(A) > 1500 på fly med 

flere flygere 

Ingen Som i 

kolonne 4 rad 

c) 

Som i kolonne 

5 rad c) 

(b) 

ATPL(A) > 500 på fly med 

flere flygere 

Framvise kunnskaper 

om planlegging av 

flyging og ytelse som 

påkrevd i FCL.515 

ATPL(A), 

med typeret-

tighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne 

til å fungere 

som PIC som 

påkrevd i 

tillegg 9 til 

del-FCL 

(c) 

CPL/IR(A) 

og bestått 

en ICAO 

ATPL-

teoriprøve i 

medlems-

staten der 

sertifikatet 

er utstedt 

 i) Framvise 

kunnskaper om 

planlegging og 

gjennomføring av 

flyging som 

påkrevd i FCL.310 

og FCL.615 

bokstav b) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A 

bokstav c) 

CPL/IR(A) 

med ATPL-

teori 

godskrevet 

Ikke relevant (d) 

CPL/IR(A) > 500 på fly med 

flere flygere, eller i 

flyginger med flere 

flygere på fly med 

én flyger i 

kortdistansekategori 

CS-23 eller 

tilsvarende i 

samsvar med 

relevante krav i del-

CAT og del-ORO 

for kommersiell 

lufttransport 

i)  Bestå en eksamen 

for ATPL(A)-

kunnskap i 

medlemsstaten der 

sertifikatet er 

utstedt (*) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A 

bokstav c) 

CPL/IR(A) 

med ATPL-

teori 

godskrevet 

Ikke relevant (e) 

CPL/IR(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Framvise kunnskaper 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

for CPL/IR-nivå 

Som kolonne 

4 rad f) 

Innhente 

typerettighet 

til flyging 

med flere 

flygere i 

samsvar med 

del-FCL 

(g) 
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Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Rettighet til 

nattflyging, dersom 

relevant 

CPL(A), med 

type-/klasse-

rettighet 

begrenset til 

fly med én 

flyger 

 (h) 

CPL(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

i)  Rettighet til 

nattflyging, 

dersom relevant 

ii)  Framvise 

kunnskaper om 

gjennomføring og 

planlegging av 

flyging som 

påkrevd i FCL.310 

Som kolonne 

4 rad h) 

 (i) 

PPL/IR(A) ≥ 75 i samsvar med 

IFR 

 PPL/IR(A) 

(IR begrenset 

til PPL) 

Framvise 

kunnskaper 

om gjennom-

føring og 

planlegging 

av flyging 

som påkrevd i 

FCL.615 

bokstav b) 

(j) 

PPL(A) ≥ 70 på fly Demonstrere bruk av 

radionavigasjonsutstyr 

PPL(A)  k) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for et fly med flere flygere, må ikke ha bestått en ATPL(A)-

teorieksamen mens de fortsetter å fly den samme flytypen, men vil ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del-

FCL-sertifikat. Dersom de krever en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de overholde 

kolonne 3 rad e) punkt i) i tabellen ovenfor.» 

2)  I avsnitt B «Helikoptre» nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  framvise kunnskaper om de relevante delene av driftskravene og del-FCL,» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  oppfylle kravene angitt i følgende tabell: 

Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(H) 

gyldig 

IR(H) 

> 1000 som PIC på 

helikoptre med flere 

flygere 

Ingen ATPL(H) og 

IR 

Ikke relevant (a) 

ATPL(H) 

uten sær-

skilte 

IR(H)- 

rettigheter 

> 1000 som PIC på 

helikoptre med flere 

flygere 

Ingen ATPL(H)  (b) 
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Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(H) 

gyldig 

IR(H) 

> 1000 på helikoptre 

med flere flygere 

Ingen ATPL(H), og 

IR med 

typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne 

til å fungere 

som PIC som 

påkrevd i 

tillegg 9 til 

del-FCL 

(c) 

ATPL(H) 

uten 

særskilte 

IR(H)-

rettigheter 

> 1000 på helikoptre 

med flere flygere 

Ingen ATPL(H), 

typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne 

til å fungere 

som PIC som 

påkrevd i 

tillegg 9 til 

del-FCL 

(d) 

ATPL(H) 

gyldig 

IR(H) 

> 500 på helikoptre 

med flere flygere 

Framvise kunnskap 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.515 og FCL.615 

b) 

Som kolonne 

4 rad c) 

Som kolonne 

5 rad c) 

(e) 

ATPL(H) 

uten 

særskilte 

IR(H)-

rettigheter 

> 500 på helikoptre 

med flere flygere 

Som kolonne 3 rad e) Som kolonne 

4 rad d) 

Som kolonne 

5 rad d) 

(f) 

CPL/IR(H) 

og bestått 

en ICAO 

ATPL(H)-

teoriprøve i 

medlems-

staten der 

sertifikatet 

er utstedt 

 i)  Framvise 

kunnskap om 

planlegging av og 

ytelse under 

flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 og 

FCL.615 b) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.H 

bokstav b) 

CPL/IR(H) 

med 

ATPL(H)-

teori 

godskrevet, 

forutsatt at 

ICAO 

ATPL(H)-

teoriprøven 

vurderes å 

være på del-

FCL ATPL-

nivå 

Ikke relevant (g) 

CPL/IR(H) > 500 timer på 

helikoptre med flere 

flygere 

i)  Bestå en eksamen 

i del-FCL 

ATPL(H)-teori i 

medlemsstaten der 

sertifikatet er 

utstedt(*) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.H 

bokstav b) 

CPL/IR(H) 

med del-FCL 

ATPL(H)-

teori 

godskrevet 

Ikke relevant (h) 
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Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Ingen CPL/IR(H) 

med typeret-

tigheter 

begrenset til 

helikoptre 

med én flyger 

Oppnå 

typerettighet 

til flyging 

med flere 

flygere i 

samsvar med 

del-FCL 

(i) 

CPL/IR(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 og FCL.615 

b) 

Som kolonne 

4 rad i) 

(j) 

CPL(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Rettighet til 

nattflyging 

CPL(H) med 

typerettig-

heter 

begrenset til 

helikoptre 

med én flyger 

(k) 

CPL(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Rettighet til natt-

flyging, framvise 

kunnskaper om 

gjennomføring og 

planlegging av flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 

Som kolonne 

4 rad k) 

(l) 

CPL(H) 

uten 

rettighet til 

nattflyging 

> 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

 Som i 

kolonne 4 rad 

k) og 

begrenset til 

VFR-

dagflyging 

Oppnå 

typerettighet 

til flyging 

med flere 

flygere i 

samsvar med 

del-FCL og en 

nattflygings-

rettighet 

(m) 

CPL(H) 

uten 

rettighet til 

nattflyging 

< 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 

Som i 

kolonne 4 rad 

k) og 

begrenset til 

VFR-

dagflyging 

(n) 

PPL/IR(H) ≥ 75 i samsvar med 

IFR 

 PPL/IR(H) 

(IR begrenset 

til PPL) 

Framvise 

kunnskaper 

om gjennom-

føring og 

planlegging 

av flyging 

som påkrevd i 

FCL.615 

bokstav b) 

(o) 

PPL(H) ≥ 75 på helikoptre Demonstrere bruk av 

radionavigasjonsutstyr 

PPL(H)  (p) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for et helikopter med flere flygere, må ikke ha bestått en 

ATPL(H)-teorieksamen mens de fortsetter å fly den samme helikoptertypen, men vil ikke få godskrevet ATPL(H)-

teori for et del-FCL-sertifikat. Dersom de krever en annen typerettighet for et annet helikopter med flere flygere, 

skal de overholde kolonne 3 rad (h) punkt i) i tabellen ovenfor.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A «VALIDERING AV SERTIFIKATER» gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Et flygersertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-

konvensjonen, kan erklæres gyldig av vedkommende myndighet i en medlemsstat. 

 Flygerne skal sende søknad til vedkommende myndighet i den medlemsstaten der de har bosted eller er 

etablert. Dersom flygerne ikke er bosatt innenfor en medlemsstats territorium, skal de inngi søknad til 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten der operatøren de flyr for eller har til hensikt å fly for, har 

sitt hovedkontor, eller der luftfartøyet de flyr eller har til hensikt å fly, er registrert.» 

b)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) og c) skal lyde: 

«b)  vise at vedkommende har kjenneskap til de relevante delene av driftskravene og del-FCL, 

c)  framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055,» 

ii)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  når det gjelder fly, oppfylle kravene til erfaring angitt i tabellen nedenfor: 

Sertifikat Samlet antall flytimer Særskilte rettigheter  

(1) (2) (3)  

ATPL(A) > 1500 timer som PIC på 

fly med flere flygere 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

PIC 

(a) 

ATPL(A) eller 

CPL(A)/IR(*) 

> 1500 timer som 

fartøysjef eller styrmann 

på fly med flere flygere i 

samsvar med driftskrav 

Kommersiell lufttransport 

på fly med flere flygere 

som PIC 

(b) 

CPL(A)/IR > 1000 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport 

etter at IR er oppnådd 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

PIC 

(c) 

CPL(A)/IR > 1000 timer som PIC 

eller styrmann på fly med 

én flyger i samsvar med 

driftskrav 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

styrmann i samsvar med 

driftskravene 

(d) 

ATPL(A), CPL (A)/IR, 

CPL(A) 

> 700 timer i andre fly enn 

TMG, herunder 200 timer 

i den rollen som søknaden 

om godkjenning gjelder, 

hvorav 50 timer i den 

rollen i de siste tolv 

månedene 

Utøvelse av særskilte 

rettigheter i fly i annen 

flyging enn kommersiell 

lufttransport 

(e) 

CPL(A) > 1500 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport, 

herunder 500 timer i 

flyging med sjøfly 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

PIC 

(f) 

(*) CPL(A)/IR-innehavere på fly med flere flygere skal ha vist sine kunnskaper på ICAO ATPL(A)-nivå før 

godkjenning.» 
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c)  I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055,» 

ii)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  ha minst 100 timers erfaring fra instrumentflyging som PIC i den relevante luftfartøykategorien.» 

d)  I nr. 6 skal bokstav b) skal lyde: 

«b) er direkte eller indirekte ansatt av en flyprodusent.» 

2)  I del B «KONVERTERING AV SERTIFIKATER» skal nr. 1 lyde: 

«1.  Et PPL/BPL/SPL-sertifikat, et CPL- eller ATPL-sertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med 

kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan konverteres av vedkommende myndighet i en medlemsstat 

til del-FCL PPL/BPL/SPL med klasse- eller typerettighet for fly med én flyger.» 

 ______  
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«VEDLEGG IV 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel FLC avsnitt II, under overskriften ARA.FCL.205, skal bokstav b) lyde: 

«b)  Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle kontrollanter den har sertifisert. Listen skal inneholde 

kontrollantenes særskilte rettigheter, og skal offentliggjøres og ajourføres av vedkommende myndighet.» 

2)  I kapittel FLC avsnitt II skal overskriften ARA.FCL.210 lyde: 

 «ARA.FCL.210 Opplysninger til kontrollanter 

a)  Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om de nasjonale administrative framgangsmåtene, krav til 

vern av personopplysninger, erstatningsansvar, ulykkesforsikring og avgifter som gjelder innenfor den 

territorium, og som kontrollantene skal bruke når de utfører ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller 

vurderinger av kompetansen til en søker som har en annen vedkommende myndighet enn den som utstedte 

kontrollantens bevis. 

b)  For å gjøre det enklere å videreformidle og få innsyn i opplysningene som er mottatt fra vedkommende 

myndighet i henhold til bokstav a), skal Byrået offentliggjøre disse opplysningen i et format som Byrået 

fastsetter. 

c)  Vedkommende myndighet kan forsyne kontrollanter den har sertifisert og kontrollanter sertifisert av andre 

vedkommende myndigheter som utøver sine særskilte rettigheter på dens territorium, med sikkerhetskriterier 

som skal overholdes når det foretas ferdighetsprøver og ferdighetskontroller i et luftfartøy.» 

3)  I kapittel MED gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt I skal ARA.MED.130 lyde: 

«ARA.MED.130 Legeattestens format 

Legeattesten skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a)  Innhold 

1)  Stat der det er utstedt eller søkt om flygersertifikat (I) 

2)  Klasse legeattest (II) 

3)  Sertifikatnummer, som begynner med FNs landkode for staten der det er utstedt eller søkt om 

flygersertifikat, og etterfølges av en kode bestående av tall og/eller bokstaver med arabiske talltegn og 

latinske bokstaver (III) 

4)  Innehavers navn (IV) 

5)  Innehavers nasjonalitet (VI) 

6)  Innehavers fødselsdato (dd/mm/åååå) (XIV) 

7)  Innehavers underskrift (VII) 

8)  Begrensning(er) (XIII) 

9)  Legeattestens utløpsdato (IX) for: 

i)  Klasse 1 kommersielle flyginger med én flyger med passasjerer 

ii)  Klasse 1 andre kommersielle flyginger 

iii)  Klasse 2 

iv)  LAPL 

10)  Dato for legeundersøkelse 

11)  Dato for siste elektrokardiogram 

12)  Dato for siste audiogram 

13)  Utstedelsesdato og underskriften til flylegen eller den medisinsk sakkyndige som har utstedt 

sertifikatet. Allmennpraktiserende leger kan også føres i dette feltet dersom de etter nasjonal rett i 

medlemsstaten der sertifikatet er utstedt har kompetanse til å utstede legeattester. 

14)  Segl eller stempel (XI) 
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b)  Materiale: Med unntak av LAPL utstedt av en allmennpraktiserende lege skal papiret eller annet materiale 

som brukes, være av en slik art at eventuell endring eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. Enhver 

tilføyelse eller sletting i skjemaet skal være klart og tydelig godkjent av sertifikatutstedende myndighet. 

c)  Språk: Sertifikater skal utferdiges på nasjonalt/nasjonale språk og engelsk, og på andre språk som 

sertifikatutstedende myndighet anser som hensiktsmessig. 

d)  Alle datoer i legeattesten skal angis i formatet dd/mm/ååå.» 

b)  I avsnitt II, under overskriften ARA.MED.200 Flyleger, skal bokstav b) lyde: 

«b)  Når vedkommende myndighet har forvisset seg om at flylegen oppfyller gjeldende krav, skal den utstede, 

forlenge, fornye eller endre flylegesertifikatet for et tidsrom som ikke overstiger tre år, på skjemaet oppført 

i tillegg VII til denne delen.» 

4)  I tillegg II, «EASAs standardformat for kabinbesetningsattester», gjøres følgende endringer i avsnittet 

«Veiledning»: 

a)  Bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) Kabinbesetningsattesten skal inneholde alle felter som er angitt i EASA-skjema 142, i samsvar med felt  

1–12 som angitt og beskrevet nedenfor. 

b)  Størrelsen skal være enten 105 mm × 74 mm (en åttedels A4) eller 85 mm × 54 mm, og materialet som 

benyttes, skal være av en slik art at en eventuell endring eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. 

b)  Felt 8 skal lyde: 

«Felt 8: Opplysninger som identifiserer vedkommende myndighet i medlemsstaten der attesten utstedes, skal 

påføres med vedkommende myndighets fulle navn, postadresse og eventuelt offisielt segl, stempel eller logo.» 

c)  Første punktum i felt 9 skal lyde: 

 «Dersom det er vedkommende myndighet som utsteder attesten, skal ordene «vedkommende myndighet» og 

offisielt segl, stempel eller logo påføres.» 

5)  Tillegg V, SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC), skal lyde:   
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«Tillegg V til VEDLEGG VI DEL-ARA 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC) 

Den europeiske union(1) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSK SENTER 

REFERANSE: 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter 

[vedkommende myndighet] herved at 

[ORGANISASJONENS NAVN] 

[ORGANISASJONENS ADRESSE] 

er et flymedisinsk senter i henhold til del-ORA, med de særskilte rettighetene og innenfor de rammene som 

angis i vedlagte godkjenningsvilkår.  

VILKÅR: 

1 Dette sertifikatet er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i den godkjente 

organisasjonens håndbok. 

2 Dette sertifikatet forutsetter at framgangsmåtene angitt i organisasjonens dokumentasjon i henhold til 

del-ORA, er overholdt. 

3 Dette sertifikatet skal være gyldig dersom kravene i del-ORA er oppfylt, med mindre det er blitt 

tilbakelevert, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt.  

Utstedelsesdato:  ..............................................................Underskrift:  

 ________________  

(1)  «Den europeiske union» utgår for stater som ikke er medlem av EU EASA-skjema 146 utgave 1» 

6)  Innholdet i tillegg VI utgår og erstattes med følgende: 

 «(BLANK SIDE)» 

 ____________  


