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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1119 

frá 31. júlí 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar yfirlýst þjálfunarfyrirtæki (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 

almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) 

nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 6. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við kröfurnar, sem mælt er fyrir um í VII. viðauka (ORA-hluti) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1178/2011 (2) þurfa aðilar sem sjá um þjálfun flugmanna að koma á fót og viðhalda stjórnunarkerfi, þ.m.t. 

eftirlit með því að farið sé að tilskildum kröfum, sem og öryggisstjórnunarkerfi. Greina þarf frá heildarskipulagi, ferlum, 

verklagi og starfsemi þess á ítarlegan hátt (handbækur). 

2) Ákvæði VII. viðauka (ORA-hluti) mynda viðeigandi lagaramma um vottun fyrirtækja sem veita þjálfun í því skyni að 

veita atvinnuflugmannsskírteini. Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í honum, eru þó óþarflega íþyngjandi og ekki í 

samræmi við fyrirtæki sem einungis veita þjálfun í því skyni að veita flugmannsskírteini sem er ekki í atvinnuskyni og 

sértækar áritanir, réttindi og vottorð, með tilliti til þess kostnaðar sem stofnað er til, eðlis og umfangs starfseminnar og 

áhættu og ávinnings fyrir flugöryggi. Eins og tekið er fram í vegvísi Flugöryggisstofnunar Evrópu um almannaflug (3) 

ætti því að þróa einfaldara kerfi fyrir þessi fyrirtæki. 

3) Af þessum ástæðum ættu þessi fyrirtæki að uppfylla sértækar kröfur og ekki þurfa að uppfylla kröfu um 

fyrirframsamþykki lögbærs yfirvalds. Í staðinn ætti þeim að vera heimilt að lýsa því yfir við lögbæra yfirvaldið að þau 

uppfylli þær kröfur sem gilda um þau. 

4) Sértæku kröfurnar um slík yfirlýst þjálfunarfyrirtæki (DTO) ættu að fela í sér einfaldaðar öryggisreglur þannig að tekið 

sé bæði tillit til áhættulítils umhverfis þar sem flugmenn starfa ekki í ábataskyni og þeirrar nauðsynjar að lögbært 

yfirvald beiti viðeigandi eftirliti. Í öryggisskyni ætti einnig að kveða á um reglur um að leggja eigi þjálfunaráætlanir 

fyrir lögbært yfirvald, ásamt yfirlýsingu, skráningum, eftirlit með því að farið sé að tilskildum reglum, með því að nota 

árlega innri endurskoðun, og tilnefna fulltrúa yfirlýstra þjálfunarfyrirtækja sem bera ábyrgð á stefnumálum á sviði 

öryggis. 

5) Af sömu ástæðum ætti, þar að auki, að breyta reglum um eftirlit og framkvæmd lögbærra yfirvalda að því er varðar 

yfirlýst þjálfunarfyrirtæki, sem mælt er fyrir um í VI. viðauka (ARA-hluti) við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011, til að 

tryggja að þær séu hóflegar, nægilega sveigjanlegar, byggðar á áhættumiðaðri stefnu og í samræmi við sértæku 

kröfurnar um yfirlýst þjálfunarfyrirtæki. 

6) Einnig þykir rétt að breyta tilteknum öðrum ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar aðila sem sjá 

um þjálfun flugmanna, einkum til að veita nánari útskýringar, fella brott umbreytingarákvæði, sem eiga ekki lengur við, 

og breyta I. viðauka (FCL-hluti) við þá reglugerð þannig að hún vísi bæði til samþykktra og yfirlýstra 

þjálfunarfyrirtækja. 

7) Kveða ætti á um viðbótartíma til að innleiða ráðstafanir um þjálfun í að fyrirbyggja og bregðast við uppnámi. 

8) Í samræmi við 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008 lagði Flugöryggisstofnun Evrópu fyrir framkvæmda-

stjórnina drög að framkvæmdarreglum í áliti nr. 11/2016. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

65. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 204, 13.8.2018, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 315/2019 

frá 13. desember 2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011 frá 3. nóvember 2011 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða 

áhöfn í almenningsflugi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 311, 25.11.2011, bls. 1). 

(3) http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation 

2020/EES/5/49 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 er breytt sem hér segir: 

1) eftirfarandi skilgreiningar bætast við 2. gr.: 

 „14) „viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur (AMC)“: staðlar sem eru ekki bindandi, sem Flugöryggisstofnunin 

hefur samþykkt, til að sýna fram á aðferðir til að tryggja að kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdar-

reglna hennar séu uppfylltar, 

 15) „aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur (AltMoC)“: tillaga um valkost annan en núverandi viðurkennda aðferð til að 

uppfylla kröfur eða tillaga um nýja aðferð til að staðfesta samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og fram-

kvæmdarreglur hennar þar sem Flugöryggisstofnunin hefur ekki samþykkt neinar tilheyrandi viðurkenndar aðferðir 

til að uppfylla kröfurnar, 

 16) „samþykkt þjálfunarfyrirtæki (ATO)“: fyrirtæki sem hefur rétt til að annast þjálfun flugmanna á grundvelli 

samþykkis sem gefið er út í samræmi við fyrstu undirgrein 1. mgr. 10. gr. a, 

 17) „grunnþjálfunartæki fyrir blindflug (BITD)“: þjálfunartæki á jörðu niðri, notað við þjálfun flugmanna, sem líkir eftir 

starfsstöð flugnemans í tilteknum flokki flugvéla, sem getur verið útbúið mælaborðum í formi skjáa og 

fjaðurspenntum stýrisbúnaði og er þjálfunarvettvangur fyrir a.m.k. verklag við blindflug, 

 18) „vottunarforskriftir (CS)“: tæknistaðlar sem Flugöryggisstofnunin hefur samþykkt og þar sem tilgreindar eru aðferðir 

sem fyrirtæki eiga að nota við vottun, 

 19) „flugkennari (FI)“: kennari sem hefur réttindi til að veita þjálfun, í samræmi við J-kafla í I. viðauka (FCL-hluti), í 

loftfari, 

 20) „flughermisþjálfi (FSTD)“: búnaður til þjálfunar flugmanna sem er: 

a) ef um er að ræða flugvélar, flughermir með fullri hreyfingu (FFS), flugþjálfunartæki (FTD), flugleiðsöguþjálfi 

(FNPT) eða grunnþjálfunartæki fyrir blindflug (BITD), 

b) ef um er að ræða þyrlur, flughermir með fullri hreyfingu, flugþjálfunartæki eða flugleiðsöguþjálfi, 

 21) „viðurkenning flughermisþjálfa“: tæknileg geta flughermisþjálfa, eins og skilgreint er í vottunarforskriftunum, að því 

er varðar þann flughermisþjálfa sem um er að ræða, 

 22) „höfuðstöðvar“: aðalskrifstofa eða skráð skrifstofa fyrirtækis þar sem aðalfjármálastarfsemi og rekstrarstjórnun 

þeirrar starfsemi sem um getur í þessari reglugerð fer fram, 

 23) „handbók um viðurkenningarpróf (QTG)“: skjal sem er útbúið til að sýna fram á að afkastageta og stjórnunar-

eiginleikar flughermisþjálfa samsvari því loftfari, þeim flokki flugvélar eða tegundar þyrlu sem líkt er eftir, innan 

settra marka, og að allar viðeigandi kröfur hafi verið uppfylltar. Í handbókinni um viðurkenningarpróf er bæði að 

finna upplýsingar um loftfarið, flokk flugvélar eða tegund þyrlu og upplýsingar um flughermisþjálfann sem notaðar 

eru sem stuðningur við fullgildinguna, 

 24) „yfirlýst þjálfunarfyrirtæki (DTO)“: fyrirtæki sem hefur rétt til að veita flugmönnum þjálfun á grundvelli yfirlýsingar 

sem gerð er í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 10. gr. a, 

 25) „þjálfunaráætlun yfirlýsts þjálfunarfyrirtækis“: skjal sem yfirlýst þjálfunarfyrirtæki útbýr þar sem lýst er í 

smáatriðum þjálfunarnámskeiðinu sem það yfirlýsta þjálfunarfyrirtæki heldur.“ 

2) Ákvæðum 10. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Fyrirtæki skulu, í samræmi við 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008, hafa rétt til að annast þjálfun 

flugmanna sem taka þátt í starfrækslu loftfarsins, sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 216/2008, en þó einungis í þeim tilvikum þar sem lögbært yfirvald hefur gefið út samþykki þar sem staðfest er að 

fyrirtækin uppfylli nauðsynlegu kröfurnar sem settar eru fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2016/2008 og 

kröfurnar í VII. viðauka við þessa reglugerð.  
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Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, skulu 

fyrirtækin hafa rétt til að veita þjálfunina, sem um getur í DTO.GEN.110 við VIII. viðauka við þessa reglugerð, án slíks 

samþykkis, þegar þau hafa lagt fram yfirlýsingu hjá lögbæru yfirvaldi í samræmi við kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 

DTO.GEN.115 í þeim viðauka og þar sem lögbært yfirvald hefur samþykkt þjálfunaráætlunina, ef þess er krafist 

samkvæmt c-lið DTO.GEN.230 í þeim viðauka.“,  

b) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Þjálfunarfyrirtækjum, sem uppfylla JAR-kröfur, skal heimilt að veita þjálfun í tengslum við einkaflugmanns-

skírteini, samkvæmt FCL-hluta, fyrir tengdar áritanir sem fylgja skráningunni, og í tengslum við flugmannsskírteini 

fyrir létt loftför til 8. apríl 2019, án þess að þurfa að uppfylla ákvæði VII. og VIII. viðauka, að því tilskildu að þau hafi 

verið skráð fyrir 8. apríl 2015.“ 

3) Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í stað 2. mgr. a: 

„2a. Þrátt fyrir 1. mgr. geta aðildarríki ákveðið að beita ekki, fyrr en 8. apríl 2020: 

1) ákvæðum I. viðauka sem tengjast flugmannsskírteinum fyrir svifflugur og loftbelgi, 

2) ákvæðum VII. og VIII. viðauka að því er varðar þjálfunarfyrirtæki sem veitir aðeins flugþjálfun fyrir 

þjóðarskírteini, sem eru tæk, í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1178/2011, til umbreytingar í 

flugmannsskírteini samkvæmt FCL-hluta fyrir létt loftför, fyrir svifflugur eða fyrir loftbelgi, svifflugmannsskírteini 

samkvæmt FCL-hluta eða flugmannsskírteini fyrir loftbelgi samkvæmt FCL-hluta, 

3) ákvæðum B-kafla í I. viðauka.“, 

b) eftirfarandi ný 8. mgr. bætist við: 

„8. Þrátt fyrir 1. lið í FCL.315.A, skal annar málsliður a-liðar í FCL.410.A og c-liður í FCL.725.A í I. viðauka (FCL-

hluti) gilda frá 8. apríl 2019.“ 

4) Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.  

5) Ákvæðum VI. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

6) Ákvæðum VII. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

7) Ákvæði VIII. viðauka bætist við, eins og sett er fram í IV. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 31. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 (FCL-hluti) er breytt sem hér segir: 

 1) í FCL.010 falli skilgreiningin á „grunnþjálfunartæki fyrir blindflug“ brott. 

 2) Ákvæðum FCL.025 er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. og 3. liðar a-liðar komi eftirfarandi: 

 „2) Umsækjendur skulu aðeins taka próf í bóklegri þekkingu þegar þeir hafa lokið viðkomandi hlutum bóklegs 

námskeiðs með fullnægjandi árangri og þegar yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið eða samþykkta þjálfunarfyrirtækið, 

sem ber ábyrgð á þjálfun þeirra, mælir með því. 

 3) Meðmælin frá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki skulu gilda í 12 mánuði. Ef umsækjandinn hefur ekki 

þreytt próf í bóklegri þekkingu í a.m.k. einni námsgrein innan þessa gildistíma skal yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið 

eða samþykkta þjálfunarfyrirtækið ákvarða þörf á frekari þjálfun, byggt á þörfum umsækjandans.“, 

b) ákvæðum b-liðar er breytt sem hér segir: 

i. í stað fyrstu málsgreinar 3. liðar komi eftirfarandi: 

„3) Ef umsækjandi hefur ekki staðist eitt af prófunum í bóklegri þekkingu eftir fjórar tilraunir eða hefur ekki 

staðist öll prófin eftir annaðhvort sex prófsetur eða innan þess tímabils sem nefnt er í 2. lið skal 

umsækjandinn þreyta öll prófin á ný. 

Áður en umsækjandinn tekur prófin aftur í bóklegri þekkingu skal hann gangast undir frekari þjálfun hjá 

yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki. Umfang þeirrar þjálfunar sem þörf er á skal 

ákvarðast af yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki og skal sú ákvörðun byggjast á þörfum um-

sækjandans.“, 

ii. önnur málsgrein falli brott. 

 3) í stað FCL.115 komi eftirfarandi: 

„FCL.115 Flugmannsskírteini fyrir létt loftför — Þjálfunarnámskeið 

a) Umsækjendur um flugmannsskírteini fyrir létt loftför skulu ljúka þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu 

þjálfunarfyrirtæki. 

b) Námskeiðið skal fela í sér bóklegt og verklegt flugnám sem samsvarar réttindum sem veitt eru í tengslum við 

flugmannsskírteini fyrir létt loftför sem sótt er um. 

c) Heimilt er að ljúka bóklegu og verklegu flugnámi hjá öðru yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki eða samþykktu þjálfunar-

fyrirtæki en þar sem umsækjendur hófu þjálfun sína.“ 

 4) Eftirfarandi komi í stað b- og c-liðar FCL.110.A: 

„b) Sértækar kröfur vegna umsækjenda með skírteini svifflugmanns fyrir léttar svifflugur eða svifflugmannsskírteini 

sem í eru skráð viðbótarréttindi fyrir ferðavélsvifflugu. Umsækjendur um flugmannsskírteini fyrir léttar flugvélar, 

sem eru handhafar skírteinis svifflugmanns fyrir léttar svifflugur eða svifflugmannsskírteinis sem í eru skráð 

viðbótarréttindi fyrir ferðavélsvifflugu, skulu hafa lokið við a.m.k. 21 klukkustunda fartíma í ferðavélsvifflugu eftir 

að hafa fengið viðbótarréttindi skráð í skírteini sitt fyrir ferðavélsvifflugu og eftir að hafa farið að kröfum a-liðar í 

FCL.135.A um flugvélar. 

c) Viðurkenningar. Umsækjendum með fyrri reynslu sem flugstjórar má veita viðurkenningu til móts við kröfurnar í  

a-lið. 

Umfang viðurkenningar skal ákvarðast af yfirlýsta eða samþykkta þjálfunarfyrirtækinu þar sem flugmaðurinn gengst 

undir þjálfunarnámskeið á grundvelli inntökuflugprófs en má ekki undir nokkrum kringumstæðum: 

1) vera umfram heildarfartíma sem flugstjóri, 

2) vera umfram 50% af þeim tímafjölda sem gerð er krafa um í a-lið, 

3) taka til krafnanna í 2. lið a-liðar.“ 

 5) Í stað b-liðar í FCL.110.H komi eftirfarandi: 

„b) Viðurkenningar. Umsækjendum með fyrri reynslu sem flugstjórar má veita viðurkenningu til móts við kröfurnar í  

a-lið. 

Umfang viðurkenningar skal ákvarðast af yfirlýsta eða samþykkta þjálfunarfyrirtækinu þar sem flugmaðurinn gengst 

undir þjálfunarnámskeið á grundvelli inntökuflugprófs en má ekki undir nokkrum kringumstæðum: 

1) vera umfram heildarfartíma sem flugstjóri, 

2) vera umfram 50% af þeim tímafjölda sem gerð er krafa um í a-lið, 

3) taka til krafnanna í 2. lið a-liðar.“  
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 6) Í stað c-liðar í FCL.110.S komi eftirfarandi: 

„c) Viðurkenningar. Umsækjendum með fyrri reynslu sem flugstjórar má veita viðurkenningu til móts við kröfurnar í  

a-lið. 

Umfang viðurkenningar skal ákvarðast af yfirlýsta eða samþykkta þjálfunarfyrirtækinu þar sem flugmaðurinn gengst 

undir þjálfunarnámskeið á grundvelli inntökuflugprófs en má ekki undir nokkrum kringumstæðum: 

1) vera umfram heildarfartíma sem flugstjóri, 

2) vera umfram 50% af þeim tímafjölda sem gerð er krafa um í a-lið, 

3) taka til krafnanna í 2., 3. og 4. lið a-liðar.“ 

 7) Í stað inngangssetningarinnar í FCL.135.S komi eftirfarandi: 

„Flugmaður með skírteini sem veitir réttindi til að stjórna léttum svifflugum skal hljóta viðbótarréttindi til að stjórna 

ferðavélsvifflugum þegar hann hefur lokið a.m.k. eftirfarandi hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki:“. 

 8) Í stað b-liðar í FCL.110.B komi eftirfarandi: 

„b) Viðurkenningar. Umsækjendum með fyrri reynslu sem flugstjórar má veita viðurkenningu til móts við kröfurnar í  

a-lið. 

Umfang viðurkenningar skal ákvarðast af yfirlýsta eða samþykkta þjálfunarfyrirtækinu þar sem flugmaðurinn gengst 

undir þjálfunarnámskeið á grundvelli inntökuflugprófs en má ekki undir nokkrum kringumstæðum: 

1) vera umfram heildarfartíma sem flugstjóri á loftbelgjum, 

2) vera umfram 50% af þeim tímafjölda sem gerð er krafa um í a-lið, 

3) taka til krafnanna í 2. og 3. lið a-liðar.“ 

 9) Í stað inngangssetningarinnar í FCL.135.B komi eftirfarandi: 

„Réttindi sem fylgja flugmannsskírteini fyrir létta loftbelgi skulu takmarkast við þann flokk loftbelgja sem notaður var við 

færniprófið. Þessari takmörkun má aflétta þegar flugmaðurinn hefur lokið a.m.k. eftirfarandi í hinum flokknum hjá 

yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki:“. 

10) Í stað FCL.210 komi eftirfarandi: 

„FCL.210 Þjálfunarnámskeið  

a) Umsækjendur um flugmannsskírteini fyrir loftbelgi, svifflugmannsskírteini eða einkaflugmannsskírteini skulu ljúka 

þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki. 

b) Námskeiðið skal fela í sér bóklegt og verklegt flugnám sem samsvarar réttindum sem veitt eru í tengslum við 

flugmannsskírteini fyrir loftbelgi, svifflugmannsskírteini eða einkaflugmannsskírteini sem sótt er um. 

c) Heimilt er að ljúka bóklegu og verklegu flugnámi hjá öðru yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki eða samþykktu þjálfunar-

fyrirtæki en þar sem umsækjendur hófu þjálfun sína.“ 

11) Eftirfarandi komi í stað b- og c-liðar FCL.210.A: 

„b) Sértækar kröfur fyrir umsækjendur sem hafa flugmannsskírteini fyrir léttar flugvélar. Umsækjendur um einkaflug-

mannsskírteini fyrir flugvélar, sem eru handhafar flugmannsskírteinis fyrir léttar flugvélar, skulu hafa lokið a.m.k.  

15 klukkustunda fartíma í flugvélum eftir útgáfu flugmannsskírteinis fyrir léttar flugvélar, þar sem a.m.k.  

10 klukkustundir skulu samanstanda af flugkennslu sem fór fram á þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu 

þjálfunarfyrirtæki. Þetta þjálfunarnámskeið skal fela í sér a.m.k. 4 einflugstíma undir umsjón, þ.m.t. a.m.k.  

2 einflugstíma í landflugi, þar af a.m.k. eitt landflug sem er a.m.k. 270 km langt (150 sjómílur), þar sem stöðvunar-

lendingar eiga sér stað á tveimur flugvöllum öðrum en brottfararflugvelli. 

c) Sértækar kröfur vegna umsækjenda með skírteini svifflugmanns fyrir léttar svifflugur eða svifflugmannsskírteini 

með viðbótarréttindi fyrir ferðavélsvifflugu. Umsækjendur um einkaflugmannsskírteini fyrir flugvélar, sem hafa 

skírteini svifflugmanns fyrir léttar svifflugur eða svifflugmannsskírteini með viðbótarréttindi fyrir ferðavélsvifflugu, 

skulu hafa lokið: 

1) a.m.k. 24 klukkustunda fartíma í ferðavélsvifflugu eftir að hafa fengið viðbótarréttindi fyrir ferðavélsvifflugu 

skráð í skírteini sitt og 

2) a.m.k. 15 klukkustunda flugkennslu í flugvélum á þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunar-

fyrirtæki, þ.m.t. a.m.k. kröfurnar í 2. lið a-liðar.“  
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12) Í stað b-liðar í FCL.210.H komi eftirfarandi: 

„b) Sértækar kröfur fyrir umsækjanda sem er handhafi flugmannsskírteinis fyrir léttar þyrlur. Umsækjendur um 

einkaflugmannsskírteini fyrir þyrlur, sem hafa flugmannsskírteini fyrir léttar þyrlur, skulu ljúka þjálfunarnámskeiði 

hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki. Þetta þjálfunarnámskeið skal fela í sér a.m.k. fimm fartíma með 

kennara og a.m.k. eitt einflug í landflugi undir umsjón sem er a.m.k. 185 km langt (100 sjómílur), þar sem 

stöðvunarlendingar eiga sér stað á tveimur flugvöllum öðrum en brottfararflugvelli.“ 

13) Í stað a-liðar í FCL.725 komi eftirfarandi: 

„a) Þjálfunarnámskeið. Umsækjandi um flokks- eða tegundaráritun skal ljúka þjálfunarnámskeiði hjá samþykktu 

þjálfunarfyrirtæki. Umsækjanda um flokksáritun fyrir eins hreyfils flugvél með bulluhreyfli án mikillar afkastagetu, 

flokksáritun fyrir ferðavélsvifflugu eða tegundaráritun fyrir eins hreyfils þyrlur, sem um getur í c-lið 2. liðar a-liðar í 

DTO.GEN.110 í VIII. viðauka (DTO-hluti) er heimilt að ljúka þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki. 

Þjálfunarnámskeiðið fyrir tegundaráritun skal fela í sér hina skyldubundnu þjálfunarþætti fyrir viðeigandi tegund, 

eins og það er skilgreint í gögnum um örugga starfrækslu í samræmi við I. viðauka (21. hluti) við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012.“ 

14) Í stað b-liðar í FCL.740 komi eftirfarandi: 

„b) Endurnýjun. Ef flokks- eða tegundaráritun hefur runnið út skal umsækjandi grípa til eftirfarandi ráðstafana: 

1) standast hæfnipróf í samræmi við 9. viðbæti við þennan viðauka, 

2) áður en hann undirgengst hæfniprófið, sem um getur í 1. lið, fá upprifjunarþjálfun hjá samþykktu þjálfun-

arfyrirtæki þegar það er nauðsynlegt til að öðlast þá hæfni sem krafist er til að tryggja örugga starfrækslu 

viðeigandi flokks eða tegundar loftfars. Hins vegar getur umsækjandi lokið þjálfuninni: 

i. hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki þar sem útrunna áritunin var flokksáritun fyrir eins hreyfils 

flugvél með bulluhreyfli án mikillar afkastagetu, flokksáritun fyrir ferðavélsvifflugu eða tegundaráritun fyrir 

eins hreyfils þyrlur sem um getur í lið c-lið 2. liðar a-liðar í DTO.GEN.110 í VIII. viðauka (DTO-hluti), 

ii. hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki eða hjá kennara, ef áritunin rann út fyrir allt að þremur árum 

og áritunin var flokksáritun fyrir eins hreyfils flugvél með bulluhreyfli án mikillar afkastagetu eða 

flokksáritun fyrir ferðavélsvifflugu.“ 

15) Í stað inngangssetningarinnar í 2. lið b-liðar FCL.800 komi eftirfarandi: 

„2) þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki, þ.m.t.:“. 

16) Ákvæðum FCL.805 er breytt sem hér segir: 

a) í stað inngangsorðanna í 2. lið b-liðar komi eftirfarandi: 

„2) þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki, þ.m.t.:“. 

b) Í stað inngangsorðanna í 2. lið c-liðar komi eftirfarandi: 

„2) þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki, þ.m.t.:“. 

17) Ákvæðum FCL.810 er breytt sem hér segir: 

a) í stað inngangsorðanna í 1. lið a-liðar komi eftirfarandi: 

„1) Ef neyta á réttinda flugmannsskírteinis fyrir létt loftför, svifflugmannsskírteinis eða einkaflugmannsskírteinis 

fyrir flugvélar, ferðavélsvifflugur eða loftskip við sjónflugsskilyrði að nóttu til skulu umsækjendur hafa lokið 

þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki. Námskeiðið skal samanstanda af:“, 

b) Í stað inngangsorðanna í 2. lið b-liðar komi eftirfarandi: 

„2) lokið þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki. Námskeiðinu skal ljúka á innan við sex 

mánuðum og það samanstanda af:“. 

18) Í stað b-liðar í FCL.815 komi eftirfarandi: 

„b) Þjálfunarnámskeið. Umsækjendur um fjallaflugsáritun skulu hafa lokið, innan 24 mánaða tímabils, námskeiði í 

bóklegri þekkingu og flugþjálfun hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki. Efni námskeiðsins skal vera í 

samræmi við þau réttindi fyrir fjallaflugsáritun sem sótt er um.“ 

19) Í stað inngangssetningarinnar í 2. lið b-liðar FCL.830 komi eftirfarandi: 

„2) þjálfunarnámskeiði hjá yfirlýstu eða samþykktu þjálfunarfyrirtæki, þ.m.t.:“. 
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20) Í stað FCL.930 komi eftirfarandi: 

„FCL.930 Þjálfunarnámskeið 

a) Umsækjandi um kennaravottorð skal hafa lokið námskeiði í bóklegri þekkingu og flugkennslu hjá samþykktu 

þjálfunarfyrirtæki. Umsækjandi um kennaravottorð fyrir svifflugur eða loftbelgi má hafa lokið námskeiði í bóklegri 

þekkingu og flugkennslu hjá yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki. 

b) Til viðbótar við hina tilteknu þætti sem settir eru fram í þessum viðauka (FCL-hluti) fyrir hvern flokk kennara skal 

þjálfunarnámskeiðið fela í sér þættina sem krafist er í FCL.920.“ 

21) Í stað inngangssetningarinnar í a-lið FCL.910.FI komi eftirfarandi: 

„a) Réttindi flugkennara skulu takmarkast við það að veita flugkennslu undir umsjón flugkennara á sömu gerð loftfars 

og yfirlýst eða samþykkt þjálfunarfyrirtæki ákvarðar í þessum tilgangi, í eftirfarandi tilvikum:“. 

22) Í stað a-liðar í FCL.1015 komi eftirfarandi: 

„a) Umsækjandi um prófdómaravottorð skal fara á samræmingarnámskeið sem lögbært yfirvald eða samþykkt þjálfunar-

fyrirtæki heldur og sem lögbæra yfirvaldið samþykkir. Umsækjandi um prófdómaravottorð fyrir svifflugur eða 

loftbelgi getur farið á samræmingarnámskeið sem yfirlýst þjálfunarfyrirtæki heldur og sem lögbært yfirvald 

samþykkir.“ 

23) Í stað 2. liðar b-liðar í FCL.1025 komi eftirfarandi: 

„2) sótt, á síðasta ári gildistímans, upprifjunarnámskeið fyrir prófdómara sem lögbært yfirvald eða samþykkt þjálfunar-

fyrirtæki heldur og sem lögbært yfirvald samþykkir. Prófdómari með vottorð fyrir svifflugur eða loftbelgi má hafa, á 

síðasta ári gildistímans, sótt upprifjunarnámskeið fyrir prófdómara sem yfirlýst þjálfunarfyrirtæki heldur og lögbært 

yfirvald samþykkir.“ 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 (ARA-hluti) er breytt sem hér segir: 

1) ARA.GEN.105 falli brott.  

2) Í stað c-liðar ARA.GEN.200 komi eftirfarandi: 

„c) Lögbært yfirvald skal setja verklagsreglur til að taka þátt í gagnkvæmum skiptum á nauðsynlegum upplýsingum og 

aðstoð við önnur hlutaðeigandi lögbær yfirvöld, þ.m.t. upplýsingum um öll frávik sem koma upp og 

eftirfylgniaðgerðum til úrbóta, sem gripið er til í kjölfar slíkra frávika og framfylgdarráðstafana í tengslum við eftirlit 

með einstaklingum og fyrirtækjum sem starfa á yfirráðasvæði aðildarríkis en hafa vottun frá eða hafa gefið út 

yfirlýsingu til lögbærs yfirvalds í öðru aðildarríki eða Flugöryggisstofnunarinnar.“ 

3) Ákvæðum ARA.GEN.220 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 4. liðar a-liðar komi eftirfarandi: 

„4) vottunar- og yfirlýsingarferli sem og eftirlit með vottuðum og yfirlýstum fyrirtækjum,“, 

b) í stað b-liðar komi eftirfarandi: 

„b) Lögbæra yfirvaldið skal taka saman og viðhalda uppfærðri skrá yfir öll þau fyrirtækjavottorð, FSTD-viður-

kenningarvottorð og flugstarfaskírteini, vottorð og staðfestingar sem það hefur gefið út, DTO-yfirlýsingar sem 

það hefur móttekið og DTO-þjálfunaráætlanir sem það hefur sannreynt eða samþykkt til að farið sé að ákvæðum  

I. viðauka (FCL-hluti).“  

4) Í stað 2. liðar a-liðar ARA.GEN.300 komi eftirfarandi: 

„2) óslitið samræmi við þær kröfur sem gilda um handhafa skírteina, áritana og vottorða, fyrirtækin sem það hefur vottað, 

handhafa FSTD-viðurkenningarvottorðs og fyrirtækin sem það hefur móttekið yfirlýsingu frá,“.  

5) Eftirfarandi f-liður bætist við ARA.GEN.305: 

„f) Þrátt fyrir liði b, c og ca skal eftirlitsáætlun yfirlýstra þjálfunarfyrirtækja mótuð að teknu tilliti til sérstaks eðlis 

fyrirtækisins, þess hve flókin starfsemi þess er og niðurstaðna úr fyrri eftirlitsstarfsemi og skal áætlunin byggð á mati 

á þeirri áhættu sem tengist þeirri gerð þjálfunar sem veitt er. Eftirlitsstarfsemi skal taka til skoðana, þ.m.t. 

fyrirvaralausra skoðana og getur, ef lögbært yfirvald telur það nauðsynlegt, tekið til úttekta.“ 

6) Eftirfarandi d-liður bætist við ARA.GEN.330: 

„d) Þrátt fyrir a-, b- og c-lið, ef um er að ræða breytingar á upplýsingum sem er að finna í yfirlýsingum frá yfirlýstu 

þjálfunarfyrirtæki eða breytingar á þjálfunaráætlun sem notuð er af yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu og því hefur verið 

tilkynnt um í samræmi við DTO.GEN.116 í VIII. viðauka (DTO-hluti), skal lögbæra yfirvaldið fara að kröfunum í 

ARA.DTO.105 og ARA.DTO.110, eftir því sem við á.“ 

7) Ákvæðum ARA.GEN.350 er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi liður da bætist við: 

„da) Þrátt fyrir a- til d-lið gildir það um yfirlýst þjálfunarfyrirtæki, að ef lögbært yfirvald finnur gögn við eftirlits-

starfsemi sína eða á annan hátt, sem gefa til kynna að yfirlýst þjálfunarfyrirtæki fari ekki að grunnkröfunum, sem 

settar eru fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða að kröfunum í I. viðauka (FCL-hluti) og  

VIII. viðauka (DTO-hluti) við þessa reglugerð, skal lögbæra yfirvaldið: 

1) vekja máls á frávikinu, skrá það og gera fulltrúa yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins kunnugt um það með 

skriflegum hætti og ákvarða hæfilegan frest sem yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hefur til að grípa til þeirra 

ráðstafana sem tilteknar eru í DTO.GEN.150 í VIII. viðauka (DTO-hluti),  
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2) grípa til tafarlausra og viðeigandi aðgerða til að takmarka eða banna þá þjálfunarstarfsemi þar sem ekki er 

farið að tilskildum ákvæðum þar til yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hefur gripið til aðgerðanna til úrbóta, sem 

um getur í 1. lið, við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum: 

i. öryggisvandamál hefur verið auðkennt, 

ii. yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið grípur ekki til aðgerða til úrbóta í samræmi við DTO.GEN.150, 

3) takmarka, fella tímabundið úr gildi eða afturkalla samþykki fyrir þjálfunaráætluninni að því er varðar 

þjálfunaráætlanirnar sem um getur í c-lið DTO.GEN.230 í VIII. viðauka (DTO-hluti),  

4) grípa til frekari framfylgdarráðstafana sem nauðsynlegar eru til að binda enda á vanefndir þess að fara að 

tilskildum kröfum og, þar sem við á, ráða bót á afleiðingum þess að ekki sé farið að tilskildum kröfum.“,  

b) í stað e-liðar komi eftirfarandi: 

„e) Án þess að hafa áhrif á frekari framfylgdarráðstafanir, gildir það að ef yfirvald í aðildarríki, sem starfar í samræmi 

við d-lið ARA.GEN.300, uppgötvar að fyrirtæki, sem vottað er af lögbæru yfirvaldi annars aðildarríkis eða 

Flugöryggisstofnun eða sem fyrirtækið hefur gefið út yfirlýsingu til, fari ekki að grunnkröfunum í III. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða kröfunum í I. viðauka (FCL-hluti) og VIII. viðauka (DTO-hluti) við þessa 

reglugerð, skal það upplýsa viðkomandi lögbæra yfirvald um þessar vanefndir.“ 

8) Eftirfarandi DTO-kafla er bætt við á eftir MED-kafla: 

„DTO-kafli 

SÉRTÆKAR KRÖFUR VARÐANDI YFIRLÝST ÞJÁLFUNARFYRIRTÆKI 

ARA.DTO.100 Yfirlýsing til lögbærs yfirvalds 

a) Þegar lögbært yfirvald tekur á móti yfirlýsingu frá yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki skal það ganga úr skugga um að í yfirlýs-

ingunni komi fram allar þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt DTO.GEN.115 í VIII. viðauka (DTO-hluti) og 

staðfesta móttöku yfirlýsingarinnar, þ.m.t. úthlutun sérstaks DTO-tilvísunarnúmers til fulltrúa yfirlýsta þjálfunar-

fyrirtækisins. 

b) Ef yfirlýsingin inniheldur ekki tilskildar upplýsingar eða inniheldur upplýsingar, sem gefa til kynna að ekki sé farið að 

grunnkröfunum sem settar eru fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða kröfunum í I. viðauka (FCL-

hluti) og VIII. viðauka (DTO-hluti) við þessa reglugerð, skal lögbæra yfirvaldið starfa samkvæmt lið da í 

ARA.GEN.350. 

ARA.DTO.105 Breytingar á yfirlýsingum 

Þegar lögbæra yfirvaldið tekur á móti tilkynningu um breytingu á upplýsingum sem er að finna í yfirlýsingu frá yfirlýstu 

þjálfunarfyrirtæki, skal það starfa samkvæmt ARA.DTO.100. 

ARA.DTO.110 Sannprófun á því að þjálfunaráætlun uppfylli tilskilin ákvæði 

a) Þegar lögbæra yfirvaldið tekur á móti þjálfunaráætlun frá yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki og hvers konar breytingum á 

henni, sem það hefur fengið tilkynningu um í samræmi við c-lið DTO.GEN.115 í VIII. viðauka (DTO-hluti) eða tekur á 

móti umsókn um samþykki fyrir þjálfunaráætlun yfirlýsts þjálfunarfyrirtækis, sem lögð hefur verið fyrir það í samræmi 

við c-lið DTO.GEN.230 í þeim viðauka, skal það sannreyna hvort þessar þjálfunaráætlanir uppfylli kröfurnar í  

I. viðauka (FCL-hluti). 

b) Þegar lögbæra yfirvaldið hefur fullvissað sig um að þjálfunaráætlun yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins og allar síðari 

breytingar á henni samrýmist þessum kröfum, skal það upplýsa fulltrúa yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins um það skriflega 

eða, í því tilviki sem um getur í c-lið DTO.GEN.230 í VIII. viðauka (DTO-hluti), samþykkja þjálfunaráætlunina. Fyrir 

slíkt samþykki skal lögbæra yfirvaldið nota eyðublaðið sem er að finna í VIII. viðbæti við þennan viðauka (ARA-hluti). 

c) Hafi einhverjar kröfur ekki verið uppfylltar skal lögbæra yfirvaldið starfa í samræmi við lið da í ARA.GEN.350 eða, í 

því tilviki sem um getur í c-lið í DTO.GEN.230 í VIII. viðauka (DTO-hluti), hafna umsókninni um samþykki fyrir 

þjálfunaráætluninni.“ 
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9) Eftirfarandi VIII. viðbætir bætist við: 

„VIII. viðbætir við VI. viðauka (ARA-hluti) 

Samþykki fyrir þjálfunaráætlun 

fyrir yfirlýst þjálfunarfyrirtæki (DTO) 

Evrópusambandið (*) 

Lögbært yfirvald: 

Útgáfustjórnvald: 

Heiti yfirlýsts þjálfunarfyrirtækis: 

Tilvísunarnúmer yfirlýsts þjálfunarfyrirtækis: 

 

Samþykkt þjálfunaráætlun/þjálfunaráætlanir 

Samræmingarnámskeið prófdómara — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (**) 

Upprifjunarnámskeið prófdómara — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (**) 

Tilvísun í skjöl: Athugasemdir: 

Framangreint lögbært yfirvald hefur sannreynt framangreinda/framangreindar þjálfunaráætlun/þjálfunaráætlanir og telst/ 

teljast hún/þær uppfylla kröfur I. viðauka (FCL-hluti) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011. 

Útgáfudagur: 

Undirskrift: [lögbært yfirvald] 

(*) „Evrópusambandið“ falli brott fyrir ríki utan ESB. 

(**) Breyta skal, eftir því sem við á. 

EASA-eyðublað XXX, 1. útgáfa, bls. 1/1.“ 

 _____   
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III. VIÐAUKI 

Í stað inngangsorðanna í ORA.ATO.120 í VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 (ORA-hluti) komi eftirfarandi: 

„Eftirfarandi gögn skal geyma meðan á námskeiðinu stendur og í þrjú ár að þjálfun lokinni:“. 

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

„VIII. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI YFIRLÝST ÞJÁLFUNARFYRIRTÆKI (DTO) 

[DTO-HLUTI] 

DTO.GEN.100 Almennt 

Í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 10. gr. a, eru í þessum viðauka (DTO-hluti) settar fram þær kröfur sem gilda um 

fyrirtæki sem sjá um þjálfun flugmanna og veitir þá þjálfun sem um getur í DTO.GEN.110 á grundvelli yfirlýsingar sem gerð er 

í samræmi við DTO.GEN.115.  

DTO.GEN.105 Lögbært yfirvald 

Varðandi þennan viðauka (DTO-hluti) skal lögbært yfirvald, að því er varðar yfirlýst þjálfunarfyrirtæki, vera það yfirvald sem 

tilnefnt er af aðildarríki á því yfirráðasvæði sem yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hefur höfuðstöðvar sínar. 

DTO.GEN.110 Gildissvið þjálfunarinnar 

a) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal hafa rétt til að veita eftirfarandi þjálfun, að því tilskildu að það hafi lagt fram yfirlýsingu í 

samræmi við DTO.GEN.115: 

1) fyrir flugvélar: 

a) bóklega kennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir léttar flugvélar og einkaflugmannsskírteini fyrir flugvélar, 

b) flugkennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir léttar flugvélar og einkaflugmannsskírteini fyrir flugvélar, 

c) þjálfun fyrir flokksáritun fyrir eins hreyfils flugvélar með bulluhreyfli (á landi), eins hreyfils flugvélar með 

bulluhreyfli (á sjó) og ferðavélsvifflugur, 

d) þjálfun fyrir viðbótaráritanir: næturflug, listflug, fjallaflug, svifflug og flugtog á borðum, 

2) fyrir þyrlur: 

a) bóklega kennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir léttar þyrlur og einkaflugmannsskírteini fyrir þyrlur, 

b) flugkennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir léttar þyrlur og einkaflugmannsskírteini fyrir þyrlur, 

c) tegundaráritun fyrir eins hreyfils þyrlur þar sem skráður hámarkssætafjöldi fer ekki umfram fimm sæti, 

d) þjálfun fyrir næturflugsáritun, 

3) fyrir svifflugur: 

a) bóklega kennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir léttar svifflugur og svifflugmannsskírteini, 

b) flugkennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir léttar svifflugur og svifflugmannsskírteini, 

c) þjálfun fyrir viðbótarréttindi fyrir ferðavélsvifflugu í samræmi við FCL.135.S, 

d) þjálfun fyrir viðbótarflugtaksaðferðir í samræmi við FCL.130.S, 

e) þjálfun fyrir viðbótaráritanir: áritun fyrir listflug, flugtog á svifflugum og skýjaflug, 

f) þjálfun fyrir flugkennaraáritun á svifflugu (FI(S)), 

g) upprifjunarnámskeið fyrir flugkennara á svifflugu, 

4) fyrir loftbelgi: 

a) bóklega kennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir létta loftbelgi (LAPL(B)) og flugmannsskírteini fyrir loftbelgi (BPL), 

b) flugkennslu fyrir flugmannsskírteini fyrir létta loftbelgi (LAPL(B)) og flugmannsskírteini fyrir loftbelgi (BPL), 

c) þjálfun fyrir viðbótarréttindi fyrir flokk í samræmi við FCL.135.B,  
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d) þjálfun fyrir viðbótarréttindi fyrir flokk eða hóp í samræmi við FCL.225.B, 

e) þjálfun fyrir viðbótarréttindi fyrir flug í tjóðruðum loftbelg í samræmi við FCL.130.B, 

f) þjálfun fyrir næturflugsáritun, 

g) þjálfun fyrir flugkennaraáritun á loftbelg (FI(B)), 

h) upprifjunarnámskeið fyrir flugkennara á loftbelg. 

b) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal einnig hafa rétt til að halda prófdómaranámskeiðin, sem um getur í a-lið í FCL.1015 og  

2. lið b-liðar FCL.1025 í I. viðauka (FCL-hluti) fyrir flugprófdómara fyrir svifflugu (FE(S)), flugkennaraprófdómara fyrir 

svifflugu (FIE(S)), flugprófdómara fyrir loftbelg (FE(B)) og flugkennaraprófdómara fyrir loftbelg (FIE(B)), að því tilskildu 

að yfirlýst þjálfunarfyrirtæki hafi lagt fram yfirlýsingu í samræmi við DTO.GEN.115 og lögbært yfirvald hafi samþykkt 

þjálfunaráætlunina í samræmi við c-lið DTO.GEN.230. 

DTO.GEN.115 Yfirlýsing 

a) Ef fyrirtæki óskar eftir því að bjóða upp á þjálfunina, sem tilgreind er í DTO.GEN.110, skal það fyrst leggja yfirlýsingu 

fyrir lögbært yfirvald. Yfirlýsingin skal a.m.k. innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

1) heiti yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins, 

2) samskiptaupplýsingar höfuðstöðva yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins og, eftir atvikum, samskiptaupplýsingar flugvalla og 

starfrækslusvæðis yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins, 

3) nöfn og samskiptaupplýsingar eftirfarandi einstaklinga: 

i. fulltrúa yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins, 

ii. skólastjóra hjá yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu og  

iii. allra aðstoðarskólastjóra, ef þess er krafist skv. 1. lið b-liðar DTO.GEN.250, 

4) tegund þjálfunar, eins og tilgreint er í DTO.GEN.110, sem býðst á hverjum flugvelli og/eða starfrækslusvæði, 

5) skrá yfir öll loftför og flughermisþjálfa sem nota skal fyrir þjálfunina, ef við á, 

6) dagsetningu sem áætlað er að hefja þjálfun, 

7) yfirlýsingu sem staðfestir að yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hafi mótað öryggisstefnu og muni beita þeirri stefnu, í 

tengslum við þjálfunarstarfsemi sem yfirlýsingin tekur til, í samræmi við ii. lið 1. liðar a-liðar DTO.GEN.210,  

8) yfirlýsingu sem staðfestir að yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið uppfylli grunnkröfur og muni, í tengslum við þjálfunar-

starfsemina sem yfirlýsingin tekur til, halda áfram að uppfylla þær grunnkröfur sem settar eru fram í III. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 216/2008 og þær kröfur í I. viðauka (FCL-hluti) og VIII. viðauka (DTO-hluti) við þessa reglugerð. 

b) Yfirlýsingin og hvers konar breytingar á henni, skal gerð með því að nota eyðublaðið sem er að finna í 1. viðbæti. 

c) Auk yfirlýsingarinnar skal yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið leggja fyrir lögbæra yfirvaldið þjálfunaráætlun eða -áætlanir, sem 

það notar eða hyggst nota við þjálfunina, sem og umsókn sína um samþykki fyrir þjálfunaráætluninni eða -áætlunum, ef 

slíks samþykkis er krafist í samræmi við c-lið DTO.GEN.230.  

d) Þrátt fyrir ákvæði c-liðar er fyrirtæki sem hefur hlotið samþykki, sem gefið er út í samræmi við ATO-kafla í VII. viðauka 

(ORA-hluti), heimilt að leggja aðeins fram tilvísun í þjálfunarhandbókina eða -bækurnar sem samþykktar hafa verið, ásamt 

yfirlýsingunni. 

DTO.GEN.116 Tilkynning um breytingar og stöðvun þjálfunarstarfsemi 

Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal tilkynna lögbæra yfirvaldinu án ótilhlýðilegrar tafar um eftirfarandi: 

a) allar breytingar á upplýsingunum sem er að finna í yfirlýsingunni sem tilgreind er í a-lið DTO.GEN.115 og á þjálfunar-

áætluninni eða -áætlunum eða á samþykktu þjálfunarhandbókinni eða -handbókunum sem um getur í c-lið og d-lið 

DTO.GEN.115, 

b) stöðvun hluta eða allrar þjálfunarstarfseminnar sem yfirlýsingin tekur til.  
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DTO.GEN.135 Niðurfelling réttinda til að veita þjálfun 

Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal ekki lengur hafa rétt til að veita hluta af þjálfunarstarfseminni eða alla starfsemina sem tilgreind 

er í yfirlýsingu þess á grundvelli þeirrar yfirlýsingar, ef eitt af eftirfarandi á sér stað: 

a) yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hefur tilkynnt lögbæra yfirvaldinu um stöðvun hluta af þjálfunarstarfseminni eða allrar 

starfseminnar sem yfirlýsingin tekur til í samræmi við b-lið DTO.GEN.116, 

b) yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hefur ekki veitt þjálfun í meira en 36 mánuði samfellt.  

DTO.GEN.140 Aðgangur 

Í þeim tilgangi að ákvarða hvort yfirlýst þjálfunarfyrirtæki starfi í samræmi við yfirlýsingu sína, skal það veita öllum 

einstaklingum, sem hafa heimild lögbæra yfirvaldsins, aðgang, hvenær sem er, að allri aðstöðu, loftförum, skjölum, skýrslum, 

gögnum, verklagsreglum eða öðru efni sem viðkemur þjálfunarstarfsemi þess sem yfirlýsingin tekur til. 

DTO.GEN.150 Frávik 

Eftir að lögbæra yfirvaldið hefur gert yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu kunnugt um frávik, í samræmi við 1. lið liðar da í 

ARA.GEN.350, skal yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið gera eftirfarandi ráðstafanir innan þeirra tímamarka sem lögbæra yfirvaldið 

ákvarðar: 

a) greina frumorsök þess að ekki hefur verið farið að tilskildum kröfum, 

b) grípa til aðgerða til úrbóta sem nauðsynlegar eru til að binda enda á vanefndir þess að fara að tilskildum kröfum og, þar sem 

við á, ráða bót á afleiðingum þess að ekki sé farið að tilskildum kröfum, 

c) upplýsa lögbæra yfirvaldið um þær aðgerðir til úrbóta sem það hefur gripið til. 

DTO.GEN.155 Viðbrögð við öryggisvandamáli 

Sem viðbrögð við öryggisvandamáli skal yfirlýst þjálfunarfyrirtæki innleiða: 

a) öryggisráðstafanirnar sem lögbæra yfirvaldið hefur ákvarðað í samræmi við c-lið ARA.GEN.135, 

b) viðeigandi öryggisupplýsingar, sem Flugöryggisstofnunin hefur gefið út, þ.m.t. lofthæfifyrirmæli. 

DTO.GEN.210 Kröfur sem gerðar eru til starfsfólks 

a) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal tilnefna: 

1) fulltrúa sem skal bera ábyrgð á og hefur fullt umboð til að gera a.m.k. eftirfarandi: 

i. tryggja að yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið og starfsemi þessi uppfylli viðeigandi kröfur og yfirlýsingu sína, 

ii. þróa og marka öryggisstefnu, sem tryggir að starfsemi yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins sé framkvæmd á öruggan 

hátt, tryggja að yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið fylgi þeirri öryggisstefnu og gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að 

ná markmiðum þeirrar öryggisstefnu, 

iii. stuðla að öryggi innan yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins, 

iv. tryggja að nægileg úrræði séu fyrir hendi innan yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins svo hægt sé að framkvæma 

starfsemina, sem um getur í i., ii. og iii. lið, á skilvirkan hátt. 

2) skólastjóra sem skal bera ábyrgð á og hafa menntun og hæfi til að tryggja a.m.k. eftirfarandi: 

i. að þjálfunin, sem er veitt, uppfylli kröfurnar í I. viðauka (FCL-hluti) og ákvæði þjálfunaráætlunar yfirlýsta þjálfunar-

fyrirtækisins, 

ii. fullnægjandi samþættingu milli flugkennslu í loftfari eða flughermisþjálfa og kennslu í bóklegri þekkingu, 

iii. eftirlit með framförum nemenda, 

iv. í tilvikinu, sem um getur í b-lið DTO.GEN.250, eftirlit með aðstoðarskólastjóra eða aðstoðarskólastjórum. 

b) Yfirlýstu þjálfunarfyrirtæki er heimilt að tilnefna sama einstaklinginn í starf fulltrúa síns og skólastjóra.  
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c) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal ekki tilnefna einstakling sem fulltrúa sinn eða skólastjóra ef fram koma hlutlægar 

vísbendingar um að ekki sé hægt að treysta viðkomandi til að framkvæma þau verkefni sem talin eru upp í a-lið á þann hátt 

sem tryggir og eflir flugöryggi. Hafi einstaklingur sætt framfylgdarráðstöfun, sem gripið hefur verið til í samræmi við 

ARA.GEN.355 síðastliðin þrjú ár, telst það vera hlutlæg vísbending, nema einstaklingurinn geti sýnt fram á að niðurstaðan, 

sem hafði þessa ráðstöfun í för með sér, vegna eðlis hennar, umfangs eða áhrifa á flugöryggi, bendi til þess að viðkomandi 

sé ekki treystandi til að framkvæma þessi verkefni á viðeigandi hátt. 

d) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal tryggja að kennarar bóklegra greina hafi aðra hvora eftirfarandi menntun og hæfi:  

1) starfsreynslu í flugi á sviðum sem máli skipta fyrir þá þjálfun sem veitt er og hafa tekið námskeið í kennslutækni, 

2) reynslu af kennslu í bóklegum greinum og hafa viðeigandi fræðilegan bakgrunn í þeirri námsgrein sem þeir munu 

kenna. 

e) Flugkennarar og kennarar sem starfa í flughermisþjálfa skulu hafa menntun og hæfi sem gerð er krafa um í I. viðauka 

(FCL-hluti) fyrir þá tegund kennslu sem þeir annast. 

DTO.GEN.215 Kröfur um aðstöðu 

Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal hafa yfir að ráða aðstöðu svo það geti framkvæmt og stýrt allri starfsemi sinni í samræmi við 

grunnkröfurnar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 og kröfurnar í þessum viðauka (DTO-hluti). 

DTO.GEN.220 Skráahald 

a) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal geyma eftirfarandi gögn um einstaka nemendur meðan á þjálfunarnámskeiði stendur og í 

þrjú ár að lokinni síðustu þjálfunarlotu:  

1) upplýsingar um þjálfun á jörðu niðri, í flugi og í flugþjálfa, 

2) upplýsingar um framfarir hvers og eins, 

3) upplýsingar um skírteini og tengdar áritanir sem varða þá þjálfun sem veitt er, þ.m.t. þær dagsetningar þegar 

heilbrigðisvottorð eða áritanir falla úr gildi. 

b) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal halda skrá yfir árlegu innri endurskoðunina og ársskýrsluna um starfsemi, sem um getur í  

a- og b-lið í DTO.GEN.270, í þrjú ár frá þeim degi sem yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið tók þessi gögn saman. 

c) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal geyma þjálfunaráætlun sína í þrjú ár frá þeim degi sem það hélt síðasta þjálfunarnámskeið 

sitt í samræmi við þá áætlun. 

d) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal, í samræmi við gildandi lög um vernd persónuupplýsinga, varðveita skrárnar, sem um getur í 

a-lið, á þann hátt að vernd sé tryggð með viðeigandi verkfærum og samskiptareglum og grípa til viðeigandi ráðstafana til að 

takmarka aðgang að þessum skrám við einstaklinga sem hafa tilhlýðilega heimild til að hafa aðgang að þeim. 

DTO.GEN.230 Þjálfunaráætlun yfirlýsts þjálfunarfyrirtækis 

a) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal koma á fót þjálfunaráætlun fyrir hvert það þjálfunarnámskeið, sem tilgreint er í 

DTO.GEN.110, sem yfirlýst þjálfunarfyrirtæki heldur. 

b) Þjálfunaráætlanirnar skulu uppfylla kröfurnar í I. viðauka (FCL-hluti).  

c) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal einungis hafa rétt til að veita þjálfunina, sem um getur í b-lið DTO.GEN.110, þegar lögbært 

yfirvald hefur gefið út samþykki fyrir þjálfunaráætlun viðkomandi þjálfunarnámskeiðs og allar breytingar á áætluninni, eftir 

að umsókn hefur borist frá yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu, með samþykki sem staðfestir að þjálfunaráætlunin og allar 

breytingar á henni uppfylli kröfurnar í I. viðauka (FCL-hluti) í samræmi við ARA.DTO.110. Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal 

sækja um slíkt samþykki um leið og það leggur fram yfirlýsingu sína í samræmi við DTO.GEN.115. 

d) Ákvæði c-liðar skulu ekki gilda um fyrirtæki sem einnig er handhafi samþykkisins, sem gefið er út í samræmi við ATO-

kafla VII. viðauka (ORA-hluti), sem tekur til réttinda til að halda það þjálfunarnámskeið. 

DTO.GEN.240 Loftför sem notuð eru til þjálfunar og flughermisþjálfar 

a) Yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið skal hafa nægilega stóran flota af loftförum, sem notuð eru til þjálfunar, eða flughermisþjálfum 

sem hæfa þeim þjálfunarnámskeiðum sem það heldur. 

b) Yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið skal taka saman og halda uppfærða skrá yfir öll loftför sem notuð eru við þjálfunina sem það 

veitir, þ.m.t. skrásetningarmerki þeirra. 
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DTO.GEN.250 Flugvellir og starfrækslusvæði 

a) Þegar flugþjálfun er veitt í loftfari skal yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið aðeins nota flugvelli eða starfrækslusvæði, sem hafa 

viðeigandi aðstöðu og einkenni til að þjálfa viðeigandi flugbrögð, að teknu tilliti til þeirrar þjálfunar sem boðið er upp á og 

þess flokks og þeirrar tegundar loftfars sem notað er. 

b) Þegar yfirlýst þjálfunarfyrirtæki notar fleiri en einn flugvöll til að veita þjálfunina, sem tilgreind er í 1. og 2. lið a-liðar 

DTO.GEN.110, skal það: 

1) fyrir hvern þann flugvöll sem bætist við, tilgreina aðstoðarskólastjóra, sem skal bera ábyrgð á þeim verkefnum sem um 

getur í i. til iii. lið 2. liðar a-liðar DTO.GEN.210 á þeim flugvelli og 

2) tryggja að nægileg úrræði séu fyrir hendi til að tryggja örugga starfrækslu á öllum flugvöllum í samræmi við kröfurnar í 

þessum viðauka (DTO-hluti). 

DTO.GEN.260 Kennsla í bóklegum greinum 

a) Þegar yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið annast bóklega kennslu er því heimilt að kenna á tilteknum stað eða með því að nýta 

fjarnám. 

b) Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki skal vakta og skrá framvindu allra nemenda sem stunda bóklegt nám. 

DTO.GEN.270 Árleg innri endurskoðun og ársskýrsla um starfsemina 

Yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) framkvæma árlega innri endurskoðun á þeim verkefnum og ábyrgð sem tilgreind eru í DTO.GEN.210 og semja skýrslu um 

þá endurskoðun, 

b) semja ársskýrslu um starfsemina, 

c) leggja fyrir lögbært yfirvald skýrslu um árlegu innri endurskoðunina og ársskýrslu um starfsemina eigi síðar en þann dag 

sem lögbæra yfirvaldið ákvarðar. 

 _____   
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1. viðbætir við VIII. viðauka (DTO-hluti) 

YFIRLÝSING 

samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011 

☐ Upprunaleg yfirlýsing 

☐ Tilkynning um breytingar (1) – DTO-tilvísunarnúmer: 

1. Yfirlýst þjálfunarfyrirtæki (DTO) 

Heiti: 

2. Starfsstöð eða starfsstöðvar 

Samskiptaupplýsingar (heimilisfang, sími, tölvupóstur) höfuðstöðva yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins: 

3. Starfsfólk 

Nafn og samskiptaupplýsingar (heimilisfang, sími, tölvupóstur) fulltrúa yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins: 

Nafn og samskiptaupplýsingar (heimilisfang, sími, tölvupóstur) skólastjóra hjá yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu og, ef við á, 

eins eða fleiri aðstoðarskólastjóra hjá yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu: 

4. Gildissvið þjálfunar 

Skrá yfir alla þjálfun sem veitt er: 

Skrá yfir allar þjálfunaráætlanir, sem notaðar eru til að veita þjálfun, (skjöl eiga að fylgja þessari yfirlýsingu) eða, í 

tilvikinu sem um getur í d-lið DTO.GEN.230 í VIII. viðauka (DTO-hluti) við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011, tilvísun í 

allar samþykktar þjálfunarhandbækur sem notaðar eru til að veita þjálfunina: 

5. Loftför sem notuð eru til þjálfunar og flughermisþjálfar 

Skrá yfir loftför sem notuð eru við þjálfunina: 

Skrá yfir viðurkennda flughermisþjálfa sem notaðir eru við þjálfunina (þ.m.t. bókstafskóðar, eins og tilgreint er á viður-

kenningavottorðinu, ef við á):  

6. Flugvöllur eða flugvellir og starfrækslusvæði 

Samskiptaupplýsingar (heimilisfang, sími, tölvupóstur) allra flugvalla og starfrækslusvæða sem yfirlýsta þjálfunar-

fyrirtækið notar til að veita þjálfun: 

7. Dagsetning sem áætlað er að hefja þjálfun: 

8. Umsókn um samþykki fyrir samræmingarnámskeiði fyrir prófdómara og upprifjunarnámskeiði (ef við á) 

☐ Yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið sækir hér með um samþykki fyrir framangreindri þjálfunaráætlun eða þjálfunaráætlunum 

fyrir prófdómaranámskeið í tengslum við svifflugur eða loftbelgi í samræmi við b-lið DTO.GEN.110 og c-lið 

DTO.GEN.230 í VIII. viðauka (DTO-hluti) við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011. 

9. Yfirlýsingar 

Yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið hefur mótað öryggisstefnu, í samræmi við VIII. viðauka (DTO-hluti) við reglugerð (ESB)  

nr. 1178/2011, einkum í samræmi við ii. lið 1. liðar a-liðar DTO.GEN.210, og mun beita þeirri stefnu í tengslum við 

hvers konar þjálfunarstarfsemi sem yfirlýsingin tekur til. 

Yfirlýsta þjálfunarfyrirtækið uppfyllir grunnkröfur og mun, í tengslum við þjálfunarstarfsemina sem yfirlýsingin tekur 

til, halda áfram að uppfylla grunnkröfurnar, sem settar eru fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008, og 

kröfurnar í I. viðauka (FCL-hluti) og VIII. viðauka (DTO-hluti) við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011. 
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 Við staðfestum að allar upplýsingar, sem er að finna í þessari yfirlýsingu, þ.m.t. í viðaukum hennar (ef við á), séu 

tæmandi og réttar. 

Nafn, dagsetning og undirskrift fulltrúa yfirlýsta þjálfunarfyrirtækisins. 

Nafn, dagsetning og undirskrift skólastjóra hjá yfirlýsta þjálfunarfyrirtækinu. 

(1) Ef um er að ræða breytingar þarf aðeins að fylla út 1. lið og þá reiti sem innihalda breytingar.“ 

 


