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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1178/2011 

av 3. november 2011 

om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

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. 6, 

artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Målet med forordning (EF) nr. 216/2008 er å etablere og

opprettholde et høyt og ensartet sikkerhetsnivå i sivil

luftfart i Europa. Ved nevnte forordning fastsettes

midlene for å nå dette og andre mål på området

sikkerhet i sivil luftfart.

2) Flygere som deltar i drift av visse luftfartøyer og

opplæringsinnretninger for flysimulering, og personer

og organisasjoner som deltar i opplæring, prøving eller

kontroll av disse flygerne, skal oppfylle de relevante

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til

forordning (EF) nr. 216/2008. I samsvar med nevnte

forordning bør flygere samt personer og organisasjoner

som deltar i opplæringen av dem, sertifiseres når det er

fastslått at de oppfyller grunnleggende krav.

3) Tilsvarende bør flygere få utstedt en legeattest, og

flyleger med ansvar for å vurdere flygeres medisinske

skikkethet bør sertifiseres når det er fastslått at de

oppfyller de relevante grunnleggende kravene. I henhold

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 25.11.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

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

nr. 72 av 19.12.2013, s. 22. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

til forordning (EF) nr. 216/2008 kan imidlertid 

allmennpraktiserende leger fungere som flyleger under 

visse omstendigheter og dersom nasjonal lovgivning 

tillater det. 

4) Kabinbesetningsmedlemmer som deltar i drift av visse

luftfartøyer, skal oppfylle de relevante grunnleggende

kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF)

nr. 216/2008. I henhold til nevnte forordning bør

kabinbesetningsmedlemmene vurderes regelmessig for

medisinsk skikkethet for å sikre at de på en sikker måte

kan utføre sine sikkerhetsoppgaver. Oppfyllelsen av

dette kravet skal påvises ved relevant vurdering basert

på flymedisinsk beste praksis.

5) Ved forordning (EF) nr. 216/2008 er det fastsatt at

Kommisjonen skal vedta nødvendige gjennomførings-

regler for å fastsette vilkårene for sertifisering av flygere

og av personer som deltar i opplæringen, prøvingen eller

kontrollen av dem, for sertifisering av kabinbesetnings-

medlemmer og for vurdering av deres medisinske

skikkethet.

6) Kravene til og framgangsmåtene for konvertering av

nasjonale flygersertifikater og nasjonale flymaskinist-

sertifikater til flygersertifikater bør fastsettes for å sikre

at de kan utføre sin virksomhet i henhold til

harmoniserte vilkår; testflygingskvalifikasjoner bør også

konverteres i samsvar med denne forordning.

7) Det bør være mulig for medlemsstatene å godkjenne

sertifikater utstedt av tredjestater dersom det kan

garanteres et sikkerhetsnivå tilsvarende det som er angitt

i forordning (EF) nr. 216/2008. Det bør fastsettes vilkår

for godkjenning av sertifikater utstedt av tredjestater.
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8) For å sikre at opplæring som er påbegynt før denne

forordning får anvendelse, kan tas i betraktning for å få

flygersertifikat, bør det fastsettes vilkår for å anerkjenne

opplæring som allerede er fullført samt vilkår for å

anerkjenne militære sertifikater.

9) Det er nødvendig å gi luftfartsindustrien og

medlemsstatenes myndigheter tilstrekkelig tid til å

tilpasse seg de nye rammereglene, gi medlemsstatene tid

til å utstede særlige typer flygersertifikater og

legeattester som ikke omfattes av «JAR», og på visse

vilkår godkjenne gyldigheten av sertifikater og attester

som er utstedt, samt flymedisinske vurderinger som er

utført, før denne forordning får anvendelse.

10) Rådsdirektiv 91/670/EØF av 16. desember 1991 om

gjensidig godkjenning av personsertifikater for å utøve

funksjoner i sivil luftfart(1) oppheves i samsvar med

artikkel 69 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008. De

tiltakene som vedtas ved denne forordning, skal anses

som tilsvarende tiltak.

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

sikkerhetsnivå i sivil luftfart i Unionen bør

gjennomføringstiltakene gjenspeile det nåværende

utviklingstrinn i teknikken, herunder beste praksis, og

den vitenskapelige og tekniske utvikling innen

flygeropplæring og flygebesetningers flymedisinske

skikkethet. Det bør derfor tas hensyn til de tekniske

kravene og administrative framgangsmåtene som er

vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil

luftfart (ICAO) og de felles luftfartsmyndigheter (JAA)

fram til 30. juni 2009, samt til eksisterende lovgivning

som gjelder særlige nasjonale forhold.

12) Byrået utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og

framla dem som en uttalelse til Kommisjonen i samsvar

med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008.

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i

forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter nærmere regler for: 

1) de forskjellige rettighetene for flygersertifikater, vilkårene

for utstedelse, opprettholdelse, endring, begrensning,

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater,

sertifikatinnehaveres særskilte rettigheter og ansvar, vilkår

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 21. 

for konvertering av eksisterende nasjonale flygersertifikater 

og nasjonale flymaskinistsertifikater til flygersertifikater 

samt vilkår for godkjenning av flygersertifikater fra 

tredjestater, 

2) sertifisering av personer med ansvar for å drive

flygeopplæring eller flysimuleringsopplæring, eller for å

vurdere flygeres ferdigheter,

3) forskjellige legeattester for flygere, vilkårene for utstedelse,

opprettholdelse, endring, begrensning, midlertidig

oppheving eller tilbakekalling av legeattester, særskilte

rettigheter og ansvar for innehavere av legeattester samt

vilkår for konvertering av nasjonale legeattester til allment

anerkjente legeattester,

4) sertifiseringen av flyleger samt på hvilke vilkår

allmennpraktiserende leger kan fungere som flyleger,

5) den periodiske flymedisinske vurderingen av kabinbe-

setningsmedlemmer og kvalifikasjonene til de personene

som er ansvarlige for denne vurderingen.

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «del-FCL-sertifikat» et flygebesetningssertifikat som

oppfyller kravene i vedlegg I,

2) «JAR» felles luftfartskrav som er vedtatt av de felles

luftfartsmyndigheter og som fikk anvendelse fra

30. juni 2009,

3) «flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL – light

aircraft pilot licence)» fritidsflygersertifikatet nevnt i

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 216/2008,

4) «sertifikat som oppfyller JAR» flygersertifikat og

tilhørende rettigheter, beviser, tillatelser og/eller

kvalifikasjoner, som er utstedt eller anerkjent i samsvar

med nasjonal lovgivning som gjenspeiler JAR og

framgangsmåtene, av en medlemsstat som har gjennomført

relevante JAR og som er anbefalt for gjensidig

anerkjennelse i de felles luftfartsmyndigheters system for

slike JAR,

5) «sertifikat som ikke oppfyller JAR» flygersertifikat som er

utstedt eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar med

nasjonal lovgivning og som ikke er anbefalt for gjensidig

anerkjennelse med hensyn til relevante JAR,
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6) «godskriving» anerkjennelse av tidligere erfaring eller

kvalifikasjoner,

7) «rapport om godskriving» en rapport som ligger til grunn

for at tidligere erfaring eller kvalifikasjoner kan

anerkjennes,

8) «konverteringsrapport» en rapport som ligger til grunn for

at et sertifikat kan konverteres til et del-FCL-sertifikat,

9) «legeattest for flygere og sertifikat for flyleger, som

oppfyller JAR» sertifikat som er utstedt eller anerkjent i

samsvar med nasjonal lovgivning som gjenspeiler JAR og

framgangsmåtene, av en medlemsstat som har gjennomført

relevante JAR og som er anbefalt for gjensidig

anerkjennelse i de felles luftfartsmyndigheters system for

slike JAR,

10) «legeattest for flygere og sertifikat for flyleger, som ikke

oppfyller JAR» sertifikat som er utstedt eller anerkjent av

en medlemsstat i samsvar med nasjonal lovgivning og som

ikke er anbefalt for gjensidig anerkjennelse med hensyn til

relevante JAR.

Artikkel 3 

Utstedelse av flygersertifikat og legeattest 

Uten at det berører artikkel 7, 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 administrative framgangsmåtene fastsatt i vedlegg I og 

vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 4 

Eksisterende nasjonale flygersertifikater 

1. Sertifikater som oppfyller JAR, som en medlemsstat har

utstedt eller godkjent før 8. april 2012, skal anses å være utstedt 

i samsvar med denne forordning. Medlemsstatene skal senest 

innen 8. april 2017 erstatte disse sertifikatene med sertifikater 

som er i samsvar med det formatet som er fastsatt i del-ARA. 

2. Sertifikater som ikke oppfyller JAR, herunder eventuelle

tilhørende rettigheter, beviser, tillatelser og/eller 

kvalifikasjoner, som en medlemsstat har utstedt eller godkjent 

før denne forordning får anvendelse, skal konverteres til del-

FCL-sertifikater av den medlemsstaten som utstedte sertifikatet. 

3. Sertifikater som ikke oppfyller JAR, skal konverteres til

del-FCL-sertifikater og tilhørende rettigheter eller beviser i 

samsvar med: 

a) bestemmelsene i vedlegg II eller

b) de delene som er fastsatt i en konverteringsrapport.

4. Konverteringsrapporten skal:

a) utarbeides av den medlemsstaten som utstedte

flygersertifikatet, i samråd med Det europeiske

flysikkerhetsbyrå («Byrået»),

b) beskrive de nasjonale kravene som ligger til grunn for

utstedelsen av flygersertifikatene,

c) beskrive omfanget av de særskilte rettighetene som er tildelt

flygerne,

d) angi hvilke krav i vedlegg I som skal godskrives,

e) angi eventuelle begrensninger som skal oppføres i del-FCL-

sertifikatene, og eventuelle krav som flygeren skal oppfylle

for at disse begrensningene skal oppheves.

5. Konverteringsrapporten skal inneholde kopier av alle

dokumenter som er nødvendige for å dokumentere de 

opplysningene som er nevnt i bokstav a)–e) i nr. 4, herunder 

kopier av relevante nasjonale krav og framgangsmåter. Når 

medlemsstatene utarbeider konverteringsrapporten, skal de ha 

som mål at flygerne i den grad det er mulig skal kunne 

opprettholde det nåværende omfanget av sin virksomhet. 

6. Uten hensyn til nr. 1 og 3 skal innehavere av et bevis som

klasserrettighetsinstruktør eller -kontrollant som har særskilte 

rettigheter for teknisk kompliserte luftfartøyer med høy ytelse 

med én flyger, få disse særskilte rettighetene konvertert til et 

bevis som typerettighetsinstruktør eller -kontrollant for fly med 

én flyger. 

7. En medlemsstat kan gi en flygerelev tillatelse til å utøve

begrensede særskilte rettigheter uten tilsyn før vedkommende 

oppfyller alle nødvendige krav til utstedelse av et LAPL, på 

følgende vilkår: 

a) de særskilte rettighetene skal være begrenset til

medlemsstatens nasjonale territorium eller en del av det,

b) de særskilte rettighetene skal være begrenset til et avgrenset

geografisk område og til enmotorsfly med stempelmotor

med en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg, og skal

ikke omfatte persontransport,

c) disse tillatelsene skal utstedes på grunnlag av en individuell

sikkerhetsrisikovurdering utført av en instruktør etter en

konseptuell sikkerhetshetsrisikovurdering utført av

medlemsstaten,

d) medlemsstaten skal hvert tredje år framlegge periodiske

rapporter for Kommisjonen og Byrået.



Nr. 62/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

Artikkel 5 

Eksisterende nasjonale legeattester for flygere og 

sertifikater for flyleger 

1. Legeattester for flygere og sertifikater for flyleger, som

oppfyller JAR, som en medlemsstat har utstedt eller godkjent 

før denne forordning får anvendelse, skal anses å være utstedt i 

samsvar med denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal senest innen 8. april 2017 erstatte

legeattester for flygere og sertifikater for flyleger med attester 

og sertifikater som er i samsvar med det formatet som er fastsatt 

i del-ARA. 

3. Legeattester for flygere og sertifikater for flyleger, som

ikke oppfyller JAR, som en medlemsstat har utstedt før denne 

forordning får anvendelse, skal fortsatt være gyldige fram til 

datoen for neste forlengelse eller til 8. april 2017, etter hva som 

kommer først. 

4. Forlengelsen av attestene og sertifikatene som er nevnt i

nr. 1 og 2, skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg IV. 

Artikkel 6 

Konvertering av testflygingskvalifikasjoner 

1. Flygere som før denne forordning får anvendelse, utførte

testflyginger i kategori 1 og 2 som definert i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(1), eller som har gitt 

undervisning til testflygere, skal få sine kvalifikasjoner for 

testflyging konvertert til testflygingsrettigheter i samsvar med 

vedlegg I til denne forordning, og når det er relevant, til 

sertifikater for testflygingsinstruktører av den medlemsstaten 

som utstedte testflygingskvalifikasjonene. 

2. Denne konverteringen skal utføres i samsvar med de

delene som er fastsatt i en konverteringsrapport som oppfyller 

kravene i artikkel 4 nr. 4 og 5. 

Artikkel 7 

Eksisterende nasjonale flymaskinistsertifikater 

1. For å konvertere flymaskinistsertifikater som er utstedt i

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen til del-FCL-

sertifikater, skal innehaverne levere en søknad til 

medlemsstatene som utstedte sertifikatene. 

2. Flymaskinistsertifikater skal konverteres til del-FCL-

sertifikater i samsvar med en konverteringsrapport som 

oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 4 og 5. 

(1) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

3. Ved søknad om trafikkflygersertifikat (ATPL) for fly skal

bestemmelsene om godskriving i FCL.510.A bokstav c) nr. 2 i 

vedlegg I oppfylles. 

Artikkel 8 

Vilkår for godkjenning av sertifikater fra tredjestater 

1. Uten at det berører artikkel 12 i forordning (EF)

nr. 216/2008, og dersom det ikke er inngått avtaler mellom 

Unionen og en tredjestat om utstedelse av flygersertifikater, kan 

medlemsstatene godkjenne sertifikater fra tredjestater samt 

tilhørende legeattester som er utstedt av eller på vegne av 

tredjestater, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III til 

denne forordning. 

2. Søkere til del-FCL-sertifikater som allerede innehar minst

tilsvarende sertifikat, rettighet eller bevis utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen av en tredjestat, skal 

oppfylle alle kravene i vedlegg I til denne forordning, bortsett 

fra at kravene til kurslengde, antall leksjoner og særlige 

opplæringstimer kan reduseres. 

3. Den medlemsstaten som flygeren leverer sin søknad til,

skal bestemme hvor mye som skal godskrives på grunnlag av 

en anbefaling fra en godkjent utdanningsorganisasjon. 

4. Innehavere av et ATPL som er utstedt av eller på vegne av

en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-

konvensjonen, som oppfyller kravene til erfaring i forbindelse 

med utstedelse av et ATPL i den relevante luftfartøykategorien 

som fastsatt i kapittel F i vedlegg I til denne forordning, kan få 

godskrevet dette fullt ut når det gjelder kravene til 

gjennomføring av et opplæringskurs før teoriprøvene og 

ferdighetsprøven, forutsatt at sertifikatet fra tredjestaten 

inneholder en gyldig typerettighet for det luftfartøyet som skal 

brukes i ATPL-ferdighetsprøven. 

5. Typerettigheter for fly eller helikopter kan utstedes til

innehavere av del-FCL-sertifikater som oppfyller kravene til 

utstedelse av slike rettigheter som er fastsatt av en tredjestat. 

Slike rettigheter vil være begrenset til luftfartøyer som er 

registrert i denne tredjestaten. Denne begrensningen kan 

oppheves når flygeren oppfyller kravene i del C nr. 1 i 

vedlegg III. 

Artikkel 9 

Godskriving for opplæring som er påbegynt før denne 

forordning får anvendelse 

1. Når det gjelder utstedelse av del-FCL-sertifikater i

samsvar med vedlegg I, skal opplæring som er påbegynt før 

denne forordning får anvendelse i samsvar med de felles 

luftfartsmyndigheters krav og framgangsmåter, under 

regelverksbasert tilsyn av en medlemsstat som er anbefalt for 

gjensidig anerkjennelse i de felles luftfartsmyndigheters system 

for relevante JAR, godskrives fullt ut, forutsatt at opplæring og 

prøving er fullført innen 8. april 2016. 
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2. Opplæring som er påbegynt før denne forordning får

anvendelse i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

skal godskrives med sikte på utstedelse av del-FCL-sertifikater 

på grunnlag av en rapport om godskriving som er utarbeidet av 

medlemsstaten i samråd med byrået. 

3. Rapporten om godskriving skal beskrive opplæringens

omfang, angi hvilke krav i del-FCL-sertifikatene som skal 

godskrives, og når det er relevant, hvilke krav søkerne må 

oppfylle for å få utstedt del-FCL-sertifikater. Den skal 

inneholde kopier av alle dokumenter som er nødvendige for å 

dokumentere opplæringens omfang og de nasjonale reglene og 

framgangsmåtene som opplæringen ble påbegynt i samsvar 

med. 

Artikkel 10 

Godskriving for flygersertifikater som er oppnådd under 

militærtjeneste 

1. For at innehavere av militære flygebesetningssertifikater

skal kunne få utstedt del-FCL-sertifikater, skal de inngi en 

søknad til den medlemsstaten der de har tjenestegjort. 

2. Kunnskap, erfaring og ferdigheter som er oppnådd under

militærtjeneste, skal godskrives i forbindelse med de relevante 

kravene i vedlegg I i samsvar med de delene i en rapport om 

godskriving som er utarbeidet av medlemsstaten i samråd med 

Byrået. 

3. Rapporten om godskriving skal:

a) beskrive de nasjonale kravene som ligger til grunn for

utstedelsen av militære sertifikater, rettigheter, beviser,

tillatelser og/eller kvalifikasjoner,

b) beskrive omfanget av de særskilte rettighetene som er tildelt

flygerne,

c) angi hvilke krav i vedlegg I som skal godskrives,

d) angi eventuelle begrensninger som skal oppføres i del-FCL-

sertifikatene, og angi eventuelle krav som flygere skal

oppfylle for at disse begrensningene skal oppheves,

e) inneholde kopier av alle dokumenter som er nødvendige for

å dokumentere de opplysningene som er nevnt ovenfor,

herunder kopier av relevante nasjonale krav og

framgangsmåter.

Artikkel 11 

Kabinbesetningens medisinske skikkethet 

1. Kabinbesetningsmedlemmene som deltar i driften av

luftfartøyene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008, skal oppfylle de tekniske 

kravene og administrative framgangsmåtene som er fastsatt i 

vedlegg IV. 

2. Legeundersøkelser eller medisinske vurderinger av

kabinbesetningsmedlemmer som ble utført i samsvar med 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(1), og som fortsatt er gyldige 

på den datoen denne forordning får anvendelse, skal anses å 

være gyldige i samsvar med denne forordning inntil det første 

av følgende tidspunkter: 

a) utgangen av den gyldighetstiden som er fastsatt av

vedkommende myndighet i samsvar med forordning (EØF)

nr. 3922/91, eller

b) utgangen av gyldighetstiden fastsatt i MED.C.005 i

vedlegg IV.

Gyldighetstiden skal regnes fra datoen for den siste 

legeundersøkelsen eller medisinske vurderingen. 

Etter utgangen av gyldighetstiden skal alle etterfølgende 

flymedisinske vurderinger utføres i samsvar med vedlegg IV. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. april 2012. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å

ikke anvende følgende bestemmelser i vedlegg I fram til 

8. april 2015:

a) bestemmelsene om flygersertifikat for VTOL-luftfartøyer,

luftskip, ballonger og seilfly,

b) bestemmelsene i kapittel B,

c) bestemmelsene i FCL.800, FCL.805, FCL.815 og FCL.820,

d) for helikoptre, bestemmelsene i kapittel J avsnitt 8,

e) bestemmelsene i kapittel J avsnitt 10 og 11.

3. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å ikke

konvertere fly- og helikoptersertifikater de har utstedt som ikke 

oppfyller JAR, fram til 8. april 2014. 

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 
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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 2014. 

5. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å ikke

anvende bestemmelsene i kapittel B avsnitt 3 i vedlegg IV før 

8. april 2015.

6. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å

ikke anvende bestemmelsene i kapittel C i vedlegg IV før 

8. april 2014.

7. Når en medlemsstat gjør bruk av bestemmelsene i nr. 2–6,

skal den underrette Kommisjonen og Byrået. Denne 

underretningen skal beskrive grunnene til dette unntaket samt 

programmet for gjennomføring med planlagte tiltak og 

tilhørende tidsplan. 

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

Utferdiget i Brussel 3. november 2011. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

[DEL-FCL] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

FCL.001  Vedkommende myndighet 

I denne delen menes med vedkommende myndighet en myndighet som er utpekt av den medlemsstaten som en person 

inngir en søknad om utstedelse av flygersertifikater eller tilhørende rettigheter eller beviser til. 

FCL.005 Virkeområde 

Denne delen fastsetter kravene til utstedelse av flygersertifikater og tilhørende rettigheter og beviser samt vilkårene for 

deres gyldighet og bruk. 

FCL.010 Definisjoner 

I denne delen menes med: 

«akroflyging» en tilsiktet manøver som omfatter en brå endring i et luftfartøys flygestilling, en unormal 

flygestilling eller en unormal akselerasjon, som ikke er nødvendig for normal flyging eller ved undervisning i 

forbindelse med sertifikater eller andre rettigheter enn rettigheter for akroflyging, 

«fly» et motordrevet luftfartøy som er tyngre enn luft, med faste vinger, og som under flyging bæres oppe av 

luftens dynamiske reaksjon mot vingene, 

«fly som skal føres sammen med en styrmann» en type fly som skal føres sammen med en styrmann som angitt i 

flygehåndboken eller i godkjenningssertifikatet for luftfartsselskapet, 

«luftfartøy» alle maskiner som kan holdes oppe i atmosfæren ved andre reaksjoner fra luften enn reaksjoner av luft 

mot jordoverflaten, 

«flygerskjønn» en konsekvent bruk av god dømmekraft og velutviklede kunnskaper, ferdigheter og holdninger for 

å oppnå målene for flyging, 

«luftskip» et motordrevet luftfartøy som er lettere enn luft, unntatt varmluftsskip, som i denne delen omfattes av 

definisjonen av ballong, 

«ballong» et luftfartøy som er lettere enn luft, som ikke er motordrevet, og som holdes oppe ved bruk av enten 

gass eller varmluft generert av en luftbåren brenner. I denne delen anses også et varmluftskip, selv om det er 

motordrevet, som en ballong, 

«innretning for grunnleggende instrumentopplæring» (Basic Instrument Training Device – BITD) en bakkebasert

opplæringsinnretning som representerer en flygerelevs plass i en flyklasse. Den kan bruke skjermbaserte 

instrumentpaneler og fjærbelastede styreinnretninger, som utgjør en opplæringsplattform for minst de 

prosedyremessige aspektene ved instrumentflyging, 

«luftfartøykategori» en kategorisering av luftfartøyer i henhold til angitte grunnleggende egenskaper, for eksempel 

fly, VTOL-luftfartøy, helikopter, luftskip, seilfly, friballong, 

«flyklasse» en kategorisering av fly med én flyger som ikke krever en typerettighet, 

«ballongklasse» en kategorisering av ballonger ut fra de oppdriftsmetodene som brukes til å holde dem oppe, 

«kommersiell lufttransport» person-, gods- eller posttransport, mot vederlag eller leie, 

«kompetanse» en kombinasjon av ferdigheter, kunnskap og holdning som kreves for å utføre en oppgave i henhold 

til den foreskrevne standard, 

«kompetanseelement» en handling som utgjør en oppgave som har en utløsende hendelse og en avsluttende 

hendelse som klart avgrenser den, og et merkbart resultat, 

«kompetanseenhet» en separat funksjon som består av en rekke kompetanseelementer, 
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«styrmann» en flyger som ikke fungerer som fartøysjef på et luftfartøy der det kreves mer enn én flyger, bortsett 

fra en flyger som befinner seg om bord bare for å motta flygeundervisning til et sertifikat eller en rettighet, 

«navigasjonsflyging» flyging mellom et avgangssted og et ankomststed via en forhåndsplanlagt rute, ved bruk av 

standard navigasjonsmetoder, 

«avløsningsstyrmann» en flyger som avløser styrmannen fra vedkommendes plikter ved betjeningsinnretningene 

under flyging i marsjhøyde på flyginger med flere flygere over FL 200, 

«elevtid» flygetid eller instrumenttid på bakken, når en person får flygeundervisning fra en godkjent instruktør, 

«feil» en handling eller unnlatelse fra flygebesetningen som fører til avvik fra organisatoriske eller flygerelaterte 

formål eller forventninger, 

«feilhåndtering» den prosessen som omfatter sporing og håndtering av feil gjennom mottiltak som reduserer eller 

fjerner følgene av feil og reduserer sannsynligheten for feil eller uønskede situasjoner for luftfartøyer, 

«flysimulator» (FFS – Full Flight Simulator) en kopi i naturlig størrelse av førerkabinen i et luftfartøy av en 

bestemt type, modell og serie, herunder sammenkoblingen av alt utstyr og alle dataprogrammer som er nødvendige 

for å representere luftfartøyet på bakken og i luften, et visuelt system som gir et bilde av utsikten fra førerkabinen 

samt et system som simulerer de kreftene som påvirker luftfartøyet, 

«flygetid» 

for fly, turmotorseilfly og VTOL-luftfartøyer, den samlede tiden fra det øyeblikket et luftfartøy første gang setter 

seg i bevegelse for å lette, til det øyeblikket det til slutt stopper når flygingen er avsluttet, 

for helikoptre, den samlede tiden fra det øyeblikket helikopterets rotorblader begynner å dreie, til det øyeblikket 

helikopteret til slutt står stille når flygingen er avsluttet og rotorbladene har stoppet, 

for luftskip, den samlede tiden fra det øyeblikket et luftskip frigjøres fra masten for å starte, til det øyeblikket 

luftskipet til slutt stopper når flygingen er avsluttet og det fortøyes til masten, 

for seilfly, den samlede tiden fra det øyeblikket seilflyet settes i bevegelse for å lette, til det øyeblikket seilflyet til 

slutt stopper når flygingen er avsluttet, 

for ballonger, den samlede tiden fra det øyeblikket kurven letter fra bakken for å starte, til det øyeblikket den til 

slutt står stille når flygingen er avsluttet, 

«IFR-flygetid» (flygetid etter instrumentflygeregler) all flygetid når luftfartøyet føres i henhold til 

instrumentflygereglene, 

«flygeopplæringsinnretning» (FTD – Flight Training Device)» en kopi i naturlig størrelse av et bestemt luftfartøys

instrumenter, utstyr, paneler og betjeningsinnretninger i en åpen eller lukket førerkabin, herunder 

sammenkoblingen av utstyr og dataprogrammer som er nødvendige for å representere luftfartøyet på bakken og i 

luften, i den utstrekning systemene er installert i innretningen. Det kreves ikke et system som simulerer de kreftene 

som påvirker luftfartøyet eller et visuelt system, unntatt for FTD-nivå 2 og 3 for helikoptre, der det kreves visuelle 

systemer, 

«opplæringsinnretning for flyge- og flysikringsprosedyrer» (FNPT – Flight and Navigation Procedures Trainer) 

en opplæringsinnretning som representerer miljøet i en førerkabin, herunder sammenkoblingen av utstyr og 

dataprogrammer som er nødvendige for å representere en luftfartøytype eller -klasse under flyging, i den grad 

systemene ser ut til å fungere som i et luftfartøy, 

«ballonggruppe» en kategorisering av ballonger ut fra kammerets størrelse eller volum, 

«helikopter» et luftfartøy som er tyngre enn luft, som under flyging hovedsakelig holdes oppe av luftens virkning 

på én eller flere motordrevne rotorer på i hovedsak vertikale akser, 

«instrumentflygetid» den tiden en flyger kontrollerer et luftfartøy under flyging utelukkende ved hjelp av 

instrumenter, 

«instrumenttid på bakken» den tiden en flyger får undervisning i simulert instrumentflyging i en 

opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD), 
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«instrumenttid» instrumentflygetid eller instrumenttid på bakken, 

«flyging med flere flygere» 

for fly, en flyging som krever minst to flygere i et besetningssamarbeid på fly med enten flere flygere eller én 

flyger, 

for helikoptre, en flyging som krever minst to flygere i et besetningssamarbeid på helikoptre med flere flygere, 

«besetningssamarbeid» (MCC – Multi-crew cooperation) en situasjon der flybesetningen fungerer som en 

samarbeidsgruppe ledet av fartøysjefen, 

«luftfartøy med flere flygere» 

for fly, fly som er sertifisert for flyging med en minstebesetning på minst to flygere, 

for helikoptre, luftskip og VTOL-luftfartøyer, den typen luftfartøyer som skal føres sammen med en styrmann som 

angitt i flygehåndboken eller i godkjenningssertifikatet for luftfartsselskapet eller tilsvarende dokument, 

«natt» tidsrommet mellom slutten av kveldens alminnelige tussmørke og til morgenens alminnelige tussmørke 

begynner, eller et annet slikt tidsrom mellom solnedgang og soloppgang som fastsatt av vedkommende myndighet, 

som definert av medlemsstaten, 

«andre opplæringsinnretninger» (OTD – Other training devices) andre opplæringshjelpemidler enn flysimulatorer, 

flygeopplæringsinnretninger eller opplæringsinnretninger for flyge- og flysikringsprosedyrer som gir muligheter til 

opplæring når det ikke er nødvendig med et komplett førerkabinmiljø, 

«ytelseskriterier» en enkel, vurderingsmessig erklæring om det påkrevde resultatet av kompetanseelementet og en 

beskrivelse av kriteriene som brukes til å bedømme om det påkrevde ytelsesnivået er oppnådd, 

«fartøysjef» (PIC – Pilot-in-command) flygeren som er utpekt som ansvarlig for å føre fartøyet og for sikker 

gjennomføring av flygingen 

«fartøysjef under tilsyn» (PICUS – Pilot-in-command under supervision) en styrmann som under fartøysjefens 

tilsyn utfører pliktene og funksjonene til en fartøysjef, 

«VTOL-luftfartøy» et luftfartøy hvis vertikale løft og framdrift/løft under flyging skapes av rotorer med variabel 

geometri eller motorer/framdriftsinnretninger som er festet på eller bygd inn i flyskroget eller vingene, 

«motordrevet seilfly» et luftfartøy utstyrt med én eller flere motorer og som når motorene ikke er i gang, har 

egenskaper som et seilfly, 

«privatflyger» en flyger som er innehaver av et sertifikat som ikke tillater at flygeren fører et luftfartøy mot 

vederlag, med unntak for undervisning eller prøver, som fastsatt i denne delen, 

«ferdighetskontroll» demonstrasjon av ferdigheter for å forlenge eller fornye rettigheter, herunder en slik muntlig 

prøve som kan være påkrevd, 

«fornyelse» (av f.eks. en rettighet eller et bevis) det administrative tiltaket som treffes etter at en rettighet eller et 

bevis har utløpt, med sikte på å fornye de særskilte rettighetene knyttet til rettigheten eller beviset i en ytterligere 

angitt periode forutsatt at de angitte kravene er oppfylt, 

«forlengelse» (av f.eks. en rettighet eller et bevis) det administrative tiltaket som treffes i gyldighetstiden for en 

rettighet eller et bevis som gir innehaveren rett til fortsatt å utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til 

rettigheten eller beviset i en ytterligere angitt periode, forutsatt at de angitte kravene er oppfylt, 

«rutesektor» en flyging som omfatter start, avgang, flyging i marsjhøyde i minst 15 minutter, ankomst, innflyging 

og landing, 

«seilfly» et luftfartøy som er tyngre enn luft, og som under flyging holdes oppe av en oppdrift skapt av luftens 

dynamiske reaksjon mot faste løfteflater, og som flyr fritt uavhengig av en motor, 

«luftfartøy med én flyger» et luftfartøy som er sertifisert for flyging med én flyger.  
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«ferdighetsprøve» demonstrasjon av ferdigheter for utstedelse av et sertifikat eller en rettighet, herunder en slik 

muntlig prøve som kan være påkrevd, 

«soloflygetid» flygetid når en flygerelev er den eneste som er om bord i et luftfartøy, 

«elev som fartøysjef» (SPIC) en flygerelev som fungerer som fartøysjef på en flyging med en instruktør, der 

instruktøren bare observerer flygerleven og ikke påvirker eller kontrollerer flygingen, 

«trussel» hendelser eller feil som ligger utenfor flygebesetningens kontroll, som øker flygingens kompleksitet og 

som må håndteres for at sikkerhetsmarginene skal opprettholdes, 

«trusselhåndtering» den prosessen som omfatter sporing og håndtering av trusler gjennom mottiltak som reduserer 

eller fjerner følgene av trusler og reduserer sannsynligheten for feil eller uønskede situasjoner for luftfartøyer. 

«turmotorseilfly» (TMG) en egen klasse motordrevne seilfly som er utstyrt med en integrert, ikke-innfellbar motor 

og en ikke-innfellbar propell. Det skal kunne starte og stige ved egen kraft i samsvar med flygehåndboken. 

«luftfartøytype» en kategorisering av luftfartøyer som krever en typerettighet som fastsatt i opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, og som omfatter alle luftfartøyer av samme grunnleggende 

konstruksjon, herunder alle endringer av dem, med unntak av dem som medfører en endring i håndterings- eller 

flygeegenskaper. 

FCL.015 Søknad om og utstedelse av sertifikater, rettigheter og beviser 

a)  Søknad om utstedelse, forlengelse eller fornyelse av flygersertifikater og tilhørende rettigheter og beviser skal 

sendes til vedkommende myndighet i en form og på en måte som er fastsatt av denne myndigheten. Søknaden skal 

ledsages av dokumentasjon på at søkeren oppfyller kravene til utstedelse, forlengelse eller fornyelse av sertifikatet 

eller beviset samt tilhørende rettigheter eller påtegninger som fastsatt i denne delen og i del-MED. 

b)  Eventuelle begrensninger eller utvidelser av de særskilte rettighetene som et sertifikat, en rettighet eller et bevis gir, 

skal være påtegnet sertifikatet eller beviset av vedkommende myndighet. 

c)  En person skal ikke på noe tidspunkt inneha mer enn ett sertifikat per luftfartøykategori som er utstedt i samsvar 

med denne delen. 

d)  En søknad om utstedelse av et sertifikat for en annen luftfartøykategori, eller om utstedelse av ytterligere rettigheter 

eller beviser, samt endring, forlengelse eller fornyelse av disse sertifikatene, rettighetene eller bevisene, skal inngis 

til vedkommende myndighet som opprinnelig utstedte flygersertifikatet, bortsett fra når flygeren har anmodet om 

endring av vedkommende myndighet og om overføring av sertifikatet og legeattesten til denne myndigheten. 

FCL.020 Flygerelev 

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

Før den første soloflygingen skal flygereleven: 

når det gjelder fly, helikoptre og luftskip, være minst 16 år, 

når det gjelder seilfly og ballonger, være minst 14 år. 

FCL.025 Teoriprøve for utstedelse av sertifikat 

a) Søkerens ansvar 

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

ansvarsområde. 

2)  Søkere skal bare ta en prøve dersom det anbefales av den godkjente opplæringsorganisasjonen (ATO) som har 

ansvar for deres opplæring, når de har gjennomført de relevante teoridelene av opplæringskurset med et 

tilfredsstillende resultat. 

3)  Anbefalingen fra en ATO skal være gyldig i tolv måneder. Dersom søkeren ikke har tatt minst én teoriprøve i 

denne gyldighetstiden, skal behovet for ytterligere opplæring vurderes av ATO på grunnlag av søkerens behov.  
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b) Krav for å bestå 

1)  Bestått på en prøveoppgave skal gis til en søker som oppnår minst 75 % av de poengene som er tildelt denne 

oppgaven. Det gis ingen straffepoeng. 

2)  Med mindre annet er fastsatt i denne delen, har en søker fullført den påkrevde teoriprøven for et relevant 

flygersertifikat eller rettighet når vedkommende har bestått alle de påkrevde prøveoppgavene innen 18 måneder 

fra utgangen av den kalendermåneden da søkeren første gang forsøkte seg på en prøve. 

3)  Dersom en søker ikke har bestått én av prøveoppgavene 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 prøvene igjen, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en ATO. Den påkrevde 

opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av opplæringsorganisasjonen, på grunnlag av søkerens behov. 

c) Gyldighetstid 

1)  Bestått teoriprøve vil være gyldig: 

i) i et tidsrom på 24 måneder for utstedelse av et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL), et 

privatflygersertifikat (PPL), et seilflygersertifikat (SPL) eller et ballongflygersertifikat (BPL), 

ii) i et tidsrom på 36 måneder for utstedelse av et sertifikat for kommersiell flyging (CPL) eller en 

instrumentrettighet (IR), 

iii) tidsrommene i i) og ii) skal regnes fra den dagen flygeren består teoriprøven i samsvar med  

bokstav b) nr. 2. 

2)  En bestått teoriprøve for trafikkflygersertifikat (ATPL) er gyldig for utstedelse av et ATPL i et tidsrom på sju år 

fra den siste gyldighetsdatoen for: 

i) en IR som er innført i sertifikatet, eller 

ii) når det gjelder helikoptre, et helikopters typerettighet innført i dette sertifikatet. 

FCL.030 Ferdighetsprøve 

a)  Før en ferdighetsprøve for utstedelse av et sertifikat, en rettighet eller et bevis tas, skal søkeren ha bestått den 

påkrevde teoriprøven, unntatt når det gjelder søkere som gjennomgår et kurs i integrert flygeopplæring. 

I alle tilfeller skal teoriundervisningen alltid være gjennomført før ferdighetsprøvene tas. 

b)  Bortsett fra når det gjelder utstedelse av et ATPL, skal en som søker om å ta en ferdighetsprøve, anbefales til 

prøven av den organisasjonen/personen som har ansvar for opplæringen, når opplæringen er avsluttet. 

Opplæringsdokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontrollanten. 

FCL.035 Godskriving av flygetid og teorikunnskaper 

a) Godskriving av flygetid 

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

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

2)  Fartøysjef eller flyger under opplæring. 

i) En søker til et sertifikat, en rettighet eller et bevis skal få godskrevet all soloflygetid, elevtid eller flygetid 

som fartøysjef i den samlede flygetiden som kreves for sertifikatet, rettigheten eller beviset. 

ii) En kandidat som har gjennomgått et integrert ATP-kurs, har rett til å få godskrevet opptil 50 timers 

instrumenttid som elev som fartøysjef i den flygetiden som fartøysjef som kreves for utstedelse av ATPL, 

CPL og type- eller klasserettighet for flermotorsfly. 

iii) En kandidat som har gjennomgått et integrert CPL/IR-kurs har rett til å få godskrevet opptil 50 timers 

instrumenttid som elev som fartøysjef i den flygetiden som fartøysjef som kreves for utstedelse av CPL og 

type- eller klasserettighet for flermotorsfly.  
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3)  Flygetid som styrmann. Med mindre annet er fastsatt i denne delen, har innehaveren av et flygersertifikat, når 

vedkommende fungerer som styrmann eller fartøysjef under tilsyn (PICUS), rett til å få godskrevet all flygetid 

som styrmann i den samlede flygetiden som kreves for et flygersertifikat av høyere grad. 

b) Godskriving av teorikunnskaper 

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

flygersertifikat for lette luftfartøyer, privatflygersertifikat, sertifikat for kommersiell flyging og, bortsett fra for 

helikoptre, IR i samme luftfartøykategori. 

2)  En søker som har bestått CPL-teoriprøven, skal få godskrevet dette mot kravene til teorikunnskaper for 

flygersertifikat for lette luftfartøyer eller for privatflygersertifikat i samme luftfartøykategori. 

3)  Innehaveren av en IR eller en søker som har bestått instrumentteoriprøven for en luftfartøykategori, skal få 

godskrevet dette fullt ut mot kravene til teoriundervisning og teoriprøve for en IR i en annen luftfartøykategori. 

4)  Innehaveren av et flygersertifikat skal få godskrevet dette mot kravene til teoriundervisning og teoriprøve for et 

sertifikat i en annen luftfartøykategori i samsvar med tillegg 1 til denne delen. 

Denne godskrivingen gjelder også søkere til et flygersertifikat som allerede har bestått teoriprøven for utstedelse av 

dette sertifikatet i en annen luftfartøykategori, så lenge dette skjer i den gyldighetstiden som er angitt i FCL.025 

bokstav c). 

FCL.040 Utøvelse av særskilte rettigheter knyttet til sertifikater 

Utøvelse av særskilte rettigheter som er tildelt gjennom et sertifikat, skal være avhengig av gyldigheten av eventuelle 

rettigheter som omfattes av sertifikatet, og av legeattesten. 

FCL.045 Forpliktelse til å bære og framlegge dokumenter 

a)  Flygeren skal alltid ha med seg et gyldig sertifikat og en gyldig legeattest når vedkommende utøver de særskilte 

rettighetene knyttet til sertifikatet. 

b)  Flygeren skal også ha med seg et personlig identifikasjonsdokument med fotografi. 

c)  En flyger eller en flygerelev skal uten unødig opphold framlegge sine flygetidsopptegnelser for kontroll på 

anmodning av en godkjent representant for en vedkommende myndighet. 

d)  En flygerelev skal på alle solonavigasjonsflyginger ha med seg dokumentasjon på den tillatelsen som kreves i 

FCL.020 bokstav a). 

FCL.050 Registrering av flygetid 

Flygeren skal føre pålitelige fortegnelser over opplysninger om alle flyginger som er foretatt, i en form og på en måte 

som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

FCL.055 Språkferdigheter 

a)  Generelt. Flygere på fly, helikoptre, VTOL-luftfartøyer og luftskip som må bruke radiotelefonen, skal ikke utøve de 

særskilte rettighetene som er knyttet til sine sertifikater og rettigheter med mindre de har en språkpåtegning i sine 

sertifikater, enten på engelsk eller på det språket som brukes til radiokommunikasjon under flygingen. Påtegningen 

skal angi språk, ferdighetsnivå og gyldighetsdato. 

b)  De som søker om en språkpåtegning, skal i samsvar med tillegg 2 til denne delen minst framvise språkferdigheter 

på operativt nivå både når det gjelder fraseologi og allmennspråk. For å gjøre dette skal søkeren framvise evne til å: 

1)  kommunisere effektivt verbalt og ansikt til ansikt, 

2)  uttrykke seg presist og klart om alminnelige og faglige emner, 

3)  bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier til å utveksle meldinger og å oppdage og løse misforståelser i 

en generell eller arbeidsrelatert sammenheng,  
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4)  effektivt håndtere språklige utfordringer som følge av en komplikasjon eller en uventet hendelse som inntreffer 

innenfor rammen av en rutinemessig arbeidssituasjon eller kommunikasjonsoppgave som vedkommende ellers 

er fortrolig med, og 

5)  bruke en dialekt eller en aksent som er forståelig i luftfartsmiljøet. 

c)  Bortsett fra for flygere som har framvist språkferdigheter på ekspertnivå i samsvar med tillegg 2 til denne delen, 

skal språkpåtegningen revurderes: 

1)  hvert fjerde år dersom det framviste nivået er operativt nivå, eller 

2)  hvert sjette år dersom det framviste nivået er utvidet nivå. 

d)  Særlige krav til innehavere av en instrumentrettighet (IR). Uten at det berører ovennevnte numre, skal innehavere 

av en IR ha framvist evne til å bruke engelsk på et nivå som gjør at de kan: 

1)  forstå all informasjon som er relevant for å gjennomføre alle faser av en flyging, herunder flygeforberedelser, 

2)  bruke radiotelefoni i alle faser av en flyging, herunder i nødssituasjoner, 

3)  kommunisere med andre besetningsmedlemmer under alle faser av en flyging, herunder flygeforberedelser. 

e)  IR-innehavere skal bevise sine språkferdigheter og bruk av engelsk gjennom en vurderingsmetode som er fastsatt 

av vedkommende myndighet. 

FCL.060 Aktuell erfaring 

a)  Ballonger. En flyger skal ikke føre en ballong i kommersiell lufttransport eller befordre passasjerer med mindre 

vedkommende i de foregående 180 dager har gjennomført: 

1)  minst tre flyginger som flyger i en ballong, der minst én skal være i en ballong av relevant klasse og gruppe, 

eller 

2)  én flyging i en ballong av relevant klasse og gruppe under tilsyn av en instruktør som er kvalifisert i samsvar 

med kapittel J. 

b)  Fly, helikoptre, VTOL-luftfartøyer, luftskip og seilfly. En flyger skal ikke føre et fly i kommersiell lufttransport 

eller befordre passasjerer: 

1)  som fartøysjef eller styrmann med mindre vedkommende i de foregående 90 dagene har gjennomført minst tre 

starter, innflyginger og landinger i et luftfartøy av samme type eller klasse eller en FFS som representerer denne 

typen eller klassen. De tre startene og landingene skal gjennomføres på flyginger med enten flere flygere eller 

én flyger, avhengig av de særskilte rettighetene flygeren har, og 

2)  som fartøysjef om natten, med mindre vedkommende: 

i) i de foregående 90 dagene har gjennomført minst én start, innflyging og landing om natten som flyger i et 

luftfartøy av samme type eller klasse eller en FFS som representerer denne typen eller klassen, eller 

ii) har en IR, 

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 

oppfriskingsopplæringen angitt i del-OR.OPS.  
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4)  Når en flyger har særskilt rettighet til å føre mer enn én type fly med lignende betjenings- og flygeegenskaper, 

kan de tre startene, innflygingene og landingene som kreves i nr. 1, gjennomføres som definert i dataene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

5)  Når en flyger har særskilt rettighet til å føre mer enn én type teknisk ukomplisert helikopter med lignende 

betjenings- og flygeegenskaper, som definert i dataene om driftsmessig egnethet fastsatt i henhold til del 21, 

kan de tre startene, innflygingene og landingene som kreves i nr. 1, gjennomføres i én av typene dersom 

flygeren har gjennomført minst to timers flyging i hver av helikoptertypene i de foregående seks månedene. 

c)  Særlige krav til kommersiell lufttransport: 

1)  Når det gjelder kommersiell lufttransport, kan tidsrommet på 90 dager nevnt i bokstav b) nr. 1 og 2 ovenfor 

forlenges til høyst 120 dager dersom flygeren har gjennomført ruteflyging under tilsyn av en 

typerettighetsinstruktør eller -kontrollant. 

2)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i nr. 1, skal vedkommende gjennomføre en opplæringsflyging i 

luftfartøyet eller i en FFS for luftfartøytypen som skal brukes, som skal omfatte minst kravene beskrevet i 

bokstav b) nr. 1 og 2, før vedkommende kan utøve sine særskilte rettigheter. 

FCL.065 Begrensning av særskilte rettigheter for sertifikatinnehavere som er 60 år eller eldre, i kommersiell 

lufttransport 

a)  60–64 år. Fly og helikoptre. En innehaver av et flygersertifikat som er fylt 60 år, skal ikke fungere som flyger på at 

luftfartøy i kommersiell lufttransport, bortsett fra: 

1)  som medlem av en besetning med flere flygere, og 

2)  forutsatt at vedkommende innehaver er den eneste flygeren i flygebesetningen som har fylt 60 år. 

b)  65 år. En innehaver av et flygersertifikat som er fylt 65 år, skal ikke fungere som flyger på et luftfartøy i 

kommersiell lufttransport. 

FCL.070 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av sertifikater, rettigheter og beviser 

a)  Sertifikater, rettigheter og beviser som er utstedt i samsvar med denne delen, kan begrenses, oppheves midlertidig 

eller tilbakekalles av vedkommende myndighet dersom flygeren ikke oppfyller kravene i denne delen, del-MED 

eller gjeldende driftskrav, i samsvar med vilkårene og framgangsmåtene fastsatt i del-ARA. 

b)  Dersom flygeren får sitt sertifikat midlertidig opphevet eller tilbakekalt, skal vedkommende omgående levere 

sertifikatet eller beviset tilbake til vedkommende myndighet. 

KAPITTEL B 

FLYGERSERTIFIKAT FOR LETTE LUFTFARTØYER — LAPL 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.100 LAPL — Minstealder 

Søkere til et LAPL skal: 

a)  når det gjelder fly og helikoptre, være minst 17 år, 

b)  når det gjelder seilfly og ballonger, være minst 16 år. 

FCL.105 LAPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Generelt. Innehaveren av et LAPL har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef i ikke-

kommersielle flyginger i den relevante luftfartøykategorien. 

b)  Vilkår. Søkere til et LAPL skal ha oppfylt kravene til den relevante luftfartøykategorien, og når det er relevant, til 

den klassen eller typen av luftfartøy som brukes i ferdighetsprøven.  
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FCL.110 LAPL — Godskriving for samme luftfartøykategori 

a)  Søkere til et LAPL som har hatt et annet sertifikat i samme luftfartøykategori, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

LAPL for denne luftfartøykategorien. 

b)  Uten at det berører det ovenstående, skal søkeren dersom sertifikatet er utløpt, bestå en ferdighetsprøve i samsvar 

med FCL.125 for utstedelse av et LAPL i den relevante luftfartøykategorien. 

FCL.115 LAPL — Opplæringskurs 

Søkere til et LAPL skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal omfatte teorikunnskaper og 

flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som gis. 

FCL.120 LAPL — Teoriprøve 

Søkere til et LAPL skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, gjennom 

prøver i følgende: 

a)  Felles emner: 

– luftfartslovgivning, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi og 

– kommunikasjon. 

b)  Særlige emner om de forskjellige luftfartøykategoriene: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer og 

– navigasjon. 

FCL.125 LAPL — Ferdighetsprøve 

a)  Søkere til et LAPL skal gjennom en ferdighetsprøve framvise evnen til, som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et kompetansenivå som tilsvarer de 

særskilte rettighetene som gis. 

b)  Søkere til ferdighetsprøven skal ha fått flygeundervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal brukes ved 

ferdighetsprøven. De særskilte rettighetene er begrenset til den klassen eller typen som brukes i ferdighetsprøven, 

inntil ytterligere utvidelser påtegnes sertifikatet i samsvar med dette kapittel. 

c) Krav for å bestå 

1)  Ferdighetsprøven skal deles i forskjellige avsnitt som representerer alle de forskjellige fasene av en flyging som 

tilsvarer den luftfartøykategorien som flys. 

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

bestått på bare ett avsnitt, skal vedkommende ta bare dette avsnittet om igjen. Dersom søkeren får ikke bestått 

på mer enn ett avsnitt, blir hele prøven ikke bestått. 

3)  Dersom prøven må tas om igjen i samsvar med nr. 2, vil ikke bestått på et avsnitt, herunder de som er bestått 

ved et tidligere forsøk, føre til at søkeren får ikke bestått på hele prøven. 

4)  Dersom det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle avsnitt av prøven, kreves ytterligere praktisk opplæring.  
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AVSNITT 2 

Særlige krav til LAPL for fly — LAPL(A) 

FCL.105.A LAPL(A) — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et LAPL for fly har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på et enmotorsfly med 

stempelmotor (land) eller TMG med største sertifiserte startmasse på høyst 2000 kg, med høyst tre passasjerer, slik 

at det aldri er mer enn fire personer om bord på luftfartøyet. 

b)  Innehavere av et LAPL(A) skal ikke befordre passasjerer før de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti timers 

flygetid som fartøysjef på fly eller TMG. 

FCL.110.A LAPL(A) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et LAPL(A) skal ha fullført minst 30 timers flygeundervisning i fly eller TMG, herunder minst: 

1)  15 timers elevtid i den klassen ferdighetsprøven skal tas, 

2)  seks timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst tre timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 150 km (80 NM), og under denne skal det utføres én landing med full stopp på en 

annen flyplass enn avgangsflyplassen. 

b)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(S) med TMG-utvidelse. Søkere til et LAPL(A) som har et LAPL(S) med 

TMG-utvidelse, skal ha fullført minst 21 timers flygetid på TMG etter påtegningen av TMG-utvidelsen og ha 

oppfylt kravene i FCL.135.A bokstav a) for fly. 

c)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av en 

testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

FCL.135.A LAPL(A) — Utvidelse av særskilte rettigheter for en annen klasse eller variant av fly 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(A) skal begrenses til den klassen og varianten av fly eller TMG som 

ferdighetsprøven ble tatt for. Denne begrensningen kan oppheves når flygeren har fullført kravene nedenfor i en 

annen klasse: 

1)  Tre timers flygeundervisning, herunder: 

i) ti starter og landinger med instruktør og 

ii) ti solostarter og -landinger under tilsyn. 

2)  En ferdighetsprøve for å vise praktiske ferdigheter på tilstrekkelig nivå i den nye klassen. Under denne 

ferdighetsprøven skal søkeren også framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for den 

andre klassen, i følgende emner: 

i) driftsprosedyrer, 

ii) planlegging av og ytelse under flyging, 

iii) generelle kunnskaper om luftfartøyer. 

b)  Før innehaveren av et LAPL kan utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet på en annen variant av fly 

enn den som brukes i ferdighetsprøven, skal flygeren gjennomgå differanse- eller tilvenningsopplæring. 

Differanseopplæringen skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/161 

 

FCL.140.A LAPL(A) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et LAPL(A) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat når de i de siste 

24 månedene har gjennomført følgende som flygere av fly eller TMG: 

1)  minst tolv timers flygetid som fartøysjef, herunder tolv starter og landinger, og 

2)  oppfriskingsopplæring på minst én times samlet flygetid med en instruktør. 

b)  Innehavere av et LAPL(A) som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal: 

1)  gjennomgå en ferdighetskontroll med en kontrollant før de igjen utøver de særskilte rettighetene i sitt sertifikat, 

eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a). 

AVSNITT 3 

Særlige krav til LAPL for helikoptre — LAPL(H) 

FCL.105.H LAPL(H) — Særskilte rettigheter 

Innehaveren av et LAPL for helikoptre har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på et enmotorshelikopter 

med største sertifiserte startmasse på høyst 2000 kg, med høyst tre passasjerer, slik at det aldri er mer enn fire personer 

om bord. 

FCL.110.H LAPL(H) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til LAPL(H) skal ha fullført 40 timers flygeundervisning på helikoptre. Av dette skal minst 35 timer flys i 

samme type helikopter som brukes i ferdighetsprøven. Flygeundervisningen skal minst inneholde: 

1)  20 timers elevtid og 

2)  ti timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 150 km (80 NM), og under denne skal det utføres én landing med full stopp på en 

annen flyplass enn avgangsflyplassen. 

b)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av 

en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

FCL.135.H LAPL(H) — Utvidelse av særskilte rettigheter til en annen helikoptertype eller -variant 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(H) skal begrenses til den særlige helikoptertypen og -varianten som 

ferdighetsprøven ble tatt for. Denne begrensningen kan oppheves når flygeren har fullført: 

1)  fem timers flygeundervisning, herunder: 

i) 15 starter, innflyginger og landinger med instruktør, 

ii) 15 solostarter, innflyginger og landinger,  
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2)  en ferdighetsprøve for å framvise praktiske ferdigheter på tilstrekkelig nivå for den nye typen. Under denne 

ferdighetsprøven skal søkeren også framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for den 

andre typen, i følgende emner: 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer. 

b)  Før innehaveren av et LAPL(H) kan utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet på en annen 

helikoptervariant enn den som brukes i ferdighetsprøven, skal flygeren gjennomgå differanse- eller 

tilvenningsopplæring, som fastsatt i dataene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

Differanseopplæringen skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren. 

FCL.140.H LAPL(H) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et LAPL(H) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat for en særlig type når de 

i de siste tolv månedene har gjennomført følgende på helikoptre av denne typen: 

1)  minst seks timers flygetid som fartøysjef, herunder seks starter, innflyginger og landinger, og 

2)  oppfriskingsopplæring på minst én times samlet flygetid med en instruktør. 

b)  Innehavere av et LAPL(H) som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal: 

1)  gjennomgå en ferdighetskontroll med en kontrollant for den særlige typen før de igjen utøver de særskilte 

rettighetene i sitt sertifikat, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a). 

AVSNITT 4 

Særlige krav til LAPL for seilfly — LAPL(S) 

FCL.105.S LAPL(S) — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et LAPL for seilfly har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på seilfly og motordrevne 

seilfly. For å utøve de særskilte rettighetene på et TMG, skal innehaveren oppfylle kravene i FCL.135.S. 

b)  Innehavere av et LAPL(S) skal ikke befordre passasjerer før de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti timers 

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

FCL.110.S LAPL(S) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et LAPL(S) skal ha fullført minst 15 timers flygeundervisning i seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 

minst: 

1)  ti timers elevtid, 

2)  to timers soloflygetid under tilsyn, 

3)  45 starter og landinger, 

4)  én solonavigasjonsflyging på minst 50 km (27 NM) eller en navigasjonsflyging med instruktør på minst 100 km 

(55 NM). 

b)  Av de 15 timene som kreves i bokstav a), skal høyst sju timer være gjennomført i en TMG.  
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c)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

 Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av 

en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2–4. 

FCL.130.S LAPL(S) — Startmetoder 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(S) skal begrenses til startmetoden som ferdighetsprøven omfatter. Denne 

begrensningen kan oppheves når flygeren har fullført: 

1)  minst ti starter med instruktør og fem solostarter under tilsyn i forbindelse med vinsj- og bilstarter, 

2)  minst fem starter med instruktør og fem solostarter under tilsyn i forbindelse med flyslep eller selvstart. I 

forbindelse med selvstart kan elevtiden skje i en TMG, 

3)  minst tre starter med instruktør eller tre solostarter under tilsyn i forbindelse med elastikkstart. 

b)  Ytterligere opplæringsstarter som gjennomføres, skal føres inn i loggboken og undertegnes av instruktøren. 

c)  For at flygeren skal beholde sine særskilte rettigheter for hver startmetode, skal minst fem starter ha vært 

gjennomført i de siste 24 månedene, med unntak for elastikkstart, der flygeren bare skal ha gjennomført to starter. 

d)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i bokstav c), skal vedkommende gjennomføre det ytterligere antall starter i 

flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn av en instruktør for å fornye de særskilte rettighetene. 

FCL.135.S LAPL(S) — Utvidelse av særskilte rettigheter for TMG 

De særskilte rettighetene knyttet til et LAPL(S) skal utvides til en TMG når flygeren hos en ATO har fullført minst: 

a)  seks timers flygeundervisning på en TMG, herunder: 

1)  fire timers elevtid, 

2)  én solonavigasjonsflyging på minst 150 km (80 NM), og under denne skal det utføres én landing med full stopp 

på en annen flyplass enn avgangsflyplassen, 

b)  en ferdighetsprøve for å framvise praktiske ferdigheter på tilstrekkelig nivå i en TMG. Under denne 

ferdighetsprøven skal søkeren også framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for TMG i 

følgende emner: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer, 

– navigasjon. 

FCL.140.S LAPL(S) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Seilfly og motordrevne seilfly. Innehavere av et LAPL(S) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt 

sertifikat på seilfly eller motordrevne seilfly, unntatt TMG, når de i de siste 24 månedene minst har gjennomført 

følgende på seilfly eller motordrevne seilfly: 

1)  fem timers flygetid som fartøysjef, herunder 15 starter, 

2)  to opplæringsflyginger med instruktør.  
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b)  TMG. Innehavere av et LAPL(S) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat på en  

TMG, når de: 

1)  på TMG i de siste 24 månedene har fullført: 

i) minst tolv timers flygetid som fartøysjef, herunder tolv starter og landinger, og 

ii) oppfriskingsopplæring på minst én times samlet flygetid med en instruktør. 

2)  Når innehaveren av LAPL(S) også har særskilte rettigheter til å føre fly, kan kravene i nr. 1 oppfylles på fly. 

c)  Innehavere av et LAPL(S) som ikke oppfyller kravene i bokstav a) eller b), skal før de igjen utøver sine særskilte 

rettigheter: 

1)  bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant på et seilfly eller et TMG, etter hva som er relevant, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a) eller b). 

AVSNITT 5 

Særlige krav til LAPL for ballonger — LAPL(B) 

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 1200 m3, 

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

FCL.110.B LAPL(B) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Søkere til et LAPL(B) skal ha fullført minst 16 timers flygeundervisning i ballonger i samme klasse, herunder 

minst: 

1)  tolv timers elevtid, 

2)  ti ballongfyllinger og 20 starter og landinger og 

3)  én soloflyging under tilsyn med minst 30 minutters flygetid. 

b)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef på ballonger kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av 

en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef på ballonger, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2–3. 

FCL.130.B LAPL(B) — Utvidelse av særskilte rettigheter til forankrede flyginger 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(B) skal begrenses til ikke-forankrede flyginger. Begrensningene kan 

oppheves når flygeren har fullført minst tre forankrede undervisningsflyginger. 

b)  Ytterligere opplæring som gjennomføres, skal føres inn i loggboken og undertegnes av instruktøren. 

c)  For å beholde denne særskilte rettigheten skal flygere ha gjennomført minst to forankrede flyginger i de siste 24 

månedene. 

d)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i bokstav c), skal vedkommende gjennomføre det ytterligere antall 

forankrede flyginger i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn av en instruktør for å fornye de særskilte 

rettighetene.  
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FCL.135.B LAPL(B) — Utvidelse av særskilte rettigheter til en annen ballongklasse 

Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(S) skal begrenses til den ballongklassen som ferdighetsprøven ble tatt for. 

Denne begrensningen kan oppheves når flygeren hos en ATO i en annen klasse har fullført minst: 

a)  fem undervisningsflyginger med instruktør eller 

b)  fem timers elevtid for et LAPL(B) for varmluftsballonger, når de særskilte rettighetene skal utvides til 

varmluftsskip, og 

c)  en ferdighetsprøve der søkeren skal framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for den 

andre klassen i følgende emner: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging og 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer. 

FCL.140.B LAPL(B) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et LAPL(B) skal bare utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til deres sertifikat, når de i en 

ballongklasse i de siste 24 månedene har gjennomført minst: 

1)  seks timers flygetid som fartøysjef, herunder ti starter og landinger, og 

2)  én opplæringsflyging med instruktør, 

3)  dessuten, dersom flygeren også er kvalifisert til å fly mer enn én ballongklasse, skal vedkommende for å utøve 

sine særskilte rettigheter i den andre klassen, i de siste 24 månedene ha gjennomført minst tre timers flygetid i 

den klassen, herunder tre starter og landinger. 

b)  Innehavere av et LAPL(B) som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal før de igjen utøver sine særskilte 

rettigheter: 

1)  gjennomgå en ferdighetskontroll med en kontrollant i den relevante klassen, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a). 

KAPITTEL C 

PRIVATFLYGERSERTIFIKAT (PPL), SEILFLYGERSERTIFIKAT (SPL) OG 

BALLONGFLYGERSERTIFIKAT (BPL) 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.200 Minstealder 

a)  En søker til et PPL skal være minst 17 år. 

b)  En søker til et BPL eller et SPL skal være minst 16 år. 

FCL.205 Vilkår 

De som søker om å få utstedt et PPL, skal ha oppfylt kravene til klasse- eller typerettigheten til det luftfartøyet som 

brukes i ferdighetsprøven, som fastsatt i kapittel H. 

FCL.210 Opplæringskurs 

Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal omfatte teorikunnskaper og 

flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som gis.  
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FCL.215 Teoriprøve 

Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som 

gis, gjennom prøver i følgende emner: 

a)  Felles emner: 

– luftfartslovgivning, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi og 

– kommunikasjon. 

b)  Særlige emner om de forskjellige luftfartøykategoriene: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer og 

– navigasjon. 

FCL.235 Ferdighetsprøve 

a)  Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal gjennom en ferdighetsprøve framvise evnen til, som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene med et kompetansenivå som tilsvarer de 

særskilte rettighetene som gis. 

b)  En søker til ferdighetsprøven skal ha fått flygeundervisning i samme luftfartøyklasse eller -type eller ballonggruppe 

som brukes i ferdighetsprøven. 

c)  Krav for å bestå 

1)  Ferdighetsprøven skal deles i forskjellige avsnitt som representerer alle de forskjellige fasene av en flyging som 

tilsvarer den luftfartøykategorien som flys. 

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

bestått på mer enn ett avsnitt, blir hele prøven ikke bestått. Dersom søkeren får ikke bestått på bare ett avsnitt, 

skal vedkommende ta bare dette avsnittet om igjen. 

3)  Dersom prøven må tas om igjen i samsvar med nr. 2, vil ikke bestått på et avsnitt, herunder de som er bestått 

ved et tidligere forsøk, føre til at søkeren får ikke bestått på hele prøven. 

4)  Dersom det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til PPL for fly — PPL(A) 

FCL.205.A PPL(A) — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et PPL(A) har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef eller styrmann på fly 

eller TMG i ikke-kommersielle operasjoner. 

b)  Uten at det berører avsnittet over, kan innehaveren av et PPL(A) med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(A) eller PPL(A), 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene.  
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FCL.210.A PPL(A) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et PPL(A) skal ha fullført minst 45 timers flygeundervisning i fly, hvorav fem timer kan være fullført i en 

FSTD, herunder minst: 

1)  25 timers elevtid og 

2)  ti timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 270 km (150 NM), og under denne skal det utføres landinger med full stopp på to 

andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

b)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(A). Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(A), skal ha fullført minst  

15 timers flygetid på fly etter utstedelse av LAPL(A), hvorav minst ti timer skal være flygeundervisning som er 

fullført under et opplæringskurs hos en ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fire timers soloflygetid 

under tilsyn, herunder minst to timers solonavigasjonsflyging med minst én navigasjonsflyging på minst 270 km 

(150 NM), og under denne skal det utføres landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

c)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(S) med TMG-utvidelse. Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(S) med 

TMG-utvidelse, skal ha fullført: 

1)  minst 24 timers flygetid på TMG etter påtegning av TMG-utvidelsen og 

2)  15 timers flygeundervisning i fly under et opplæringskurs hos en ATO, herunder minst kravene i  

bokstav a) nr. 2. 

d)  Godskriving. Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal 

godskrives 10 % av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst ti timer. Omfanget av 

godskrivingen skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til PPL for helikoptre — PPL(H) 

FCL.205.H PPL(H) — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et PPL(H) har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef eller styrmann på 

helikoptre i ikke-kommersielle operasjoner. 

b)  Uten at det berører avsnittet over, kan innehaveren av et PPL(H) med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(H) eller PPL(H), 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene. 

FCL.210.H PPL(H) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et PPL(H) skal ha fullført minst 45 timers flygeundervisning i helikoptre, hvorav fem timer kan være 

fullført i en FNPT eller FFS, herunder minst: 

1)  25 timers elevtid og 

2)  ti timers solonavigasjonsflyging under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), med landinger med full stopp på to andre flyplasser enn 

avgangsflyplassen. 

3)  35 av de 45 timene med flygeundervisning skal fullføres i samme type helikopter som det som brukes i 

ferdighetsprøven.  
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b)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(H). Søkere til et PPL(H) som har et LAPL(H), skal fullføre et 

opplæringskurs hos en ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fem timers elevtid og minst én 

solonavigasjonsflyging med tilsyn på minst 185 km (100 NM), med landinger med full stopp på to andre flyplasser 

enn avgangsflyplassen. 

c)  Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal godskrives 10 % 

av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst seks timer. Omfanget av godskrivingen 

skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til PPL for luftskip — PPL(As) 

FCL.205.As PPL(As) — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et PPL(As) har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef eller styrmann på 

luftskip i ikke-kommersielle operasjoner. 

b)  Uten at det berører avsnittet over, kan innehaveren av et PPL(As) med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for PPL(As), 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for dette sertifikatet, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til dette sertifikatet. 

FCL.210.As PPL(As) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et PPL(As) skal ha fullført minst 35 timers flygeundervisning i luftskip, hvorav fem timer kan være 

fullført i en FSTD, herunder minst: 

1)  25 timers elevtid, herunder: 

i) tre timers navigasjonsflygeopplæring, herunder én navigasjonsflyging på minst 65 km (35 NM), 

ii) tre timers instrumentundervisning, 

2)  åtte starter og landinger på en flyplass, herunder mastfortøyning og frigjøring fra mast, 

3)  åtte timers soloflygetid under tilsyn. 

b)  Søkere som har et BPL og er kvalifisert til å fly varmluftsskip, skal godskrives 10 % av sin samlede flygetid som 

fartøysjef på slike luftskip, opptil høyst fem timer. 

AVSNITT 5 

Særlige krav til seilflygersertifikat — (SPL) 

FCL.205.S SPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et SPL har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på seilfly og motordrevne seilfly. For å 

utøve de særskilte rettighetene på et TMG skal innehaveren oppfylle kravene i FCL.135.S. 

b)  Innehavere av et SPL: 

1)  skal ikke befordre passasjerer før de etter utstedelse av sertifikatet har fullført minst ti timers flygetid eller 30 

starter som fartøysjef på seilfly eller motordrevne seilfly, 

2)  skal begrenses til å fly uten vederlag i ikke-kommersielle operasjoner til de: 

i) er fylt 18 år, 

ii) etter utstedelse av sertifikatet har fullført minst 75 timers flygetid eller 200 starter som fartøysjef på seilfly 

eller motordrevne seilfly, 

iii) har bestått en ferdighetskontroll med en kontrollant.  
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c)  Uten hensyn til bokstav b) nr. 2 kan innehaveren av et SPL med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

utførelse av flygeundervisning for LAPL(S) eller SPL, 

utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene. 

FCL.210.S SPL — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et SPL skal ha fullført minst 15 timers flygeundervisning i seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 

minst kravene angitt i FCL.110.S. 

b)  Søkere til et SPL som har et LAPL(S), skal godskrives fullt ut mot kravene til utstedelse av et SPL. 

Søkere til et SPL som har hatt et LAPL(S) innenfor et tidsrom på to år før søknaden, skal godskrives fullt ut mot 

kravene til teorikunnskap og flygeundervisning. 

Godskriving. Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal 

godskrives 10 % av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst sju timer. Omfanget av 

godskrivingen skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i FCL.110.S bokstav a) nr. 2–4. 

FCL.220.S SPL — Startmetoder 

Særskilte rettigheter knyttet til et SPL skal begrenses til startmetoden som ferdighetsprøven omfatter. Denne 

begrensningen kan oppheves og nye særskilte rettigheter kan utøves når flygeren oppfyller kravene i FCL.130.S. 

FCL.230.S SPL — Krav til aktuell erfaring 

Innehavere av et SPL skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat når de oppfyller kravene til 

aktuell erfaring i FCL.140.S. 

AVSNITT 6 

Særlige krav til ballongflygersertifikat — (BPL) 

FCL.205.B BPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

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

b)  Innehavere av et BPL skal begrenses til å fly uten vederlag i ikke-kommersielle operasjoner til de: 

1)  er fylt 18 år, 

2)  har fullført 50 timers flygetid og 50 starter og landinger som fartøysjef på ballonger, 

3)  har gjennomgått en ferdighetskontroll med en kontrollant på en ballong i den relevante klassen. 

c)  Uten hensyn til bokstav b) kan innehaveren av et BPL med særskilte rettigheter som instruktør eller kontrollant 

motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(B) eller BPL, 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene. 

FCL.210.B BPL — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et BPL skal ha fullført minst 16 timers flygeundervisning i ballonger i samme klasse og gruppe, herunder 

minst: 

1)  tolv timers elevtid, 

2)  ti ballongfyllinger og 20 starter og landinger og 

3)  én soloflyging under tilsyn med minst 30 minutters flygetid.  
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b)  Søkere til et BPL som har et LAPL(B), skal godskrives fullt ut mot kravene til utstedelse av et BPL. 

Søkere til et BPL som har hatt et LAPL(B) innenfor et tidsrom på to år før søknaden, skal godskrives fullt ut mot 

kravene til teorikunnskap og flygeundervisning. 

FCL.220.B BPL — Utvidelse av særskilte rettigheter til forankrede flyginger 

Særskilte rettigheter knyttet til et BPL(B) skal begrenses til ikke-forankrede flyginger. Denne begrensningen kan 

oppheves dersom flygeren oppfyller kravene i FCL.130.B. 

FCL.225.B BPL — Utvidelse av særskilte rettigheter til en annen ballongklasse eller -gruppe 

Særskilte rettigheter knyttet til et BPL skal begrenses til den ballongklassen eller -gruppen som ferdighetsprøven ble 

tatt for. Denne begrensningen kan oppheves dersom flygeren: 

a)  når det gjelder utvidelse til en annen klasse i samme gruppe, har oppfylt kravene i FCL.135.B, 

b)  når det gjelder utvidelse til en annen gruppe i samme ballongklasse, har gjennomført minst: 

1)  to undervisningsflyginger i en ballong i den relevante gruppen, og 

2)  følgende flygetid som fartøysjef på ballonger: 

i) for ballonger med et kammervolum på mellom 3401 m3 og 6000 m3, minst 100 timer, 

ii) for ballonger med et kammervolum på mellom 6001 m3 og 10500 m3, minst 200 timer, 

iii) for ballonger med et kammervolum på over 10 500 m3, minst 300 timer, 

iv) for gassballonger med et kammervolum på over 1260 m3, minst 50 timer. 

FCL.230.B BPL — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et BPL skal bare utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til sitt sertifikat, når de i en 

ballongklasse i de siste 24 månedene minst har gjennomført: 

1)  seks timers flygetid som fartøysjef, herunder ti starter og landinger, og 

2)  én opplæringsflyging med instruktør i en ballong i den relevante klassen og med det største kammervolumet 

som de har særskilte rettigheter for, 

3)  dersom flygeren dessuten er kvalifisert til å fly mer enn én ballongklasse, skal vedkommende for å utøve sine 

særskilte rettigheter i den andre klassen, i de siste 24 månedene ha gjennomført minst tre timers flygetid i den 

klassen, herunder tre starter og landinger. 

b)  Innehavere av et BPL som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal før de igjen utøver sine særskilte rettigheter: 

1)  bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i en ballong i den relevante klassen og med det største 

kammervolumet som de har særskilte rettigheter for, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a).  
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KAPITTEL D 

TRAFIKKFLYGERSERTIFIKAT — (CPL – Commercial Pilot Licence) 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.300 CPL — Minstealder 

En søker til et CPL skal være minst 18 år. 

FCL.305 CPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Særskilte rettigheter. Innehaveren av et CPL har særskilte rettigheter innenfor den relevante luftfartøykategorien  

til å: 

1)  utøve alle særskilte rettigheter som innehaveren av et LAPL og et PPL har, 

2)  fungere som fartøysjef eller styrmann på alle luftfartøyer som brukes i annen flyging enn kommersiell 

lufttransport, 

3)  fungere som fartøysjef i kommersiell lufttransport på alle luftfartøyer med én flyger som er underlagt 

begrensningene angitt i FCL.060 og i dette kapittel, 

4)  fungere som styrmann i kommersiell lufttransport som er underlagt begrensningene angitt i FCL.060. 

b)  Vilkår. En søker til et CPL skal ha oppfylt kravene til klasse- eller typerettigheten til det luftfartøyet som brukes i 

ferdighetsprøven. 

FCL.310 CPL — Teoriprøver 

En søker til et CPL skal framvise et kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i følgende emner: 

– luftfartslovgivning, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — skrog/system/motor, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — instrumentering, 

– masse og balanse, 

– ytelse, 

– planlegging og overvåking av flyginger, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi, 

– generell navigasjon, 

– radionavigasjon, 

– driftsprosedyrer, 

– flygeprinsipper, 

– VFR-kommunikasjon (visuellflygeregler). 

FCL.315 CPL — Opplæringskurs 

En søker til et CPL skal ha fullført teori- og flygeundervisning hos en ATO, i samsvar med tillegg 3 til denne delen. 

FCL.320 CPL — Ferdighetsprøve 

En søker til et CPL skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 4 til denne delen, for å framvise evnen til, som 

fartøysjef i den relevante luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et 

kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene som gis.  
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AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien — CPL(A) 

FCL.325.A CPL(A) — Særlige krav til MPL-innehavere 

Før de særskilte rettighetene i et CPL(A) kan utøves, skal innehaveren av et MPL ha gjennomført i fly: 

a)  70 timers flygetid: 

1)  som fartøysjef eller 

2)  bestående av minst ti timer som fartøysjef og ytterligere flygetid som fartøysjef under tilsyn (PICUS). 

 Av disse 70 timene skal 20 timer være VFR-navigasjonsflyging som fartøysjef, eller navigasjonsflyging bestående 

av minst ti timer som fartøysjef og ti timer som fartøysjef under tilsyn. Dette skal omfatte en VFR-

navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), og under denne skal landinger med full stopp på to forskjellige 

flyplasser flys som fartøysjef, 

b)  de delene av det modulbaserte CPL(A)-kurset som angitt i nr. 10 bokstav a) og nr. 11 i tillegg 3 E til denne delen 

og 

c)  CPL(A)-ferdighetsprøven i samsvar med FCL.320. 

KAPITTEL E 

FLYGERSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØYER MED BESETNINGER MED FLERE FLYGERE— (MPL – 
Multi-Crew Pilot Licence) 

FCL.400.A MPL — Minstealder 

En søker til et MPL skal være minst 18 år. 

FCL.405.A MPL — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et MPL har særskilte rettigheter til å fungere som styrmann i et fly som skal føres sammen med en 

styrmann. 

b)  Innehaveren av et MPL kan oppnå ytterligere særskilte rettigheter som: 

1)  innehaver av et PPL(A), forutsatt at kravene til PPL(A) som angitt i kapittel C, er oppfylt, 

2)  innehaver av et CPL(A), forutsatt at kravene angitt i FCL.325.A, er oppfylt. 

c)  MPL-innehaverens særskilte IR(A)-rettigheter er begrenset til fly som skal føres sammen med en styrmann. De 

særskilte IR(A)-rettighetene kan utvides til flyginger med én flyger i fly, forutsatt at sertifikatinnehaveren har 

fullført den nødvendige opplæringen for å fungere som fartøysjef på flyginger med én flyger som utføres 

utelukkende ved hjelp av instrumenter, og som har bestått IR(A)-ferdighetsprøven for fly med én flyger. 

FCL.410.A MPL — Opplæringskurs og teoriprøver 

a)  Kurs. En søker til et MPL skal ha fullført et opplæringskurs med teori- og flygeundervisning hos en ATO, i 

samsvar med tillegg 5 til denne delen. 

b)  Prøve. En søker til et MPL skal framvise et kunnskapsnivå som svarer til innehaveren av et ATPL(A), i samsvar 

med FCL.515, og en typerettighet til flyging med flere flygere. 

FCL.415.A MPL — Praktiske ferdigheter 

a)  En søker til et MPL skal gjennom kontinuerlig vurdering ha framvist de ferdighetene som kreves for å oppfylle alle 

kompetanseenheter som er angitt i tillegg 5 til denne delen, som flygende flyger og ikke-flygende flyger, i et 

turbindrevet flermotorsfly med flere flygere, i henhold til VFR og IFR. 

b)  Søkeren skal etter å ha gjennomgått opplæringskurset, bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 9 til denne 

delen, for å framvise evnen til å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et kompetansenivå som 

tilsvarer de særskilte rettighetene som gis. Ferdighetsprøven skal gjennomføres i den typen fly som brukes i den 

avanserte fasen av det integrerte MPL-kurset, eller i en FFS som representerer samme type.  
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KAPITTEL F 

TRAFIKKFLYGERSERTIFIKAT — (ATPL – Airline Transport Pilot Licence) 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.500 ATPL — Minstealder 

Søkere til et ATPL skal være minst 21 år. 

FCL.505 ATPL — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et ATPL har særskilte rettigheter innenfor den relevante luftfartøykategorien til å: 

1)  utøve alle særskilte rettigheter som innehaveren av et LAPL, et PPL og et CPL har, 

2)  fungere som fartøysjef på et luftfartøy i kommersiell lufttransport. 

b)  Søkere til et ATPL skal ha oppfylt kravene til typerettigheten til det luftfartøyet som brukes i ferdighetsprøven. 

FCL.515 ATPL — Opplæringskurs og teoriprøver 

a)  Kurs. Søkere til et ATPL skal ha fullført et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal enten være et integrert 

opplæringskurs eller et modulbasert kurs, i samsvar med tillegg 3 til denne delen. 

b)  Prøve. Søkere til et ATPL skal framvise et kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i 

følgende emner: 

– luftfartslovgivning, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — skrog/system/motor, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — instrumentering, 

– masse og balanse, 

– ytelse, 

– planlegging og overvåking av flyginger, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi, 

– generell navigasjon, 

– radionavigasjon, 

– driftsprosedyrer, 

– flygeprinsipper, 

– VFR-kommunikasjon, 

– IFR-kommunikasjon. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien — ATPL(A) 

FCL.505.A ATPL(A) — Begrensning av særskilte rettigheter for flygere som tidligere har hatt et MPL 

Dersom innehaveren av et ATPL(A) tidligere har hatt bare et MPL, skal de særskilte rettighetene i sertifikatet 

begrenses til flyginger med flere flygere, med mindre innehaveren har oppfylt FCL.405.A bokstav b) nr. 2 og 

bokstav c) for flyginger med én flyger.  
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FCL.510.A ATPL(A) — Krav, erfaring og godskriving 

a)  Krav. Søkere til et ATPL(A) skal ha: 

1)  et MPL eller 

2)  et CPL(A) og en IR for flermotorsfly. I dette tilfellet skal søkeren også ha fått undervisning i MCC. 

b)  Erfaring. Søkere til et ATPL(A) skal ha fullført minst 1500 timers flygetid i fly, herunder minst: 

1)  500 timer på flyginger med flere flygere i fly, 

2) i)  500 timer som fartøysjef under tilsyn, eller 

ii)  250 timer som fartøysjef, eller 

iii)  250 timer, herunder minst 70 timer som fartøysjef og det resterende som fartøysjef under tilsyn, 

3)  200 timers navigasjonsflyging, hvorav minst 100 timer skal være som fartøysjef eller som fartøysjef under 

tilsyn, 

4)  75 timers instrumenttid, hvorav høyst 30 timer kan være instrumenttid på bakken, og 

5)  100 timers nattflyging som fartøysjef eller styrmann. 

 Av 1500 timers flygetid kan opptil 100 timers flygetid være fullført i en FFS og FNPT. Av disse 100 timene kan 

høyst 25 timer være gjennomført i en FNPT. 

c)  Godskriving. 

1)  Innehavere av et flygersertifikat for andre luftfartøykategorier skal godskrives flygetid opptil høyst: 

i) for TMG eller seilfly, 30 timers flygetid som fartøysjef, 

ii) for helikoptre, 50 % av den flygetiden som kreves i bokstav b). 

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

godskrevne tiden ikke overstiger 250 timer i noen av disse punktene. 

d)  Den erfaringen som kreves i bokstav b), skal være oppnådd før ATPL(A)-ferdighetsprøven tas. 

FCL.520.A ATPL(A) — Ferdighetsprøve 

Søkere til et ATPL(A) skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 9 til denne delen, for å framvise evnen til, 

som fartøysjef i et fly med flere flygere i henhold til IFR, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et 

kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene som gis. 

Ferdighetsprøven skal gjennomføres i flyet eller i en behørig kvalifisert FFS som representerer samme type. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til helikopterkategorien — ATPL(H) 

FCL.510.H ATPL(H) — Krav, erfaring og godskriving 

Søkere til et ATPL(H) skal: 

a)  ha et CPL(H) og en typerettighet for helikoptre med flere flygere og ha fått undervisning i MCC,  
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b)  som flyger på helikoptre ha gjennomført minst 1000 timers flygetid, herunder minst: 

1)  350 timer i helikoptre med flere flygere, 

2) i)  250 timer som fartøysjef, eller 

ii)  100 timer som fartøysjef og 150 timer som fartøysjef under tilsyn, eller 

iii)  250 timer som fartøysjef under tilsyn i helikoptre med flere flygere. I dette tilfellet skal de særskilte 

rettighetene som er knyttet til et ATPL(H), begrenses til flyginger med flere flygere, helt til 100 timer som 

fartøysjef er gjennomført. 

3)  200 timers navigasjonsflyging, hvorav minst 100 timer skal være som fartøysjef eller som fartøysjef under 

tilsyn, 

4)  30 timers instrumenttid, hvorav høyst ti timer kan være instrumenttid på bakken, og 

5)  100 timers nattflyging som fartøysjef eller styrmann. 

 Av disse 1000 timene kan høyst 100 timer ha vært gjennomført i en FSTD, og av disse kan høyst 25 timer ha vært 

gjennomført i en FNPT. 

c)  Flygetid i fly skal godskrives med opptil 50 % mot den flygetiden som kreves i bokstav b). 

d)  Den erfaringen som kreves i bokstav b), skal være oppnådd før ATPL(H)-ferdighetsprøven tas. 

FCL.520.H ATPL(H) — Ferdighetsprøve 

Søkere til et ATPL(H) skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 9 til denne delen, for å framvise evnen til, 

som fartøysjef i et helikopter med flere flygere, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et 

kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene som gis. 

Ferdighetsprøven skal gjennomføres i helikopteret eller i en behørig kvalifisert FFS som representerer samme type. 

KAPITTEL G 

INSTRUMENTRETTIGHET — IR 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.600 IR — Generelt 

IFR-flyging i fly, helikoptre, luftskip eller VTOL-luftfartøyer skal 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. 

FCL.605 IR — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av en IR har særskilte rettigheter til å fly luftfartøyer i henhold til IFR med en minste beslutningshøyde 

på 200 fot (60 m). 

b)  For en flermotors-IR kan disse særskilte rettighetene utvides til lavere beslutningshøyder enn 200 fot (60 m) når 

søkeren har gjennomgått særlig opplæring hos en ATO og har bestått avsnitt 6 av ferdighetsprøven som beskrevet i 

tillegg 9 til denne delen, i et luftfartøy med flere flygere. 

c)  Innehavere av en IR skal utøve sine særskilte rettigheter i samsvar med vilkårene fastsatt i tillegg 8 til denne delen. 

d)  Bare helikoptre. For å utøve de særskilte rettighetene som fartøysjef i henhold til IFR i helikoptre med flere flygere 

skal innehaveren av en IR(H) ha gjennomført minst 70 timers instrumenttid, hvorav opptil 30 timer kan være 

instrumenttid på bakken.  
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FCL.610 IR — Krav og godskriving 

De som søker om en IR, skal: 

a)  ha: 

1)  minst et PPL i den relevante luftfartøykategorien og 

i)  særskilte rettigheter til å fly om natten i samsvar med FCL.810, eller 

ii)  et ATPL i en annen luftfartøykategori eller 

2)  et PPL i den relevante luftfartøykategorien, 

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

timer, eller for luftskip, 20 timer, skal være i den relevante luftfartøykategorien. 

c)  Bare helikoptre. Søkere som har gjennomgått et integrert ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- eller CPL(H)-

opplæringskurs, skal være unntatt fra kravet i bokstav b). 

FCL.615 IR — Teorikunnskap og flygeundervisning 

a)  Kurs. De som søker om en IR, skal ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og flygeundervisning hos en ATO. 

Kurset skal være: 

1)  et integrert opplæringskurs som omfatter opplæring for IR, i samsvar med tillegg 3 til denne delen, eller 

2)  et modulbasert kurs i samsvar med tillegg 6 til denne delen. 

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

emner: 

– luftfartslovgivning, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — instrumentering, 

– overvåking av og ytelse under flyginger, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi, 

– radionavigasjon, 

– IFR-kommunikasjon. 

FCL.620 IR — Ferdighetsprøve 

a)  De som søker om en IR, skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 7 til denne delen, for å framvise evnen 

til å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene 

som gis. 

b)  For en flermotors-IR skal ferdighetsprøven gjennomføres i et flermotorsluftfartøy. For en enmotors-IR skal 

ferdighetsprøven gjennomføres i et enmotorsluftfartøy. Et flermotorsfly med senterlinjeskyvkraft skal i dette avsnitt 

anses som et enmotorsfly. 

FCL.625 IR — Gyldighet, forlengelse og fornyelse 

a)  Gyldighet. En IR skal være gyldig i ett år. 

b)  Forlengelse. 

1)  En IR skal forlenges i løpet av de tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato. 

2)  Søkere som ikke består det relevante avsnittet av en IR-ferdighetskontroll før IR-ens utløpsdato, skal ikke utøve 

de særskilte IR-rettighetene før de har bestått ferdighetskontrollen.  
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c)  Fornyelse. Dersom en IR er utløpt, skal søkerne for å fornye sine særskilte rettigheter: 

1)  gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO for å nå det ferdighetsnivået som er nødvendig for å bestå 

instrumentdelen av ferdighetsprøven i samsvar med tillegg 9 til denne delen, og 

2)  fullføre en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen, i den relevante luftfartøykategorien. 

d)  Dersom IR-en ikke er blitt forlenget eller fornyet i løpet av de sju foregående årene, kreves det at innehaveren 

består teoriprøven og ferdighetsprøven for IR på nytt. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien 

FCL.625.A IR(A) — Forlengelse 

a)  Forlengelse. De som søker om forlengelse av en IR(A): 

1)  skal når den kombineres med en forlengelse av en klasse- eller typerettighet, bestå en ferdighetskontroll i 

samsvar med tillegg 9 til denne delen, 

2)  skal når den ikke kombineres med forlengelse av en klasse- eller typerettighet: 

i) for fly med én flyger, gjennomføre hele avsnitt 3b og de delene av avsnitt 1 som er relevante for den 

planlagte flygingen, i ferdighetskontrollen beskrevet i tillegg 9 til denne delen, og 

ii) for flermotorsfly, gjennomføre hele avsnitt 6 i ferdighetskontrollen for fly med én flyger i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen, utelukkende ved hjelp av instrumenter. 

3)  En FNPT II eller en FFS som representerer relevant klasse eller type av fly, kan brukes i forbindelse med nr. 2, 

men minst annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(A) skal under disse omstendighetene 

gjennomføres i et fly. 

b)  Det godskrives i samsvar med tillegg 8 til denne delen. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til helikopterkategorien 

FCL.625.H IR(H) — Forlengelse 

a)  De som søker om forlengelse av en IR(H): 

1)  skal, dersom den kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå en ferdighetskontroll i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen for den relevante helikoptertypen, 

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 II/III eller en FFS som representerer den relevante helikoptertypen, brukes, men minst 

annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(H) skal under disse omstendighetene gjennomføres i et 

helikopter. 

b)  Det godskrives i samsvar med tillegg 8 til denne delen. 

FCL.630.H IR(H) — Utvidelse av særskilte rettigheter fra enmotors- til flermotorshelikoptre 

Innehavere av en IR(H) som gjelder for enmotorshelikoptre og som for første gang ønsker å utvide sin IR(H) til 

flermotorshelikoptre, skal gjennomføre: 

a)  et opplæringskurs hos en ATO som omfatter minst fem timers elevtid med instrumentundervisning, hvorav tre 

timer kan være i en FFS eller FTD 2/3 eller FNPT II/III, og 

b)  avsnitt 5 i ferdighetsprøven i samsvar med tillegg 9 til denne delen på flermotorshelikoptre.  
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AVSNITT 4 

Særlige krav til luftskipkategorien 

FCL.625.As IR(As) — Forlengelse 

De som søker om forlengelse av en IR(As): 

a)  skal, dersom den kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av en ferdighetskontroll i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen for den relevante typen luftskip, 

b)  skal, dersom den ikke kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av avsnitt 5 og de delene av 

avsnitt 1 som er relevante for den planlagte flygingen i ferdighetskontrollen for luftskip i samsvar med tillegg 9 til 

denne delen. I så fall kan en FTD 2/3 eller en FFS som representerer den relevante typen brukes, men minst 

annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(As) skal under disse omstendighetene gjennomføres i et 

luftskip. 

KAPITTEL H 

KLASSE- OG TYPERETTIGHETER 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.700 Omstendigheter der klasse- eller typerettigheter kreves 

a)  Innehavere av flygersertifikater, bortsett fra LAPL, SPL og BPL, skal ikke på noen måte fungere som flygere på et 

luftfartøy med mindre de har en gyldig og korrekt klasse- eller typerettighet, unntatt når de gjennomfører 

ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for fornyelse av klasse- eller typerettighet, eller mottar 

flygeundervisning. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan flygere når det gjelder flyginger i forbindelse med innføring eller endring av 

luftfartøytyper, ha et særlig flygersertifikat utstedt av vedkommende myndighet, som gir dem tillatelse til å foreta 

flyginger. Denne tillatelsen skal være begrenset til å utføre særlige flyginger. 

c)  Med forbehold for bokstav a) og b) kan flygere når det gjelder flyginger i forbindelse med innføring eller endring 

av luftfartøytyper utført av konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoner innenfor rammen av deres særskilte 

rettigheter, samt undervisningsflyginger for utstedelse av en testflygingsrettighet, dersom kravene i dette kapittel 

ikke kan oppfylles, ha en testflygingsrettighet som er utstedt i samsvar med FCL.820 . 

FCL.705 Særskilte rettigheter for innehaveren av en klasse- eller typerettighet 

Innehaveren av en klasse- eller typerettighet har særskilte rettigheter til å fungere som flyger i den luftfartøyklassen 

eller -typen som er angitt i rettigheten. 

FCL.710 Klasse- og typerettigheter — varianter 

a)  For å utvide flygerens rettigheter til en annen luftfartøyvariant innen en klasse- eller typerettighet skal flygeren 

gjennomføre differanse- eller tilvenningsopplæring. Dersom det finnes varianter innenfor en typerettighet, skal 

differanse- eller tilvenningsopplæringen omfatte de relevante elementene som er definert i opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

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. 

c)  Differanseopplæringen skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren, etter hva som er relevant. 

FCL.725 Krav til utstedelse av klasse- og typerettigheter 

a)  Opplæringskurs. En som søker om en klasse- eller typerettighet skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. 

Typerettighetskurset skal omfatte de obligatoriske opplæringselementene for den relevante typen som definert i 

opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

b)  Teoriprøve. De som søker om en klasse- eller typerettighet, skal bestå en teoriprøve organisert av ATO for å 

framvise det teoretiske kunnskapsnivået som kreves for å fly den aktuelle luftfartøyklassen eller -typen på en sikker 

måte. 

1)  For luftfartøyer med flere flygere skal teoriprøven være skriftlig og omfatte minst 100 flervalgsspørsmål som på 

passende måte er fordelt på hovedemnene i studieplanen.  
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2)  For luftfartøyer med én flyger skal teoriprøven være skriftlig, og antall flervalgsspørsmål skal avhenge av 

luftfartøyets kompleksitet. 

3)  For enmotorsluftfartøyer skal teoriprøven utføres muntlig av kontrollanten under ferdighetsprøven for å vurdere 

om søkeren har oppnådd et tilfredsstillende kunnskapsnivå. 

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

minst 60 flervalgsspørsmål som på passende måte er fordelt på hovedemnene i studieplanen. 

c)  Ferdighetsprøve. En som søker om en klasse- eller typerettighet, skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen for å framvise de ferdighetene som kreves for å fly den aktuelle luftfartøyklassen eller -

typen på en sikker måte. 

 Søkeren skal bestå ferdighetsprøven innen seks måneder etter starten på klasse- eller typerettighetskurset og i løpet 

av et tidsrom på seks måneder før søknaden om utstedelse av klasse- eller typerettighet. 

d)  En søker som allerede har en typerettighet for en luftfartøytype, med særskilte rettigheter til å utføre flyginger med 

enten én eller flere flygere, skal anses allerede å ha oppfylt teorikravene når vedkommende søker om å tilføye den 

særskilte rettigheten til den andre formen for flyging med samme luftfartøytype. 

e)  Uten hensyn til avsnittene over skal flygere som har en testflygingsrettighet utstedt i samsvar med FCL.820, som 

deltok i testflyging i forbindelse med utvikling, sertifisering eller produksjon av en luftfartøytype, og som har 

fullført enten 50 timers samlet flygetid eller ti timers flygetid som fartøysjef i testflyginger i denne typen, ha rett til 

å søke om utstedelse av den relevante typerettigheten, forutsatt at de oppfyller kravene til erfaring og kravene til 

utstedelse av denne typerettigheten, som fastsatt i dette kapittel for den relevante luftfartøykategorien. 

FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter 

a)  Gyldighetstiden for klasse- og typerettigheter er ett år, unntatt for klasserettigheter for enmotorsluftfartøyer med én 

flyger, som har en gyldighetstid på to år, med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet 

fastsatt i samsvar med del 21. 

b)  Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal søkeren: 

1)  gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO når det er nødvendig for å nå det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for fly luftfartøyer i den relevante klassen eller typen, og 

2)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien 

FCL.720.A Krav til erfaringer og krav til utstedelse av klasse- og typerettigheter — fly 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21 skal søkere til en 

klasse- eller typerettighet oppfylle følgende krav til erfaring og krav til utstedelse av den relevante rettigheten: 

a)  Flermotorsfly med én flyger. Søkere til en første klasse- eller typerettighet for et flermotorsfly med én flyger skal 

ha fullført minst 70 timer som fartøysjef på fly. 

b)  Teknisk ukompliserte fly med høy ytelse med én flyger. Før søkere til en første klasse- eller typerettighet for et fly 

med én flyger som er klassifisert som et fly med høy ytelse, starter flygeopplæringen, skal de: 

1)  ha minst 200 timers samlet flygeerfaring, hvorav 70 timer som fartøysjef på fly, og 

2) i)  ha et bevis som bekrefter at et ytterligere teorikurs er gjennomført hos en ATO på en tilfredsstillende måte, 

eller 

ii)  ha bestått teoriprøvene for ATPL(A) i samsvar med denne delen, eller 

iii)  i tillegg til et sertifikat utstedt i samsvar med denne delen, ha et ATPL(A) eller et CPL(A)/IR med 

godskriving av teorikunnskaper for ATPL(A), utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen,  
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3)  i tillegg skal flygere som søker om særskilt rettighet til å føre fly på flyginger med flere flygere, oppfylle 

kravene i bokstav d) nr. 4. 

c)  Teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger. De som søker om en første typerettighet for et teknisk 

komplisert fly med én flyger klassifisert som et fly med høy ytelse, skal i tillegg til å oppfylle kravene i bokstav b) 

ha oppfylt kravene til en flermotors-IR(A), som fastsatt i kapittel G. 

d)  Fly med flere flygere. En søker til det første typerettighetskurset for et fly med flere flygere skal være en flygerelev 

som for tiden er under opplæring på et MPL-opplæringskurs, eller som oppfyller følgende krav: 

1)  ha minst 70 timers flygeerfaring som fartøysjef på fly, 

2)  ha en flermotors-IR(A),  

3)  ha bestått teoriprøvene for ATPL(A) i samsvar med denne delen, og 

4)  bortsett fra når typerettighetskurset kombineres med et MCC-kurs: 

i) ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i fly er gjennomført på en tilfredsstillende måte, eller 

ii) ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i helikopter er gjennomført på en tilfredsstillende måte, og har 

mer enn 100 timers flygeerfaring som flyger på helikoptre med flere flygere, eller 

iii) ha minst 500 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, eller 

iv) ha minst 500 timer som flyger på flyginger med flere flygere på flermotorsfly for én flyger, i kommersiell 

lufttransport i samsvar med gjeldende krav til luftfartsoperasjoner. 

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). 

f)  Ytterligere typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én eller flere flygere. En som søker om 

utstedelse av ytterligere typerettigheter for fly med flere flygere og typerettigheter for teknisk kompliserte fly med 

høy ytelse med én flyger, skal ha en flermotors-IR(A). 

g)  Dersom det er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, kan utøvelsen av de 

særskilte rettighetene for en typerettighet i utgangspunktet begrenses til flyging under tilsyn av en instruktør. 

Flygetimene under tilsyn skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren. Begrensningen skal oppheves når flygeren dokumenterer at flygetimene under tilsyn som kreves i 

opplysningene om driftsmessig egnethet, er blitt fullført. 

FCL.725. A Teoriundervisning og flygeundervisning for utstedelse av klasse- og typerettigheter — fly 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21: 

a)  Flermotorsfly med én flyger. 

1)  Teorikurset for en klasserettighet for flermotorsfly med én flyger skal omfatte minst sju timers undervisning på 

flyginger i flermotorsfly. 

2)  Flygeopplæringskurset for en klasse- eller typerettighet for et flermotorsfly med én flyger skal omfatte minst 

2,5 times elevtid under normale forhold for flyginger med flermotorsfly, og minst 3,5 times elevtid med 

opplæring i motorsviktprosedyrer og asymmetriske flygeteknikker. 

b)  Sjøfly med én flyger. Opplæringskurset for rettigheter for sjøfly med én flyger skal omfatte teoriundervisning og 

flygeundervisning. Flygeopplæringen for en klasse- eller typerettighet for sjøfly med én flyger skal omfatte minst 

åtte timers elevtid dersom søkeren har landversjonen av den relevante klasse- eller typerettigheten, eller ti timer 

dersom søkeren ikke har en slik rettighet.  
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FCL.730.A Særlige krav til flygere som gjennomgår et typerettighetskurs uten flygetid (ZFTT) — fly 

a)  En flyger som gjennomgår undervisning i et ZFTT-kurs, skal minst ha fullført, på et turbojetfly med flere flygere, 

sertifisert til CS-25-standardene eller tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser eller på et turbopropfly med flere 

flygere, med største sertifiserte startmasse på minst ti tonn eller en sertifisert passasjersetekapasitet på over 19 

passasjerer: 

1)  1500 timers flygetid eller 250 rutesektorer, dersom en FFS som er kvalifisert til CG-, C- eller foreløpig C-nivå, 

brukes under kurset, 

2)  500 timers flygetid eller 100 rutesektorer, dersom en FFS som er kvalifisert til DG- eller D-nivå, brukes under 

kurset. 

b)  Når en flyger bytter fra et turbopropfly til et turbojetfly eller fra et turbojetfly til et turbopropfly, kreves det 

ytterligere simulatoropplæring. 

FCL.735.A Opplæringskurs i besetningssamarbeid (MCC – Multi-Crew Cooperation) — fly 

a)  MCC-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  25 timers teoriundervisning og øvelser og 

2)  20 timers praktisk MCC-opplæring, eller 15 timer for flygerelever som deltar i et integrert ATP-kurs. 

 Det skal brukes en FNPT II MCC eller en FFS. Dersom MCC-opplæringen kombineres med den første 

typerettighetsopplæringen, kan den praktiske MCC-opplæringen reduseres til ikke mindre enn ti timer dersom 

samme FFS brukes til både MCC- og typerettighetsopplæringen. 

b)  MCC-opplæringskurset skal være fullført innen seks måneder hos en ATO. 

c)  Med mindre MCC-kurset kombineres med et typerettighetskurs, skal søkeren få et bevis som bekrefter at 

opplæringen er gjennomført når MCC-kurset er avsluttet. 

d)  En søker som har gjennomført MCC-opplæringen for en annen luftfartøykategori, skal unntas fra kravet i bokstav 

a) nr. 1. 

FCL.740.A Forlengelse av klasse- og typerettigheter — fly 

a)  Forlengelse av klasse- og typerettigheter for flermotorsfly. For forlengelse av klasse- og typerettigheter for 

flermotorsfly skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante flyklassen eller -typen, eller 

en FSTD som representerer denne klassen eller typen, i løpet av de tre månedene umiddelbart før rettighetens 

utløpsdato, og 

2)  i løpet av rettighetens gyldighetstid minst fullføre: 

i) ti rutesektorer som flyger i den relevante flyklassen eller -typen, eller 

ii) en rutesektor som flyger i den relevante flyklassen eller -typen eller FFS, sammen med en kontrollant. 

Denne rutesektoren kan flys under ferdighetskontrollen. 

3)  En flyger som arbeider for en kommersiell lufttransportoperatør som er godkjent i samsvar med gjeldende krav 

til luftfartsoperasjoner, og som har gjennomgått operatørens ferdighetskontroll kombinert med 

ferdighetskontrollen for forlengelse av klasse- eller typerettigheten, skal unntas fra kravet i nr. 2. 

4)  Forlengelsen av en IR(A), dersom man har en slik, kan kombineres med en ferdighetskontroll for forlengelse av 

en klasse- eller typerettighet.  
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b)  Forlengelse av klasserettigheter for enmotorsfly med én flyger. 

1)  Klasserettigheter for enmotorsfly med stempelmotor og TMG-rettigheter. For forlengelse av klasserettigheter 

for enmotorsfly med stempelmotor med én flyger eller klasserettigheter for TMG skal søkeren: 

i) i løpet av de siste tre månedene før rettighetens utløpsdato, bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i 

den relevante klassen i samsvar med tillegg 9 til denne delen, eller 

ii) i løpet av de siste tolv månedene før rettighetens utløpsdato, gjennomføre tolv timers flygetid i den 

relevante klassen, herunder: 

– seks timer som fartøysjef, 

– tolv starter og landinger, og 

– en opplæringsflyging på minst én time med en flygeinstruktør (FI) eller en klasserettighetsinstruktør 

(CRI). Søkere skal unntas fra denne flygingen dersom de har bestått en ferdighetskontroll for klasse- 

eller typerettighet eller en ferdighetsprøve for en annen flyklasse eller flytype. 

2)  Når søkere har en klasserettighet for både enmotorsfly (land) med stempelmotor og en TMG-rettighet, kan de 

oppfylle kravene i nr. 1 i én av disse klassene, og oppnå forlengelse av begge rettigheter. 

3)  Enmotors turboprop-fly med én flyger. For forlengelse av klasserettighetene for enmotors turboprop-fly skal 

søkere bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i den relevante klassen i samsvar med tillegg 9 til denne 

delen, innen tre måneder før rettighetens utløpsdato. 

c)  Søkere som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en klasse- eller typerettighet, skal 

ikke utøve de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten, før de har bestått ferdighetskontrollen. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til helikopterkategorien 

FCL.720.H Krav til erfaringer og krav til utstedelse av typerettigheter — helikoptre 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, skal søkere til 

den første typerettigheten for helikoptre oppfylle følgende krav til erfaring og krav til utstedelse av den relevante 

rettigheten: 

a)  Helikoptre med flere flygere. Søkere til det første typerettighetskurset for et helikopter med flere flygere skal: 

1)  ha minst 70 timer som fartøysjef på helikoptre, 

2)  bortsett fra når typerettighetskurset kombineres med et MCC-kurs: 

i) ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i helikopter er gjennomført på en tilfredsstillende måte, eller 

ii) ha minst 500 timer som flyger på fly med flere flygere, eller 

iii) ha minst 500 timer som flyger på flyginger med flere flygere på flermotorshelikoptre, 

3)  ha bestått ATPL(H)-teoriprøvene. 

b)  Søkere til det første typerettighetskurset for et helikopter med flere flygere som har avsluttet et integrert 

ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- eller CPL(H)-kurs, og som ikke oppfyller kravene i bokstav a) nr. 1, skal få 

typerettigheten utstedt med særskilte rettigheter som er begrenset til utelukkende utøvelse av funksjoner som 

styrmann. Denne begrensningen skal oppheves når flygeren har: 

1)  gjennomført 70 timer som fartøysjef eller fartøysjef under tilsyn på helikoptre, 

2)  bestått ferdighetsprøven for flere flygere på den relevante helikoptertypen som fartøysjef.  
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c)  Flermotorshelikoptre med én flyger. De som søker om utstedelse av en første typerettighet for et 

flermotorshelikopter med én flyger skal: 

1)  før flygeopplæringen starter: 

i) ha bestått ATPL(H)-teoriprøvene, eller 

ii) ha et bevis som bekrefter at et føropptakskurs som holdes av en ATO, er gjennomført. Kurset skal dekke 

følgende emner i teorikurset for ATPL(H): 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer: skrog/system/motor, og instrumenter/elektronikk, 

– planlegging av og ytelse under flyging: masse og balanse, ytelse, 

2)  søkere som ikke har gjennomgått et integrert ATP(H)/IR-, ATP(H)- eller CPL(H)/IR-opplæringskurs, skal ha 

fullført minst 70 timer som fartøysjef på helikoptre. 

FCL.735.H Opplæringskurs i besetningssamarbeid (MCC) — helikoptre 

a)  MCC-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  for MCC/IR: 

i) 25 timers teoriundervisning og øvelser og 

ii) 20 timers praktisk MCC-opplæring eller 15 timer for flygerelever som deltar i et integrert ATP(H)IR-kurs. 

Dersom MCC-opplæringen kombineres med den første typerettighetsopplæringen for et helikopter med 

flere flygere, kan den praktiske MCC-opplæringen reduseres til ikke mindre enn ti timer dersom samme 

FSTD brukes til både MCC- og typerettighetsopplæringen. 

2)  for MCC/VFR: 

i) 25 timers teoriundervisning og øvelser og 

ii) 15 timers praktisk MCC-opplæring eller ti timer for flygerelever som deltar i et integrert ATP(H)IR-kurs. 

Dersom MCC-opplæringen kombineres med den første typerettighetsopplæringen for et helikopter med 

flere flygere, kan den praktiske MCC-opplæringen reduseres til ikke mindre enn sju timer dersom samme 

FSTD brukes til både MCC- og typerettighetsopplæringen. 

b)  MCC-opplæringskurset skal være fullført innen seks måneder hos en ATO. 

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

c)  Med mindre MCC-kurset kombineres med et typerettighetskurs for flere flygere, skal søkeren få et bevis som 

bekrefter at opplæringen er gjennomført når MCC-kurset er avsluttet. 

d)  En søker som har gjennomført MCC-opplæring for en annen luftfartøykategori, skal unntas fra kravet i bokstav a) 

nr. 1 i) eller bokstav a) nr. 2 i), etter hva som er relevant. 

e)  Søkere til MCC/IR-opplæring som har gjennomført MCC/VFR-opplæring, skal unntas fra kravet i bokstav a) nr. 1 

i), og skal fullføre 5 timers praktisk MCC/IR-opplæring. 

FCL.740.H Forlengelse av typerettigheter — helikoptre 

a)  Forlengelse. For forlengelse av typerettigheter for helikoptre skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante helikoptertypen, eller en 

FSTD som representerer denne typen, i de tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, og 

2)  fullføre minst to timer som flyger i den relevante helikoptertypen i rettighetens gyldighetstid. Varigheten av 

ferdighetskontrollen kan tas med i de to timene.  
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3)  Når søkere har mer enn én typerettighet for enmotorshelikoptre med stempelmotor, kan de få forlengelse av alle 

relevante typerettigheter ved å utføre ferdighetskontrollen på bare én av de relevante typene, forutsatt at de har 

fullført minst to timers flygetid som fartøysjef på de andre typene i gyldighetstiden. 

 Ferdighetskontrollen skal utføres på en forskjellig type hver gang. 

4)  Når søkere har mer enn én typerettighet for enmotorshelikoptre med turbinmotor med største sertifiserte 

startmasse på opptil 3175 kg, kan de få forlengelse av alle relevante typerettigheter ved å utføre 

ferdighetskontrollen på bare én av de relevante typene, forutsatt at de har fullført: 

i) 300 timer som fartøysjef på helikoptre, 

ii) 15 timer på hver av typene og 

iii) minst to timers flygetid som fartøysjef på hver av de andre typene i gyldighetstiden. 

 Ferdighetskontrollen skal utføres på en forskjellig type hver gang. 

5)  Flygere som består en ferdighetsprøve for utstedelse av en ytterligere typerettighet, skal få forlengelse av de 

relevante typerettighetene i de felles gruppene, i samsvar med nr. 3 og 4. 

6)  Forlengelsen av en IR(H), dersom man har en slik, kan kombineres med en ferdighetskontroll for en 

typerettighet. 

b)  En søker som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en typerettighet, skal ikke utøve 

de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten før ferdighetskontrollen er bestått. Når det gjelder bokstav a) 

nr. 3 og 4, skal søkeren ikke utøve sine særskilte rettighetene for noen av typene. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til kategorien VTOL-luftfartøyer 

FCL.720.PL Krav til erfaringer og krav til utstedelse av typerettigheter — VTOL-luftfartøyer 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, skal søkere til 

den første utstedelsen av en typerettighet for VTOL-luftfartøyer oppfylle følgende krav og forutsetninger: 

a)  for flygere på fly: 

1)  ha et CPL/IR(A) med ATPL-teori eller et ATPL(A), 

2)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført, 

3)  ha fullført minst 100 timer som flyger på fly med flere flygere, 

4)  ha fullført 40 timers flygeundervisning i helikoptre, 

b)  for flygere på helikoptre: 

1)  ha et CPL/IR(H) med ATPL-teori eller et ATPL/IR(H), 

2)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført, 

3)  ha fullført minst 100 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, 

4)  ha fullført 40 timers flygeundervisning i fly, 

c)  for flygere som er kvalifisert til å fly både fly og helikoptre: 

1)  ha minst et CPL(H), 

2)  ha en IR og ATPL-teori eller et ATPL for enten fly eller helikoptre, 

3)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i enten helikoptre eller fly er gjennomført, 

4)  ha gjennomført minst 100 timer som flyger på helikoptre eller fly med flere flygere,  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/185 

 

5)  ha fullført 40 timers flygeundervisning i fly eller helikoptre, etter hva som er relevant, dersom flygeren ikke har 

erfaring som ATPL eller fra luftfartøyer med flere flygere. 

FCL.725. PL Flygeundervisning for utstedelse av typerettigheter — VTOL-luftfartøyer 

Flygeundervisningsdelen av opplæringskurset for en typerettighet for VTOL-luftfartøyer skal gjennomføres både i 

luftfartøyet og i en FSTD som representerer luftfartøyet, og som er behørig kvalifisert for dette formålet. 

FCL.740. PL Forlengelse av typerettigheter — VTOL-luftfartøyer 

a)  Forlengelse. For forlengelse av typerettigheter for VTOL-luftfartøyer skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante typen VTOL-luftfartøyer, i de 

tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, 

2)  i løpet av rettighetens gyldighetstid minst fullføre: 

i) ti rutesektorer som flyger i den relevante typen VTOL-luftfartøyer, eller 

ii) en rutesektor som flyger i den relevante typen VTOL-luftfartøyer eller FFS, sammen med en kontrollant. 

Denne rutesektoren kan flys under ferdighetskontrollen. 

3)  En flyger som arbeider for en kommersiell lufttransportoperatør, som er godkjent i samsvar med gjeldende krav 

til luftfartsoperasjoner, og som har gjennomgått operatørens ferdighetskontroll kombinert med 

ferdighetskontrollen for forlengelse av typerettigheten, skal unntas fra kravet i nr. 2. 

b)  En søker som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en typerettighet, skal ikke utøve 

de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten før ferdighetskontrollen er bestått. 

AVSNITT 5 

Særlige krav til luftskipkategorien 

FCL.720. As Krav til utstedelse av typerettigheter — luftskip 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, skal søkere til 

den første utstedelsen av en typerettighet for luftskip oppfylle følgende krav og forutsetninger: 

a)  for luftskip med flere flygere: 

1)  ha fullført minst 70 timer flygetid som fartøysjef på luftskip, 

2)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i luftskip er gjennomført på en tilfredsstillende måte. 

3)  Søkere som ikke oppfyller kravene i nr. 2, skal få typerettigheten utstedt med særskilte rettigheter som er 

begrenset til utelukkende utøvelse av funksjoner som styrmann. Begrensningen skal oppheves når flygeren har 

fullført 100 timers flygetid som fartøysjef eller fartøysjef under tilsyn på luftskip. 

FCL.735. As Opplæringskurs i besetningssamarbeid (MCC) — luftskip 

a)  MCC-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  tolv timers teoriundervisning og øvelser og 

2)  fem timers praktisk MCC-opplæring. 

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

b)  MCC-opplæringskurset skal være fullført innen seks måneder hos en ATO. 

c)  Med mindre MCC-kurset kombineres med et typerettighetskurs for flere flygere, skal søkeren få et bevis som 

bekrefter at opplæringen er gjennomført når MCC-kurset er avsluttet. 

d)  En søker som har gjennomført MCC-opplæring for en annen luftfartøykategori, skal unntas fra kravene i  

bokstav a).  
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FCL.740. As Forlengelse av typerettigheter — luftskip 

a)  Forlengelse. For forlengelse av typerettigheter for luftskip skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante typen luftskip, i de 

tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, og 

2)  fullføre minst to timer som flyger i den relevante luftskiptypen i rettighetens gyldighetstid. Varigheten av 

ferdighetskontrollen kan tas med i de to timene. 

3)  Forlengelsen av en IR(As), dersom man har en slik, kan kombineres med en ferdighetskontroll for forlengelse 

av en klasse- eller typerettighet. 

b)  En søker som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en typerettighet, skal ikke utøve 

de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten før ferdighetskontrollen er bestått. 

KAPITTEL I 

YTTERLIGERE RETTIGHETER 

FCL.800 Akroflygingsrettighet 

a)  Innehavere av flygersertifikat for fly, TMG eller seilfly skal bare foreta akroflyging dersom de har en relevant 

rettighet. 

b)  Søkere til en akroflygingsrettighet skal ha fullført: 

1)  minst 40 timers flygetid, eller når det gjelder seilfly, 120 starter som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, fullført etter utstedelsen av sertifikatet, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder: 

i) teoriundervisning som er relevant for rettigheten, 

ii) minst fem timer eller 20 flyginger med undervisning i akroflyging i den relevante luftfartøykategorien. 

c)  De særskilte rettighetene som er knyttet til akroflygingsrettigheten, skal begrenses til den luftfartøykategorien som 

flygeundervisningen ble gjennomført i. De særskilte rettighetene vil bli utvidet til en annen luftfartøykategori 

dersom flygeren har et sertifikat for denne luftfartøykategorien og har gjennomført minst tre opplæringsflyginger 

med instruktør som omfatter hele studieplanen for akroflyging i denne luftfartøykategorien. 

FCL.805 Rettigheter til å slepe seilfly og bannere 

a)  Innehavere av et flygersertifikat med særskilt rettighet til å føre fly eller TMG, skal bare slepe seilfly og bannere 

dersom de har den relevante rettigheten for å slepe seilfly og bannere. 

b)  De som søker om en rettighet til å slepe seilfly, skal ha fullført: 

1)  minst 30 timers flygetid som fartøysjef, og 60 starter og landinger i fly dersom aktiviteten skal utføres i fly, 

eller i TMG dersom aktiviteten skal utføres i TMG, fullført etter utstedelsen av sertifikatet, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder: 

i) teoriundervisning om sleping og framgangsmåter ved sleping, 

ii) minst ti undervisningsflyginger med slep av seilfly, herunder minst fem undervisningsflyginger med 

instruktør, og 

iii) bortsett fra innehavere av et LAPL(S) eller SPL, fem tilvenningsflyginger i et seilfly som startes med et 

luftfartøy.  
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c)  De som søker om en rettighet til å slepe bannere, skal ha fullført: 

1)  minst 100 timers flygetid og 200 starter og landinger som fartøysjef på fly eller TMG, etter utstedelsen av 

sertifikatet. Minst 30 av disse timene skal være i fly dersom aktiviteten skal utføres i fly, eller i TMG dersom 

aktiviteten skal utføres i TMG, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder: 

i) teoriundervisning om sleping og framgangsmåter ved sleping, 

ii) minst ti undervisningsflyginger med slep av et banner, herunder minst fem flyginger med instruktør. 

d)  De særskilte rettighetene som er knyttet til rettighetene til å slepe seilfly og bannere, skal begrenses til fly eller 

TMG avhengig av hvilket luftfartøy flygeundervisningen ble gjennomført i. De særskilte rettighetene vil bli utvidet 

dersom flygeren har et sertifikat for fly eller TMP og har gjennomført minst tre opplæringsflyginger med instruktør 

som omfatter hele studieplanen for sleping i det relevante luftfartøyet. 

e)  For å utøve de særskilte rettighetene til å slepe seilfly eller bannere, skal innehaveren av rettigheten ha fullført 

minst fem slep i de siste 24 månedene. 

f)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i bokstav e), skal vedkommende gjennomføre de manglende slepene 

sammen med eller under tilsyn av en instruktør før de gjenopptar utøvelsen av sine særskilte rettigheter. 

FCL.810 Nattflygingsrettighet 

a)  Fly, TMG, luftskip. 

1)  Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL 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: 

i) teoriundervisning, 

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

herunder minst én times navigasjonsflyging med minst én navigasjonsflyging med instruktør på minst 

50 km og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp. 

2)  Før nattopplæringen avsluttes, skal LAPL-innehavere ha fullført den grunnleggende instrumentflygingsopplæ-

ringen som kreves for utstedelse av PPL. 

3)  Når søkere har klasserettighet for både enmotorsfly (land) med stempelmotor og en TMG-klasserettighet, kan 

de oppfylle kravene i nr. 1 ovenfor i én av disse klassene eller begge. 

b)  Helikoptre. Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et PPL for helikoptre, skal utøves under VFR-

forhold om natten, skal søkeren ha: 

1)  gjennomført minst 100 timers flygetid som flyger på helikoptre etter utstedelse av sertifikatet, herunder minst 

60 timer som fartøysjef på helikoptre og 20 timers navigasjonsflyging, 

2)  gjennomført et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal være fullført i løpet av et tidsrom på seks måneder og 

omfatte: 

i) fem timers teoriundervisning, 

ii) ti timers elevtid med instrumentundervisning på helikoptre, og 

iii) fem timers nattflyging, herunder minst tre timers elevtid, herunder minst én times navigasjonsflyging og 

fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing.  
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3)  En søker som har eller har hatt en IR til fly eller TMG, skal godskrives fem timer mot kravet i nr. 2 ii) ovenfor. 

c)  Ballonger. Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL for ballonger eller et BPL, skal utøves under 

VFR-forhold om natten, skal søkerne ha fullført minst to undervisningsflyginger om natten på minst én time hver. 

FCL.815 Fjellflygingsrettighet 

a)  Særskilte rettigheter. De særskilte rettighetene til innehaveren av en fjellflygingsrettighet er å foreta flyginger med 

fly eller TMG til og fra flater som anses å kreve en slik rettighet av vedkommende myndigheter utpekt av 

medlemsstatene. 

 Den første rettigheten til fjellflyging kan oppnås på enten: 

1)  hjul, som gir særskilt rettighet til å fly til og fra slike flater når de ikke er dekket av snø, eller 

2)  ski, som gir særskilt rettighet til å fly til og fra slike flater når de er dekket av snø. 

3)  De særskilte rettighetene for den første rettigheten kan utvides til enten hjul eller ski når flygeren har 

gjennomført et relevant ytterligere tilvenningskurs, herunder teoriundervisning og flygeopplæring, med en 

instruktør i fjellflyging. 

b)  Opplæringskurs. Søkere til en fjellflygingsrettighet skal i løpet av et tidsrom på 24 måneder ha gjennomgått et kurs 

med teoriundervisning og flygeundervisning hos en ATO. Kursets innhold skal være relevant for de særskilte 

rettighetene som det søkes om. 

c)  Ferdighetsprøve. Etter at opplæringen er fullført, skal søkeren bestå en ferdighetsprøve med en FE som er 

kvalifisert for dette formålet. Ferdighetsprøven skal omfatte: 

1)  en muntlig teoriprøve, 

2)  seks landinger på minst to forskjellige flater som krever en fjellflygingsrettighet, og som ikke er samme flate 

som avgangsflaten. 

d)  Gyldighet. En fjellflygingsrettighet skal være gyldig i et tidsrom på 24 måneder. 

e)  Forlengelse. For forlengelse av en fjellflygingsrettighet skal søkeren: 

1)  ha gjennomført minst seks fjellandinger i de siste 24 månedene, eller 

2)  bestå en ferdighetskontroll. Ferdighetskontrollen skal oppfylle kravene i bokstav c). 

f)  Fornyelse. Dersom rettigheten er utløpt, skal søkeren oppfylle kravene i bokstav e) nr. 2. 

FCL.820 Testflygingsrettighet 

a)  Innehavere av et flygersertifikat for fly eller helikoptre skal bare fungere som fartøysjef under testflyginger i 

kategori 1 eller 2, som definert i del 21, dersom de har en testflygingsrettighet. 

b)  Forpliktelsen til å ha en testflygingsrettighet som fastsatt i bokstav a) skal bare gjelde for testflyginger utført på: 

1)  helikoptre som er sertifisert eller skal sertifiseres i samsvar med standardene i CS-27 eller CS-29 eller 

tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser, eller 

2)  fly som er sertifisert eller skal sertifiseres i samsvar med: 

i) standardene i CS-25 eller tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser, eller 

ii) standardene i CS-23 eller tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser, bortsett fra for fly med en største tillatt 

startmasse på under 2000 kg.  
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c)  Innehaveren av en testflygingsrettighet har i den relevante luftfartøykategorien særskilte rettigheter til: 

1)  når det gjelder en testflygingsrettighet i kategori 1, å utføre alle kategorier av testflyginger som definert i del 21, 

enten som fartøysjef eller styrmann, 

2)  når det gjelder en testflygingsrettighet i kategori 2: 

i) å utføre testflyginger i kategori 1, som definert i del 21: 

– som styrmann eller 

– som fartøysjef for fly nevnt i bokstav b) nr. 2 ii), bortsett fra fly i kategorien kortdistansefly eller som 

har en konstruksjonshastighet i stup på over 0,6 mach eller en høyeste flygehøyde på over 25 000 fot, 

ii) utføre alle andre kategorier av testflyginger, som definert i del 21, enten som fartøysjef eller styrmann, 

3)  i tillegg, når det gjelder testflygingsrettigheter i både kategori 1 eller 2, å utføre flyginger som særlig er relatert 

til konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners virksomhet, innenfor rammen av deres særskilte rettigheter, 

når kravene i kapittel H ikke er oppfylt. 

d)  Søkere til en førstegangsutstedelse av en testflygingsrettighet skal: 

1)  ha minst et CPL og en IR i den relevante luftfartøykategorien, 

2)  ha fullført minst 1000 timers flygetid i den relevante luftfartøykategorien, hvorav minst 400 timer som 

fartøysjef, 

3)  ha gjennomført et opplæringskurs hos en ATO som er relevant for det gjeldende luftfartøyet og kategorien av 

flyginger. Opplæringen skal minst omfatte følgende emner: 

– ytelse, 

– stabilitet og kontroll / manøvreringsevne, 

– systemer, 

– prøveledelse, 

– risiko-/sikkerhetshåndtering. 

e)  Innehavere av en testflygingsrettighet kan få sine særskilte rettigheter utvidet til en annen testflygingskategori og en 

annen luftfartøykategori når de har gjennomført et ytterligere opplæringskurs hos en ATO. 

KAPITTEL J 

INSTRUKTØRER 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.900 Instruktørbevis 

a)  Generelt. En person skal bare gi: 

1)  flygeundervisning i luftfartøyer når vedkommende har: 

i) et flygersertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til denne forordning, 

ii) et instruktørbevis som er relevant for undervisningen som gis, og som er utstedt i henhold til dette kapittel, 

2)  simuleringsbasert flygeundervisning eller MCC-undervisning når vedkommende har et instruktørbevis som er 

relevant for undervisningen som gis, og som er utstedt i samsvar med dette kapittel.  
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b)  Særlige vilkår: 

1)  Dersom det innføres nye luftfartøyer i medlemsstatene eller i en luftfartøyoperatørs flåte, kan vedkommende 

myndighet, når det ikke er mulig å oppfylle kravene fastsatt i dette kapittel, utstede et særlig bevis som gir 

særskilte rettigheter til å lede flygeundervisning. Et slikt bevis skal være begrenset til de 

undervisningsflygingene som er nødvendige for å innføre den nye luftfartøytypen, og dens gyldighet skal ikke i 

noe tilfelle overstige ett år. 

2)  Innehavere av et bevis utstedt i samsvar med bokstav b) nr. 1 som ønsker å søke om utstedelse av et 

instruktørbevis, skal oppfylle forutsetningene og kravene til forlengelse fastsatt for denne kategorien instruktør. 

Uten hensyn til FCL.905.TRI bokstav b) skal et TRI-bevis som er utstedt i samsvar med dette nummer, omfatte 

den særskilte rettigheten til å gi undervisning i forbindelse med utstedelse av et TRI- eller SFI-bevis for den 

relevante typen. 

c)  Undervisning utenfor medlemsstatenes territorium: 

1)  Uten hensyn til bokstav a) kan vedkommende myndighet når det gjelder flygeundervisning som gis hos en ATO 

som ligger utenfor medlemsstatenes territorium, utstede et instruktørbevis til en søker som har et flygersertifikat 

utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, forutsatt at søkeren: 

i) har minst et sertifikat, en rettighet eller et bevis som er likeverdig med det som de er godkjent til å gi 

undervisning i, og i alle tilfelle minst et CPL, 

ii) oppfyller kravene fastsatt i dette kapittel for utstedelse av det relevante instruktørbeviset, 

iii) overfor vedkommende myndighet framviser tilstrekkelige kunnskaper om europeiske 

flysikkerhetsbestemmelser til å kunne utøve særlige instruktørrettigheter i samsvar med denne delen. 

2)  Beviset skal være begrenset til flygeundervisning: 

i) hos ATO-er som ligger utenfor medlemsstatens territorium: 

ii) til flygerelever som har tilstrekkelige kunnskaper i det språket som flygeundervisningen gis på. 

FCL.915 Allmenne vilkår og krav til instruktører 

a)  Generelt. En som søker om et instruktørbevis, skal være minst 18 år. 

b)  Ytterligere krav til instruktører som gir flygeundervisning i luftfartøyer. En som søker om eller en innehaver av et 

instruktørbevis med særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning i et luftfartøy, skal: 

1)  minst ha det sertifikatet, og dersom relevant, den rettigheten som flygeundervisningen gis for, 

2)  med unntak for testflygingsinstruktører, ha: 

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 

ii) bestått en kompetansevurdering for den relevante instruktørkategorien i denne luftfartøyklassen eller -

typen, 

3)  ha rett til å fungere som fartøysjef på luftfartøyet under slik flygeundervisning. 

c)  Godskriving for å oppnå ytterligere rettigheter samt med henblikk på forlengelse: 

1)  De som søker om ytterligere instruktørbeviser, kan få godskrevet undervisnings- og læringskompetanse som 

allerede er dokumentert for alle instruktørbeviser som innehas. 

2)  Alle de timene som er fløyet som kontrollant under ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller, skal godskrives 

mot kravene til forlengelse for alle instruktørbeviser som innehas.  
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FCL.920 Instruktørkompetanse og vurdering 

Alle instruktører skal utdannes til å oppnå følgende kompetanse: 

– forberede ressurser, 

– skape et klima som fremmer læring, 

– formidle kunnskap, 

– integrere trussel- og feilhåndtering (TEM) og administrasjon av besetningsressurser, 

– planlegge tiden for å oppnå læringsmål, 

– tilrettelegge for læring, 

– vurdere elevens prestasjoner, 

– overvåke og vurdere progresjon, 

– vurdere opplæringsøkter, 

– rapportere resultater. 

FCL.925 Ytterligere krav til MPL-instruktører 

a)  Instruktører som gir MPL-opplæring, skal: 

1)  ha gjennomført et opplæringskurs for MPL-instruktører hos en ATO, og 

2)  i tillegg, for det integrerte MPL-opplæringskurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå: 

i) ha erfaring fra flyginger med flere flygere, og 

ii) ha gjennomgått den innledende CRM-opplæringen hos en kommersiell luftransportoperatør som er 

godkjent i samsvar med gjeldende krav til luftfartsvirksomhet. 

b)  Opplæringskurs for MPL-instruktører 

1)  Opplæringskurset for MPL-instruktører skal minst omfatte 14 timers opplæring. 

 Etter å ha fullført opplæringskurset, skal søkeren gjennomgå en vurdering av instruktørens kompetanse og 

kunnskaper om den kompetansebaserte opplæringsstrategien. 

2)  Vurderingen skal bestå av en praktisk demonstrasjon av flygeundervisning i den relevante fasen av MPL-kurset. 

Denne vurderingen skal utføres av en kontrollant som er kvalifisert i samsvar med kapittel K. 

3)  Etter at MPL-opplæringskurset er bestått, skal ATO utstede et MPL-instruktørbevis til søkeren. 

c)  For å opprettholde de særskilte rettighetene skal instruktøren i de foregående tolv måneder innenfor rammen av 

et MPL-opplæringskurs, ha fullført: 

1)  én simulatorøkt på minst tre timer, eller 

2)  én luftøvelse på minst én time bestående av minst to starter og landinger. 

d)  Dersom instruktøren ikke har oppfylt kravene i bokstav c), skal vedkommende før de utøver de særskilte 

rettighetene til å gi flygeundervisning for MPL: 

1)  gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO for å nå det kompetansenivået som er nødvendig for å bestå 

kompetansevurderingen av instruktøren, og 

2)  bestå kompetansevurderingen av instruktøren som fastsatt i bokstav b) nr. 2.  
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FCL.930 Opplæringskurs 

De som søker om et instruktørbevis, skal ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og flygeundervisning hos en ATO. 

I tillegg til de særlige elementene som er foreskrevet i denne delen for hver instruktørkategori, skal kurset inneholde 

elementene som kreves i FCL.920. 

FCL.935 Kompetansevurdering 

a)  Unntatt for instruktører i besetningssamarbeid (MCCI), instruktører i simuleringsbasert flygeopplæring (STI), 

fjellflygingsinstruktører (MI) og testflygingsinstruktører (FTI) skal en som søker om et instruktørbevis, bestå en 

kompetansevurdering i den relevante luftfartøykategorien for å framvise overfor en kontrollant som er kvalifisert i 

henhold til kapittel K, evne til å instruere en flygerelev til det nivået som kreves for utstedelse av relevant sertifikat, 

rettighet eller bevis. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

1)  demonstrasjon av den kompetansen som beskrives i FCL.920, ved undervisning før og etter flyging og ved 

teoriundervisning, 

2)  muntlige teoriprøver på bakken, orientering før og etter flyging samt demonstrasjoner under flyging i den 

relevante luftfartøyklassen eller -typen eller FSTD, 

3)  øvelser som er tilstrekkelige til å vurdere instruktørens kompetanse. 

c)  Vurderingen skal utføres i den samme luftfartøyklassen eller -typen eller FSTD som brukes til flygeundervisning. 

d)  Når det kreves en kompetansevurdering for forlengelse av et instruktørbevis, kan en søker som ikke består 

vurderingen før instruktørbevisets utløpsdato, ikke utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til beviset, før 

vurderingen er gjennomført. 

FCL.940 Instruktørbevisets gyldighet 

Med unntak for MI og uten å berøre FCL.900 bokstav b) nr. 1 skal instruktørbeviser være gyldige i et tidsrom på tre år. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flygeinstruktører — FI 

FCL.905.FI FI — Særskilte rettigheter og vilkår 

FI har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av: 

a)  et PPL, SPL, BPL og LAPL for den relevante luftfartøykategorien, 

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

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

c)  typerettigheter for luftskip med én eller flere flygere, 

d)  et CPL i den relevante luftfartøykategorien, forutsatt at FI har gjennomført minst 500 timers flygetid som flyger i 

den aktuelle luftfartøykategorien, herunder minst 200 timers flygeundervisning, 

e)  rettigheten til nattflyging, forutsatt at FI: 

1)  er kvalifisert til å fly om natten i den relevante luftfartøykategorien, 

2)  har framvist evne til å gi undervisning om natten til en FI som er kvalifisert i samsvar med nr. i nedenfor, og 

3)  oppfyller kravene til natterfaring i FCL.060 bokstav b) nr. 2, 

f)  en rettighet til sleping eller akroflyging, forutsatt at slike særskilte rettigheter innehas og at FI har framvist evne til 

å gi undervisning for denne rettigheten til en FI som er kvalifisert i samsvar med nr. i) nedenfor,  
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g)  en IR i den relevante luftfartøykategorien, forutsatt at FI har: 

1)  minst 200 timers IFR-flygetid, hvorav opptil 50 timer kan være instrumenttid på bakken i en FFS, en FTD 2/3 

eller en FNPT II, 

2)  gjennomført IRI-opplæringskurset som flygerelev, og har bestått en kompetansevurdering for IRI-beviset, og 

3)  i tillegg: 

i) for flermotorsfly, oppfylt kravene til utstedelse av et CRI-bevis, 

ii) for flermotorshelikoptre, oppfylt kravene til utstedelse av et TRI-bevis, 

h)  klasse- eller typerettighet for flermotorsfly med én flyger, unntatt for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med 

én flyger, forutsatt at FI oppfyller: 

1)  når det gjelder fly, forutsetningene for CRI-opplæringskurset fastsatt i FCL.915.CRI bokstav a) og kravene i 

FCL.930.CRI og FCL.935, 

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

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

i)  et FI-, IRI-, CRI-, STI eller MI-bevis forutsatt at FI har: 

1)  fullført minst: 

i) når det gjelder en FI(S), minst 50 timer eller 150 starter med flygeundervisning i seilfly, 

ii) når det gjelder en FI(B), minst 50 timer eller 50 starter med flygeundervisning i ballonger, 

iii) når det gjelder alle andre tilfeller, 500 timers flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien. 

2)  bestått en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935 i den relevante luftfartøykategorien for å framvise 

overfor en flygeinstruktørkontrollant (FIE) at vedkommende har evne til gi undervisning for FI-beviset, 

j)  et MPL, forutsatt at FI: 

1)  har fullført minst 500 timers flygetid som flyger på fly, herunder minst 200 timers flygeundervisning, for den 

innledende flygeopplæringsfasen, 

2)  for den grunnleggende opplæringsfasen: 

i) har en IR for flermotorsfly og særskilt rettighet til å gi undervisning for en IR, og 

ii) har minst 1500 timers flygetid på flyginger med besetningssamarbeid, 

3)  for en FI som allerede er kvalifisert til å gi undervisning på integrerte ATP(A)- eller CPL(A)/IR-kurs, kan 

kravet i nr. 2 ii) erstattes med gjennomføring av et strukturert opplæringskurs som omfatter: 

i) MCC-kvalifikasjon, 

ii) observasjon av fem sesjoner med flygeundervisning i fase 3 av et MPL-kurs, 

iii) observasjon av fem sesjoner med flygeundervisning i fase 4 av et MPL-kurs, 

iv) observasjon av fem gjentatte flygeopplæringssesjoner for operatøren (LOFT), 

v) innholdet i MCCI-instruktørkurset. 

 I dette tilfellet skal FI gjennomføre sine fem første instruktørsesjoner under tilsyn av en TRI(A), MCCI(A) eller 

SFI(A) som er kvalifisert for MPL-flygeundervisning.  
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FCL.910.FI FI — Begrensede særskilte rettigheter 

a)  En FIs særskilte rettigheter er begrenset til å gi flygeundervisning under tilsyn av en FI for samme 

luftfartøykategori som er utpekt av ATO for dette formål, i følgende tilfeller: 

1)  for utstedelse av PPL, SPL, BPL og LAPL, 

2)  på alle integrerte kurs på PPL-nivå, for fly og helikoptre, 

3)  for klasse- og typerettigheter for enmotorsluftfartøyer med én flyger, klasse- og gruppeutvidelser for ballonger 

og klasseutvidelser for seilfly, 

4)  for rettigheter til nattflyging, sleping eller akroflyging. 

b)  Ved opplæring under tilsyn i samsvar med bokstav a) skal FI ikke ha særskilt rettighet til å gi flygerelever tillatelse 

til å gjennomføre første soloflyginger og første solonavigasjonsflyginger. 

c)  Begrensningene i bokstav a) og b) skal fjernes fra FI-beviset når FI har fullført minst: 

1)  når det gjelder FI(A), minst 100 timers flygeundervisning i fly eller TMG, og dessuten har hatt tilsyn med minst 

25 soloflyginger utført av flygerelever, 

2)  når det gjelder FI(H), minst 100 timers flygeundervisning i helikopter, og dessuten har hatt tilsyn med minst 25 

soloflyginger utført av flygerelever, 

3)  når det gjelder FI(As), FI(S) og FI(B), 15 timers flygeundervisning eller 50 starter med flygeundervisning som 

omfatter hele studieplanen for utstedelse av et PPL(As), SPL eller BPL i den relevante luftfartøykategorien. 

FCL.915.FI FI — Forutsetninger 

En som søker om et FI-bevis, skal: 

a)  når det gjelder FI(A) og FI(H): 

1)  ha fått ti timers undervisning i instrumentflyging i den relevante luftfartøykategorien, hvorav høyst fem timer 

kan være instrumenttid på bakken i en FSTD, 

2)  ha fullført 20 timers VFR-navigasjonsflyging i den relevante luftfartøykategorien som fartøysjef, og 

b)  dessuten, når det gjelder FI(A): 

1)  ha minst et CPL(A), eller 

2)  ha minst et PPL(A), og ha: 

i) oppfylt teorikravene til CPL, unntatt for en FI(A) som gir undervisning bare for LAPL(A), og 

ii) fullført minst 200 timers flygetid på fly eller TMG, hvorav minst 150 timer som fartøysjef, 

3)  ha fullført minst 30 timer på enmotorsfly med stempelmotor, hvorav minst fem timer skal være fullført i de siste 

seks månedene før flygeprøven før opptak, som angitt i FCL.930.FI bokstav a), 

4)  ha fullført en VFR-navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en flyging på minst 540 km (300 NM), og 

under denne skal det være utført landinger med full stopp på to forskjellige flyplasser, 

c)  dessuten, når det gjelder FI(H), ha fullført 250 timers samlet flygetid som flyger på helikopter, hvorav: 

1)  minst 100 timer som fartøysjef, dersom søkeren har minst et CPL(H), eller 

2)  minst 200 timer som fartøysjef, dersom søkeren har minst et PPL(H) og har oppfylt teorikravene for CPL,  
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d)  når det gjelder en FI(As), ha fullført 500 timers flygetid på luftskip som fartøysjef, hvorav 400 timer skal være som 

fartøysjef med et CPL(As), 

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 fullført 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 j), 

f)  når det gjelder en FI(B), ha fullført 75 timers ballongflygetid som fartøysjef, hvorav minst 15 timer skal være i den 

klassen som flygeundervisningen er gitt for. 

FCL.930.FI FI — Opplæringskurs 

a)  De som søker om et FI-bevis, skal i løpet av de seks månedene forut for kursstart ha bestått en særlig flygeprøve før 

opptak, med en FI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i), for å vurdere deres evne til å gjennomgå 

kurset. Denne flygeprøven før opptak skal bygge på ferdighetskontrollen for klasse- og typerettigheter som fastsatt i 

tillegg 9 til denne delen. 

b)  FI-opplæringskurset skal omfatte: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2) i)  når det gjelder en FI(A), (H) og (As), minst 100 timers teoriundervisning, herunder progresjonsprøver, 

ii)  når det gjelder en FI(B) eller FI(S), minst 30 timers teoriundervisning, herunder progresjonsprøver, 

3) i)  når det gjelder en FI(A) og (H), minst 30 timers flygeundervisning, hvorav 25 timer skal være elevtid, og 

av disse kan fem timer være utført i en FFS, en FNPT I eller II eller en FTD 2/3, 

ii)  når det gjelder en FI(As), minst 20 timers flygeundervisning, hvorav 15 timer skal være elevtid, 

iii)  når det gjelder en FI(S), minst seks timer eller 20 starter med flygeundervisning, 

iv)  når det gjelder en FI(S) som gir opplæring i TMG, minst seks timers elevtid i TMG, 

v)  når det gjelder en FI(B), minst tre timer, herunder tre starter med flygeundervisning. 

 Når de søker om et FI-bevis i en annen luftfartøykategori, skal flygere som har eller har hatt: 

1)  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). 

FCL.940.FI FI — Forlengelse og fornyelse 

a)  For forlengelse av et FI-bevis skal innehaveren oppfylle to av følgende tre krav: 

1)  fullføre: 

i) når det gjelder en FI(A) og (H), minst 50 timers flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien i 

bevisets gyldighetstid som FI, TRI, CRI, IRI, MI eller kontrollant. Dersom de særskilte rettighetene til å gi 

undervisning for IR skal forlenges, skal ti av disse timene være flygeundervisning for en IR og skal være 

fullført i løpet av de siste tolv månedene før FI-bevisets utløpsdato, 

ii) når det gjelder en FI(As), minst 20 timers flygeundervisning i luftskip i bevisets gyldighetstid som FI, IRI 

eller kontrollant. Dersom de særskilte rettighetene til å gi undervisning for IR skal forlenges, skal ti av 

disse timene være flygeundervisning for en IR og skal være fullført i løpet av de siste tolv månedene før 

FI-bevisets utløpsdato,  
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iii) når det gjelder en FI(S), minst 30 timers flygeundervisning eller 60 starter med flygeundervisning i seilfly, 

motordrevne seilfly eller TMG som FI eller kontrollant i bevisets gyldighetstid, 

iv) når det gjelder en FI(B), minst seks timers flygeundervisning i ballonger som FI eller kontrollant i bevisets 

gyldighetstid, 

2)  delta på et oppfriskingsseminar for instruktører i FI-bevisets gyldighetstid, 

3)  bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935 i løpet av de siste tolv månedene før FI-bevisets 

utløpsdato. 

b)  Ved minst annenhver etterfølgende forlengelse av FI(A) eller FI(H), eller hver tredje forlengelse av FI(As), (S) og 

(B), skal innehaveren bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

c)  Fornyelse. Dersom FI-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av et tidsrom på tolv måneder før fornyelsen: 

1)  delta på et oppfriskingsseminar for instruktører, 

2)  bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til typerettighetsinstruktører — TRI 

FCL.905.TRI TRI — Særskilte rettigheter og vilkår 

TRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i: 

a)  forlengelse og fornyelse av IR, dersom TRI har en gyldig IR, 

b)  utstedelse av et TRI- eller SFI-bevis, forutsatt at innehaveren har tre års erfaring som TRI, og 

c)  når det gjelder TRI for fly med én flyger: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger 

når søkeren søker om særskilte rettigheter til å føre fly med én flyger. 

 De særskilte rettighetene til et TRI(SPA) kan utvides til flygeundervisning for typerettigheter for teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere, forutsatt at TRI: 

i) har et MCCI-bevis, eller 

ii) har eller har hatt et TRI-bevis for fly med flere flygere, 

2)  grunnivået av MPL-kurset, forutsatt at vedkommende får de særskilte rettighetene utvidet til flyginger med flere 

flygere og har eller har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis, 

d)  når det gjelder TRI for fly med flere flygere: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for: 

i) fly med flere flygere, 

ii) teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger når søkeren søker om særskilte rettigheter til å føre 

fly med flere flygere, 

2)  MCC-opplæring, 

3)  MPL-kurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå, forutsatt at vedkommende for grunnivået har eller 

har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis,  
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e)  når det gjelder TRI for helikoptre: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for helikoptre, 

2)  MCC-opplæring, forutsatt at vedkommende har en typerettighet for helikopter med flere flygere, 

3)  utvidelse av enmotors-IR(H) til flermotors-IR(H), 

f)  når det gjelder TRI for VTOL-luftfartøyer: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for VTOL-luftfartøyer, 

2)  MCC-opplæring. 

FCL.910.TRI TRI — Begrensede særskilte rettigheter 

a)  Generelt. Dersom TRI-opplæringen bare utføres i en FFS, skal de særskilte rettighetene knyttet til TRI være 

begrenset til opplæring i FFS. 

 I dette tilfellet kan TRI utføre ruteflyging under tilsyn, forutsatt at TRI-opplæringskurset har omfattet ytterligere 

opplæring for dette formål. 

b)  TRI for fly og for VTOL-luftfartøyer — TRI(A) og TRI(PL). De særskilte rettighetene til en TRI er begrenset til 

den typen fly eller VTOL-luftfartøyer som opplæringen og kompetansevurderingen er gjennomført i. TRIs særskilte 

rettigheter skal utvides til flere typer når TRI: 

1)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden, har fullført minst 15 rutesektorer, herunder starter og landinger i 

den relevante luftfartøytypen, og av disse kan sju sektorer være fullført i en FFS, 

2)  har fullført den tekniske opplæringen og flygeundervisningen på det relevante TRI-kurset, 

3)  har bestått de relevante avsnittene av kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for å framvise overfor en 

FIE eller TRE som er kvalifisert i samsvar med kapittel K, sin evne til å undervise en flyger til det nivået som 

kreves for utstedelse av en typerettighet, herunder undervisning før og etter flyging samt teoriundervisning. 

c)  TRI for helikoptre — TRI(H). 

1)  De særskilte rettighetene til en TRI(H) er begrenset til den helikoptertypen som ferdighetsprøven for utstedelse 

av TRI-beviset er gjennomført i. TRIs særskilte rettigheter skal utvides til flere typer når TRI: 

i) har fullført den relevante typetekniske delen av TRI-kurset for den relevante helikoptertypen eller en 

FSTD som representerer denne typen, 

ii) har gjennomført minst to timers flygeundervisning i den relevante typen, under tilsyn av en behørig 

kvalifisert TRI(H), og 

iii) har bestått de relevante avsnittene av kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for å framvise 

overfor en FIE eller TRE som er kvalifisert i samsvar med kapittel K, sin evne til å undervise en flyger til 

det nivå som kreves for utstedelse av en typerettighet, herunder undervisning før og etter flyging samt 

teoriundervisning. 

2)  Før de særskilte rettighetene til en TRI(H) utvides fra én flyger til flere flygere på samme type helikopter, skal 

innehaveren ha fullført minst 100 timer på flyginger med flere flygere på denne typen. 

d)  Uten hensyn til avsnittene over skal innehavere av et TRI-bevis som har fått utstedt en typerettighet i samsvar med 

FCL.725 bokstav e), være berettiget til å få sine særskilte TRI-rettigheter utvidet til den nye luftfartøytypen. 

FCL.905.TRI TRI — Forutsetninger 

En søker til et TRI-bevis skal: 

a)  ha et CPL-, MPL- eller ATPL-flygersertifikat for den relevante luftfartøykategorien,  
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b)  når det gjelder et TRI(MPA)-bevis: 

1)  ha fullført 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere, og 

2)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, 

som fartøysjef eller styrmann på den relevante flytypen, og av disse kan 15 sektorer være fullført i en FFS som 

representerer denne typen, 

c)  når det gjelder et TRI(SPA)-bevis: 

1)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, 

som fartøysjef på den relevante flytypen, og av disse kan 15 sektorer være fullført i en FFS som representerer 

denne typen, og 

2) i)  ha fullført minst 500 timers flygetid som flyger på fly, herunder 30 timer som fartøysjef på den relevante 

flytypen, eller 

ii)  ha eller ha hatt et FI-bevis for flermotorsfly med særskilte rettigheter for IR(A), 

d)  når det gjelder TRI(H):  

1)  for et TRI(H)-bevis for enmotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 250 timer som flyger på helikoptre, 

2)  for et TRI(H)-bevis for enmotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 500 timer som flyger på helikoptre, 

herunder 100 timer som fartøysjef på flermotorshelikoptre med én flyger, 

3)  for et TRI(H)-bevis for flermotorshelikoptre, ha fullført 1000 timers flygetid som flyger på helikoptre, 

herunder: 

i) 350 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, eller 

ii) for søkere som allerede har et TRI(H)-bevis for flermotorshelikoptre med én flyger, 100 timer som flyger 

på denne typen på flyginger med flere flygere, 

4)  Innehavere av et FI(H)-bevis skal godskrives fullt ut mot kravene i nr. 1 og 2 i det relevante helikopteret med én 

flyger, 

e)  når det gjelder TRI(PL): 

1)  ha fullført 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere, VTOL-luftfartøyer eller helikoptre med 

flere flygere, og 

2)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, 

som fartøysjef eller styrmann på den relevante typen VTOL-luftfartøyer, og av disse kan 15 sektorer være 

fullført i en FFS som representerer denne typen. 

FCL.930.TRI TRI — Opplæringskurs 

a)  TRI-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av teknisk kunnskap, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseroms-/simulatorundervisning, 

3)  fem timers flygeundervisning i det relevante luftfartøyet eller en simulator som representerer dette luftfartøyet 

når det gjelder luftfartøyer med én flyger, og ti timer når det gjelder luftfartøyer med flere flygere eller en 

simulator som representerer dette luftfartøyet. 

b)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

c)  En som søker om et TRI-bevis som har et SFI-bevis for den relevante typen, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

dette avsnitt i forbindelse med utstedelse av et TRI-bevis som er begrenset til flygeundervisning i simulatorer.  
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FCL.935.TRI TRI — Kompetansevurdering 

Dersom kompetansevurderinger for TRI utføres i en FFS, skal TRI-beviset være begrenset til flygeundervisning i en 

FFS. 

Begrensningen skal oppheves når TRI har bestått kompetansevurderingen på et luftfartøy. 

FCL.940.TRI TRI — Forlengelse og fornyelse 

a) Forlengelse 

1)  Fly. For forlengelse av et TRI(A)-bevis skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene før bevisets utløpsdato, 

oppfylle ett av følgende tre krav: 

i) utføre én av følgende deler av et fullstendig typerettighetskurs: simulatorsesjon på minst tre timer eller en 

luftøvelse på minst én time, bestående av minst to starter og landinger, 

ii) få oppfriskingsopplæring for instruktører som TRI hos en ATO, 

iii) bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935. 

2)  Helikoptre og VTOL-luftfartøyer. For forlengelse av et TRI(H)- eller TRI(PL)-bevis skal søkeren i TRI-

bevisets gyldighetstid oppfylle to av følgende tre krav: 

i) fullføre 50 timers flygeundervisning i hver luftfartøytype som innehaveren har særskilte 

undervisningsrettigheter for, eller i en FSTD som representerer disse typene, hvorav minst 15 timer skal 

være i løpet av de siste tolv månedene før TRI-bevisets utløpsdato. 

Når det gjelder TRI(PL), skal disse flygeundervisningstimene flys som TRI eller typerettighetskontrollant 

(TRE), eller SFI eller kontrollant for simuleringsbasert flyging (SFE). Når det gjelder TRI(H), skal tiden 

som flys som FI, instrumentrettighetsinstruktør (IRI), instruktør i simuleringsbasert flygeopplæring (STI) 

eller enhver form for kontrollant, også være relevant for dette formålet. 

ii) få oppfriskingsopplæring for instruktører som TRI hos en ATO, 

iii) bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935. 

3)  Ved minst annenhver forlengelse av et TRI-bevis skal innehaveren bestå kompetansevurderingen i samsvar med 

FCL.935. 

4)  Dersom en person har et TRI-bevis for mer enn én luftfartøytype i samme kategori, skal 

kompetansevurderingen som er gjennomført på én av disse typene, forlenge TRI-beviset for de andre typene 

som vedkommende har innenfor samme luftfartøykategori. 

5)  Særlige krav ved forlengelse av en TRI(H): En TRI(H) som har et FI(H)-bevis for den relevante typen, skal 

godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) ovenfor. I dette tilfellet skal TRI(H)-beviset være gyldig fram til 

FI(H)-bevisets utløpsdato. 

b) Fornyelse 

1)  Fly. Dersom et TRI(A)-bevis er utløpt, skal søkeren: 

i) i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og 

landinger i den relevante flytypen, hvorav høyst 15 sektorer kan være fullført i en flysimulator, 

ii) ha fullført de relevante delene av et TRI-kurs hos en godkjent ATO, 

iii) på et fullstendig typerettighetskurs ha gjennomført minst tre timers flygeundervisning i den relevante 

flytypen under tilsyn av en TRI(A). 

2)  Helikoptre og VTOL-luftfartøyer. Dersom TRI(H)- eller TRI(PL)-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av et 

tidsrom på tolv måneder før fornyelsen: 

i) få oppfriskingsopplæring for instruktører som TRI hos en ATO, som bør omfatte de relevante elementene 

av TRI-opplæringskurset, og 

ii) bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for hver av luftfartøytypene som det søkes om 

forlengelse av de særskilte undervisningsrettighetene for.  
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AVSNITT 5 

Særlige krav til klasserettighetsinstruktører — CRI 

FCL.905.CRI CRI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  CRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i: 

1)  utstedelse, forlengelse eller fornyelse av en klasse- eller typerettighet for teknisk ukompliserte fly uten høy 

ytelse med én flyger, når søkeren søker om særskilte rettigheter til å fly på flyginger med én flyger. 

2)  en rettighet til sleping eller akroflyging for flykategorien, forutsatt at CRI har den relevante rettigheten og har 

framvist evne til å gi undervisning for denne rettigheten til en FI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI 

bokstav i). 

b)  De særskilte rettighetene til en CRI er begrenset til den flyklassen eller -typen som instruktørens 

kompetansevurdering er gjennomført i. De særskilte rettighetene til en CRI skal utvides til ytterligere klasser eller 

typer når CRI i løpet av de siste tolv månedene har fullført: 

1)  15 timers flygetid som fartøysjef på fly i den relevante flyklassen eller -typen, 

2)  én opplæringsflyging fra høyre sete under tilsyn av en annen CRI eller FI som er kvalifisert for denne klassen 

eller typen, og som sitter i det andre flygersetet. 

FCL.915.CRI CRI — Forutsetninger 

En søker til et CRI-bevis skal ha fullført minst: 

a)  for flermotorsfly: 

1)  500 timers flygetid som flyger på fly, 

2)  30 timer som fartøysjef i den relevante flyklassen eller -typen, 

b)  for enmotorsfly: 

1)  300 timers flygetid som flyger på fly, 

2)  30 timer som fartøysjef i den relevante flyklassen eller -typen. 

FCL.930.CRI CRI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for CRI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av teknisk kunnskap, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseroms-/simulatorundervisning, 

3)  fem timers flygeundervisning på flermotorsfly, eller tre timers flygeundervisning på enmotorsfly, gitt av en 

FI(A) som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i). 

b)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

FCL.940.CRI CRI — Forlengelse og fornyelse 

a)  For forlengelse av et CRI-bevis skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene før CRI-bevisets utløpsdato: 

1)  gjennomføre minst ti timers flygeundervisning som CRI. Dersom søkeren har særskilte rettigheter for CRI for 

både enmotors- og flermotorsfly, skal de ti timene med flygeundervisning fordeles likt mellom enmotorsfly og 

flermotorsfly, eller 

2)  få oppfriskingsopplæring som CRI hos en ATO, eller 

3)  bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for enmotorsfly eller flermotorsfly, etter hva som er 

relevant.  
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b)  Ved minst annenhver forlengelse av et CRI-bevis skal innehaveren oppfylle kravet i bokstav a) nr. 3. 

c)  Fornyelse. Dersom CRI-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av et tidsrom på tolv måneder før fornyelsen: 

1)  få oppfriskingsopplæring som CRI hos en ATO, 

2)  bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

AVSNITT 6 

Særlige krav til instrumentrettighetsinstruktører — IRI 

FCL.905.IRI IRI — Særskilte rettigheter og vilkår 

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

den relevante luftfartøykategorien. 

b)  Særlige krav for MPL-kurset. For å undervise på MPL-kurset på grunnivå, skal IRI(A): 

1)  ha en IR for flermotorsfly, og 

2)  ha fullført minst 1500 timers flygetid på flyginger med besetningssamarbeid. 

3)  Når det gjelder en IRI som allerede er kvalifisert til å gi undervisning på integrerte ATP(A)- eller CPL(A)/IR-

kurs, kan kravet i bokstav b) nr. 2 erstattes av gjennomføring av det kurset som er beskrevet i FCL.905.FI 

bokstav j) nr. 3. 

FCL.915.IRI IRI — Forutsetninger 

En søker til et IRI-bevis skal: 

a)  når det gjelder en IRI(A): 

1)  ha fullført minst 800 timers IFR-flygetid, hvorav minst 400 timer skal være i fly, og 

2)  med hensyn til søkere til IRI(A) for flermotorsfly, oppfylle kravene i FCL.915.CRI bokstav a), 

b)  når det gjelder en IRI(H): 

1)  ha fullført minst 500 timers IFR-flygetid, hvorav minst 250 timer skal være instrumentflygetid i helikoptre, og 

2)  med hensyn til søkere til IRI(H) for helikoptre med flere flygere oppfylle kravene i FCL.905.FI bokstav g)  

nr. 3 ii), 

c)  når det gjelder en IRI(As), ha fullført minst 300 timers IFR-flygetid, hvorav minst 100 timer skal være 

instrumentflygetid i luftskip. 

FCL.930.IRI IRI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for IRI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av instrumentteori, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseromsundervisning, 

3) i)  når det gjelder IRI(A), minst ti timers flygeundervisning i et fly, FFS, FTD 2/3 eller FPNT II. For søkere 

som har et FI(A)-bevis, reduseres dette kravet til fem timer, 

ii)  når det gjelder IRI(H), minst ti timers flygeundervisning i et helikopter, FFS, FTD 2/3 eller FPNT II/III. 

iii)  når det gjelder IRI(As), minst ti timers flygeundervisning i et luftskip, FFS, FTD 2/3 eller FPNT II.  
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b)  Flygeundervisning skal gis av en FI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i). 

c)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

FCL.940.IRI IRI — Forlengelse og fornyelse 

For forlengelse og fornyelse av et IRI-bevis skal innehaveren oppfylle kravene til forlengelse og fornyelse av et FI-

bevis, i samsvar med FCL.940.FI. 

AVSNITT 7 

Særlige krav til instruktører i simuleringsbasert flyging— SFI 

FCL.905.SFI SFI — Særskilte rettigheter og vilkår 

SFI har særskilte rettigheter til å utføre simuleringsbasert flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien i 

forbindelse med: 

a)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av en IR, forutsatt at vedkommende har eller har hatt en IR i den relevante 

luftfartøykategorien og har fullført et IRI-opplæringskurs, og 

b)  når det gjelder SFI for fly med én flyger: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger 

når søkeren søker om særskilte rettigheter til å fly på flyginger med én flyger. 

 De særskilte rettighetene til SFI(SPA) kan utvides til flygeundervisning for typerettigheter for teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere, forutsatt at vedkommende: 

i) har et MCCI-bevis, eller 

ii) har eller har hatt et TRI-bevis for fly med flere flygere, og 

2)  forutsatt at de særskilte rettighetene til SFI(SPA) er blitt utvidet til flyginger med flere flygere i samsvar  

med nr. 1: 

i) MCC, 

ii) MPL-kurset på grunnivå, 

c)  når det gjelder SFI for fly med flere flygere: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for: 

i)  fly med flere flygere, 

ii)  teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger når søkeren søker om særskilte rettigheter til å føre fly 

med flere flygere, 

2)  MCC, 

3)  MPL-kurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå, forutsatt at vedkommende for grunnivået har eller 

har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis, 

d)  når det gjelder SFI for helikoptre: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for helikoptre, 

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

FCL.910.SFI SFI — Begrensede særskilte rettigheter 

SFIs særskilte rettigheter skal være begrenset til FTD 2/3 eller FFS for den luftfartøytypen som SFI-opplæringskurset 

ble gjennomført i. 

De særskilte rettighetene kan utvides til andre FSTD som representerer ytterligere typer av samme luftfartøykategori, 

når innehaveren: 

a)  har fullført simulatordelen av det relevante typerettighetskurset på tilfredsstillende måte, og  
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b)  på et fullstendig typerettighetskurs har gjennomgått minst tre timers flygeundervisning knyttet til oppgavene til en 

SFI i den relevante typen, under tilsyn av en TRE som er kvalifisert for dette formål, og til dennes tilfredsstillelse. 

FCL.915.SFI SFI — Forutsetninger 

En som søker om et SFI-bevis, skal: 

a)  ha eller ha hatt et CPL, MPL eller ATPL i den relevante luftfartøykategorien, 

b)  ha gjennomført ferdighetskontrollen for utstedelse av den særlige luftfartøytyperettigheten i en FFS som 

representerer den relevante typen, i løpet av de siste tolv månedene før søknaden, og 

c)  når det gjelder en SFI(A) for fly med flere flygere eller en SFI(PL), dessuten ha: 

1)  minst 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere eller VTOL-luftfartøyer, etter hva som relevant, 

2)  i løpet de siste tolv månedene før søknaden, enten som flyger eller som observatør, fullført minst: 

i) tre rutesektorer i førerkabinen på den relevante luftfartøytypen, eller 

ii) to simulatorsesjoner basert på linjeflygingsopplæring (LOFT) utført av kvalifiserte besetningsmedlemmer i 

førerkabinen på den relevante typen. Disse simulatorsesjonene skal omfatte to flyginger på minst to timer 

hver mellom to forskjellige flyplasser, samt tilhørende planlegging før flyging og debriefing, 

d)  når det gjelder en SFI(A) for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, dessuten: 

1)  ha fullført minst 500 timers flygetid som fartøysjef på fly med én flyger, 

2)  ha eller ha hatt en flermotors-IR(A), og 

3)  ha oppfylt kravene i bokstav c) nr. 2, 

e)  når det gjelder en SFI(H), dessuten: 

1)  ha fullført, som flyger eller observatør, minst én times flygetid i førerkabinen på relevant type, i løpet av de 

siste tolv månedene før søknaden, og 

2)  når det gjelder helikoptre med flere flygere, minst 1000 timers flygeerfaring som flyger på helikoptre, herunder 

minst 350 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, 

3)  når det gjelder flermotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 500 timer som flyger på helikoptre, herunder 

100 timer som fartøysjef på flermotorshelikoptre med én flyger, 

4)  når det gjelder enmotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 250 timer som flyger på helikoptre. 

FCL.930.SFI SFI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for SFI skal inneholde: 

1)  FSTD-delen av det relevante typerettighetskurset, 

2)  innholdet i TRI-opplæringskurset.  
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b)  En som søker om et SFI-bevis, som har et TRI-bevis for den relevante typen, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

dette avsnittet. 

FCL.940.SFI SFI — Forlengelse og fornyelse 

a)  Forlengelse. For forlengelse av et SFI-bevis skal søkeren i SFI-bevisets gyldighetstid oppfylle to av følgende tre 

krav: 

1)  fullføre 50 timer som instruktør eller kontrollant i FSTD, hvorav minst 15 timer skal være i løpet av de siste 

tolv månedene før SFI-bevisets utløpsdato, 

2)  få oppfriskingsopplæring for instruktører som SFI hos en ATO, 

3)  bestå de relevante avsnittene av en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

b)  I tillegg skal søkeren i en FFS ha fullført ferdighetskontrollen for utstedelse av de særlige luftfartøytyperettighetene 

som representerer de typene som innehaveren har særskilte rettigheter for. 

c)  Ved minst annenhver forlengelse av et SFI-bevis skal innehaveren oppfylle kravet i bokstav a) nr. 3. 

d)  Fornyelse. Dersom FI-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene før søknaden: 

1)  fullføre simulatordelen av SFI-opplæringskurset. 

2)  oppfylle kravene i bokstav a) nr. 2 og 3. 

AVSNITT 8 

Særlige krav til instruktører i besetningssamarbeid — MCCI 

FCL.905.MCCI MCCI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  MCCI har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning under: 

1)  den praktiske delen av MCC-kurs når den ikke kombineres med typerettighetsopplæring, og 

2)  når det gjelder MCCI(A), det integrerte MPL-opplæringskurset på grunnivå, forutsatt at vedkommende har eller 

har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis. 

FCL.910.MCCI MCCI — Begrensede særskilte rettigheter 

De særskilte rettighetene til innehaveren av et MCCI-bevis skal være begrenset til den FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller 

FFS som MCCI-opplæringskurset ble gjennomført i. 

De særskilte rettighetene kan utvides til andre FSTD som representerer ytterligere luftfartøytyper når innehaveren har 

fullført den praktiske opplæringen i MCCI-kurset på denne typen av FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS. 

FCL.915.MCCI MCCI — Forutsetninger 

En søker til et MCCI-bevis skal: 

a)  ha eller ha hatt et CPL, MPL eller ATPL i den relevante luftfartøykategorien, 

b)  ha minst: 

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

flygere, 

2)  når det gjelder helikoptre, minst 1000 timers flygeerfaring som flyger på flyginger med besetningssamarbeid, 

hvorav minst 350 timer skal være i helikoptre med flere flygere.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/205 

 

FCL.930.MCCI MCCI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for MCCI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  teknisk opplæring knyttet til den typen FSTD som søkeren vil gi undervisning i, 

3)  tre timers praktisk undervisning, som kan være flygeundervisning eller MCC-undervisning i relevant FNPT 

II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS, under tilsyn av en TRI, SFI eller MCCI som er utpekt av ATO for dette 

formålet. Disse timene med flygeundervisning under tilsyn skal omfatte en vurdering av søkerens kompetanse 

som beskrevet i FCL.920. 

b)  Søkere som har eller har hatt et FI-, TRI-, CRI-, IRI- eller SFI-bevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

bokstav a) nr. 1. 

FCL.940.MCCI MCCI — Forlengelse og fornyelse 

a)  For forlengelse av et MCCI-bevis skal søkeren ha oppfylt kravene i FCL.930.MCCI bokstav a) nr. 3 for den 

relevante typen av FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS, i løpet av de siste tolv månedene av MCCI-bevisets 

gyldighetstid. 

b)  Fornyelse. Dersom MCCI-beviset har utløpt, skal søkeren oppfylle kravene i FCL.930.MCCI bokstav a) nr. 2 og 3 

for den relevante typen av FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS. 

AVSNITT 9 

Særlige krav til instruktører i simuleringsbasert flygeopplæring— STI 

FCL.905.STI STI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  STI har særskilte rettigheter til å utføre simuleringsbasert flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien i 

forbindelse med: 

1)  utstedelse av et sertifikat, 

2)  utstedelse, forlengelse eller fornyelse av en IR og en klasse- eller typerettighet for fly med én flyger, bortsett fra 

teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger. 

b)  Ytterligere særskilte rettigheter for STI(A). De særskilte rettighetene for en STI(A) skal omfatte simuleringsbasert 

flygeundervisning i den innledende flygeopplæringsfasen på det integrerte MPL-opplæringskurset. 

FCL.910.STI STI — Begrensede særskilte rettigheter 

De særskilte rettighetene til en STI skal være begrenset til FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS som STI-opplæringskurset 

ble gjennomført i. 

De særskilte rettighetene kan utvides til andre FSTD som representerer ytterligere luftfartøytyper, når innehaveren: 

a)  har fullført FFS-delen av TRI-kurset for den relevante typen, 

b)  har bestått ferdighetskontrollen for den særlige luftfartøytyperettigheten i en FFS av den relevante typen, i løpet av 

de siste tolv månedene før søknaden, 

c)  på et typerettighetskurs har gjennomført minst én FSTD-sesjon knyttet til oppgavene til en STI med minst tre 

timers varighet på den relevante luftfartøytypen, under tilsyn av en flygeinstruktørkontrollant (FIE). 

FCL.915.STI STI — Forutsetninger 

En søker til et STI-bevis skal: 

a)  i de tre foregående årene før søknaden, ha eller ha hatt et flygersertifikat og særskilte undervisningsrettigheter for 

de kursene som undervisningen skal gis for,  
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b)  ha gjennomført i en FNPT den relevante ferdighetskontrollen for klasse- eller typerettigheten, i løpet av de siste 

tolv månedene før søknaden. 

 En søker til en STI(A) som ønsker å undervise utelukkende i BITD, skal fullføre bare de øvelsene som er relevante 

for ferdighetsprøven for utstedelse av et PPL(A), 

c)  dessuten ha fullført, for en STI(H), minst en times flygetid som observatør i førerkabinen på den relevante 

helikoptertypen i løpet av de siste tolv månedene før søknaden. 

FCL.930.STI STI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for STI skal omfatte minst tre timers flygeundervisning knyttet til oppgavene til en STI i en FFS, 

FTD 2/3 eller FNPT II/III, under tilsyn av en FIE. Disse timene med flygeundervisning under tilsyn skal omfatte en 

vurdering av søkerens kompetanse som beskrevet i FCL.920. 

 Søkere til en STI(A) som ønsker å undervise utelukkende i en BITD, skal gjennomføre flygeundervisningen i en 

BITD. 

b)  For de som søker om en STI(H), skal kurset også omfatte FFS-delen av det relevante TRI-kurset. 

FCL.940.STI Forlengelse og fornyelse av STI-beviset 

a)  Forlengelse. For forlengelse av et STI-bevis skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene av STI-bevisets 

gyldighetstid, ha: 

1)  gjennomført minst tre timers flygeundervisning i en FFS eller FNPT II/III eller BITD, som del av et fullstendig 

CPL-, IR-, PPL- eller klasse- eller typerettighetskurs, og 

2)  bestått de relevante avsnittene av ferdighetskontrollen i den FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III som 

flygeundervisningen rutinemessig gis i, i samsvar med tillegg 9 til denne delen for den relevante 

luftfartøyklassen eller -typen. 

 For en STI(A) som underviser utelukkende i BITD, skal ferdighetskontrollen omfatte bare de øvelsene som er 

relevante for ferdighetsprøven for utstedelse av et PPL(A), 

b)  Fornyelse. Dersom STI-beviset er utløpt, skal søkeren: 

1)  få oppfriskingsopplæring som en STI hos en ATO, 

2)  bestå de relevante avsnittene av ferdighetskontrollen i den FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III som 

flygeundervisningen rutinemessig gis i, i samsvar med tillegg 9 til denne delen for den relevante 

luftfartøyklassen eller -typen. 

 For en STI(A) som underviser utelukkende i BITD, skal ferdighetskontrollen omfatte bare de øvelsene som er 

relevante for ferdighetsprøven for utstedelse av et PPL(A), 

3)  på et fullstendig CPL-, IR-, PPL- eller klasse- eller typerettighetskurs, gjennomføre minst tre timers 

flygeundervisning under tilsyn av en FI, CRI(A), IRI eller TRI(H) som er utpekt av ATO for dette formålet. 

Minst 1 time av flygeundervisningen skal foregå under tilsyn av en FIE(A). 

AVSNITT 10 

Fjellflygingsrettighetsinstruktører — MI 

FCL.905.MI MI — Særskilte rettigheter og vilkår 

En MI har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning for utstedelse av en fjellflygingsrettighet. 

FCL.915.MI MI — Forutsetninger 

En søker til et MI-bevis skal: 

a)  ha et FI-, CRI- eller et TRI-bevis med særskilte rettigheter for fly med én flyger, 

b)  ha en fjellflygingsrettighet.  
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FCL.930.MI MI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for MI skal omfatte en vurdering av søkerens kompetanse som beskrevet i FCL.920. 

b)  Før søkerne deltar på kurset, skal de ha bestått en flygeprøve før opptak med en MI som innehar et FI-bevis, med 

sikte på å vurdere deres erfaring og evne til å gjennomføre opplæringskurset. 

FCL.940.MI MI-bevisets gyldighet 

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

AVSNITT 11 

Særlige krav til testflygingsinstruktører — FTI 

FCL.905.FTI FTI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  En testflygingsinstruktør (FTI) har særskilte rettigheter i den relevante luftfartøykategorien til å gi undervisning i: 

1)  utstedelse av testflygingsrettigheter i kategori 1 eller 2, forutsatt at vedkommende har en testflygingsrettighet i 

relevant kategori, 

2)  utstedelse av et FTI-bevis i den relevante kategorien av testflygingsrettigheter, forutsatt at instruktøren har 

minst to års erfaring fra undervisning i forbindelse med utstedelse av testflygingsrettigheter. 

b)  En FTI som har en testflygingsrettighet i kategori 1, har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning også for 

testflygingsrettigheter i kategori 2. 

FCL.915.FTI FTI — Forutsetninger 

En søker til et FTI-bevis skal: 

a)  ha en testflygingsrettighet som er utstedt i samsvar med FCL.820, 

b)  ha fullført minst 200 timers testflyging i kategori 1 eller 2. 

FCL.930.FTI FTI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for FTI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av teknisk kunnskap, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseroms-/simulatorundervisning, 

3)  fem timers praktisk flygeundervisning under tilsyn av en FTI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FTI 

bokstav b). Disse timene med flygeundervisning skal omfatte en vurdering av søkerens kompetanse som 

beskrevet i FCL.920. 

b)  Godskriving: 

1)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

2)  Dessuten skal søkere som har eller har hatt et FI- eller TRI-bevis i den relevante luftfartøykategorien, 

godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 2. 

FCL.940.FTI FTI — Forlengelse og fornyelse 

a)  Forlengelse. For forlengelse av et FTI-bevis skal søkeren i FTI-bevisets gyldighetstid oppfylle ett av de følgende 

kravene: 

1)  fullføre minst: 

i) 50 timers testflyging, hvorav minst 15 timer skal være i løpet av de siste tolv månedene før FTI-bevisets 

utløpsdato, og 

ii) fem timers testflygingsundervisning i løpet av de siste tolv månedene før FTI-bevisets utløpsdato, eller  
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2)  få oppfriskingsopplæring som en FTI hos en ATO. Oppfriskingsopplæringen skal være basert på den praktiske 

flygeundervisningen i FTI-opplæringskurset, i samsvar med FCL.930.FTI bokstav a) nr. 3, og omfatte minst en 

instruksjonsflyging under tilsyn av en FTI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FTI bokstav b). 

b)  Fornyelse. Dersom FTI-beviset er utløpt, skal søkeren få oppfriskingsopplæring som en FTI hos en ATO. 

Oppfriskingsopplæringen skal minst oppfylle kravene i FCL.930.FTI bokstav a) nr. 3. 

KAPITTEL K 

KONTROLLANTER 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.1000 Kontrollantbeviser 

a)  Generelt. Innehavere av et kontrollantbevis skal: 

1)  ha et sertifikat, en rettighet eller et bevis som tilsvarer dem som de er bemyndiget til å utføre ferdighetsprøver, 

ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger for, samt særskilte rettigheter til å gi undervisning for, 

2)  er kvalifisert til å fungere som fartøysjef på et luftfartøy under en ferdighetsprøve, en ferdighetskontroll eller en 

kompetansevurdering når disse utføres på luftfartøyet. 

b)  Særlige vilkår: 

1)  Dersom det innføres nye luftfartøyer i medlemsstatene eller i en luftfartøyoperatørs flåte, kan vedkommende 

myndighet, når det ikke er mulig å oppfylle kravene i dette kapittel, utstede et særlig bevis som tildeler 

særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver og ferdighetskontroller. Et slikt bevis skal være begrenset til de 

ferdighetsprøvene og ferdighetskontrollene som er nødvendige for å innføre den nye luftfartøytypen, og dens 

gyldighet skal ikke i noe tilfelle overstige ett år. 

2)  Innehavere av et bevis utstedt i samsvar med bokstav b) nr. 1 som ønsker å søke om et kontrollantbevis, skal 

oppfylle forutsetningene og kravene til forlengelse for denne kategorien av kontrollanter. 

c)  Prøve utenfor medlemsstatenes territorium: 

1)  Uten hensyn til bokstav a) kan medlemsstatens vedkommende myndighet når det gjelder ferdighetsprøver og 

ferdighetskontroller som gis hos en ATO som ligger utenfor medlemsstatenes territorium, utstede et 

kontrollantbevis til en søker som har et flygersertifikat utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til 

ICAO, forutsatt at søkeren: 

i) har minst et sertifikat, en rettighet eller et bevis som tilsvarer det som de er bemyndiget til å gjennomføre 

ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurdering i, og i alle tilfeller minst et CPL, 

ii) oppfyller kravene fastsatt i dette kapittel for utstedelse av det relevante kontrollantbeviset, og 

iii) overfor vedkommende myndighet framviser tilstrekkelige kunnskaper om europeiske 

flysikkerhetsbestemmelser til å kunne utøve særlige kontrollantrettigheter i samsvar med denne delen. 

2)  Det beviset som er nevnt i nr. 1, skal være begrenset til å gi ferdighetsprøver og ferdighetskontroller: 

i) utenfor medlemsstatenes territorium, og 

ii) til flygere som har tilstrekkelige kunnskaper i det språket som prøven/kontrollen gis på. 

FCL.1005 Begrensning av særskilte rettigheter i forbindelse med personlige interesser 

Kontrollanter skal ikke utføre: 

a)  ferdighetsprøver eller kompetansevurderinger for utstedelse av et sertifikat, en rettighet eller et bevis til søkere: 

1)  som de har gitt flygeundervisning for det sertifikatet, den rettigheten eller det beviset som ferdighetsprøven eller 

kompetansevurderingen gjennomføres for, eller  
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2)  dersom de har vært ansvarlige for anbefalingen til ferdighetsprøven, i samsvar med FCL.030(b), 

b)  ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger når de føler at deres objektivitet kan være 

påvirket. 

FCL.1010 Forutsetninger for kontrollanter 

De som søker om et kontrollantbevis, skal framvise: 

a)  relevant kunnskap, bakgrunn og erfaring med henblikk på en kontrollanters særskilte rettigheter, 

b)  at de ikke omfattes av noen sanksjoner, herunder midlertidig oppheving, begrensning eller tilbakekalling av noen 

av deres sertifikater, rettigheter eller beviser som er utstedt i samsvar med denne delen, for manglende samsvar med 

grunnforordningen og dens gjennomføringsregler i løpet av de siste tre årene. 

FCL.1015 Standardisering for kontrollanter 

a)  De som søker om et kontrollantbevis, skal gjennomgå et standardiseringskurs som gis av vedkommende myndighet 

eller av en ATO og er godkjent av vedkommende myndighet. 

b)  Standardiseringskurset skal bestå av teoretisk og praktisk undervisning og skal omfatte minst: 

1)  gjennomføring av to ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger for de sertifikatene, 

rettighetene eller bevisene som søkeren søker om særskilte rettigheter til å utføre prøver og kontroller for, 

2)  undervisning i de gjeldende kravene i denne delen og de gjeldende kravene til luftfartsoperasjoner, utførelsen av 

ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og kompetansevurderinger samt tilhørende dokumentasjon og 

rapportering, 

3)  en orientering om nasjonale administrative framgangsmåter, krav til vern av personopplysninger, ansvar, 

ulykkesforsikring og gebyrer. 

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

kompetansevurderinger for søkere hvis vedkommende myndighet ikke er den samme som den som utstedte 

kontrollantbeviset, med mindre: 

1)  de har underrettet søkerens vedkommende myndighet om at de vil utføre ferdighetsprøven, ferdighetskontrollen 

eller kompetansevurderingen, og om omfanget av deres særskilte rettigheter som kontrollanter, 

2)  de har mottatt en orientering fra søkerens vedkommende myndighet om de opplysningene som er nevnt i 

bokstav b) nr. 3. 

FCL.1020 Kompetansevurdering av kontrollanter 

De som søker om et kontrollantbevis, skal framvise sin kompetanse overfor en inspektør fra vedkommende myndighet 

eller en erfaren kontrollant som er særlig godkjent for dette av vedkommende myndighet med ansvar for 

kontrollantbeviset, ved å gjennomføre en ferdighetsprøve, en ferdighetskontroll eller en kompetansevurdering i den 

kontrollantrollen som det søkes om særskilte rettigheter for, herunder orientering, utførelse av ferdighetsprøven, 

ferdighetskontrollen eller kompetansevurderingen samt vurdering av den personen som gjennomgår prøven, kontrollen 

eller vurderingen, debriefing og registreringsdokumentasjon. 

FCL.1025 Gyldighet, forlengelse og fornyelse av kontrollantbeviser 

a)  Gyldighet. Et kontrollantbevis skal være gyldig i tre år. 

b)  Forlengelse. Et kontrollantbevis skal forlenges når innehaveren i bevisets gyldighetstid har: 

1)  gjennomført minst to ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger hvert år, 

2)  deltatt på et oppfriskingsseminar for kontrollanter organisert av vedkommende myndighet eller en ATO og 

godkjent av vedkommende myndighet, i det siste året av gyldighetstiden.  
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3)  Én av ferdighetsprøvene eller ferdighetskontrollene som er gjennomført i det siste året av gyldighetstiden i 

samsvar med nr. 1, skal være vurdert av en inspektør fra vedkommende myndighet eller av en erfaren 

kontrollant som er særlig godkjent for dette av vedkommende myndighet med ansvar for kontrollantbeviset. 

4)  Dersom den som søker om forlengelse, har særskilte rettigheter for mer enn én kontrollantkategori, kan 

forlengelse av alle kontrollantrettigheter kombineres dersom søkeren oppfyller kravene i bokstav b) nr. 1 og 2 

og FCL.1020 for én av kategoriene av kontrollantbeviser som vedkommende har, etter avtale med 

vedkommende myndighet. 

c)  Fornyelse. Dersom beviset er utløpt, skal søkere oppfylle kravene i bokstav b) nr. 2 og FCL.1020 før de kan 

gjenoppta utøvelsen av sine særskilte rettigheter. 

d)  Et kontrollantbevis skal bare forlenges eller fornyes dersom søkeren viser at kravene i FCL.1010 og FCL.1030 

fortsatt er oppfylt. 

FCL.1030 Utførelse av ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og kompetansevurderinger 

a)  Ved utførelse av ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og kompetansevurderinger, skal kontrollanten: 

1)  sikre at kommunikasjonen med søkeren kan skje uten språkbarrierer, 

2)  kontrollere at søkeren oppfyller alle krav til kvalifikasjoner, opplæring og erfaring i denne delen for utstedelse, 

forlengelse eller fornyelse av sertifikatet, rettigheten eller beviset som ferdighetsprøven, ferdighetskontrollen 

eller kompetansevurderingen gjennomføres for, 

3)  opplyse søkeren om konsekvensene av å gi ufullstendige, unøyaktige eller feilaktige opplysninger om sin 

opplæring og flygeerfaring. 

b)  Når ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen er gjennomført, skal kontrollanten: 

1)  opplyse søkeren om resultatet av prøven/kontrollen. Dersom søkeren har bestått delvis eller ikke har bestått, 

skal kontrollanten opplyse søkeren om at vedkommende ikke kan utøve de særskilte rettighetene som inngår i 

rettigheten, før prøven er bestått i sin helhet. Kontrollanten skal gi detaljerte opplysninger om eventuelle 

ytterligere krav til opplæring og forklare hvilke klagemuligheter søkeren har, 

2)  dersom søkeren har bestått en ferdighetskontroll eller kompetansevurdering i forbindelse med forlengelse eller 

fornyelse, påtegne søkerens sertifikat eller bevis med den nye utløpsdatoen for rettigheten eller beviset, dersom 

kontrollanten er særlig godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet med ansvar for søkerens 

sertifikat, 

3)  gi søkeren en undertegnet rapport om ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, og omgående sende kopier av 

rapporten til vedkommende myndighet med ansvar for søkerens sertifikat samt til vedkommende myndighet 

som utstedte kontrollantbeviset. Rapporten skal inneholde: 

i) en erklæring om at kontrollanten har mottatt opplysninger fra søkeren om vedkommendes erfaringer og 

undervisning, og konstatert at erfaringen og undervisningen oppfyller de gjeldende kravene i denne delen, 

ii) en bekreftelse på at alle påkrevde manøvrer og øvelser er gjennomført, samt opplysninger om den muntlige 

teoriprøven, dersom det er relevant. Dersom et emne ikke er bestått, skal kontrollanten angi årsakene til 

denne vurderingen, 

iii) resultatet av prøven, kontrollen eller kompetansevurderingen. 

c)  Kontrollantene skal i fem år føre registre over opplysninger om alle ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og 

kompetansevurderinger som er utført, og resultatene av dem. 

d)  På anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for kontrollantbeviset, eller vedkommende myndighet 

med ansvar for søkerens sertifikat, skal kontrollantene oversende alle registre og rapporter samt eventuelle andre 

opplysninger som kan være nødvendige i forbindelse med tilsyn.  
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AVSNITT 2 

Særlige krav til flygekontrollanter — (FE – flight examiners) 

FCL.1005.FE FE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  FE(A). En FE for fly har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for utstedelse av PPL(A) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for tilhørende klasse-

/typerettighet for fly med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, forutsatt at 

kontrollanten har fullført minst 1000 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 250 timers 

flygeundervisning, 

2)  ferdighetsprøver for utstedelse av CPL(A) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for tilhørende klasse- og 

typerettighet for fly med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, forutsatt at 

kontrollanten har fullført minst 2000 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 250 timers 

flygeundervisning, 

3)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for LAPL(A), forutsatt at kontrollanten har fullført minst 500 timers 

flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 100 timers flygeundervisning, 

4)  ferdighetsprøver for utstedelse av en fjellflygingsrettighet, forutsatt at kontrollanten har fullført minst 

500 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 500 starter og landinger med 

flygeundervisning for fjellflygingsrettigheten. 

b)  FE(H). En FE for helikoptre har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for utstedelse av PPL(H) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for typerettigheter for 

enmotorshelikopter med én flyger som er ført inn i et PPL(H), forutsatt at kontrollanten har fullført 1000 timers 

flygetid som flyger på helikoptre, herunder minst 250 timers flygeundervisning, 

2)  ferdighetsprøver for utstedelse av CPL(H) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for typerettigheter for 

enmotorshelikopter med én flyger som er ført inn i et CPL(H), forutsatt at kontrollant har fullført 2000 timers 

flygetid som flyger på helikoptre, herunder minst 250 timers flygeundervisning, 

3)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for typerettigheter for flermotorshelikopter med én flyger som er ført 

inn i et PPL(H) eller et CPL(H), forutsatt at kontrollanten har oppfylt kravene i nr. 1 eller 2, etter hva som er 

relevant, og har et CPL(H) eller ATPL(H) og, når det er relevant, en IR(H), 

4)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for LAPL(H), forutsatt at kontrollanten har fullført minst 500 timers 

flygetid som flyger på helikoptre, herunder minst 150 timers flygeundervisning. 

c)  FE(As). En FE for luftskip har særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver for utstedelse av PPL(As) og 

CPL(As) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for tilhørende typerettigheter for luftskip, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 500 timers flygetid som flyger på luftskip, herunder 100 timers flygeundervisning, 

d)  FE(S). En FE for seilfly har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for SPL og LAPL(S), forutsatt at kontrollanten har fullført 300 timers 

flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 150 timers flygeundervisning eller 300 starter 

med flygeundervisning, 

2)  ferdighetskontroller for utvidelse av de særskilte SPL-rettighetene til kommersielle operasjoner, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 300 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 90 timers 

flygeundervisning, 

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.  
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e)  FE(B). En FE for ballonger har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for utstedelse av BPL og LAPL(B) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utvidelse av 

de særskilte rettighetene til en annen ballongklasse eller -gruppe, forutsatt at kontrollanten har fullført 

250 timers flygetid som flyger på ballonger, herunder 250 timers flygeundervisning, 

2)  ferdighetskontroller for utvidelse av de særskilte BPL-rettighetene til kommersielle operasjoner, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 300 timers flygetid som flyger på ballonger, hvorav 50 timer i samme ballonggruppe 

som det søkes om utvidelse for. De 300 timene med flygetid skal omfatte 50 timers flygeundervisning. 

FCL.1010.FE FE — Forutsetninger 

En søker til et FE-bevis skal ha: 

et FI-bevis i den relevante luftfartøykategorien. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til typerettighetskontrollanter — TRE 

FCL.1005.TRE TRE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  TRE(A) og TRE(PL). En TRE for fly eller VTOL-luftfartøyer har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for den første utstedelsen av typerettigheter for fly eller VTOL-luftfartøyer, etter hva som er 

relevant, 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av type- og instrumentrettigheter, 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(A), 

4)  ferdighetsprøver for utstedelse av MPL, forutsatt at kontrollanten har oppfylt kravene i FCL.925, 

5)  kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et TRI- eller SFI-bevis i den relevante 

luftfartøykategorien, forutsatt at kontrollanten har gjennomført minst tre år som TRE. 

b)  TRE(H). TRE(H) har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av typerettigheter for 

helikoptre, 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av IR eller for utvidelse av IR(H) fra enmotorshelikoptre til 

flermotorshelikoptre, forutsatt at TRE(H) har en gyldig IR(H), 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(H), 

4)  kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et TRI(H)- eller SFI(H)-bevis, forutsatt at 

kontrollanten har gjennomført minst tre år som TRE. 

FCL.1010.TRE TRE — Forutsetninger 

a)  TRE(A) og TRE(PL). De som søker om et TRE-bevis for fly og VTOL-luftfartøyer, skal: 

1)  når det gjelder fly eller VTOL-luftfartøyer med flere flygere, ha fullført 1500 timers flygetid som flyger på fly 

eller VTOL-luftfartøyer med flere flygere, etter hva som er relevant, hvorav minst 500 timer skal være som 

fartøysjef, 

2)  når det gjelder teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, ha fullført 1500 timers flygetid som flyger 

på fly med én flyger, hvorav minst 200 timer skal være som fartøysjef, 

3)  ha et CPL- eller ATPL- og et TRI -bevis for den relevante typen, 

4)  for den første utstedelsen av et TRE-bevis, ha fullført minst 50 timers flygeundervisning som TRI, FI eller SFI 

på den relevante typen eller en FSTD som representerer denne typen.  
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b)  TRE(H). De som søker om et TRE(H)-bevis for helikoptre, skal: 

1)  ha et TRI(H)-bevis, eller når det gjelder enmotorshelikoptre med én flyger, et gyldig FI(H)-bevis for den 

relevante typen, 

2)  for den første utstedelsen av et TRE-bevis, ha fullført 50 timers flygeundervisning som TRI, FI eller SFI på den 

relevante typen eller en FSTD som representerer denne typen, 

3)  når det gjelder helikoptre med flere flygere, ha et CPL(H) eller ATPL(H) og ha fullført 1500 timers flygetid 

som flyger på helikoptre med flere flygere, etter hva som er relevant, hvorav minst 500 timer skal være som 

fartøysjef, 

4)  når det gjelder flermotorshelikoptre med én flyger: 

i) ha fullført 1000 timers flygetid som flyger på helikoptre, hvorav minst 500 timer skal være som fartøysjef, 

ii) ha et CPL(H) eller ATPL(H), og når det er relevant, en gyldig IR(H), 

5)  når det gjelder enmotorshelikoptre med én flyger: 

i) ha fullført 750 timers flygetid som flyger på helikoptre, hvorav minst 500 timer skal være som fartøysjef, 

ii) ha et trafikkflygersertifikat for helikopter. 

6)  Før de særskilte rettighetene til en TRE(H) utvides fra flermotorshelikoptre med én flyger til 

flermotorshelikoptre med flere flygere på samme type helikopter, skal innehaveren ha gjennomført minst 

100 timer på flyginger med flere flygere på denne typen. 

7)  Når det gjelder søkere til det første TRE-beviset for flermotorshelikoptre med flere flygere, kan kravet om 1500 

timers flygeerfaring på helikoptre med flere flygere i henhold til bokstav b) nr. 3 anses å være oppfylt dersom 

de har fullført 500 timers flygetid som fartøysjef på et helikopter med flere flygere av samme type. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til klasserettighetskontrollanter — CRE 

FCL.1005.CRE CRE — Særskilte rettigheter 

En CRE har når det gjelder fly med én flyger, bortsett fra teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, 

særskilte rettigheter til å utføre: 

a)  ferdighetsprøver for utstedelse av klasse- og typerettigheter, 

b)  ferdighetskontroller for: 

1)  forlengelse eller fornyelse av klasse- og typerettigheter, 

2)  forlengelse og fornyelse av IR, forutsatt at CRE oppfyller kravene i FCL.1010.IRE(a). 

FCL.1010.CRE CRE — Forutsetninger 

Søkere til et CRE-bevis skal: 

a)  ha eller ha hatt et CPL(A), MPL(A) eller ATPL(A) med særskilte rettigheter for én flyger, og ha et PPL(A), 

b)  ha et CRI-bevis for den relevante klassen eller typen, 

c)  ha fullført 500 timers flygetid som flyger på fly.  
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AVSNITT 5 

Særlige krav til instrumentrettighetskontrollanter — IRE 

FCL.1005.IRE IRE — Særskilte rettigheter 

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

for forlengelse eller fornyelse av IR. 

FCL.1010.IRE IRE — Forutsetninger 

a)  IRE(A). De som søker om et IRE-bevis for fly, skal ha et IRI(A) og ha fullført: 

1) 2000 timers flygetid som flyger på fly og 

2)  450 timers IFR-flygetid, hvorav 250 timer skal være som instruktør. 

b)  IRE(H). De som søker om et IRE-bevis for helikopter, skal ha et IRI(H) og ha fullført: 

1) 2000 timers flygetid som flyger på helikoptre og 

2)  300 timers instrumentflygetid i helikoptre, hvorav 200 timer skal være som instruktør. 

c)  IRE(As). De som søker om et IRE-bevis for luftskip, skal ha et IRI(As) og ha fullført: 

1)  500 timers flygetid som flyger på luftskip og 

2)  100 timers instrumentflygetid i luftskip, hvorav 50 timer skal være som instruktør. 

AVSNITT 6 

Særlige krav til kontrollanter for simuleringsbasert flyging — SFE 

FCL.1005.SFE SFE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  SFE(A) og SFE(PL). En SFE for fly eller VTOL-luftfartøyer skal ha særskilte rettigheter til å utføre i en FFS: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av typerettigheter for fly eller 

VTOL-luftfartøyer med flere flygere, etter hva som er relevant, 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av IR, forutsatt at SFE oppfyller kravene i FCL.1010.IRE til 

den relevante luftfartøykategorien, 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(A), 

4)  ferdighetsprøver for utstedelse av MPL, forutsatt at kontrollanten har oppfylt kravene i FCL.925, 

5)  kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et SFI-bevis i den relevante 

luftfartøykategorien, forutsatt at kontrollanten har gjennomført minst tre år som SFE. 

b)  SFE(H). En SFE for helikoptre har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter, og 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse og fornyelse av IR, forutsatt at SFE oppfyller kravene i FCL.1010.IRE 

bokstav b), 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(H), 

4)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et SFI(H)-bevis, forutsatt 

at kontrollanten har gjennomført minst tre år som SFE.  
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FCL.1010.SFE SFE — Forutsetninger 

a)  SFE(A). De som søker om et SFE-bevis for fly, skal: 

1)  ha eller ha hatt et ATPL(A), en klasse- eller typerettighet og et SFI(A)-bevis for den relevante flytypen, 

2)  ha fullført minst 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere, 

3)  for den første utstedelsen av et SFE-bevis ha fullført minst 50 timers simuleringsbasert flygeundervisning som 

SFI(A) på den relevante typen. 

b)  SFE(H). De som søker om et SFE-bevis for helikoptre, skal: 

1)  ha eller ha hatt et ATPL(H), en typerettighet og et SFI(H)-bevis for den relevante helikoptertypen, 

2)  ha fullført minst 1000 timers flygetid som flyger på helikoptre med flere flygere, 

3)  for den første utstedelsen av et SFE-bevis ha fullført minst 50 timers simuleringsbasert flygeundervisning som 

SFI(H) på den relevante typen. 

AVSNITT 7 

Særlige krav til flygeinstruktørkontrollanter — FIE 

FCL.1005.FIE FIE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  FIE(A). En FIE på fly har særskilte rettigheter til å utføre kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller 

fornyelse av beviser for FI(A), CRI(A), IRI(A) og TRI(A) på fly med én flyger, forutsatt at vedkommende har det 

relevante instruktørbeviset. 

b)  FIE(H). En FIE på helikoptre har særskilte rettigheter til å utføre kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse 

eller fornyelse av beviser for FI(H), IRI(H) og TRI(H) på helikoptre med én flyger, forutsatt at vedkommende har 

det relevante instruktørbeviset. 

c)  FIE(As), (S), (B). En FIE på seilfly, motordrevne seilfly, ballonger og luftskip har særskilte rettigheter til å utføre 

kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av instruktørbeviser i den relevante 

luftfartøykategorien, forutsatt at vedkommende har det relevante instruktørbeviset. 

FCL.1010.FIE FIE — Forutsetninger 

a)  FIE(A). De som søker om et FIE-bevis for fly, skal: 

 når det gjelder søkere som ønsker å utføre kompetansevurderinger: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, dersom det er relevant, 

2)  ha fullført 2000 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, og 

3)  ha minst 100 timers flygetid med undervisning av søkere til et instruktørbevis. 

b)  FIE(H). De som søker om et FIE-bevis for helikoptre, skal: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, dersom det er relevant, 

2)  ha fullført 2000 timers flygetid som flyger på helikoptre, 

3)  ha minst 100 timers flygetid med undervisning av søkere til et instruktørbevis.  
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c)  FIE(As). De som søker om et FIE-bevis for luftskip, skal: 

1)  ha fullført 500 timers flygetid som flyger på luftskip, 

2)  ha minst 20 timers flygetid med undervisning av søkere til et FI(As)-bevis. 

3)  ha det relevante instruktørbeviset. 

d)  FIE(S). De som søker om et FIE-bevis for seilfly, skal: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, 

2)  ha fullført 500 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, 

3)  ha fullført: 

i) når det gjelder søkere som ønsker å utføre kompetansevurderinger i TMG, 10 timer eller 30 starter med 

undervisning av søkere til instruktørbevis i TMG, 

ii) i alle andre tilfeller, 10 timer eller 30 starter med undervisning av søkere til instruktørbevis. 

e)  FIE(B). De som søker om et FIE-bevis for ballonger, skal: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, 

2)  ha fullført 350 timers flygetid som flyger på ballonger, 

3)  ha fullført 10 timers undervisning av søkere til et instruktørbevis. 

 ______  
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Tillegg 1 

Godskriving av teorikunnskaper 

A. GODSKRIVING AV TEORIKUNNSKAPER FOR UTSTEDELSE AV ET FLYGERSERTIFIKAT FOR EN 

ANNEN LUFTFARTØYKATEGORI — KRAV TIL OVERGANGSUNDERVISNING OG -PRØVE 

1. LAPL, PPL, BPL og SPL 

1.1.  Når det gjelder utstedelse av et LAPL, skal innehaveren av et LAPL i en annen luftfartøykategori godskrives fullt 

ut teorikunnskapene i de felles emnene fastsatt i FCL.120 bokstav a). 

1.2.  Uten at det berører avsnittet ovenfor, skal innehaveren av et sertifikat i en annen luftfartøykategori for å få utstedt 

et LAPL, PPL, BPL eller SPL, få teoriundervisning og bestå teoriprøvene på det relevante nivået i følgende 

emner: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer, navigasjon. 

1.3.  For utstedelse av et PPL, BPL eller SPL skal innehaveren av et LAPL i samme luftfartøykategori godskrives dette 

fullt ut mot kravene til teoriundervisning og prøve. 

2. CPL 

2.1.  En søker til et CPL som har et CPL i en annen luftfartøykategori, skal få overgangsundervisning i teori på et 

godkjent kurs i samsvar med de forskjellene som er identifisert mellom studieplanene for CPL for de forskjellige 

luftfartøykategoriene. 

2.2.  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, motor, nødutstyr 

 022 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: instrumentering 

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

 070 — Driftsprosedyrer 

 080 — Flygeprinsipper 

2.3.  En søker til et CPL som har bestått de relevante teoriprøvene for en IR i samme luftfartøykategori, får dette 

godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi. 

3. ATPL 

3.1.  En søker til et ATPL som har et ATPL i en annen luftfartøykategori, skal få overgangsundervisning i teori hos en 

ATO i samsvar med de forskjellene som er identifisert mellom studieplanene for ATPL for de forskjellige 

luftfartøykategoriene. 
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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, motor, nødutstyr 

 022 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: instrumentering 

 032 — Ytelse 

 070 — Driftsprosedyrer 

 080 — Flygeprinsipper 

3.3.  En søker til et ATPL(A) som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL(A), får det godskrevet mot kravene 

til teorikunnskaper i emnet VFR-kommunikasjon. 

3.4.  En søker til et ATPL(H) som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL(H), får det godskrevet mot kravene 

til teorikunnskaper i følgende emner: 

– luftfartslovgivning, 

– flygeprinsipper (helikopter), 

– VFR-kommunikasjon. 

3.5.  En søker til et ATPL(A) som har bestått de relevante teoriprøvene for en IR(A), får det godskrevet mot kravene til 

teorikunnskaper i emnet IFR-kommunikasjon. 

3.6.  En søker til et ATPL(H) med en IR(H) som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL(H), får det 

godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– flygeprinsipper (helikopter), 

– VFR-kommunikasjon. 

4. IR 

4.1.  En søker til en IR 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. 

4.2.  En søker til en IR(H) som har bestått de relevante teoriprøvene for et ATPL(H) VFR, må bestå følgende 

prøveemner: 

– luftfartslovgivning, 

– planlegging og overvåking av flyginger, 

– radionavigasjon, 

– IFR-kommunikasjon. 

 ______  
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Tillegg 2 

Skala for bedømmelse av språkferdigheter — ekspertnivå, utvidet nivå og operativt nivå 

Nivå Uttale Struktur Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Ekspert 

(nivå 6) 

Selv om uttale, trykk, rytme 

og intonasjon eventuelt kan 

være påvirket av morsmålet 

eller regionale variasjoner, 

hemmer dette nesten aldri 

forståelsen. 

Behersker gjennomgående 

både grunnleggende og 

komplekse grammatiske struk-

turer og setningsmønstre. 

Ordforråd og presisjon er 

tilstrekkelig til å kommunisere 

effektivt om en rekke kjente 

og ukjente emner. Vokabularet 

er idiomatisk, nyansert og 

tilpasset kommunikasjons-

nivået. 

Kan produsere sammenhen-

gende tale over tid med 

naturlig og uanstrengt fly. 

Varierer talen som et stilistisk 

virkemiddel, f.eks. for å 

understreke et poeng. 

Bruker hensiktsmessige sam-

talemarkører og bindeord på 

en spontan måte. 

Forståelsen er gjennomgående 

nøyaktig i nesten alle 

sammenhenger og omfatter 

forståelse av lingvistiske og 

kulturelle finesser. 

Samhandler lett i nesten alle 

situasjoner. Er følsom for 

verbale og ikke-verbale uttrykk 

og reagerer korrekt på disse. 

Utvidet 

(nivå 5) 

Selv om uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er påvirket av 

morsmålet eller regionale 

variasjoner, hemmer dette 

sjelden forståelsen. 

Behersker gjennomgående 

grunnleggende grammatiske 

strukturer og setningsmønstre. 

Forsøk på bruk av komplekse 

strukturer medfører av og til 

feil som går ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforråd og presisjon er 

tilstrekkelig til å kommunisere 

effektivt om alminnelige, 

konkrete og arbeidsrelaterte 

emner. Omskrivinger brukes 

stadig og på en effektiv måte. 

Vokabularet er av og til 

idiomatisk. 

Kan produsere sammenhen-

gende tale over tid med 

relativt uanstrengt flyt om 

kjente emner, men varierer 

ikke nødvendigvis talen som 

et stilistisk virkemiddel. Kan 

gjøre bruk av hensiktsmessige 

samtalemarkører eller binde-

ord. 

Forståelsen er nøyaktig med 

hensyn til alminnelige, 

konkrete og arbeidsrelaterte 

emner og stort sett nøyaktig 

når det oppstår et språklig eller 

situasjonsbestemt problem 

eller en uforutsett hendelse. 

Er i stand til å forstå en rekke 

språklige varianter (dialekter 

og/eller aksenter) eller 

registre. 

Svarene er umiddelbare, he-

nsiktsmessige og informative. 

Behersker forholdet mellom å 

tale og lytte på en effektiv 

måte. 

Operativt 

(nivå 4) 

Uttale, trykk, rytme og 

intonasjon er påvirket av 

morsmålet eller regionale 

variasjoner, men dette hemmer 

bare av og til forståelsen. 

Grunnleggende grammatiske 

strukturer og setningsmønstre 

brukes på en kreativ måte og 

beherskes vanligvis. Feil kan 

oppstå, særlig i uvanlige eller 

uventede omstendigheter, men 

de går sjelden ut over 

betydningen. 

Ordforråd og presisjon er 

vanligvis tilstrekkelig til å 

kommunisere effektivt om 

alminnelige, konkrete og 

arbeidsrelaterte emner. 

Er ofte i stand til å bruke 

omskrivninger ved manglende 

ordforråd i uvanlige eller 

uventede situasjoner. 

Kan produsere sammenhen-

gende tale i et passende 

tempo. 

Mister av og til flyten i 

overgangen fra innøvd til 

spontant samspill uten at dette 

hemmer effektiv kommunika-

sjon. Kan gjøre begrenset bruk 

av samtalemarkører eller 

bindeord. Fyllord virker ikke 

distraherende.  

Forståelsen er stort sett 

nøyaktig med hensyn til 

alminnelige, konkrete og 

arbeidsrelaterte emner når 

aksenten eller den språklige 

varianten er tilstrekkelig 

forståelig i et internasjonalt 

språkmiljø. 

Når det oppstår et språklig 

eller situasjonsbestemt pro-

blem eller en uforutsett 

hendelse, kan forståelsen være 

langsommere eller kreve 

forklaringer. 

Svarene er vanligvis umid-

delbare, hensiktsmessige og 

informative. 

Innleder og fører en samtale 

selv i uventede situasjoner. 

Reagerer korrekt ved ti-

lsynelatende misforståelser ved 

å kontrollere, bekrefte eller 

avklare opplysningene. 

Merknad: Den innledende teksten i tillegg 2 er blitt overført til AMC, se også forklarende merknad. 

 ______  
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Tillegg 3 

Opplæringskurs for utstedelse av et CPL og et ATPL 

1.  Dette tillegget beskriver kravene til forskjellige typer opplæringskurs for utstedelse av et CPL og et ATPL, med 

og uten en IR. 

2.  En søker som ønsker å bli overført til en annen ATO under opplæringskurset, skal søke til vedkommende 

myndighet for en formell vurdering av hvor mange ytterlige opplæringstimer som kreves. 

A. Integrert ATP-kurs — fly 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte ATP(A)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de 

skal kunne fungere som styrmenn på flermotorsfly med flere flygere i kommersiell lufttransport, samt å oppnå 

CPL(A)/IR. 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert ATP(A)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring som en ab-initio-elev, eller som innehaver av et PPL(A) eller et PPL(H) som er 

utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(A) eller 

PPL(H), skal 50 % av timene som er fløyet før kurset, godskrives, opptil høyst 40 timers flygeerfaring eller 

45 timer dersom vedkommende har oppnådd en nattflygingsrettighet, hvorav 20 timer kan godskrives mot kravet 

til elevtid. 

4. Kurset skal omfatte: 

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

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging, og 

c)  MCC-opplæring for flyging med fly med flere flygere. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele ATP(A)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om 

å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR dersom 

de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et ATP(A)-teorikurs skal omfatte minst 750 timers undervisning. 

7. MCC-kurset skal omfatte minst 25 timers teoriundervisning og øvelser. 

TEORIPRØVE 

8. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et ATPL(A). 

FLYGEOPPLÆRING 

9. Flygeopplæringen, bortsett fra typerettighetsopplæringen, skal omfatte i alt minst 195 timer, inkludert alle 

progresjonsprøver, hvorav opptil 55 timer under hele kurset kan være instrumenttid på bakken. Av de i alt 

195 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  95 timers elevtid, hvorav opptil 55 timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  70 timer som fartøysjef, herunder VFR-flyging og instrumentflygetid som elev som fartøysjef (SPIC). 

Instrumentflygetiden som SPIC skal bare regnes som flygetid som fartøysjef med opptil høyst 20 timer, 

c)  50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 540 km 

(300 NM), og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn 

avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som omfatter minst én times 

navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, og  
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e)  115 timers instrumenttid som omfatter minst: 

1)  20 timer som elev som fartøysjef, 

2)  15 timers MCC, der det kan brukes en FFS eller FNPT II, 

3)  50 timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil: 

i) 25 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller 

ii) 40 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, hvorav opptil ti timer kan 

gjennomføres i en FNPT I. 

 En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført, skal 

godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. Timer som er gjennomført i en 

BITD, skal ikke godskrives, 

f)  fem timer skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er sertifisert til å 

transportere minst fire personer. 

FERDIGHETSPRØVE 

10. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(A)-ferdighetsprøven på 

enten et enmotors- eller flermotorsfly samt IR-ferdighetsprøven på et flermotorsfly. 

B. Modulbasert ATP-kurs — fly 

1. Søkere til et ATPL(A) som gjennomfører sin teoriundervisning på et modulbasert kurs, skal: 

a)  ha minst et PPL(A) utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, og 

 fullføre minst følgende antall timer med teoriundervisning: 

1)  for søkere som har et PPL(A): 650 timer, 

2)  for søkere som har et CPL(A): 400 timer, 

3)  for søkere som har et IR(A): 500 timer, 

4)  for søkere som har et CPL(A) og et IR(A): 250 timer. 

 Teoriundervisningen skal være fullført før ATPL(A)-ferdighetsprøven tas. 

C. Integrert CPL/IR-kurs — fly 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(A)- og IR(A)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig 

for å fly enmotors- eller flermotorsfly med én flyger i kommersiell lufttransport samt å oppnå CPL(A)/IR. 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(A)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring som en ab-initio-elev, eller som innehaver av et PPL(A) eller et PPL(H) som er 

utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(A) eller 

PPL(H), skal 50 % av timene som er fløyet før kurset, godskrives, opptil høyst 40 timers flygeerfaring eller 

45 timer dersom vedkommende har oppnådd en nattflygingsrettighet, hvorav 20 timer kan godskrives mot kravet til 

elevtid. 

4.  Kurset skal omfatte: 

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

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging.  
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5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL/IR(A)-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL/IR(A)-teorikurs skal omfatte minst 500 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(A) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen, bortsett fra typerettighetsopplæringen, skal omfatte i alt minst 180 timer, inkludert alle 

progresjonsprøver, hvorav opptil 40 timer under hele kurset kan være instrumenttid på bakken. Av de i alt 

180 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  80 timers elevtid, hvorav opptil 40 timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  70 timer som fartøysjef, herunder VFR-flyging og instrumentflygetid som kan flys som elev som fartøysjef 

(SPIC). Instrumentflygetiden som SPIC skal bare regnes som flygetid som fartøysjef med opptil høyst 20 timer, 

c)  50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som skal omfatte minst én 

times navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, og 

e)  100 timers instrumenttid som omfatter minst: 

1)  20 timer som elev som fartøysjef, og 

2)  50 timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil: 

i) 25 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller 

ii) 40 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, hvorav opptil ti timer kan 

gjennomføres i en FNPT I. 

 En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført, skal 

godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. Timer som er gjennomført i en BITD, 

skal ikke godskrives, 

f)  fem timer skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er sertifisert til å 

transportere minst fire personer. 

FERDIGHETSPRØVER 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(A)-ferdighetsprøven og 

IR-ferdighetsprøven på enten et flermotors- eller enmotorsfly. 

D. Integrert CPL-kurs — fly 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(A)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for 

utstedelse av et CPL(A). 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(A)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring som en ab-initio-elev, eller som innehaver av et PPL(A) eller et PPL(H) som er 

utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(A) eller 

PPL(H), skal 50 % av timene som er fløyet før kurset, godskrives, opptil høyst 40 timers flygeerfaring eller 

45 timer dersom vedkommende har oppnådd en nattflygingsrettighet, hvorav 20 timer kan godskrives mot kravet til 

elevtid.  
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4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(A), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(A)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om å 

få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL(A)-teorikurs skal omfatte minst 350 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(A). 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen, bortsett fra typerettighetsopplæringen, skal omfatte i alt minst 150 timer, inkludert alle 

progresjonsprøver, hvorav opptil fem timer under hele kurset kan være instrumenttid på bakken. Av de i alt 

150 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  80 timers elevtid, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  70 timer som fartøysjef, 

c)  20 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som skal omfatte minst én 

times navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, 

e)  ti timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, 

FTD 2, FNPT II eller FFS. En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende 

instrumentflyging er gjennomført, skal godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. 

Timer som er gjennomført i en BITD, skal ikke godskrives, 

f)  fem timer skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er sertifisert til å 

transportere minst fire personer. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(A)-ferdighetsprøven på et enmotors- 

eller flermotorsfly. 

E. Modulbasert CPL-kurs — fly 

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte CPL(A)-kurset er å utdanne PPL(A)-innehavere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for utstedelse av et CPL(A). 

2. Før søkeren starter på et modulbasert CPL(A)-kurs, skal vedkommende ha et PPL(A) utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. 

3. Før flygeopplæringen starter, skal søkeren: 

a)  ha fullført 150 timers flygetid, 

b)  ha oppfylt forutsetningene for utstedelse av en klasse- eller typerettighet for flermotorsfly i samsvar med 

kapittel H, dersom det skal brukes et flermotorsfly under ferdighetsprøven. 

4. En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert CPL(A)-kurs, skal fullføre alle flygeundervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. Teoriundervisningen kan gis hos en ATO som 

bare gir teoriundervisning.  
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5. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(A), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent CPL(A)-teorikurs skal omfatte minst 250 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(A). 

FLYGEOPPLÆRING 

8. Søkere uten en IR skal få minst 25 timers elevtid, herunder ti timers instrumentundervisning, hvorav opptil 

fem timer kan være instrumenttid på bakken i en BITD, en FNPT I eller II, en FTD 2 eller en FFS. 

9. Søkere som har en gyldig IR(A), skal godskrives fullt ut mot elevtiden med instrumentundervisning. Søkere som 

har en gyldig IR(H), skal godskrives opptil fem timers elevtid med instrumentundervisning, der minst fem timers 

elevtid med instrumentundervisning skal gis i et fly. En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for 

grunnleggende instrumentflyging er fullført, skal godskrives med opptil ti timer mot kravet til 

instrumentundervisningstid. 

10. a)  Søkere med en gyldig IR skal få minst 15 timers elevtid med visuell flyging. 

b)  Søkere uten en nattflygingsrettighet i fly skal dessuten få minst fem timers undervisning i nattflyging, 

bestående av tre timers elevtid som skal omfatte minst én times navigasjonsflyging og fem solostarter og 

fem sololandinger med full stopp, 

11. Minst fem timers flygeundervisning skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er 

sertifisert til å transportere minst fire personer. 

ERFARING 

12. De som søker om et CPL(A), skal ha fullført minst 200 timers flygetid, herunder minst: 

a)  100 timer som fartøysjef, hvorav 20 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-

navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), og under denne skal det være utført landinger med full stopp 

på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

b)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som skal omfatte minst én 

times navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, og 

c)  ti timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, 

FNPT II eller FFS. En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging 

er gjennomført, skal godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. Timer som er 

gjennomført i en BITD, skal ikke godskrives, 

d)  seks timers flygetid skal være gjennomført i et flermotorsfly. 

e)  Timer som fartøysjef i andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 200 timene med flygetid i følgende 

tilfeller: 

i) 30 timer i helikopter, dersom søkeren har et PPL(H), eller 

ii) 100 timer i helikopter, dersom søkeren har et CPL(H), eller 

iii) 30 timer i TMG eller seilfly, eller 

iv) 30 timer i luftskip, dersom søkeren har et PPL(As), eller 

v) 60 timer i luftskip, dersom søkeren har et CPL(As).  
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FERDIGHETSPRØVE 

13. Når søkeren har gjennomført flygeopplæringen og oppfylt de relevante kravene til erfaring, skal vedkommende ta 

CPL(A)-ferdighetsprøven på enten et enmotors- eller flermotorsfly. 

F. Integrert ATP/IR-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte ATP(H)/IR-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de 

skal kunne fungere som styrmenn på flermotorshelikoptre med flere flygere i kommersiell lufttransport, samt å 

oppnå CPL(H)/IR. 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert ATP(H)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

helikopter. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for ATPL(H) og IR, 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging, og 

c)  MCC-opplæring for flyging med helikoptre med flere flygere. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele ATP(H)/IR-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et ATP(H)/IR-teorikurs skal omfatte minst 750 timers undervisning. 

7. MCC-kurset skal omfatte minst 25 timers teoriundervisning og øvelser. 

TEORIPRØVE 

8. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et ATPL(H) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

9. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 195 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de i alt 195 timene skal 

søkerne minst fullføre: 

a)  140 timers elevtid, hvorav: 

1)  75 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

i) 30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller 

ii) 25 timer i en FTD 2,3 eller 

iii) 20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

iv) 20 timer i et fly eller TMG, 

2)  50 timers instrumentundervisning som kan omfatte: 

i) opptil 20 timer i en helikopter-FFS, -FTD 2,3 eller -FNPT II/III, eller 

ii) ti timer i minst en helikopter-FNPT 1 eller i et fly,  



Nr. 62/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

3)  15 timers MCC, hvor det kan brukes en helikopter-FFS eller helikopter-FTD 2,3 (MCC) eller -FNPT II/III 

(MCC). 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen er av en annen type enn den helikopter-FFS som 

brukes til den visuelle opplæringen, skal godskrivingen høyst være den som er tildelt for helikopter-FNPT 

II/III, 

b)  55 timer som fartøysjef, hvorav 40 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  50 timers navigasjonsflyging, herunder minst ti timers navigasjonsflyging som elev som fartøysjef, herunder 

en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (10 NM), og under denne skal det være utført landinger på to 

andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid i helikopter skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder 

minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en 

landing. 

e)  50 timers elevtid med instrumentundervisning som omfatter: 

i) ti timers grunnleggende instrumentundervisningstid og 

ii) 40 timers IR-opplæring, som skal omfatte minst ti timer i et flermotorshelikopter med IFR-sertifisering. 

FERDIGHETSPRØVER 

10. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven på 

et flermotorshelikopter samt IR-ferdighetsprøven på et IFR-sertifisert flermotorshelikopter, og skal oppfylle 

kravene til MCC-opplæring. 

G. Integrert ATP-kurs — helikopter 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte ATP(H)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de 

skal kunne fungere som styrmenn på flermotorshelikoptre med flere flygere begrenset til særskilte VFR-rettigheter 

i kommersiell lufttransport, samt å oppnå CPL(H). 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert ATP(H)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

helikopter. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for ATPL(H), 

b)  opplæring i visuell flyging og grunnleggende instrumentflyging, og 

c)  MCC-opplæring for flyging helikoptre med flere flygere. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele ATP(H)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om 

å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et ATP(H)-teorikurs skal omfatte minst 650 timers undervisning. 

7. MCC-kurset skal omfatte minst 20 timers teoriundervisning og øvelser.  
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TEORIPRØVE 

8. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et ATPL(H). 

FLYGEOPPLÆRING 

9. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 150 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de i alt 150 timene skal 

søkerne minst fullføre: 

a)  95 timers elevtid, hvorav: 

i) 75 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

1)  30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller 

2)  25 timer i en helikopter-FTD 2,3 eller 

3)  20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

4)  20 timer i et fly eller TMG, 

ii) ti timers grunnleggende instrumentundervisning kan omfatte fem timer i minst én helikopter-FNPT 1 eller 

i et fly, 

iii) ti timers MCC, der det kan brukes et helikopter, en helikopter-FFS eller helikopter-FTD 2,3 (MCC) eller -

FNPT II/III (MCC). 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen er av en annen type enn den helikopter-FFS som brukes 

til den visuelle opplæringen, skal godskrivingen høyst være den som er tildelt for helikopter-FNPT II/III, 

b)  55 timer som fartøysjef, hvorav 40 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  50 timers navigasjonsflyging, herunder minst ti timers navigasjonsflyging som elev som fartøysjef, herunder 

en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (10 NM), og under denne skal det være utført landinger på to 

andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid i helikopter skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder 

minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en 

landing. 

FERDIGHETSPRØVER 

10. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven på 

et flermotorshelikopter og oppfylle MCC-kravene. 

H. Modulbasert ATP-kurs — helikoptre 

1.  Søkere til et ATPL(H) som gjennomfører sin teoriundervisning på et modulbasert kurs, skal ha minst et PPL(H) og 

minst fullføre følgende undervisningstimer i løpet av et tidsrom på 18 måneder: 

a)  for søkere som har et PPL(H) utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen: 550 timer, 

b)  for søkere som har et CPL(H): 300 timer. 

2.  Søkere til et ATPL(H)/IR som gjennomfører sin teoriundervisning på et modulbasert kurs, skal ha minst et PPL(H) 

og minst fullføre følgende undervisningstimer: 

a)  for søkere som har et PPL(H): 650 timer, 

b)  for søkere som har et CPL(H): 400 timer, 

c)  for søkere som har en IR(H): 500 timer, 

d)  for søkere som har et CPL(H) og en IR(A): 250 timer.  
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I. Integrert CPL/IR-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(H)/IR-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for å fly 

flermotorshelikoptre med én flyger, samt å oppnå CPL(H)/IR til flermotorshelikoptre. 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(H)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

helikopter. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(H) og IR, og den første typerettigheten for 

flermotorshelikoptre, og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(H)/IR-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL(H)/IR-teorikurs skal omfatte minst 500 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(H) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 180 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de 180 timene skal 

søkerne minst fullføre: 

a)  125 timers elevtid, hvorav: 

i) 75 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

1)  30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller 

2)  25 timer i en helikopter-FTD 2,3 eller 

3)  20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

4)  20 timer i et fly eller TMG, 

ii) 50 timers instrumentundervisning som kan omfatte: 

1)  opptil 20 timer i en helikopter-FFS, -FTD 2,3 eller -FNPT II, III eller 

2)  ti timer i minst en helikopter-FNPT I eller i et fly, 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen, er av en annen type enn den FFS som brukes til den 

visuelle opplæringen, skal godskrivingen være høyst den som er tildelt for FNPT II/III, 

b)  55 timer som fartøysjef, hvorav 40 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten,  
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c)  ti timers navigasjonsflyging med instruktør, 

d)  ti timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

e)  fem timers flygetid skal gjennomføres om natten og omfatte minst tre timers elevtid, herunder minst én times 

navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

f)  50 timers elevtid med instrumentundervisning som omfatter: 

i) ti timers grunnleggende instrumentundervisningstid og 

ii) 40 timers IR-opplæring, som skal omfatte minst ti timer i et flermotorshelikopter med IFR-sertifisering. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven på 

enten et flermotors- eller enmotorshelikopter samt IR-ferdighetsprøven på et IFR-sertifisert flermotorshelikopter. 

J. Integrert CPL-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte CPL(H)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for 

utstedelse av et CPL(H). 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(H)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet med 

helikopter. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(H), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(H)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om å 

få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent CPL(H)-teorikurs skal omfatte minst 350 timers undervisning eller 200 timer dersom søkeren har et 

PPL. 

TEORIPRØVE 

7. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(H). 

FLYGEOPPLÆRING 

8. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 135 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil fem timer kan 

være instrumenttid på bakken. Av de i alt 135 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  85 timers elevtid, hvorav: 

i) opptil 75 timer kan være undervisning i visuell flyging, og kan omfatte: 

1)  30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller  
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2)  25 timer i en helikopter-FTD 2,3 eller 

3)  20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

4)  20 timer i et fly eller TMG, 

ii) opptil ti timer kan være instrumentundervisning, og kan omfatte fem timer i minst en helikopter-FNPT 1 

eller i et fly. 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen, er av en annen type enn den FFS som brukes til den 

visuelle opplæringen, skal godskrivingen være høyst den som er tildelt for FNPT II/III, 

b)  50 timer som fartøysjef, hvorav 35 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  ti timers navigasjonsflyging med instruktør, 

d)  ti timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

e)  fem timers flygetid i helikopter skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder 

minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

f)  ti timers elevtid med instrumentundervisning, herunder minst fem timer i et helikopter. 

FERDIGHETSPRØVE 

9. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven. 

K. Modulbasert CPL-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte CPL(H)-kurset er å utdanne PPL(H)-innehavere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for utstedelse av et CPL(H). 

2. Før søkeren starter på et modulbasert CPL(H)-kurs, skal vedkommende ha et PPL(H) utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. 

3. Før flygeopplæringen starter, skal søkeren: 

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

være navigasjonsflyging, 

b)  ha oppfylt FCL.725 og FCL.720.H dersom et flermotorshelikopter skal brukes ved ferdighetsprøven. 

4. En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert CPL(H)-kurs, skal fullføre alle flygeundervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. Teoriundervisningen kan gis hos en ATO som bare 

gir teoriundervisning. 

5. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(H), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent CPL(H)-teorikurs skal omfatte minst 250 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(H).  
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FLYGEOPPLÆRING 

8. Søkere uten en IR skal få minst 30 timers elevtid, herunder: 

a)  20 timers undervisning i visuell flyging, som kan omfatte fem timer i en helikopter-FFS eller -FTD 2,3  

eller -FNPT II, III, og 

b)  ti timers instrumentundervisning, som kan omfatte fem timer i minst en helikopter-FTD eller -FNPT 1 eller i et 

fly, 

9. Søkere som har en gyldig IR(H), skal godskrives fullt ut mot elevtiden med instrumentundervisning. Søkere som 

har en gyldig IR(H), skal fullføre minst fem timers elevtid med instrumentundervisning i et helikopter. 

10. Søkere uten en nattflygingsrettighet i helikopter skal dessuten få minst fem timers undervisning i nattflyging, 

bestående av tre timers elevtid som skal omfatte minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. 

Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

ERFARING 

11. De som søker om et CPL(H), skal ha fullført minst 185 timers flygetid, herunder 50 timer som fartøysjef, hvorav ti 

timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), og 

under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

 Timer som fartøysjef på andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 185 timene med flygetid i følgende tilfeller: 

a)  20 timer i fly, dersom søkeren har et PPL(A), eller 

b)  50 timer i fly, dersom søkeren har et CPL(A), eller 

c)  ti timer i TMG eller seilfly, eller 

d)  20 timer i luftskip, dersom søkeren har et PPL(As), eller 

e)  50 timer i luftskip, dersom søkeren har et CPL(As). 

FERDIGHETSPRØVE 

12. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen og har den relevante erfaringen, skal vedkommende 

ta CPL(H)-ferdighetsprøven. 

L. Integrert CPL/IR-kurs — luftskip 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(As)/IR-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for å 

fly luftskip, samt å oppnå CPL(As)/IR. 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(As)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(As), et PPL(A) eller 

et PPL(H) som er utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et 

PPL(As), PPL(A) eller PPL(H), skal den relevante erfaringen godskrives opptil høyst: 

a)  ti timer, hvorav opptil fem timer kan være elevtid, eller 

b)  15 timer, hvorav opptil sju timer kan være elevtid dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

luftskip. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(As) og IR, og den første typerettigheten for luftskip, 

og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging.  
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5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL/IR(As)-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL(As)/IR-teorikurs skal omfatte minst 500 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis innehaveren av et 

CPL(As) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 80 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de 80 timene skal søkerne 

minst fullføre: 

a)  60 timers elevtid, hvorav: 

i) 30 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

1)  tolv timer i en luftskip-FFS, eller 

2)  ti timer i en luftskip-FTD, eller 

3)  åtte timer i en luftskip-FNPT II/III, eller 

4)  åtte timer i et fly, helikopter eller TMG, 

ii) 30 timers instrumentundervisning som kan omfatte: 

1)  opptil tolv timer i en luftskip-FFS, -FTD eller -FNPT II, III eller 

2)  seks timer i minst en luftskip-FTD 1 eller -FNPT I eller fly. 

 Dersom luftskipet som brukes til flygeopplæringen er av en annen type enn den FFS som brukes til den 

visuelle opplæringen, skal godskrivingen være begrenset til høyst åtte timer, 

b)  20 timer som fartøysjef, hvorav fem timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  fem timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 90 km (50 NM), 

og under denne skal det være utført to landinger med full stopp på bestemmelsesflyplassen, 

d)  fem timers flygetid i luftskip skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder minst 

én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte start og landing. 

e)  30 timers elevtid med instrumentundervisning som omfatter: 

i) ti timers grunnleggende instrumentundervisningstid og 

ii) 20 timers IR-opplæring, som skal omfatte minst ti timer i et flermotorsluftskip med IFR-sertifisering. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(As)-ferdighetsprøven på 

enten et flermotors- eller enmotorsluftskip samt IR-ferdighetsprøven på et IFR-sertifisert flermotorsluftskip. 

M. Integrert CPL-kurs — luftskip 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(As)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for 

utstedelse av et CPL(As). 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(As)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO.  
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3.  En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(As), et PPL(A) eller 

et PPL(H) som er utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et 

PPL(As), PPL(A) eller PPL(H), skal den relevante erfaringen godskrives opptil høyst: 

a)  ti timer, hvorav opptil fem timer kan være elevtid, eller 

b)  15 timer, hvorav opptil sju timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet med 

luftskip. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(As), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(As)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om 

å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et godkjent CPL(As)-teorikurs skal omfatte minst 350 timers undervisning eller 200 timer dersom søkeren har et 

PPL. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(As). 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 50 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil fem timer kan 

være instrumenttid på bakken. Av de i alt 50 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  30 timers elevtid, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  20 timer som fartøysjef, 

c)  fem timers navigasjonsflyging med instruktør, 

d)  fem timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 90 km (50 NM), 

og under denne skal det være utført to landinger med full stopp på bestemmelsesflyplassen, 

e)  fem timers flygetid i luftskip skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder minst 

én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte start og landing. 

f)  ti timers elevtid med instrumentundervisning, herunder minst fem timer i et luftskip. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(As)-ferdighetsprøven. 

N. Modulbasert CPL-kurs — luftskip 

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte CPL(As)-kurset er å utdanne PPL(As)-innehavere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for utstedelse av et CPL(As). 

2. Før søkeren starter på et modulbasert CPL(As)-kurs, skal vedkommende: 

a)  ha et PPL(As) utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

b)  ha fullført 200 timers flygetid som flyger på luftskip, herunder 100 timer som fartøysjef, hvorav 50 timer skal 

være navigasjonsflyging. 

3. En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert CPL(As)-kurs, skal fullføre alle flygeundervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. Teoriundervisningen kan gis hos en ATO som bare 

gir teoriundervisning. 
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4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(As), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

TEORIKUNNSKAPER 

5. Et godkjent CPL(As)-teorikurs skal omfatte minst 250 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

6. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(As). 

FLYGEOPPLÆRING 

7. Søkere uten en IR skal få minst 20 timers elevtid, herunder: 

10  ti timers undervisning i visuell flyging, som kan omfatte fem timer i en luftskip-FFS eller -FTD 2,3 eller -

FNPT II, III, og 

10  ti timers instrumentundervisning, som kan omfatte fem timer i minst en luftskip-FTD 1 eller -FNPT 1 eller i et 

fly. 

8. Søkere som har en gyldig IR(As), skal godskrives fullt ut mot elevtiden med instrumentundervisning. Søkere som 

har en gyldig IR i en annen luftfartøykategori, skal fullføre minst fem timers elevtid med instrumentundervisning i 

et luftskip. 

9. Søkere uten en nattflygingsrettighet i luftskip skal dessuten få minst fem timers undervisning i nattflyging, 

bestående av tre timers elevtid som skal omfatte minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. 

Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

ERFARING 

10. De som søker om et CPL(As), skal ha fullført minst 250 timers flygetid i luftskip, herunder 125 timer som 

fartøysjef, hvorav 50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 

 90 km (50 NM), og under denne skal det være utført en landing med full stopp på bestemmelsesflyplassen. 

 Timer som fartøysjef i andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 185 timene med flygetid i følgende tilfeller: 

a)  30 timer i fly eller helikoptre dersom søkeren har henholdsvis et PPL(A) eller et PPL(H), eller 

b)  60 timer i fly eller helikoptre dersom søkeren har henholdsvis et CPL(A) eller et CPL(H), eller 

c)  ti timer i TMG eller seilfly, eller 

d)  ti timer i ballonger. 

FERDIGHETSPRØVE 

11. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen og har den relevante erfaringen, skal vedkommende 

ta CPL(As)-ferdighetsprøven. 

 ______  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/235 

 

Tillegg 4 

Ferdighetsprøve for utstedelse av et CPL 

A. Generelt 

1.  En søker til en ferdighetsprøve for CPL skal ha fått undervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal 

brukes ved prøven. 

2.  En søker skal bestå alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven. Dersom et element i et avsnitt ikke bestås, er dette 

avsnittet ikke bestått. En søker som får ikke bestått på mer enn ett avsnitt, skal ta hele prøven om igjen. En søker 

som får ikke bestått på bare ett avsnitt, skal bare ta det ikke-beståtte avsnittet om igjen. En søker som får ikke 

bestått på et avsnitt ved ny prøve, herunder de avsnittene som er bestått ved det forrige forsøket, skal ta hele prøven 

om igjen. Alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven skal være gjennomført innen seks måneder. Dersom det på to 

forsøk ikke oppnås bestått på alle relevante avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

3.  Ytterligere opplæring kan være påkrevd etter en ikke bestått ferdighetsprøve. Det er ingen begrensning på antall 

forsøk på å bestå ferdighetsprøven. 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN 

4.  Dersom en søker velger å avbryte en ferdighetsprøve av årsaker som flygekontrollanten (FE) vurderer som ikke 

tilstrekkelige, skal søkeren ta hele ferdighetsprøven på nytt. Dersom prøven avbrytes av årsaker som FE vurderer 

som tilstrekkelige, skal bare de avsnittene som ikke er gjennomført, prøves ved en ny flyging. 

5.  Etter FEs skjønn kan enhver manøver eller prosedyre i prøven gjentas én gang av søkeren. FE kan når som helst 

stoppe prøven dersom det vurderes slik at det søkeren viser av flygeferdigheter, krever en helt ny prøve. 

6.  Søkeren skal fly luftfartøyet fra en posisjon der funksjonene til fartøysjef kan utføres, og utføre prøven som om det 

ikke finnes andre besetningsmedlemmer. Ansvar for flygingen skal tildeles i samsvar med nasjonale regler. 

7.  Søkeren skal overfor FE angi hvilke kontroller og oppgaver som utføres, herunder identifikasjon av radioanlegg. 

Kontrollene skal gjennomføres i samsvar med sjekklistene for det luftfartøyet som prøven tas for. Under 

forberedelsene før flyging til prøven kreves det at søkeren fastsetter motorinnstillinger og hastigheter. Ytelsesdata 

for start, innflyging og landing skal beregnes av søkeren i samsvar med driftshåndboken eller flygehåndboken for 

det luftfartøyet som brukes. 

8.  FE skal ikke ta del i driften av luftfartøyet, bortsett fra når det er nødvendig å gripe inn av hensyn til sikkerheten 

eller for å unngå uakseptabel forsinkelse i annen trafikk. 

B. Innhold i ferdighetsprøven for utstedelse av CPL — fly 

1.  Flyet som brukes i ferdighetsprøven, skal oppfylle kravene til opplæringsfly, og skal være sertifisert til å 

transportere minst fire personer, og ha vridbar propell og innfellbart understell. 

2.  Ruten som skal flys, skal velges av FE, og bestemmelsesstedet skal være en kontrollert flyplass. Søkeren skal ha 

ansvar for planlegging av flygingen og sikre at alt utstyr og all dokumentasjon for utførelse av flygingen finnes om 

bord. Varigheten av flygingen skal være minst 90 minutter. 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene flyet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper og 

e)  beholde kontrollen over flyet til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en prosedyre 

eller manøver utføres korrekt. 
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NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

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

flyet som brukes: 

Høyde 

normal flyging  ± 100 fot 

med simulert motorsvikt  ± 150 fot 
 

Flyging på trekk ved hjelp av 

radionavigasjon 

 ± 5° 

Kurs 

normal flyging  ± 10° 

med simulert motorsvikt  ± 15° 

Hastighet 

start og innflyging  ± 5 knop 

all annen flyging  ± 10 knop 

PRØVENS INNHOLD 

5.  Emnene i avsnitt 2 bokstav c) og e) iv) og hele avsnitt 5 og 6 kan gjennomføres i en FNPT II eller en FFS. 

 Bruk av sjekklister for fly, flygerskjønn, kontroll av flyet ved hjelp av ytre visuelle referanser, prosedyrer for anti-

ising/avising samt prinsipper for trussel- og feilhåndtering gjelder for alle avsnitt. 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

a 
Før flyging, herunder: 

Planlegging av flyging, dokumentasjon, bestemmelse av masse og balanse, værrapport, NOTAM 

b Inspeksjon og service av fly 

c Taksing og start 

d Ytelsesberegninger og trim 

e Flyplassmanøvrer og trafikkmønstre 

f Avgangsprosedyre, høydemålerinnstilling, antikollisjonssystem (observasjon) 

g ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE FORHOLD UNDER FLYGING 

a 
Kontroll av flyet ved hjelp av ytre visuelle referanser, herunder flyging på konstant høyde og kurs, 

stigning, nedstigning, observasjon 

b 
Flyging ved kritisk lave hastigheter, herunder gjenkjenning av og oppretting fra begynnende og full 

steiling 

c Svinger, herunder svinger i landingskonfigurasjon. Krappe svinger 45° 

d Flyging ved kritisk høye hastigheter, herunder gjenkjenning av og oppretting fra spiralstup 

e 

Flyging basert utelukkende på instrumenter, herunder: 

i) flyging rett fram, underveiskonfigurasjon, kontroll av kurs, høyde og hastighet 

ii) stigende og nedstigende svinger med 10°–30° krenging 

iii) gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

iv) begrensede panelinstrumenter 

f ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 
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AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER 

a 
Kontroll av flyet ved hjelp av ytre visuelle referanser, herunder underveiskonfigurasjon, beregninger 

av rekkevidde/aksjonstid 

b Orientering, kartlesing 

c Kontroll av høyde, hastighet, kurs, observasjon 

d Høydemålerinnstilling. ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

e 
Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, vurdering av trekkfeil og gjenoppretting av 

trekket 

f Observasjon av værforhold, vurdering av værutsikter, planlegging av omlegging 

g 
Flyging på trekk, posisjonsbestemmelse (NDB eller VOR), identifikasjon av hjelpemidler 

(instrumentflyging). Iverksetting av omdirigering til alternativ flyplass (visuell flyging) 

AVSNITT 4 — INNFLYGINGS- OG LANDINGSPROSEDYRER 

a Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstilling, kontroll, observasjon 

b ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

c Avbrutt innflyging fra lav høyde 

d Normal landing, landing i sidevind (dersom forholdene er egnet) 

e Kortbanelanding 

f Innflyging og landing uten motorkraft (bare enmotors) 

g Landing uten bruk av vingeklaffer 

h Tiltak etter flyging 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–4 

a Simulert motorsvikt etter start (i sikker høyde), brannøvelse 

b 
Utstyrssvikt, 

herunder alternativ utfelling av understell, elektrisitets- og bremsesvikt 

c Nødlanding (simulert) 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

e Muntlige spørsmål 

AVSNITT 6 — SIMULERT ASYMMETRISK FLYGING OG RELEVANTE KLASSE- ELLER 

TYPEEMNER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–5 

a Simulert motorsvikt under start (ved sikker høyde, med mindre det utføres i en FFS) 

b Asymmetrisk innflyging og avbrutt innflyging 

c Asymmetrisk innflyging og landing med full stopp 
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d Stans og omstart av motoren 

e ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer, flygerskjønn 

f 

Som fastsatt av FE — alle relevante emner for ferdighetsprøven for klasse- eller typerettighet som 

skal være med, dersom det er aktuelt: 

i) flysystemer, herunder håndtering av autopilot 

ii) bruk av trykksystem 

iii) bruk av avisings-/anti-isingssystem 

g Muntlige spørsmål 

C. Innhold i ferdighetsprøven for utstedelse av CPL — helikoptre 

1.  Helikopteret som brukes i ferdighetsprøven, skal oppfylle kravene til opplæringshelikoptre. 

2.  Området og ruten som skal flys, skal velges av FE, og all flyging i lav høyde samt hovring skal foregå på en 

godkjent flyplass eller et godkjent sted. Ruter som skal brukes i forbindelse med avsnitt 3, kan slutte på 

avgangsflyplassen eller på en annen flyplass, og et bestemmelsessted skal være en kontrollert flyplass. 

Ferdighetsprøven kan gjennomføres under to flyginger. Samlet varigheten av flygingen skal være minst 90 

minutter. 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene helikopteret innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper og 

e)  beholde kontrollen over helikopteret til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en 

prosedyre eller manøver utføres korrekt. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

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

helikopteret som brukes: 

Høyde 

normal flyging  ± 100 fot 

simulert større katastrofesituasjon  ± 150 fot 

 

Flyging på trekk ved hjelp av radionavigasjon  ± 10° 

Kurs 

normal flyging  ± 10° 

simulert større katastrofesituasjon  ± 15° 

Hastighet 

start og innflyging, flermotors  ± 5 knop 

all annen flyging  ± 10 knop 

Bakkeavdrift 

T.O. hovring I.G.E.  ± 3 fot 

 landing, ingen bevegelse sideveis eller bakover  
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PRØVENS INNHOLD 

5.  Emnene i avsnitt 4 kan utføres i en helikopter-FNPT eller en helikopter-FFS. Bruk av sjekklister for helikoptre, 

flygerskjønn, kontroll av helikopteret ved hjelp av ytre visuelle referanser, prosedyrer for anti-ising samt prinsipper 

for trussel- og feilhåndtering gjelder for alle avsnitt. 

AVSNITT 1 — KONTROLL OG PROSEDYRER FØR OG ETTER FLYGING 

a 
Helikopterkunnskap (f.eks. teknisk logg, drivstoff, masse og balanse, ytelse), planlegging av flyging, 

dokumentasjon, NOTAM, vær 

b Inspeksjon/tiltak før flyging, lokalisering av deler samt formål 

c Inspeksjon av førerkabin, oppstartsprosedyrer 

d Kontroll av kommunikasjons- og navigasjonsutstyr, valg og innstilling av frekvenser 

e Prosedyre før start, R/T-prosedyre, ATC-kontakt – overholdelse 

f Parkering, prosedyre for stans og prosedyre etter endt flyging 

AVSNITT 2 — HOVRINGSMANØVRER, AVANSERT HÅNDTERING OG HINDERFYLTE OMRÅDER 

a Start og landing (lift-off og touchdown) 

b Taksing, hovretaksing 

c Stasjonær hovring i motvind/sidevind/medvind 

d Stasjonær hovring med 360° sving mot venstre og høyre (sving på stedet) 

e Hovring framover, sidelengs og baklengs 

f Simulert motorsvikt under hovring 

g Hurtig stopp på vei inn i vind og på medvindslegget 

h Landinger og starter i/på skrånende terreng/uforberedte steder 

i Starter (forskjellige profiler) 

j Starter i sidevind og medvind (dersom mulig) 

k Start med største tillatte startmasse (faktisk eller simulert) 

l Innflyginger (forskjellige profiler) 

m Start og landing med begrenset motorkraft 

n 
Autorotasjon (FE skal velge to av følgende emner: grunnleggende, rekkevidde, lav hastighet og 360° 

sving) 

o Landing i autorotasjon 

p Øving på nødlanding med gjenvinning av motorkraft 

q Kontroll av motorkraft, rekognoseringsteknikk, innflygings- og avgangsteknikk 

AVSNITT 3 — NAVIGASJON — UNDERVEISPROSEDYRER 

a Navigasjon og orientering i forskjellige høyder, kartlesing 

b Kontroll av høyde, hastighet og kurs, observasjon av luftrom, høydemålerinnstilling 

c 
Overvåking av flygeforløpet, flygelogg, drivstofforbruk, aksjonstid, ETA, vurdering av trekkfeil og 

gjenoppretting av trekket, instrumentovervåking 

d Observasjon av værforhold, planlegging av omlegging 
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e Flyging på trekk, posisjonsbestemmelse (NDB eller VOR), identifikasjon av hjelpemidler 

f ATC-kontakt og overholdelse av bestemmelser osv. 

AVSNITT 4 — FLYGEPROSEDYRER OG MANØVRER UTELUKKENDE VED HJELP AV 

INSTRUMENTER 

a Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet 

b Horisontale svinger med rate 1-krenging til angitt kurs, 180°–360° til venstre og høyre 

c Sving i stigning og nedstigning til angitt kurs, herunder rate 1-krenging 

d Gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

e Svinger med 30° krenging, opptil 90° til venstre og høyre 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (SIMULERT 

VED BEHOV) 

Merknad 1:  Når prøven utføres på et flermotorshelikopter, skal den omfatte en simulert motorsviktøvelse, 

herunder en enmotors innflyging og landing. 

Merknad 2:  FE skal velge fire av følgende emner: 

a 
Motorfeil, herunder feil i turtallsregulator, ising av forgasser/motor, oljesystem, etter hva som er 

relevant 

b Feil i drivstoffsystem 

c Feil i det elektriske systemet 

d Feil i hydraulikksystemet, herunder innflyging og landing uten hydraulikk, etter hva som er relevant 

e Feil på hovedrotor og/eller antidreiningssystemet (FFS eller bare diskusjon) 

f Brannøvelser, herunder kontroll over og fjerning av røyk, etter hva som er relevant 

g 

Andre prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner som angitt i den relevante 

flygehåndboken, herunder for flermotorshelikoptre. 

Simulert motorsvikt under start: 

avbrutt start ved eller før TDP eller sikker nødlanding ved eller før DPATO, like etter TDP eller 

DPATO. 

Landing med simulert motorsvikt: 

landing eller avbrutt innflyging etter motorsvikt før LDP eller DPBL, 

etter motorsvikt etter LDP eller sikker nødlanding etter DPBL. 

D. Innhold i ferdighetsprøven for utstedelse av CPL — luftskip 

1.  Luftskipet som brukes i ferdighetsprøven, skal oppfylle kravene til opplæringsluftskip. 

2.  Området og ruten som skal flys, skal velges av FE. Ruter som skal brukes i forbindelse med avsnitt 3, kan slutte på 

avgangsflyplassen eller på en annen flyplass, og et bestemmelsessted skal være en kontrollert flyplass. 

Ferdighetsprøven kan gjennomføres under to flyginger. Samlet varighet av flygingen skal være minst 60 minutter. 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene luftskipet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper og 

e)  beholde kontrollen over luftskipet til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en 

prosedyre eller manøver utføres korrekt.  
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NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

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

luftskipet som brukes: 

Høyde 

normal flyging  ± 100 fot 

simulert større katastrofesituasjon  ± 150 fot 
 

Flyging på trekk ved hjelp av 

radionavigasjon 

 ± 10° 

Kurs 

normal flyging  ± 10° 

simulert større katastrofesituasjon  ± 15° 

PRØVENS INNHOLD 

5.  Emnene i avsnitt 5 og 6 kan utføres i en luftskip-FNPT eller en luftskip-FFS. Bruk av sjekklister for luftskip, 

flygerskjønn, kontroll av luftskipet ved hjelp av ytre visuelle referanser, prosedyrer for anti-ising samt prinsipper 

for trussel- og feilhåndtering gjelder for alle avsnitt. 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

a 
Før flyging, herunder: 

Planlegging av flyging, dokumentasjon, bestemmelse av masse og balanse, værrapport, NOTAM 

b Inspeksjon og service av luftskip 

c Prosedyre for frigjøring fra mast, bakkemanøvrering og start 

d Ytelsesberegninger og trim 

e Flyplassmanøvrer og trafikkmønstre 

f Avgangsprosedyrer, høydemålerinnstilling, antikollisjonssystem (observasjon) 

g ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE FORHOLD UNDER FLYGING 

a 
Kontroll av luftskipet ved hjelp av ytre visuelle referanser, herunder flyging på konstant høyde og kurs, 

stigning, nedstigning, observasjon 

b Flyging i trykkhøyde 

c Svinger 

d Bratte nedstigninger og stigninger 

e 

Flyging basert utelukkende på instrumenter, herunder: 

i) flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet 

ii) stigende og nedstigende svinger 

iii) gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

iv) begrensede panelinstrumenter 

f ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER 

a 
Kontroll av luftskipet ved ytre visuelle referanser 

Beregning av rekkevidde/aksjonstid 

b Orientering, kartlesing 
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c Kontroll av høyde, hastighet og kurs, observasjon 

d Høydemålerinnstilling, ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

e 
Overvåking av flygeforløpet, flygelogg, drivstofforbruk, vurdering av trekkfeil og gjenoppretting av 

trekket 

f Observasjon av værforhold, vurdering av værutsikter, planlegging av omlegging 

g Flyging på trekk, posisjonsbestemmelse (NDB eller VOR), identifikasjon av hjelpemidler 

(instrumentflyging). Iverksetting av omdirigering til alternativ flyplass (visuell flyging) 

AVSNITT 4 — INNFLYGINGS- OG LANDINGSPROSEDYRER

a Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstilling, kontroll, observasjon 

b ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

c Tiltak ved avbrutt innflyging fra lav høyde 

d Normal landing 

e Kortbanelanding 

f Innflyging og landing uten motorkraft (bare enmotors) 

g Landing uten bruk av vingeklaffer 

h Tiltak etter flyging 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–4 

a Simulert motorsvikt etter start (i sikker høyde), brannøvelse 

b Utstyrssvikt, herunder alternativ utfelling av understell, elektrisitets- og bremsesvikt 

c Nødlanding (simulert) 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

e Muntlige spørsmål 

AVSNITT 6 — RELEVANTE KLASSE- ELLER TYPEEMNER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–5 

a Simulert motorsvikt under start (ved sikker høyde, med mindre det utføres i en FFS) 

b Innflyging og avbrutt innflyging med motorsvikt 

c Innflyging og landing med full stopp med motorsvikt 

d Feil i trykksystemet for kammeret 

e ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer, flygerskjønn

f 

Som fastsatt av FE — alle relevante emner for ferdighetsprøven for klasse- eller typerettighet som 

skal være med, dersom det er aktuelt: 

i) luftskipsystemer

ii) drift av trykksystemet for kammeret

g Muntlige spørsmål 
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Tillegg 5 

Integrert MPL-opplæringskurs 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte MPL-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de skal

kunne fungere som styrmenn på flermotors turbindrevne lufttransportfly med flere flygere i henhold til VFR og 

IFR, samt å oppnå et MPL.

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

lufttransportoperatør som er sertifisert i samsvar med del-MS og gjeldende krav til luftfartsoperasjoner, eller som

har en særlig ordning med en slik operatør. Sertifikatet skal være begrenset til den bestemte operatøren inntil

luftfartsselskapet har fullført omstillingskurset. 

3. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert MPL-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs hos en ATO. Opplæringen skal være kompetansebasert og utføres i et miljø 

med besetningssamarbeid.

4. Bare ab-initio-søkere skal tas opp på kurset.

5. Kurset skal omfatte: 

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

b) opplæring i visuell flyging og instrumentflyging.

c) MCC-opplæring for flyging med fly med flere flygere, og

d) typerettighetsopplæring.

6. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele MPL-kurset kan søke vedkommende myndighet om å få

gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR dersom de

gjeldende kravene er oppfylt.

TEORIKUNNSKAPER

7. Et godkjent MPL-teorikurs skal omfatte minst 750 timers undervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for 

ATPL(A), samt de timene som kreves for teoriundervisningen for den relevante typerettigheten, i samsvar med

kapittel H. 

FLYGEOPPLÆRING

8. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 240 timer, herunder timer som PF og PNF, i faktisk og simulert flyging, 

og skal dekke følgende fire opplæringsfaser:

a) Fase 1 — Innledende flygeferdigheter

Særskilt grunnleggende opplæring for én flyger i et fly. 

b) Fase 2 — Grunnivå 

Introduksjon av flyginger med besetningssamarbeid og instrumentflyging. 

c) Fase 3 — Mellomnivå

Flyginger med besetningssamarbeid i et turbindrevet flermotorsfly sertifisert som et fly med høy ytelse i 

samsvar med del 21. 

d) Fase 4 — Videregående nivå 

Typerettighetsopplæring i et miljø som tilsvarer et luftfartsselskap. 

Flygeerfaring under faktisk flyging skal omfatte alle de kravene til erfaring som er oppført i kapittel H, opplæring 

i gjenoppretting etter tap av kontroll, nattflyging, flyging utelukkende ved hjelp av instrumenter og den erfaringen 

som kreves for å oppnå relevant flygerskjønn. 
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MCC-kravene skal innarbeides i de relevante fasene ovenfor. 

Opplæring i asymmetrisk flyging skal gis enten i et fly eller i en FFS. 

9. Hver fase av opplæringen i flygeundervisningsplanen skal bestå av både undervisning i den grunnleggende 

kunnskapen og i praktisk opplæring.

10. Opplæringskurset skal omfatte en kontinuerlig vurderingsprosess av studieplanen og en kontinuerlig vurdering av 

elevene som følger studieplanen. Gjennom vurderingen skal det sikres at:

a) kompetansen og den tilknyttede vurderingen er relevant for en styrmanns oppgaver i et fly med flere

flygere, og

b) elevene får den nødvendige kompetansen på en progressiv og tilfredsstillende måte.

11. For å sikre kompetansen skal opplæringskurset omfatte minst tolv starter og landinger. Disse startene og

landingene skal utføres under tilsyn av en instruktør i et fly som det skal utstedes typerettighet for.

VURDERINGSNIVÅ 

12. En som søker om et MPL, skal ha framvist ferdighet i alle ni kompetanseenheter som er angitt i nr. 13 nedenfor,

på det videregående kompetansenivået som kreves for å fungere og samarbeide som styrmann på et turbindrevet

fly med flere flygere, under visuelle forhold og instrumentforhold. Vurderingen skal bekrefte evne til å beholde

kontrollen over flyet eller situasjonen til enhver tid, for å sikre at en prosedyre eller manøver utføres korrekt. 

Søkeren skal konsekvent framvise de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som kreves for å fly den

relevante flytypen på en sikker måte, i samsvar med ytelseskriteriene for MPL.

KOMPETANSEENHETER 

13. Søkeren skal framvise kompetanse i følgende ni kompetanseenheter:

1) anvende prinsipper for menneskelig yteevne, herunder prinsipper for trussel- og feilhåndtering, 

2) utføre bakkeoperasjoner i fly,

3) utføre start, 

4) utføre stigning, 

5) utføre underveisflyging,

6) utføre nedstigning, 

7) utføre innflyging,

8) utføre landing, og

9) utføre operasjoner etter landing og etter flyging i fly.

SIMULERT FLYGING 

14. Minstekrav til FSTD:

a) Fase 1 — Innledende flygeferdigheter

E-opplæring og opplæringsmateriell som er godkjent av vedkommende myndighet og som har følgende 

egenskaper: 

– omfatter annet tilbehør enn det som normalt er knyttet til pc-er, som funksjonelle kopier av et gasshåndtak,

en sidestikke eller et FMS-tastatur, og 

– omfatter psykomotorisk aktivitet med passende anvendelse av kraft og tidsberegning av respons.
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b) Fase 2 — Grunnleggende

En FNPT II MCC som representerer et generisk turbindrevet flermotorsfly.

c) Fase 3 — Mellomnivå

En FSTD som representerer et turbindrevet flermotorsfly som skal føres sammen med en styrmann, som er 

kvalifisert til en standard tilsvarende nivå B, og som også inneholder:

– et visuelt dagslys-/skumrings-/nattsystem med et kontinuerlig, parallellrettet visuelt synsfelt på tvers av

førerkabinen, som gir hver flyger et synsfelt på 180° horisontalt og 40° vertikalt, og

– simulering av et ATC-miljø. 

d) Fase 4 — Videregående nivå 

En FFS som fullt ut tilsvarer nivå D eller nivå C med et forbedret visuelt dagslyssystem, herunder simulering 

av et ATC-miljø. 

 ______  
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Tillegg 6 

Modulbasert opplæringskurs for IR 

A. IR(A) — Modulbasert flygeopplæringskurs

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte IR(A)-flygeopplæringskurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er

nødvendig for å føre fly i henhold til IFR og i IMC. Kurset består av to moduler, som kan tas hver for seg eller

kombineres:

a) Modul for grunnleggende instrumentflyging

Dette omfatter ti timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på 

bakken i en BITD, FNPT I eller II, eller FFS. Etter gjennomføring av modulen for grunnleggende 

instrumentflyging skal kandidaten få utstedt et bevis som bekrefter at kurset er gjennomført. 

b) Modul for prosedyrebasert instrumentflyging

Dette omfatter resten av studieplanen for IR(A), 40 timers enmotors- eller 45 timers flermotors-instrumenttid 

under opplæring, samt teorikurs for IR(A). 

2. En søker til et modulbasert IR(A)-kurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A), herunder særskilt rettighet til å fly om

natten. En søker til en modul for prosedyrebasert instrumentflyging som ikke har et CPL(A), skal ha et bevis

som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging 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. 

3. En søker som ønsker å gjennomgå modulen for prosedyrebasert instrumentflyging av et modulbasert IR(A)-

kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett sammenhengende godkjent opplæringskurs. Før modulen for

prosedyrebasert instrumentflyging påbegynnes, skal ATO sikre at søkeren har kompetanse i grunnleggende 

instrumentflyging. Oppfriskingsopplæring skal gis dersom det er nødvendig.

4. Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Modulen for prosedyrebasert instrumentflyging og

ferdighetsprøven skal være gjennomført i løpet av gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene.

5. Kurset skal omfatte: 

a) teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR,

b) instrumentflygeundervisning.

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent modulbasert IR(A)-kurs skal omfatte minst 150 timers teoriundervisning.

FLYGEOPPLÆRING 

7. Et IR(A)-kurs for enmotorsfly skal omfatte minst 50 timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil 20 

timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 35 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst ti timers 

instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS kan være gjennomført i en FNPT I.

8. Et IR(A)-kurs for flermotorsfly skal omfatte minst 55 timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil 25 

timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 40 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst ti timers 

instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS kan være gjennomført i en FNPT I. Den resterende

instrumentflygeundervisningen skal omfatte minst 15 timer i flermotorsfly.

9. Innehaveren av en enmotors-IR(A) som også har en flermotors klasse- eller typerettighet, og som ønsker å

oppnå en flermotors-IR(A) for første gang, skal gjennomføre et kurs hos en ATO som omfatter minst fem timers

undervisning i instrumentflyging i flermotorsfly, hvorav tre timer kan være i en FFS eller FNPT II.
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10.1.  Innehaveren av et CPL(A) eller et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er 

gjennomført, kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7 eller 8 ovenfor, redusert med ti 

timer. 

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

med ti timer. 

10.3.  Den samlede instrumentflygeundervisningen i fly skal oppfylle kravene i nr. 7 eller 8, etter hva som er relevant. 

11.  Flygeøvelsene for IR(A)-ferdighetsprøven skal omfatte: 

a)  Modul for grunnleggende instrumentflyging: Prosedyrer og manøvrer for grunnleggende instrumentflyging 

skal minst omfatte: 

 grunnleggende instrumentflyging uten ytre visuelle referanser: 

– flyging rett fram, 

– stigning, 

– nedstigning, 

– svinger under flyging rett fram, stigning, nedstigning, 

 instrumentmønster, 

 krappe svinger, 

 radionavigasjon, 

 gjenoppretting fra unormale flygestillinger, 

 begrenset panel, 

 gjenkjenning av og oppretting fra begynnende og full steiling. 

b)  Modul for prosedyrebasert instrumentflyging: 

i) prosedyrer før flyging for IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

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

ii) prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nødssituasjoner 

skal minst omfatte: 

– overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

– standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

– underveisprosedyrer i henhold til IFR, 

– venteprosedyrer, 

– instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

– prosedyrer for avbrutt innflyging, 

– landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling, 

iii) manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper, 

iv) dersom påkrevd, flyging av et flermotorsfly i de ovennevnte øvelsene, herunder flyging utelukkende ved 

hjelp av instrumenter med simulert svikt i én motor og stans av motoren og omstart (sistnevnte øvelse 

skal utføres i en sikker høyde, med mindre den utføres i en FFS eller FNPT II).  
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B. IR(H) — Modulbasert flygeopplæringskurs 

1.  Målet med det modulbaserte IR(H)-flygeopplæringskurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for å fly helikoptre i henhold til IFR og i IMC. 

2.  En søker til et modulbasert IR(H)-kurs skal ha et PPL(H) med en nattflygingsrettighet, eller et CPL(H) eller 

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

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

denne typen. Søkeren skal ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført med tilfredsstillende resultat 

dersom ferdighetsprøven skal gjennomføres under forhold med flere flygere. 

3.  En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert IR(H)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende godkjent opplæringskurs. 

4.  Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Flygeundervisningen og ferdighetsprøven skal være 

gjennomført i løpet av gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene. 

5.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR, 

b)  instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et godkjent modulbasert IR(H)-teorikurs skal omfatte minst 150 timers undervisning. 

FLYGEOPPLÆRING 

7.  Et IR(H)-kurs for enmotorshelikopter skal omfatte minst 50 timers instrumenttid under opplæring, hvorav: 

a)  opptil 20 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I(H) eller (A). Disse 20 timene med undervisning 

i FNPT I (H) eller (A) kan erstattes med 20 timers undervisningstid for IR(H) i et fly som er godkjent for dette 

kurset, eller 

b)  opptil 35 timer kan være instrumenttid på bakken i en helikopter-FTD 2/3, -FNPT II/III eller -FFS. 

 Instrumentflygeundervisningen skal omfatte minst ti timer i et helikopter med IFR-sertifisering. 

8.  Et IR(H)-kurs for flermotorshelikopter skal omfatte minst 55 timers instrumenttid under opplæring, hvorav: 

a)  opptil 20 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I(H) eller (A). Disse 20 timene med undervisning 

i FNPT I (H) eller (A) kan erstattes med 20 timers undervisningstid for IR(H) i et fly som er godkjent for dette 

kurset, eller 

b)  opptil 40 timer kan være instrumenttid på bakken i en helikopter-FTD 2/3, -FNPT II/III eller -FFS. 

 Instrumentflygeundervisningen skal omfatte minst ti timer i et flermotorshelikopter med IFR-sertifisering. 

9.1.  Innehavere av et ATPL(H) skal få antallet undervisningstimer i teori redusert med 50 timer. 

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

10.  Flygeøvelsene for IR(H)-ferdighetsprøven skal omfatte: 

a)  prosedyrer før flyging for IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

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

b)  prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nødssituasjoner skal 

minst omfatte: 

 overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

 standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

 underveisprosedyrer i henhold til IFR,  
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venteprosedyrer, 

instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

prosedyrer for avbrutt innflyging, 

landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling, 

c) manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper,

d) dersom påkrevd, flyging av et flermotorshelikopter i de ovennevnte øvelsene, herunder flyging av helikopteret 

utelukkende ved hjelp av instrumenter med simulert svikt i én motor og stans av motoren og omstart 

(sistnevnte øvelse skal utføres i FFS, FNPT II eller FTD 2/3).

C. IR(As) — Modulbasert flygeopplæringskurs

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte IR(As)-flygeopplæringskurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er

nødvendig for å fly luftskip i henhold til IFR og i IMC. Kurset består av to moduler, som kan tas hver for seg eller

kombineres:

a) Modul for grunnleggende instrumentflyging

Dette omfatter ti timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på 

bakken i en BITD, FNPT I eller II, eller FFS. Etter gjennomføring av modulen for grunnleggende

instrumentflyging skal kandidaten få utstedt et bevis som bekrefter at kurset er gjennomført.

b) Modul for prosedyrebasert instrumentflyging

Dette omfatter resten av studieplanen for IR(As), 25 timers instrumenttid under opplæring samt teorikurs for 

IR(As). 

2. En søker til et modulbasert IR(As)-kurs skal ha et PPL(As), herunder de særskilte rettighetene til å fly om natten

eller et CPL(As). En søker til modul for prosedyrebasert instrumentflyging som ikke har et CPL(As), skal ha et

bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført.

3. En søker som ønsker å gjennomgå modulen for prosedyrebasert instrumentflyging av et modulbasert IR(As)-kurs, 

skal fullføre alle undervisningstrinn i ett sammenhengende godkjent opplæringskurs. Før modulen for 

prosedyrebasert instrumentflyging påbegynnes, skal ATO sikre at søkeren har kompetanse i grunnleggende

instrumentflyging. Oppfriskingsopplæring skal gis dersom det er nødvendig.

4. Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Modulen for prosedyrebasert instrumentflyging og

ferdighetsprøven skal være gjennomført i løpet av gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene.

5. Kurset skal omfatte: 

a) teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR,

b) instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent modulbasert IR(As)-kurs skal omfatte minst 150 timers teoriundervisning.

FLYGEOPPLÆRING

7. Et IR(As)-kurs skal omfatte minst 35 timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil 15 timer skal være 

instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 20 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.

8. Innehaveren av et CPL(As) eller et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er 

gjennomført, kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7, redusert med ti timer. Den samlede

instrumentflygeundervisningen i luftskip skal oppfylle kravene i nr. 7. 

9. Dersom søkeren har en IR i en annen luftfartøykategori, kan det samlede antallet flygeundervisningstimer som er 

påkrevd, reduseres til ti timer på luftskip.
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10.  Flygeøvelsene for IR(As)-ferdighetsprøven skal omfatte: 

a)  Modul for grunnleggende instrumentflyging: 

 Prosedyrer og manøvrer for grunnleggende instrumentflyging skal minst omfatte: 

 grunnleggende instrumentflyging uten ytre visuelle referanser: 

– flyging rett fram, 

– stigning, 

– nedstigning, 

– svinger under flyging rett fram, stigning, nedstigning, 

 instrumentmønster, 

 radionavigasjon, 

 gjenoppretting fra unormale flygestillinger, 

 begrenset panel. 

b)  Modul for prosedyrebasert instrumentflyging: 

i) prosedyrer før flyging for IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

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

ii) prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nødssituasjoner 

skal minst omfatte: 

– overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

– standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

– underveisprosedyrer i henhold til IFR, 

– venteprosedyrer, 

– instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

– prosedyrer for avbrutt innflyging, 

– landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling, 

iii) manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper, 

iv) flyging av et luftskip i de ovennevnte øvelsene, herunder flyging av luftskipet utelukkende ved hjelp av 

instrumenter med simulert svikt i én motor og utkopling av motoren og omstart (sistnevnte øvelse skal 

utføres i en sikker høyde, med mindre den utføres i en FFS eller FNPT II). 

 ______ 
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Tillegg 7 

IR-ferdighetsprøve 

1. En søker til en IR skal ha fått undervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal brukes ved prøven. 

2. En søker skal bestå alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven. Dersom et element i et avsnitt ikke bestås, er dette 

avsnittet ikke bestått. En søker som får ikke bestått på mer enn ett avsnitt, skal ta hele prøven om igjen. En søker 

som får ikke bestått på bare ett avsnitt, skal bare ta det ikke-beståtte avsnittet om igjen. En søker som får ikke 

bestått på et avsnitt ved ny prøve, herunder de avsnittene som er bestått ved det forrige forsøket, skal ta hele 

prøven om igjen. Alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven skal være gjennomført innen seks måneder. Dersom 

det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle relevante avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

3. Ytterligere opplæring kan være påkrevd etter en ikke bestått ferdighetsprøve. Det er ingen begrensning på antall 

forsøk på å bestå ferdighetsprøven. 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN 

4. Formålet med prøven er å simulere en faktisk flyging. Ruten som skal flys, skal velges av kontrollanten. Et viktig 

element er søkerens evne til å planlegge å gjennomføre flygingen ut fra rutinemessig orienteringsmateriale. 

Søkeren skal ha ansvar for planlegging av flygingen og sikre at alt utstyr og all dokumentasjon for utførelse av 

flygingen finnes om bord. Varigheten av flygingen skal være minst én time. 

5. Dersom en søker velger å avbryte en ferdighetsprøve av årsaker som kontrollanten vurderer som ikke 

tilstrekkelige, skal søkeren ta hele ferdighetsprøven på nytt. Dersom prøven avbrytes av årsaker som kontrollanten 

vurderer som tilstrekkelige, skal bare de avsnittene som ikke er gjennomført, prøves ved en ny flyging. 

6. Etter kontrollantens skjønn kan enhver manøver eller prosedyre i prøven gjentas én gang av søkeren. 

Kontrollanten kan når som helst stoppe prøven dersom det vurderes slik at det søkeren viser av flygeferdigheter, 

krever en helt ny prøve. 

7. Søkeren skal fly luftfartøyet fra en posisjon der funksjonene til fartøysjef kan utføres, og utføre prøven som om 

det ikke finnes andre besetningsmedlemmer. Kontrollanten skal ikke ta del i driften av luftfartøyet, bortsett fra når 

det er nødvendig å gripe inn av hensyn til sikkerheten eller for å unngå uakseptabel forsinkelse i annen trafikk. 

Ansvar for flygingen skal tildeles i samsvar med nasjonale regler. 

8. Beslutningshøyder, minstehøyde for nedstigning og punkt for avbrutt innflyging skal bestemmes av søkeren og 

avtales med kontrollanten. 

9. En søker til en IR skal overfor kontrollanten angi hvilke kontroller og oppgaver som utføres, herunder 

identifikasjon av radioanlegg. Kontrollene skal gjennomføres i samsvar med den godkjente sjekklisten for det 

luftfartøyet som prøven tas for. Under forberedelsene før flyging til prøven kreves det at søkeren fastsetter 

motorinnstillinger og hastigheter. Ytelsesdata for start, innflyging og landing skal beregnes av søkeren i samsvar 

med driftshåndboken eller flygehåndboken for det luftfartøyet som brukes. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

10. Søkeren skal framvise evne til å: 

 betjene luftfartøyet innenfor dets begrensninger, 

 gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

 utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

 anvende sine luftfartskunnskaper og 

 beholde kontrollen over luftfartøyet til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en 

prosedyre eller manøver utføres korrekt. 
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11. Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

luftfartøyet som brukes: 

 Høyde 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning/MAP/høyde  + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs 

alle motorer i drift  ± 5° 

med simulert motorsvikt  ± 10° 

 Hastighet 

alle motorer i drift  ± 5 knop 

med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

PRØVENS INNHOLD 

Fly 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, prosedyrer for anti-ising/avising osv. gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Inspeksjon før flyging 

e Minsteverdier for vær 

f Taksing 

g Orientering før start, start 

h(o) Overgang til instrumentflyging 

i (o) Instrumentprosedyrer for avgang, høydemålerinnstilling 

j (o) ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE MANØVRER(o) 

a 
Kontroll av flyet basert utelukkende på instrumenter, herunder flyging rett fram med forskjellige 

hastigheter, trim 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant rate 1-krenging 

c 
Gjenoppretting fra unormale flygestillinger, herunder svinger med konstant 45° krenging og krappe 

nedstigende svinger 

d(*) 
Gjenoppretting fra begynnende steiling ved flyging rett fram, under stigende/nedstigende svinger og i 

landingskonfigurasjon — gjelder bare fly 

e 
Begrenset panel: stabilisert stigning eller nedstigning, horisontale svinger med rate 1-krenging til 

angitt kurs, gjenoppretting fra unormale flygestillinger — gjelder bare fly 
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AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR(o) 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radionavigasjon 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling, trimteknikk 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA (venting underveis, om nødvendig) 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g Framgangsmåter for beskyttelse mot is, om nødvendig simulert 

h ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 4 — PROSEDYRER FOR PRESISJONSINNFLYGING(o) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR IKKE-PRESISJONSINNFLYGING(o) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 
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AVSNITT 6 — FLYGING MED EN MOTOR UTE AV DRIFT (bare flermotorsfly)(o) 

a Simulert motorsvikt etter start eller under avbrutt innflyging 

b Innflyging, avbrutt innflyging og prosedyre for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

c Innflyging og landing med én motor ute av drift 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

(*) Kan gjennomføres i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II. 

(+)  Kan gjennomføres i enten avsnitt 4 eller avsnitt 5. 

(o)  Skal gjennomføres utelukkende ved hjelp av instrumenter. 

Helikoptre 

AVSNITT 1 — AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, prosedyrer for anti-ising/avising osv. gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Inspeksjon før flyging 

e Minsteverdier for vær 

f Taksing eller lufttaksing i samsvar med flygekontroll eller instrukser fra instruktør 

g Orientering, prosedyrer og kontroller før start 

h Overgang til instrumentflyging 

i Instrumentprosedyrer for avgang 

AVSNITT 2 — GENERELLE MANØVRER 

a Flyging av helikopter basert utelukkende på instrumenter, herunder: 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant rate 1-krenging 

c Gjenoppretting fra unormale flygestillinger, herunder svinger med konstant 30° krenging og krappe 

nedstigende svinger 

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radionavigasjon 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g Framgangsmåter for beskyttelse mot is, om nødvendig simulert og dersom relevant 

h ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 
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AVSNITT 4 — PRESISJONSINNFLYGING

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(*) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(*) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(*) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

AVSNITT 5 — IKKE-PRESISJONSINNFLYGING

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(*) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(*) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(*) Prosedyrer for avbrutt innflyging(*)/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

AVSNITT 6 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1-5. Under prøven skal det tas hensyn til kontrollen over helikopteret, 

identifikasjon av hvilken motor som svikter, umiddelbare tiltak (trening på håndgrep), oppfølgingstiltak og 

kontroller samt flygepresisjon, i følgende situasjoner: 

a Simulert motorsvikt etter start og ved/under innflyging(**) (ved sikker høyde, med mindre det utføres 

i en FFS, FNPT II/III eller FTD 2,3) 

b Feil i stabilitetsøkende innretninger / hydraulikksystem (dersom relevant) 

c Begrenset panel 

d Autorotasjon og gjenoppretting til forhåndsinnstilt høyde 

e Presisjonsinnflyging manuelt, uten flygeanviser(***) 

Presisjonsinnflyging manuelt, med flygeanviser(***) 

(*) Kan gjennomføres i avsnitt 4 eller avsnitt 5. 

(**) Bare flermotorshelikopter. 

(***) Bare ett emne inngår i prøven. 
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Luftskip 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer, gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Inspeksjon før flyging 

e Minsteverdier for vær 

f Orientering før start, prosedyre for frigjøring fra masten, manøvrering på bakken 

g Start 

h Overgang til instrumentflyging 

i Instrumentprosedyrer for avgang, høydemålerinnstilling 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE MANØVRER 

a Flyging av luftskip basert utelukkende på instrumenter 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant krenging 

c Gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

d Begrenset panel 

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radionavigasjon 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling, trimteknikk 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 4 — PROSEDYRER FOR PRESISJONSINNFLYGING 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Stabilisert innflyging (kontroll av høyde, hastighet og kurs) 
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h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR IKKE-PRESISJONSINNFLYGING 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Stabilisert innflyging (kontroll av høyde, hastighet og kurs) 

h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 6 — FLYGING MED ÉN MOTOR UTE AV DRIFT 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1-5. Under prøven skal det tas hensyn til kontrollen over luftskipet, 

identifikasjon av hvilken motor som svikter, umiddelbare tiltak, oppfølgingstiltak og kontroller samt 

flygepresisjon, i følgende situasjoner: 

a Simulert motorsvikt etter start eller under avbrutt innflyging 

b Innflyging og prosedyre for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

c Innflyging og landing, prosedyre for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

(+) Kan gjennomføres i enten avsnitt 4 eller avsnitt 5. 
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Tillegg 8 

Godskriving av IR-delen av en ferdighetskontroll for en klasse- eller typerettighet 

A. Fly 

Godskriving skal skje bare dersom innehaveren forlenger særskilte IR-rettigheter for enten enmotorsfly eller 

flermotorsfly med én flyger. 

Når en ferdighetskontroll, herunder IR, er 

utført, og innehaveren har gyldig: 

Godskriving er gyldig for IR-delen i en ferdighetskontroll for: 

MP-typerettighet 

Typerettighet for teknisk kompliserte fly med 

høy ytelse 

SE-  klasse(*) og 

SE-  typerettighet(*) og 

SP  ME-klasse og SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly 

uten høy ytelse, bare godskriving for avsnitt 3B av ferdighetsprøven 

for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse med én flyger i tillegg 

9(*) 

SP ME-typerettighet for teknisk kompliserte 

fly uten høy ytelse som flys med én flyger 

SP  ME-klasse-(*) og 

SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse, og 

SE-  klasse- og typerettighet(*) 

SP ME-typerettighet for teknisk kompliserte 

fly uten høy ytelse, begrenset til flyging med 

flere flygere 

a.  SP ME-klasse(*) og 

b.  SP ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy 

ytelse(*) og 

c.  SE-klasse- og typerettighet(*) 

SP ME-klasserettighet til flyginger med én 

flyger 

SE-  klasse- og typerettighet og 

SP  ME-klasse- og 

SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse 

SP ME-klasserettighet, begrenset til flyging 

med flere flygere 

SE-  klasse- og typerettighet(*) og 

SP  ME-klasse-(*) og 

SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse(*) 

SP SE-klasserettighet SE-  klasse- og typerettighet 

SP SE-typerettighet SE-  klasse- og typerettighet 

(*) Forutsatt at søkeren i løpet av de tolv foregående månedene har hatt minst tre IFR-avganger og -innflyginger med et fly av SP-

klasse eller -type på flyginger med én flyger, eller når det gjelder flermotors teknisk ukompliserte fly uten høy ytelse, har søkeren 

bestått avsnitt 6 av ferdighetsprøven for teknisk ukompliserte fly uten høy ytelse med én flyger som flys utelukkende ved hjelp av 

instrumenter i flyging med én flyger. 

B. Helikoptre 

Godskriving skal skje bare dersom innehaveren forlenger særskilte IR-rettigheter for enten enmotorshelikopter eller 

flermotorshelikopter med én flyger. 

Når en ferdighetskontroll, herunder IR, er 

utført, og innehaveren har gyldig: 

Godskriving er gyldig for IR-delen i en ferdighetskontroll for: 

MPH-typerettighet SE-  typerettighet(*) og 

SP  ME-typerettighet(*). 

SP ME-typerettighet til operasjoner med én 

flyger 

SE-  typerettighet, 

SP  ME-typerettighet. 

SP ME-typerettighet, begrenset til flyging med 

flere flygere 

SE-  typerettighet,(*) 

SP  ME-typerettighet(*). 

(*) Forutsatt at det i løpet av de foregående tolv månedene er utført minst tre IFR-avganger og -innflyginger med et helikopter av 

SP-type i operasjoner med én flyger. 
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Tillegg 9 

Opplæring, ferdighetsprøve og ferdighetskontroll for MPL, ATPL, type- og klasserettigheter og 

ferdighetskontroll for IRS 

A. Generelt 

1. En søker til en ferdighetsprøve skal ha fått undervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal brukes ved 

prøven. 

2. Dersom det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

3. Det er ingen begrensning på antall forsøk på å bestå ferdighetsprøven. 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

4. Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21 skal studieplanen for 

flygeundervisning være i samsvar med dette tillegg. Studieplanen kan reduseres for å godskrive tidligere erfaring 

med tilsvarende luftfartøytyper, som fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21. 

5. Bortsett fra når det gjelder ferdighetsprøver i forbindelse utstedelse av et ATPL, og når det er slik definert i 

opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21 for den bestemte typen, kan elementer i 

ferdighetsprøven som er felles for andre typer eller varianter der flygeren er kvalifisert, godskrives. 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN/KONTROLLEN 

6. Kontrollanten kan velge mellom forskjellige scenarier for ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, med 

simulerte relevante flyginger utarbeidet og godkjent av vedkommende myndighet. Flysimulatorer og andre 

opplæringsinnretninger skal brukes når de er tilgjengelige, som fastsatt i denne delen. 

7. Under ferdighetskontrollen skal kontrollanten verifisere at innehaveren av klasse- eller typerettigheten har 

tilstrekkelig teoretisk kunnskap. 

8. Dersom en søker velger å avbryte en ferdighetsprøve av årsaker som kontrollanten vurderer som ikke 

tilstrekkelige, skal søkeren ta hele ferdighetsprøven på nytt. Dersom prøven avbrytes av årsaker som kontrollanten 

vurderer som tilstrekkelige, skal bare de avsnittene som ikke er gjennomført, prøves ved en ny flyging. 

9. Etter kontrollantens skjønn kan enhver manøver eller prosedyre i prøven gjentas én gang av søkeren. 

Kontrollanten kan når som helst stoppe prøven dersom det vurderes slik at det søkeren viser av flygeferdigheter, 

krever en helt ny prøve. 

10. Søkeren skal fly luftfartøyet fra en posisjon der funksjonene til fartøysjef eller styrmann, etter hva som er relevant, 

kan utføres, og utføre prøven som om det ikke finnes andre besetningsmedlemmer dersom prøven/kontrollen tas 

under forhold som tilsvarer flyging med én flyger. Ansvar for flygingen skal tildeles i samsvar med nasjonale 

regler. 

11. Under forberedelsene før flyging til prøven kreves det at søkeren fastsetter motorinnstillinger og hastigheter. 

Søkeren skal overfor kontrollanten angi hvilke kontroller og oppgaver som utføres, herunder identifikasjon av 

radioanlegg. Kontrollene skal gjennomføres i samsvar med kontrollistene for det luftfartøyet som prøven tas for, 

og eventuelt i samsvar med MCC-konseptet. Ytelsesdata for start, innflyging og landing skal beregnes av søkeren 

i samsvar med driftshåndboken eller flygehåndboken for det luftfartøyet som brukes. Beslutningshøyder, 

minstehøyder for nedstigning og punkt for avbrutt innflyging skal avtales med kontrollanten. 

12. Kontrollanten skal ikke ta del i driften av luftfartøyet, bortsett fra når det er nødvendig å gripe inn av hensyn til 

sikkerheten eller for å unngå uakseptabel forsinkelse i annen trafikk. 

SÆRLIGE KRAV TIL FERDIGHETSPRØVEN / FERDIGHETSKONTROLLEN FOR TYPERETTIGHETER 

FOR LUFTFARTØYER MED FLERE FLYGERE, ELLER FOR TYPERETTIGHETER FOR FLY MED ÉN 

FLYGER I FLYGINGER MED FLERE FLYGERE, FOR MPL OG ATPL 

13. Ferdighetsprøven for et luftfartøy med flere flygere eller et fly med én flyger på flyginger med flere flygere skal 

utføres i et miljø med besetningssamarbeid. En annen søker eller en annen kvalifisert flyger med typerettighet kan 

fungere som annenflyger. Dersom det brukes et luftfartøy, skal annenflygeren være kontrollant eller instruktør.  
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14. Søkeren skal fungere som PF under alle avsnitt av ferdighetsprøven, unntatt ved unormale prosedyrer og 

nødprosedyrer, som kan gjennomføres som PF eller PNF i samsvar med MCC. Søkeren til den opprinnelige 

utstedelsen av en typerettighet for luftfartøy med flere flygere eller ATPL skal også framvise evne til å fungere 

som PNF. Søkeren kan velge enten venstre eller høyre sete ved ferdighetsprøven, dersom alle elementer kan 

utføres fra det setet som velges. 

15. Følgende punkter skal kontrolleres spesifikt av kontrollanten i forbindelse med søkere til ATPL eller en 

typerettighet for luftfartøyer med flere flygere, eller for flyginger med flere flygere i et fly med én flyger som 

omfatter en fartøysjefs oppgaver, uansett om søkeren fungerer som PF eller PNF: 

a)  evne til å lede besetningssamarbeidet, 

b)  evne til å opprettholde et generelt overblikk over luftfartøyets drift gjennom egnet tilsyn, og 

c)  evne til å prioritere og treffe beslutninger i samsvar med sikkerhetsaspekter og relevante regler og forskrifter 

som er tilpasset driftssituasjonen, herunder nødssituasjoner. 

16. Prøven/kontrollen bør gjennomføres i henhold til IFR dersom IR-rettigheten er inkludert, og i så stor grad som 

mulig gjennomføres i et simulert miljø for kommersiell lufttransport. Et viktig element som skal kontrolleres, er 

evnen til å planlegge og gjennomføre flygingen ut fra rutinemessig orienteringsmateriale. 

17. Dersom typerettighetskurset har omfattet mindre enn to timers flygeopplæring på luftfartøyet, kan 

ferdighetsprøven gjennomføres i en FFS, og fullføres før flygeopplæringen på luftfartøyet. I så fall skal et bevis 

for fullført typerettighetskurs, herunder flygeopplæringen på luftfartøyet, sendes til vedkommende myndighet før 

den nye typerettigheten legges inn i søkerens sertifikat. 

B. Særlige krav til flykategorien 

KRAV TIL BESTÅTT 

1.  Når det gjelder fly med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, skal søkeren bestå 

alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. Dersom et element i et avsnitt ikke bestås, er dette 

avsnittet ikke bestått. En søker som får ikke bestått på mer enn ett avsnitt, skal ta hele prøven eller kontrollen om 

igjen. En søker som får ikke bestått på bare ett avsnitt, skal ta det ikke-beståtte avsnittet om igjen. En søker som får 

ikke bestått på et avsnitt ved ny prøve eller ny kontroll, herunder de avsnittene som er bestått ved det forrige 

forsøket, skal ta hele prøven eller hele kontrollen om igjen. Når det gjelder flermotorsfly med én flyger, skal avsnitt 

6 av den relevante prøven eller kontrollen, som omhandler asymmetrisk flyging, bestås. 

2.  Når det gjelder teknisk kompliserte fly med høy ytelse med flere flygere og med én flyger, skal søkeren bestå alle 

avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får ikke bestått på mer enn fem elementer, skal 

ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått på fem eller færre elementer, skal ta de ikke-

beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny prøve eller ny kontroll, herunder 

de elementene som er bestått ved det forrige forsøket, skal ta hele kontrollen eller hele prøven om igjen. Avsnitt 6 

inngår ikke i ATPL- eller MPL-ferdighetsprøven. Dersom en søker får ikke bestått på eller ikke tar avsnitt 6, blir 

typerettigheten utstedt uten særskilte CAT II- eller CAT III-rettigheter. For at søkeren skal kunne utvide de 

særskilte typerettighetene til CAT II eller CAT III, skal vedkommende bestå avsnitt 6 på den relevante 

luftfartøytypen. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene flyet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper, 

e)  beholde kontrollen over flyet til enhver tid på en slik måte at det alltid sikres at en prosedyre eller manøver 

utføres korrekt, 

f)  forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, 

dersom det er relevant, og 

g)  kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer, dersom det er relevant. 
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4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

flyet som brukes: 

 Høyde 

Generelt ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved 

beslutningshøyde 

+ 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk 

ved hjelp av radionavigasjon ± 5° 
 

Presisjonsinnflyging halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs 

alle motorer i drift ± 5° 

med simulert motorsvikt ± 10° 

 Hastighet 

alle motorer i drift ± 5 knop 

med simulert motorsvikt + 10 knop/– 5 knop 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

5.  Fly med én flyger, bortsett fra teknisk kompliserte fly med høy ytelse: 

a)  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som flygende flyger (PF) og ikke-flygende flyger 

(PNF) 

X = Flysimulatorer skal brukes ved denne øvelsen, dersom slik er tilgjengelig, ellers skal det brukes et fly 

dersom det er hensiktsmessig for manøveren eller prosedyren 

P# = Opplæringen skal suppleres med flyinspeksjon under tilsyn 

b)  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan 

også gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>) 

 Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

A = Fly 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning (herunder FNPT II for ME-klasserettighet) 

c)  Elementene merket med stjerne(*) i avsnitt 3B og, når det gjelder flermotorsfly, avsnitt 6 skal flys utelukkende 

ved hjelp av instrumenter dersom forlengelse eller fornyelse av en IR er med i ferdighetsprøven eller 

ferdighetskontrollen. Dersom elementene merket med stjerne(*) ikke flys utelukkende ved hjelp av 

instrumenter under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, og dersom det ikke blir godskrevet særskilte IR-

rettigheter, skal klasse- eller typerettigheten begrenses til bare VFR. 

d)  Avsnitt 3A skal fullføres for å kunne forlenge en typerettighet eller flermotors klasserettighet, begrenset til 

VFR, dersom kravet om erfaring fra ti rutesektorer i løpet av de foregående tolv månedene ikke er oppfylt. 

Avsnitt 3A kreves ikke dersom avsnitt 3B er fullført. 

e)  Dersom bokstaven «M» (for «Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, 

vil dette angi den obligatoriske øvelsen eller et valg, dersom det er oppført mer enn én øvelse.  
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f)  En FFS eller en FNPT II skal benyttes til praktisk opplæring for type- eller klasserettigheter for flermotorsfly, 

dersom de utgjør en del av et godkjent klasse- eller typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for 

godkjenning av kurset: 

i) kvalifikasjon for FFS eller FNPT II som angitt i del-OR, 

ii) instruktørenes kvalifikasjoner, 

iii) den mengden opplæring i FFS eller FNPT II som gis ved kurset, og 

iv) kvalifikasjonene til flygeren under opplæring og dennes tidligere erfaring fra tilsvarende typer. 

g)  Når en ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll utføres på flyginger med flere flygere, skal typerettigheten 

begrenses til flyginger med flere flygere. 

FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

AVSNITT 1 

1  Avgang       

1.1  Før flyging, herunder: 

Dokumentasjon 

Masse og balanse 

Værrapport 

NOTAM 

      

1.2  Kontroller før start       

1.2.1  Utvendig P#  P    

1.2.2  Innvendig   P  M  

1.3  Start av motor 

Normal 

Funksjonssvikt 

P—> —> —>  M  

1.4  Taksing  P—> —>  M  

1.5  Kontroller før avgang: 

Motoroppkjøring (dersom 

relevant) 

P—> —> —>  M  

1.6  Startprosedyre: 

Normal med innstilling av 

vingeklaffer i samsvar med 

flygehåndboken 

Sidevind (dersom forholdene 

er egnet) 

 P—> —>    

1.7  Stigning: 

Vx/Vy 

Svinger til angitte kurser 

Overgang til horisontal 

flyging 

 P—> —>  M  
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

1.8  ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 2 

2  Flygeøvelser (VMC)       

2.1  Flyging på konstant høyde og 

kurs med varierende 

hastighet, herunder flyging i 

kritisk lav hastighet med og 

uten vingeklaffer (med 

tilnærming til VMCA når det 

er relevant) 

 P—> —>    

2.2  Krappe svinger (360° til 

venstre og høyre med 45° 

krenging) 

 P—> —>  M  

2.3  Steiling og gjenoppretting: 

i) Ren steiling 

ii) Begynnende steiling i 

nedstigende sving med 

krenging i innflygings-

konfigurasjon med motor-

kraft 

iii) Begynnende steiling i 

landingskonfigurasjon 

med motorkraft 

iv) Begynnende steiling, 

stigende sving med 

vingeklaffer i startinn-

stilling og med motorkraft 

for stigning (bare 

énmotors fly) 

 P—> —>  M  

2.4  Manøvrering med autopilot og 

flygeanviser (kan gjennom-

føres i avsnitt 3) dersom det er 

relevant 

 P—> —>  M  

2.5  ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 3A 

3A  Underveisprosedyrer i 

henhold til VFR 
      

(se B.5 c) og d))       

3A.1  Reiseplan, bestikknavigasjon 

og kartlesing 
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

3A.2  Opprettholdelse av høyde, 

kurs og hastighet 
      

3A.3  Orientering, tidsberegning og 

revisjon av ETA 
      

3A.4  Bruk av radionavigasjons-

hjelpemidler (dersom 

relevant) 

      

3A.5  Flygestyring (flygelogg, 

rutinekontroller, herunder 

drivstoff, systemer og ising) 

      

3A.6  ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 3B 

3B  Instrumentflyging       

3B.1*  IFR ved avgang  P—> —>  M  

3B.2*  IFR underveis  P—> —>  M  

3B.3*  Venteprosedyrer  P—> —>  M  

3B.4*  ILS til DH/A på 200 fot 

(60 m) eller til prosedyrens 

minstekriterier (autopilot kan 

brukes til avskjæring av 

glidebane) 

 P—> —>  M  

3B.5* Ikke-presisjonsinnflyging til 

MDH/A og MAP 
 P—> —>  M  

3B.6* Flygeøvelser, herunder 

simulert svikt ved kompasset 

og flygestillingsindikatoren: 

svinger med rate 1-krenging 

gjenoppretting fra unormale 

flygestillinger 

P—> —> —>  M  

3B.7* Svikt i retningsindikator eller 

glidebaneindikator 
P—> —> —>    

3B.8* ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

Åpen       

AVSNITT 4 

4  Ankomst og landing       

4.1  Prosedyre ved ankomst til 

flyplass 
 P—> —>  M  

4.2  Normal landing  P—> —>  M  

4.3  Landing uten bruk av 

vingeklaffer 
 P—> —>  M  

4.4  Landing i sidevind (dersom 

forholdene er egnet) 
 P—> —>    

4.5  Innflyging og landing med 

motor på tomgang fra opptil 

2000 fot over rullebanen (bare 

enmotorsfly) 

 P—> —>    

4.6  Avbrutt innflyging fra 

minstehøyde 
 P—> —>  M  

4.7  Avbrutt innflyging og landing 

om natten (dersom relevant) 
P—> —> —>    

4.8  ATC-kontakt — 
overholdelse, R/T-prosedyre 

      

AVSNITT 5 

5  Prosedyrer for unormale 

situasjoner og nødssituasjoner 
      

(Dette avsnittet kan 

kombineres med avsnitt 1–4) 
      

5.1  Avbrutt start ved rimelig 

hastighet 
 P—> —>  M  

5.2  Simulert motorsvikt etter start 

(bare enmotorsfly) 
  P  M  
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

5.3  Simulert nødlanding uten 

motorkraft (bare enmotorsfly) 
  P  M  

5.4  Simulerte nødssituasjoner: 

i) brann eller røyk under 

flyging, 

ii) funksjonssvikt i systemer, 

etter hva som er relevant 

P—> —> —>    

5.5  Stans av motoren og omstart 

(bare ferdighetsprøve for ME) 

(ved sikker høyde dersom det 

utføres i luftfartøyet) 

P—> —> —>    

5.6  ATC-kontakt — over-

holdelse, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 6 

6  Simulert asymmetrisk flyging       

6.1* (Dette avsnittet kan 

kombineres med avsnitt 1–5) 

Simulert motorsvikt under 

start (ved sikker høyde med 

mindre det utføres i FFS eller 

FNPT II) 

P—> —> —>X  M  

6.2* Asymmetrisk innflyging og 

avbrutt innflyging 
P—> —> —>  M  

6.3* Asymmetrisk innflyging og 

landing med full stopp 
P—> —> —>  M  

6.4 ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
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6.  Fly med flere flygere og teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger: 

a)  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en 

typerettighet, etter hva som er relevant. 

X = Øvelsen skal gjennomføres i simulator, dersom slik er tilgjengelig, men dersom det er hensiktsmessig 

for manøveren eller prosedyren, skal et luftfartøy benyttes. 

P# = Opplæring skal suppleres med flyinspeksjon under tilsyn. 

b)  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan 

også gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>). 

 Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

A = Fly 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

OTD = Andre opplæringsinnretninger 

c)  Elementene merket med stjerner (*) skal flys utelukkende ved hjelp av instrumenter. Dersom dette kravet ikke 

er oppfylt under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, vil typerettigheten bli begrenset til bare å gjelde 

VFR. 

d)  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir 

det at øvelsen er obligatorisk. 

e)  En FFS skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom FFS utgjør en del av et godkjent 

typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for godkjenning av kurset: 

i) kvalifikasjonen for FFS eller FNPT II, 

ii) instruktørenes kvalifikasjoner, 

iii) den mengden opplæring i FFS eller FNPT II som gis ved kurset, og 

iv) kvalifikasjonene til flygeren under opplæring og dennes tidligere erfaring fra tilsvarende typer. 

f)  Manøvrer og prosedyrer skal omfatte MCC for fly med flere flygere og for teknisk kompliserte fly med høy 

ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere. 

g)  Manøvrer og prosedyrer skal gjennomføres i enkeltflygerrollen for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med 

én flyger på flyginger med én flyger. 

h)  Når det gjelder teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, skal typerettigheten, dersom en 

ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll utføres på flyginger med flere flygere, begrenses til flyginger med flere 

flygere. Dersom det søkes om særskilte rettigheter for flyginger med én flyger, skal manøvrene/prosedyrene i 

2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 og minst én manøver/prosedyre fra nr. 3.4 gjennomføres i tillegg som én flyger. 

i)  Når det gjelder en begrenset typerettighet utstedt i samsvar med FCL.720.A e), skal søkerne oppfylle de samme 

kravene som andre søkere til typerettigheten, bortsett fra de praktiske øvelsene som gjelder fasene start og 

landing.   
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

AVSNITT 1 

1.  Flygeforberedelse        

1.1  Beregning av ytelse P       

1.2  Utvendig visuell 

inspeksjon av fly; 

plassering av hver 

del og formål med 

inspeksjon 

P#   P    

1.3  Inspeksjon av 

førerkabin 
 P—–> —–> —–>    

1.4  Bruk av sjekkliste 

før start av motorer, 

startprosedyrer, 

kontroll av radio- 

og navigasjons-

utstyr, valg og 

innstilling av 

navigasjons- og 

kommunikasjons-

frekvenser 

P—–> —–> —–> —–>  M  

1.5  Taksing i samsvar 

med flygekontroll 

eller instrukser fra 

instruktør 

  P—–> —–>    

1.6  Kontroller før start  P—–> —–> —–>  M  

AVSNITT 2 

2.  Start        

2.1  Normale starter 

med forskjellig 

innstilling av vinge-

klaffer, herunder 

hurtig start 

  P—–> —–>    

2.2* Instrumentstart, det 

kreves overgang til 

instrumentflyging 

under rotasjon eller 

umiddelbart etter at 

flyet er i luften 

  P—–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

2.3  Start i sidevind   P—–> —–>    

2.4  Start med største 

tillatte startmasse 

(faktisk eller 

simulert største 

tillatte startmasse) 

  P—–> —–>    

2.5  Start med simulert 

motorsvikt: 
       

2.5.1* like etter at V2 er 

nådd 

 (I fly som ikke er 

sertifisert som fly i 

transport- eller 

kortdistanse-

kategorien, skal 

motorsvikt ikke 

simuleres før en 

minstehøyde på 500 

fot over enden av 

rullebanen er nådd. I 

fly som har samme 

ytelse som et fly i 

transportkategorien 

når det gjelder 

startmasse og 

tetthetshøyde, kan 

instruktøren 

simulere motorsvikt 

like etter at V2 er 

nådd) 

  P—–> —–>    

2.5.2* mellom V1 og V2 
  P X  

M 

Bare FFS 
 

2.6  Avbrutt start ved en 

rimelig hastighet 

før V1 er nådd 

  P—–> —–>X  M  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

AVSNITT 3 

3.  Flygemanøvrer og 

flygeprosedyrer 
       

3.1  Svinger med og 

uten bremseklaffer 
  P—–> —–>    

3.2  Kompensering for 

at nesen faller ned 

(«tuck under») og 

Mach-støt etter å ha 

nådd kritisk Mach-

tall, og andre 

spesifikke 

flygeegenskaper for 

flyet (f.eks. «Dutch 

Roll») 

  P—–> 

—–>X 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

   

3.3  Normal betjening 

av systemer og 

flymaskinistens 

panel 

P—–> —–> —–> —–>    

Normal og unormal 

betjening av følgende 

systemer: 

     M 

Minst tre 

unormale 

punkter 

skal 

velges fra 

3.4.0 til 

og med 

3.4.14 

3.4.0  Motor (om 

nødvendig propell) 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.1  Trykksystem og 

klimaanlegg 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.2  Pitot-statisk system P—–> —–> —–> —–>    

3.4.3  Drivstoffsystem P—–> —–> —–> —–>    

3.4.4  Elektrisk system P—–> —–> —–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.4.5  Hydraulikksystem P—–> —–> —–> —–>    

3.4.6  Styreinnretnings- 

og trimsystem 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.7  Anti-isings-/ 

avisingssystem, 

oppvarming av 

frontglass 

P—–> —–> —–> —–>    

3.4.8 Autopilot/ 

flygeanviser 
P—–> —–> —–> —–>  

M (bare 

én flyger) 
 

3.4.9  Innretninger for 

varsling eller 

unngåelse av 

steiling, og 

stabilitetsøkende 

innretninger 

P—–> —–> —–> —–>    

3.4.10 Terrengvarslings-

system, værradar, 

radiohøydemåler, 

transponder 

 P—–> —–> —–>    

3.4.11  Radioer, 

navigasjonsutstyr, 

instrumenter, 

flygestyringssystem 

P—–> —–> —–> —–>    

3.4.12  Understell og 

bremser 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.13  Forkantklaff- og 

vingeklaffsystem 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.14  Hjelpemotor P—–> —–> —–> —–>    

Åpen        

3.6  Prosedyrer for 

unormale 

situasjoner og 

nødssituasjoner: 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra 3.6.1 til 

og med 

3.6.9 
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.6.1  Brannøvelser, f.eks. 

brann i motor, 

APU, kabin, 

lasterom, 

førerkabin og på 

vinge samt i det 

elektriske anlegget, 

herunder 

evakuering 

 P—–> —–> —–>    

3.6.2  Kontroll og fjerning 

av røyk 
 P—–> —–> —–>    

3.6.3  Motorsvikt, stans 

og omstart ved 

sikker høyde 

 P—–> —–> —–>    

3.6.4  Drivstoffpumping 

(simulert) 
 P—–> —–> —–>    

3.6.5  Vindskjær ved 

start/landing 
  P X  Bare FFS  

3.6.6  Simulert svikt i 

kabintrykk / 

nødnedstigning 

  P—–> —–>    

3.6.7  Arbeidsudyktig 

flygebesetnings-

medlem 

 P—–> —–> —–>    

3.6.8  Andre 

nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

 P—–> —–> —–>    

3.6.9  ACAS-hendelse P—–> —–> —–> 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes 

 Bare FFS  

3.7  Krappe svinger 

med 45° krenging, 

180°–360° til 

venstre og høyre 

 P—–> —–> —–>    



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/273 

 

FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.8  Tidlig gjenkjenning 

av og mottiltak mot 

begynnende steiling 

(fram til aktivering 

av innretning for 

steilingsvarsling) i 

startkonfigurasjon 

(vingeklaffer i 

startposisjon), i 

underveis-

konfigurasjon og i 

landings-

konfigurasjon 

(vingeklaffer i 

landingsposisjon, 

understell nede) 

  P—–> —–>    

3.8.1  Gjenoppretting fra 

full steiling eller 

etter aktivering av 

innretning for 

steilingsvarsling i 

stignings-, 

underveis- og 

innflygings-

konfigurasjon 

  P X    

3.9  Prosedyrer for 

instrumentflyging 
       

3.9.1* Overholdelse av 

avgangs- og 

ankomstruter og 

ATC-instrukser 

 P—–> —–> —–>  M  

3.9.2* Venteprosedyrer  P—–> —–> —–>    

3.9.3* Presisjonsinnflygin-

ger ned til en 

beslutningshøyde 

(DH) på ikke under 

60 m (200 fot) 

       

3.9.3.1* manuelt, uten 

flygeanviser   P—–> —–>  

M (bare 

ferdighets-

prøve) 

 

3.9.3.2* manuelt, med 

flygeanviser 
  P—–> —–>    

3.9.3.3*  med autopilot   P—–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.9.3.4*  manuelt, med én 

motor simulert ute 

av drift; motorsvikt 

skal simuleres 

under siste fase av 

innflygingen før 

ytre merkefyr (OM) 

passeres, fram til 

landingsøyeblikket, 

eller gjennom hele 

prosedyren for 

avbrutt innflyging 

 I fly som ikke er 

sertifisert som fly i 

transportkategorien 

(JAR/FAR 25) eller 

i kortdistanse-

kategorien (SFAR 

23), skal innflyging 

med simulert 

motorsvikt og 

etterfølgende 

avbrutt innflyging, 

startes i forbindelse 

med ikke-

presisjons-

innflygingen som 

beskrevet i 3.9.4. 

Den avbrutte 

innflygingen skal 

startes når den 

offentliggjorte 

hinderklarings-

høyden (OCH/A) 

nås, men ikke 

senere enn at en 

minstehøyde for 

nedstigning 

(MDH/A) på 500 

fot over rullebanens 

terskelhøyde er 

nådd. I fly som har 

samme ytelse som 

et fly i transport-

kategorien når det 

gjelder startmasse 

og tetthetshøyde, 

kan instruktøren 

simulere motorsvikt 

i samsvar med 

3.9.3.4. 

  P—–> —–>  M  

3.9.4*  Ikke-presisjons-

innflyging ned til 

MDH/A 

  P*—> —–>  M  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.9.5  Sirklingsinnflyging 

under følgende 

forhold: 

a) *  innflyging til 

godkjent 

minstehøyde 

for sirklings-

innflyging ved 

den aktuelle 

flyplassen i 

samsvar med 

lokale 

instrument-

innflygings-

hjelpemidler 

under 

simulerte 

instrument-

flygings-

forhold, 

 fulgt av: 

b) sirklingsinn-

flyging til en 

annen 

rullebane 

minst 90° fra 

senterlinjen 

fra siste fase 

av 

innflygingen 

brukt i 

bokstav a), 

ved godkjent 

minstehøyde 

for sirklings-

innflyging. 

 Merk: dersom a) og 

b) ikke er mulig på 

grunn av ATC, kan 

en simulert 

prosedyre ved 

dårlig sikt utføres. 

  P*—> —–>    

AVSNITT 4 

4.  Prosedyrer for 

avbrutt innflyging 
       

4.1  Avbrutt innflyging 

med alle motorer i 

drift etter en ILS-

innflyging når 

beslutningshøyde 

nås 

  P*—> —–>    



Nr. 62/276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

4.2  Andre prosedyrer 

for avbrutt 

innflyging 

  P*—> —–>    

4.3*  Manuelt avbrutt 

innflyging med 

kritisk motor 

simulert ute av drift 

etter instrumentinn-

flyging når DH, 

MDH eller MAPt 

nås 

  P*—–> —–>  M  

4.4  Avbrutt landing 

15 m (50 fot) over 

rullebaneterskelen 

og avbrutt 

innflyging 

  P*—–> —–>    

AVSNITT 5 

5.  Landinger        

5.1  Normale landinger*, 

også etter en ILS-

innflyging med 

overgang til visuell 

flyging når DH nås 

  P     

5.2  Landing der den 

horisontale 

haleflaten er 

simulert fastlåst i en 

stilling hvor den er 

ute av trim 

  P—–> 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

   

5.3  Landinger i sidevind 

(luftfartøyer om 

mulig) 

  P—–> —–>    

5.4  Trafikkmønster og 

landing uten utfelte 

eller med bare 

delvis utfelte 

vingeklaffer og 

forkantklaffer 

  P—–> —–>    

5.5  Landing med kritisk 

motor simulert ute 

av drift 

  P—–> —–>  M  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

5.6  Landing med to 

motorer ute av 

drift: 

— fly med tre 

motorer: den 

midtre motoren 

og en utvendig 

motor i så stor 

grad som mulig 

i samsvar med 

data i AFM, 

— fly med fire 

motorer: to 

motorer på én 

side 

  P X  

M 

Bare FFS 

(bare 

ferdighets-

prøve) 

 

Generelle merknader: 

Særlige krav til utvidelse av en typerettighet til instrumentinnflyginger ned til en beslutningshøyde på under 

200 fot (60 m), dvs. CAT II/III-operasjoner. 

AVSNITT 6 

Tilleggstillatelse for en 

typerettighet for 

instrumentinnflyginger ned 

til en beslutningshøyde på 

under 60 m (200 fot), (CAT 

II/III). 

Følgende manøvrer og 

prosedyrer er minste 

opplæringskrav for å tillate 

instrumentinnflyginger ned 

til en DH på under 60 m 

(200 fot). Under følgende 

prosedyrer for 

instrumentinnflyginger og 

avbrutte innflyginger skal det 

gjøres bruk av alt utstyr i 

flyet som kreves til 

typesertifisering av 

instrumentinnflyginger ned 

til en DH på under 60 m 

(200 fot). 

       

6.1*  Avbrutt start ved 

minste godkjente 

RVR 

  P*—–> 

—–>X 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

 M*  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

6.2*  ILS-innflyginger: i 

simulerte 

instrument-

innflygingsforhold 

ned til relevant DH, 

ved bruk av flyge-

veiledningssystem. 

Standardprosedyrer 

for besetnings-

samarbeid 

(oppgavedeling, 

prosedyrer for 

tilkalling, gjensidig 

overvåking, 

informasjons-

utveksling og støtte) 

skal overholdes 

  P—–> —–>  M  

6.3*  Avbrutt innflyging: 

 etter innflyginger 

som angitt i 6.2 når 

DH nås. 

 Opplæringen skal 

også omfatte en 

avbrutt innflyging 

som skyldes 

(simulert) 

utilstrekkelig RVR, 

vindskjær, at flyets 

avvik overskrider 

innflygings-

begrensningene for 

vellykket 

innflyging, 

utstyrssvikt på 

bakken eller i flyet 

før DH nås, og 

avbrutt innflyging 

med simulert svikt i 

utstyr i flyet. 

  P—–> —–>  M*  

6.4*  Landing(er): 

 med visuell 

referanse etablert 

ved DH etter en 

instrument-

innflyging. 

Avhengig av det 

aktuelle flyge-

veilednings-

systemet skal det 

foretas en 

automatisk landing 

  P—–> —–>  M  

Merk:  CAT II/III-operasjonerskal gjennomføres i samsvar med gjeldende krav til luftfartsoperasjoner. 
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7. Klasserettigheter — sjø. 

Avsnitt 6 skal fullføres for å kunne forlenge en flermotors klasserettighet — sjø, begrenset til VFR, dersom kravet

om erfaring fra ti rutesektorer i løpet av de foregående tolv månedene ikke er oppfylt.

KLASSERETTIGHET – SJØ PRAKTISK OPPLÆRING 

Manøvrer/prosedyrer 
Instruktørs initialer ved fullført 

opplæring 

Kontrollantens initialer ved fullført 

prøve 

AVSNITT 1 

1. Avgang 

1.1  Før flyging, herunder: 

Dokumentasjon 

Masse og balanse 

Værrapport 

NOTAM 

1.2  Kontroller før start 

Utvendig/innvendig 

1.3  Start og stans av motor 

Vanlig funksjonssvikt 

1.4  Taksing 

1.5  Høyhastighetstaksing 

1.6  Fortøyning: Strand 

Brygge 

Bøye 

1.7  Seiling uten motorkraft 

1.8  Kontroller før avgang: 

Motoroppkjøring 

(dersom relevant) 

1.9  Startprosedyre: 

Normal med innstilling av 

vingeklaffer i samsvar med 

flygehåndboken 

Sidevind (dersom forholdene er 

egnet) 

1.10  Stigning 

Svinger til angitte kurser 

Overgang til horisontal flyging 

1.11  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

AVSNITT 2 

2. Flygeøvelser (VFR)

2.1  Flyging på konstant høyde og kurs 

med varierende hastighet, herunder 

flyging i kritisk lav hastighet med og 

uten vingeklaffer (med tilnærming til 

VMCA dersom det er relevant) 
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KLASSERETTIGHET – SJØ PRAKTISK OPPLÆRING  

Manøvrer/prosedyrer 
Instruktørs initialer ved fullført 

opplæring 

Kontrollantens initialer ved fullført 

prøve 

2.2  Krappe svinger (360° til venstre og 

høyre med 45° krenging) 

  

2.3  Steiling og gjenoppretting: 

i) ren steiling, 

ii) begynnende steiling i 

nedstigende sving med krenging 

i innflygingskonfigurasjon med 

motorkraft, 

iii) begynnende steiling i 

landingskonfigurasjon med 

motorkraft, 

iv) begynnende steiling, stigende 

sving med vingeklaffer i 

startinnstilling og med 

motorkraft for stigning (bare 

énmotors fly). 

  

2.4  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 3 

3. Underveisprosedyrer i henhold til 

VFR 

  

3.1  Reiseplan, bestikknavigasjon og 

kartlesing 

  

3.2  Opprettholdelse av høyde, kurs og 

hastighet 

  

3.3  Orientering, tidsberegning og 

revisjon av ETA 

  

3.4  Bruk av 

radionavigasjonshjelpemidler 

(dersom relevant) 

  

3.5  Flygestyring (flygelogg, 

rutinekontroller, herunder drivstoff, 

systemer og ising) 

  

3.6  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 4 

4. Ankomst og landing   

4.1  Prosedyre ved ankomst til flyplass 

(bare amfibiefly) 

  

4.2  Normal landing   

4.3  Landing uten bruk av vingeklaffer   

4.4  Landing i sidevind (dersom 

forholdene er egnet) 

  

4.5  Innflyging og landing med motor på 

tomgang fra opptil 2000 fot over 

vannet (bare enmotorsfly) 
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KLASSERETTIGHET – SJØ PRAKTISK OPPLÆRING  

Manøvrer/prosedyrer 
Instruktørs initialer ved fullført 

opplæring 

Kontrollantens initialer ved fullført 

prøve 

4.6  Avbrutt innflyging fra minstehøyde   

4.7  Landing på flat sjø 

Landing på grov sjø 

  

4.8  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 5 

5. Prosedyrer for unormale 

situasjoner og nødssituasjoner 

  

(Dette avsnittet kan kombineres med 

avsnitt 1–4) 

  

5.1  Avbrutt start ved rimelig hastighet   

5.2  Simulert motorsvikt etter start (bare 

enmotorsfly) 

  

5.3  Simulert nødlanding uten motorkraft 

(bare enmotorsfly) 

  

5.4  Simulerte nødssituasjoner: 

i)  brann eller røyk under flyging, 

ii)  funksjonssvikt i systemer, etter 

hva som er relevant 

  

5.5  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 6 

6. Simulert asymmetrisk flyging   

(Dette avsnittet kan kombineres med 

avsnitt 1-5) 

  

6.1  Simulert motorsvikt under start (ved 

sikker høyde, med mindre det utføres 

i FFS og FNPT II) 

  

6.2  Stans av motoren og omstart (bare 

ferdighetsprøve for ME) 

  

6.3  Asymmetrisk innflyging og avbrutt 

innflyging 

  

6.4  Asymmetrisk innflyging og landing 

med full stopp 

  

6.5  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 
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C. Særlige krav til helikopterkategorien 

1. Når det gjelder ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll for typerettigheter og ATPL, skal søkeren bestå avsnitt 1–
4 og 6 (etter hva som er relevant) av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får ikke bestått på 

mer enn fem elementer, skal ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått på høyst fem

elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny prøve 

eller ny kontroll, eller ikke bestått på et annet element som allerede er bestått, skal ta hele prøven eller kontrollen 

om igjen. Alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen skal være gjennomført innen seks måneder.

2. Når det gjelder ferdighetskontroll for en IR, skal søkeren bestå avsnitt 5 av ferdighetskontrollen. En søker som får 

ikke bestått på mer enn tre elementer, skal ta hele avsnitt 5 om igjen. En søker som får ikke bestått på høyst tre

elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny 

kontroll, eller ikke bestått på et annet element i avsnitt 5 som allerede er bestått, skal ta hele kontrollen om igjen.

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

3. Søkeren skal framvise evne til å:

a) betjene helikopteret innenfor dets begrensninger,

b) gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c) utvise god dømmekraft og flygerskjønn,

d) anvende sine luftfartskunnskaper,

e) beholde kontrollen over helikopteret til enhver tid på en slik måte at det aldri er tvil om at en prosedyre eller

manøver utføres korrekt,

f) forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer,

dersom det er relevant, og 

g) kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer, dersom det er relevant.

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

flyet som brukes: 

a) Grenser for IFR-flyging

Høyde: 

Generelt ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning + 50 fot/– 0 fot 

Flyging på trekk: 

ved hjelp av radionavigasjon ± 5° 

Presisjonsinnflyging halvskala utslag, asimut og glidebane 
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Kurs: 

Normal flyging ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner ± 10° 

Hastighet: 

Generelt ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt + 10 knop/– 5 knop 

b) Grenser for VFR-flyging

Høyde: 

Generelt ± 100 fot 

Kurs: 

Normal flyging ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner ± 10° 

Hastighet: 

Generelt ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt + 10 knop/– 5 knop

Bakkeavdrift: 

T.O. hovring I.G.E. ± 3 fot 

Landing ± 2 fot (0 fot flyging bakover eller sidelengs) 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

GENERELT 

5. Med følgende symboler menes:

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) i forbindelse med utstedelse av en typerettighet for SPH, eller opplæring 

som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en typerettighet 

for MPH. 

6. Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan også 

gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>). 

Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

H = Helikopter 

7. Elementene merket med stjerne (*) skal flys i faktisk eller simulert IMC, bare av søkere som ønsker å fornye eller 

forlenge en IR(H), eller utvide de særskilte rettighetene tilknyttet denne rettigheten til en annen type.

8. Prosedyrer for instrumentflyging (avsnitt 5) skal utføres bare av søkere som ønsker å fornye eller forlenge en

IR(H), eller utvide de særskilte rettighetene tilknyttet denne rettigheten til en annen type. For dette formål kan en 

FFS eller FTD 2/3 benyttes.

9. Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir 

det at øvelsen er obligatorisk.

10. En FSTD skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom FSTD utgjør en del av et typerettighetskurs. 

Følgende hensyn vil gjelde for kurset:

i) kvalifikasjon for FSTD som angitt i del-OR,

ii) instruktørenes og kontrollantens kvalifikasjoner,

iii) omfanget av den opplæringen i FSTD som gis ved kurset,

iv) kvalifikasjonene til flygeren under opplæring og dennes tidligere erfaring fra tilsvarende typer, og
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v) omfanget av flyging under tilsyn som tilbys etter utstedelsen av den nye typerettigheten. 

HELIKOPTRE MED FLERE FLYGERE 

11.  Søkere til ferdighetsprøven for utstedelse av typerettighet for helikopter med flere flygere og ATPL(H) skal ta 

bare avsnitt 1–4, og dersom det er relevant, avsnitt 6. 

12.  De som søker om forlengelse eller fornyelse av ferdighetskontrollen for typerettighet for helikopter med flere 

flygere, skal ta bare avsnitt 1–4, og dersom det er relevant, avsnitt 6. 

HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

AVSNITT 1 — Forberedelse og kontroll før flyging 

1.1  Utvendig visuell inspeksjon av 

helikopter; plassering av hver 

del og formål med inspeksjon   P  

M 

(dersom 

utført i 

heli-

kopteret) 

 

1.2  Inspeksjon av førerkabin  P —–>  M  

1.3  Startprosedyrer, kontroll av 

radio- og navigasjonsutstyr, 

valg og innstilling av 

navigasjons- og kommunika-

sjonsfrekvenser 

P —–> —–>  M  

1.4  Taksing eller lufttaksing i 

samsvar med instrukser fra 

flygekontroll eller instrukser 

fra instruktør 

 P —–>  M  

1.5  Kontroller og prosedyrer før 

start 
P —–> —–>  M  

AVSNITT 2 — Flygemanøvrer og flygeprosedyrer 

2.1  Starter (forskjellige profiler)  P —–>  M  

2.2  Starter og landinger i/på 

skrånende terreng eller 

sidevind 

 P —–>    

2.3  Start med største tillatte 

startmasse (faktisk eller 

simulert største tillatte 

startmasse) 

P —–> —–>    

2.4  Start med simulert motorsvikt 

like før TDP eller DPATO nås 
 P —–>  M  

2.4.1  Start med simulert motorsvikt 

like etter at TDP eller DPATO 

er nådd 

 P —–>  M  

2.5  Sving i stigning og nedstigning 

til angitte kurser 
P —–> —–>  M  
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

2.5.1  Svinger med 30° krenging, 

180°–360° til venstre og høyre, 

utelukkende ved hjelp av 

instrumenter 

P —–> —–>  M  

2.6  Nedstigning i autorotasjon P —–> —–>  M  

2.6.1  Landing i autorotasjon (bare 

SEH) eller gjenvinning av 

motorkraft 

 P —–>  M  

2.7  Landinger, forskjellige profiler  P —–>  M  

2.7.1  Avbrutt landing eller landing 

etter simulert motorsvikt før 

LDP eller DPBL 

 P —–>  M  

2.7.2  Landing etter simulert 

motorsvikt etter LDP eller 

DPBL 

 P —–>  M  

AVSNITT 3 — Normal og unormal bruk av følgende systemer og prosedyrer 

3.  Normal og unormal bruk av 

følgende systemer og 

prosedyrer:     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

3.1  Motor P —–> —–>    

3.2  Klimaanlegg (varme, 

ventilasjon) 
P —–> —–>    

3.3  Pitot-statisk system P —–> —–>    

3.4  Drivstoffsystem P —–> —–>    

3.5  Elektrisk system P —–> —–>    

3.6  Hydraulikksystem P —–> —–>    

3.7  Styreinnretnings- og 

trimsystem 
P —–> —–>    

3.8  Anti-isings-/avisingssystem P —–> —–>    

3.9  Autopilot/flygeanviser P —–> —–>    

3.10  Stabilitetsøkende innretninger P —–> —–>    
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

3.11  Værradar, radiohøydemåler, 

transponder 
P —–> —–>    

3.12  Områdenavigasjonssystem P —–> —–>    

3.13  Understellsystem P —–> —–>    

3.14  Hjelpemotor P —–> —–>    

3.15  Radio, navigasjonsutstyr, 

instrumenter, flygestyrings-

system 

P —–> —–>    

AVSNITT 4 — Prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner 

4.  Prosedyrer for unormale 

situasjoner og nødssituasjoner 

    M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

4.1  Brannøvelser (herunder 

evakuering, dersom det er 

relevant) 

P —–> —–>    

4.2  Kontroll og fjerning av røyk P —–> —–>    

4.3  Motorsvikt, stans og omstart 

ved sikker høyde 
P —–> —–>    

4.4  Drivstoffpumping (simulert) P —–> —–>    

4.5  Svikt i halerotorstyring 

(dersom relevant) 
P —–> —–>    

4.5.1  Tap av halerotor (dersom 

relevant) 

P —–> 

Heli-

kopter 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

   

4.6  Arbeidsudyktig 

besetningsmedlem — bare 

MPH 

P —–> —–>    

4.7  Svikt i kraftoverføring P —–> —–>    

4.8  Andre nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

P —–> —–>    
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

AVSNITT 5 — Prosedyrer for instrumentflyging (skal utføres i IMC eller simulert IMC) 

5.1  Instrumentstart: overgang til 

instrumentflyging skal skje så 

snart som mulig etter at 

luftfartøyet er i luften 

P* —–>* —–>*    

5.1.1  Simulert motorsvikt under 

avgang 
P* —–>* —–>*  M  

5.2  Overholdelse av avgangs- og 

ankomstruter og ATC-

instrukser 

P* —–>* —–>*  M  

5.3  Venteprosedyrer P* —–>* —–>*    

5.4  ILS-innflyginger ned til CAT I-

beslutningshøyde 
P* —–>* —–>*    

5.4.1  Manuelt, uten flygeanviser P* —–>* —–>*  M  

5.4.2  Presisjonsinnflyging manuelt, 

med eller uten flygeanviser 
P* —–>* —–>*  M  

5.4.3  Med tilkoplet autopilot P* —–>* —–>*    

5.4.4  Manuelt, med en motor 

simulert ute av drift. 

(Motorsvikt skal simuleres 

under siste fase av innflygingen 

før ytre merkefyr (OM) 

passeres, fram til landings-

øyeblikket eller fram til hele 

prosedyren med avbrutt 

innflyging er gjennomført) 

P* —–>* —–>*  M  

5.5  Ikke-presisjonsinnflyging ned 

til minstehøyde for nedstigning 

MDA/H 

P* —–>* —–>*  M  

5.6  Avbrutt innflyging med alle 

motorer i drift når DA/DH eller 

MDA/MDH nås 

P* —–>* —–>*    

5.6.1  Andre prosedyrer for avbrutt 

innflyging 
P* —–>* —–>*    

5.6.2  Avbrutt innflyging med én 

motor simulert ute av drift når 

DA/DH eller MDA/MDH nås 

P*    M*  
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

5.7  IMC-autorotasjon med gjen-

vinning av motorkraft 
P* —–>* —–>*  M*  

5.8  Gjenoppretting fra unormale 

flygestillinger 
P* —–>* —–>*  M*  

AVSNITT 6 — Bruk av tilleggsutstyr 

6.  Bruk av tilleggsutstyr P —–> —–>    

D. Særlige krav til kategorien VTOL-luftfartøyer 

1.  Når det gjelder ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for typerettigheter for VTOL-luftfartøyer, skal søkeren 

bestå avsnitt 1–5 og 6 (dersom det er relevant) av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får 

ikke bestått på mer enn fem elementer, skal ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått 

på høyst fem elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element 

ved ny prøve eller ny kontroll, eller ikke bestått på et annet element som allerede er bestått, skal ta hele prøven eller 

kontrollen om igjen. Alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen skal være gjennomført innen seks 

måneder. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

2.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene VTOL-luftfartøyet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper, 

e)  beholde kontrollen over VTOL-luftfartøyet til enhver tid på en slik måte at det aldri er tvil om at en prosedyre 

eller manøver utføres korrekt, 

f)  forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, og 

g)  kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer. 

3.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

VTOL-luftfartøyet som brukes. 

a) Grenser for IFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning  + 50 fot/– 0 fot 
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 Flyging på trekk: 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

 Hastighet: 

Generelt  ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

b)  Grenser for VFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

 Hastighet: 

Generelt  ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

 Bakkeavdrift: 

T.O. hovring I.G.E.  ± 3 fot 

Landing  ± 2 fot (0 fot flyging bakover eller sidelengs) 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

4.  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en 

typerettighet, etter hva som er relevant. 

5.  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan også 

gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>). 

6.  Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

OTD = Annen opplæringsinnretning 

PL = VTOL-luftfartøyer 

a)  Søkere til ferdighetsprøven for utstedelse av typerettighet for VTOL-luftfartøyer skal ta avsnitt 1–5, og dersom 

det er relevant, avsnitt 6. 

b)  De som søker om forlengelse eller fornyelse av ferdighetskontrollen for typerettighet for VTOL-luftfartøyer, 

skal ta avsnitt 1–5, og dersom det er relevant, avsnitt 6 og/eller 7. 

c)  Elementene merket med stjerner (*) skal flys utelukkende ved hjelp av instrumenter. Dersom dette kravet ikke 

er oppfylt under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, vil typerettigheten bli begrenset til bare å gjelde 

VFR. 
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7.  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir det 

at øvelsen er obligatorisk. 

8.  Opplæringsinnretninger for flysimulering skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom de utgjør en del av 

et godkjent typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for godkjenning av kurset: 

a)  kvalifikasjon for opplæringsinnretningene for flysimulering som angitt i del-OR, 

b)  instruktørens kvalifikasjoner. 

KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

AVSNITT 1 — Forberedelse og kontroll før flyging 

1.1  Utvendig visuell 

inspeksjon av 

VTOL-luftfartøyer; 

plassering av hver 

del og formål med 

inspeksjon 

   P    

1.2  Inspeksjon av 

førerkabin 
P —–> —–> —–>    

1.3  Startprosedyrer, 

kontroll av radio- og 

navigasjonsutstyr, 

valg og innstilling 

av navigasjons- og 

kommunikasjons-

frekvenser 

P —–> —–> —–>  M  

1.4  Taksing i samsvar 

med instrukser fra 

flygekontroll eller 

instrukser fra 

instruktør 

 P —–> —–>    

1.5  Kontroller og 

prosedyrer før start, 

herunder kontroll av 

motorkraft 

P —–> —–> —–>  M  

AVSNITT 2 — Flygemanøvrer og flygeprosedyrer 

2.1  Normale 

startprofiler i 

henhold til VFR 

Operasjoner på 

rullebanen (STOL 

og VTOL), herunder 

i sidevind 

Hevede helikopter-

landingsplasser 

Helikopterlandings-

plasser på bakkenivå 

 P —–> —–>  M  

2.2  Start med største 

tillatte startmasse 

(faktisk eller 

simulert største 

tillatte startmasse) 

 P —–>     
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

2.3.1  Avbrutt start 

under operasjoner på 

rullebanen 

under operasjoner på 

hevet helikopter-

landingsplass 

under operasjoner på 

bakkenivå 

 P —–>   M  

2.3.2  Start med simulert 

motorsvikt etter 

passering av 

beslutningspunkt: 

under operasjoner på 

rullebanen 

under operasjoner på 

hevet helikopter-

landingsplass 

under operasjoner på 

bakkenivå 

 P —–>   M  

2.4  Nedstigning i auto-

rotasjon i helikop-

termodus mot 

bakken (luftfartøyer 

skal ikke brukes i 

denne øvelsen) 

P —–> —–>   
M Bare 

FFS 
 

2.4.1  Nedstigning i auto-

rotasjon i flymodus 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

 P —–>   
M Bare 

FFS 
 

2.5  Normale landings-

profiler i henhold til 

VFR 

Operasjoner på 

rullebanen (STOL 

og VTOL) 

Hevede 

helikopterlandings-

plasser 

Helikopterlandings-

plasser på bakkenivå 

 P —–> —–>  M  

2.5.1  Landing med 

simulert motorsvikt 

etter at beslutnings-

punktet er nådd: 

under operasjoner på 

rullebanen 

under operasjoner på 

hevet helikopter-

landingsplass 

under operasjoner på 

bakkenivå 
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

2.6  Avbrutt landing eller 

landing etter 

simulert motorsvikt 

før beslutningspunkt 

 P —–>   M  

AVSNITT 3 — Normal og unormal bruk av følgende systemer og prosedyrer 

3.  Normal og unormal 

bruk av følgende 

systemer og 

prosedyrer (kan 

gjennomføres i en 

FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen): 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

3.1  Motor P —–> —–>     

3.2  Trykksystem og 

klimaanlegg (varme, 

ventilasjon) 

P —–> —–>     

3.3  Pitot-statisk system P —–> —–>     

3.4  Drivstoffsystem P —–> —–>     

3.5  Elektrisk system P —–> —–>     

3.6  Hydraulikksystem P —–> —–>     

3.7  Styreinnretnings- og 

trimsystem 
P —–> —–>     

3.8  Anti-isings-

/avisingssystem, 

blendingsbeskyttelse 

(dersom montert) 

P —–> —–>     

3.9  Autopilot/ 

flygeanviser 
P —> —>     
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

3.10  Innretninger for 

varsling eller unn-

gåelse av steiling, og 

stabilitetsøkende 

innretninger 

P —–> —–>     

3.11  Værradar, 

radiohøydemåler, 

transponder, terreng-

varslingssystem 

(dersom montert) 

P —–> —–>     

3.12  Understellsystem P —–> —–>     

3.13  Hjelpemotor P —–> —–>     

3.14  Radio, navigasjons-

utstyr, instrumenter 

og flygestyrings-

system 

P —–> —–>     

3.15  Vingeklaffsystem P —–> —–>     

AVSNITT 4 — Prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner 

4.  Prosedyrer for 

unormale situasjoner 

og nødssituasjoner 

(kan gjennomføres i 

en FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen) 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

4.1  Brannøvelser, brann 

i motor, APU, 

lasterom, førerkabin 

samt i det elektriske 

anlegget, herunder 

evakuering, dersom 

det er relevant 

P —–> —–>     

4.2  Kontroll og fjerning 

av røyk 
P —–> —–>     

4.3  Motorsvikt, stans og 

omstart 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen), herunder 

overgang med OEI 

fra helikopter- til 

flymodus og 

omvendt 

P —–> —–>   Bare FFS  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

4.4  Drivstoffpumping 

(simulert, dersom 

montert) 

P —–> —–>     

4.5  Vindskjær ved start 

og landing 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

  P   Bare FFS  

4.6  Simulert svikt i 

kabintrykk / 

nødnedstigning 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

P —–> —–>   Bare FFS  

4.7  ACAS-hendelse 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

P —–> —–>   Bare FFS  

4.8  Arbeidsudyktig 

besetningsmedlem 
P —–> —–>     

4.9  Svikt i 

kraftoverføring 
P —–> —–>   Bare FFS  

4.10  Gjenoppretting fra 

full steiling 

(motorkraft på og 

av) eller etter 

aktivering av 

innretninger for 

steilingsvarsling i 

stignings-, 

underveis- og 

innflygings-

konfigurasjon 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

P —–> —–>   Bare FFS  

4.11  Andre 

nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

P —–> —–>     

AVSNITT 5 — Prosedyrer for instrumentflyging (skal utføres i IMC eller simulert IMC) 

5.1  Instrumentstart: 

overgang til 

instrumentflyging 

skal skje så snart 

som mulig etter at 

luftfartøyet er i 

luften 

P* —–>* —–>*     

5.1.1  Simulert motorsvikt 

under avgang etter 

beslutningspunkt 

P* —–>* —–>*   M*  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

5.2  Overholdelse av 

avgangs- og 

ankomstruter og 

ATC-instrukser 

P* —–>* —–>*   M*  

5.3  Venteprosedyrer P* —–>* —–>*     

5.4  Presisjonsinnflyging 

ned til en 

beslutningshøyde på 

ikke under 60 m 

(200 fot) 

P* —–>* —–>*     

5.4.1  Manuelt, uten 

flygeanviser P* —–>* —–>*   

M* (bare 

ferdighets

prøve) 

 

5.4.2  Manuelt, med 

flygeanviser 
P* —–>* —–>*     

5.4.3  Med bruk av 

autopilot 
P* —–>* —–>*     

5.4.4  Manuelt, med én 

motor simulert ute 

av drift; motorsvikt 

skal simuleres under 

siste fase av 

innflygingen før ytre 

merkefyr (OM) 

passeres, fram til 

landingsøyeblikket, 

eller til hele 

prosedyren med 

avbrutt innflyging er 

gjennomført 

P* —–>* —–>*   M*  

5.5  Ikke-

presisjonsinnflyging 

ned til minstehøyde 

for nedstigning 

MDA/H 

P* —–>* —–>*   M*  

5.6  Avbrutt innflyging 

med alle motorer i 

drift når DA/DH 

eller MDA/MDH 

nås 

P* —–>* —–>*     

5.6.1  Andre prosedyrer 

for avbrutt 

innflyging 

P* —–>* —–>*     

5.6.2  Avbrutt innflyging 

med én motor 

simulert ute av drift 

når DA/DH eller 

MDA/MDH nås 

P*     M*  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

5.7  IMC-autorotasjon 

med gjenvinning av 

motorkraft for å 

lande på rullebane i 

bare helikopter-

modus (luftfartøyer 

skal ikke brukes i 

denne øvelsen) 

P* —–>* —–>*   
M* 

Bare FFS 
 

5.8  Gjenoppretting fra 

unormale flyge-

stillinger (dette er 

avhengig av 

kvaliteten på FFS) 

P* —–>* —–>*   M*  

AVSNITT 6 —  Tilleggstillatelse for en typerettighet for instrumentinnflyginger ned til en beslutningshøyde på 

under 60 m (CAT II/III) 

6.  Tilleggstillatelse for 

en typerettighet til 

instrument-

innflyginger ned til 

en beslutningshøyde 

på under 60 m (CAT 

II/III). 

Følgende manøvrer 

og prosedyrer er 

minste opplærings-

krav for å tillate 

instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 

Under følgende 

prosedyrer for 

instrumentinn-

flyginger og 

avbrutte innflygin-

ger skal det gjøres 

bruk av alt utstyr i 

VTOL-luftfartøyet 

som kreves til 

typesertifisering av 

instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 

       

6.1  Avbrutt start ved 

minste godkjente 

RVR 

 P —–>   M*  

6.2  ILS-innflyginger 

i simulerte 

instrument-

innflygingsforhold 

ned til relevant DH, 

ved bruk av 

flygeveiled-

ningssystem. 

Standardprosedyrer 

for besetnings-

samarbeid (SOP) 

skal overholdes 

 P —–> —–>  M*  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

6.3  Avbrutt innflyging 

etter innflyginger 

som angitt i 6.2 når 

DH nås. 

Opplæringen skal 

også omfatte en 

avbrutt innflyging 

som skyldes 

(simulert) 

utilstrekkelig RVR, 

vindskjær, at 

luftfartøyets avvik 

overskrider 

innflygings-

begrensningene for 

vellykket innflyging, 

utstyrssvikt på 

bakken eller i 

luftfartøyet før DH 

nås, og avbrutt 

innflyging med 

simulert svikt i 

utstyr i luftfartøyet. 

 P —–> —–>  M*  

6.4  Landinger med 

visuell referanse 

etablert ved DH etter 

en instrument-

innflyging. 

Avhengig av det 

aktuelle 

flygeveilednings-

systemet skal det 

foretas en 

automatisk landing 

 P —–>   M*  

AVSNITT 7 — Tilleggsutstyr  

7.  Bruk av 

tilleggsutstyr 
 P —–> —–>    

E. Særlige krav til luftskipkategorien 

1.  Når det gjelder ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for typerettigheter for luftskip, skal søkeren bestå avsnitt 

1–5 og 6 (dersom det er relevant) av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får ikke bestått på 

mer enn fem elementer, skal ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått på høyst fem 

elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny prøve 

eller ny kontroll, eller ikke bestått på et annet element som allerede er bestått, skal ta hele prøven eller kontrollen 

om igjen. Alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen skal være gjennomført innen seks måneder. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

2.  Søkeren skal framvise evne til å: 

i) betjene luftskipet innenfor dets begrensninger,  

ii) gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

iii) utvise god dømmekraft og flygerskjønn,  
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iv) anvende sine luftfartskunnskaper, 

v) beholde kontrollen over luftskipet til enhver tid på en slik måte at det aldri er tvil om at en prosedyre eller 

manøver utføres korrekt, 

vi) forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, og 

vii) kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer. 

3.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

luftskipet som brukes: 

a) Grenser for IFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning  + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk: 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

b) Grenser for VFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

4.  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en 

typerettighet, etter hva som er relevant. 

5.  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan også 

gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>).  
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6.  Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

OTD = Annen opplæringsinnretning 

As = Luftskip 

a)  Søkere til ferdighetsprøven for utstedelse av typerettighet for luftskip skal ta avsnitt 1–5, og dersom det er 

relevant, avsnitt 6. 

b)  Søkere til forlengelse eller fornyelse av ferdighetskontrollen for typerettighet for luftskip skal ta avsnitt 1–5, 

og dersom det er relevant, avsnitt 6. 

c)  Elementene merket med stjerner (*) skal flys utelukkende ved hjelp av instrumenter. Dersom dette kravet ikke 

er oppfylt under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, vil typerettigheten bli begrenset til bare å gjelde 

VFR. 

7.  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir det 

at øvelsen er obligatorisk. 

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)  kvalifikasjon for opplæringsinnretningene for flysimulering som angitt i del-OR, 

b)  instruktørens kvalifikasjoner. 

KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 1 — Forberedelse og kontroll før flyging 

1.1  Inspeksjon før 

flyging 
   P    

1.2  Inspeksjon av 

førerkabin 
P —–> —–> —–>    

1.3  Startprosedyrer, 

kontroll av radio- og 

navigasjonsutstyr, 

valg og innstilling 

av navigasjons- og 

kommunikasjons-

frekvenser 

 P —–> —–>  M  

1.4  Prosedyre for 

frigjøring fra masten 

og manøvrering på 

bakken 

  P —–>  M  
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

1.5  Kontroller og 

prosedyrer før start 
P —–> —–> —–>  M  

AVSNITT 2 — Flygemanøvrer og flygeprosedyrer 

2.1  Normalstartprofil i 

henhold til VFR 
  P —–>  M  

2.2  Start med simulert 

motorsvikt 
  P —–>  M  

2.3  Start med last > 0 

(tung start) 
  P —–>    

2.4  Start med last < 0 

(lett start) 
  P —–>    

2.5  Prosedyre for 

normal stigning 
  P —–>    

2.6  Stigning til 

trykkhøyde 
  P —–>    

2.7  Gjenkjenning av 

trykkhøyde 
  P —–>    

2.8  Flyging i eller like 

ved trykkhøyde 
  P —–>  M  

2.9  Normal nedstigning 

og innflyging 
  P —–>    

2.10  Normal 

landingsprofil i 

henhold til VFR 

  P —–>  M  

2.11  Landing med last 

> 0 (tung landing) 
  P —–>  M  

2.12  Landing med last 

< 0 (lett landing) 
  P —–>  M  

Åpen        
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 3 — Normal og unormal bruk av følgende systemer og prosedyrer 

3.  Normal og unormal 

bruk av følgende 

systemer og 

prosedyrer (kan 

gjennomføres i en 

FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen): 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal 

velges fra 

dette 

avsnittet 

3.1  Motor P —–> —–> —–>    

3.2  Trykksetting av 

kammer 
P —–> —–> —–>    

3.3  Pitot-statisk system P —–> —–> —–>    

3.4  Drivstoffsystem P —–> —–> —–>    

3.5  Elektrisk system P —–> —–> —–>    

3.6  Hydraulikksystem P —–> —–> —–>    

3.7  Styreinnretnings- og 

trimsystem 
P —–> —–> —–>    

3.8  Gassbeholdersystem P —–> —–> —–>    

3.9  Autopilot/ 

flygeanviser 
P —> —> —–>    

3.10  Stabilitetsøkende 

innretninger 
P —–> —–> —–>    

3.11  Værradar, 

radiohøydemåler, 

transponder, 

terrengvarslings-

system (dersom 

montert) 

P —–> —–> —–>    

3.12  Understellsystem P —–> —–> —–>    
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

3.13  Hjelpemotor P —–> —–> —–>    

3.14  Radio, 

navigasjonsutstyr, 

instrumenter og 

flygestyringssystem 

P —–> —–> —–>    

Åpen        

AVSNITT 4 — Prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner 

4.  Prosedyrer for 

unormale 

situasjoner og 

nødssituasjoner 

 (kan gjennomføres i 

en FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen) 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal 

velges fra 

dette 

avsnittet 

4.1  Brannøvelser, brann 

i motor, APU, 

lasterom, førerkabin 

samt i det elektriske 

anlegget, herunder 

evakuering, dersom 

det er relevant 

P —–> —–> —–>    

4.2  Kontroll og fjerning 

av røyk 
P —–> —–> —–>    

4.3  Motorsvikt, stans og 

omstart 

 I bestemte faser av 

en flyging, herunder 

svikt i flere motorer 

P —–> —–> —–>    

4.4  Arbeidsudyktig 

besetningsmedlem 
P —–> —–> —–>    

4.5  Svikt i kraft-

overføring/girkasse 
P —–> —–> —–>  Bare FFS  

4.6  Andre 

nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

P —–> —–> —–>    
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 5 — Prosedyrer for instrumentflyging (skal utføres i IMC eller simulert IMC) 

5.1  Instrumentstart: 

overgang til 

instrumentflyging 

skal skje så snart 

som mulig etter at 

luftfartøyet er i 

luften 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.1.1  Simulert motorsvikt 

under avgang 
P* —–>* —–>* —–>*  M*  

5.2  Overholdelse av 

avgangs- og 

ankomstruter og 

ATC-instrukser 

P* —–>* —–> —–>*  M*  

5.3  Venteprosedyrer P* —–>* —–>* —–>*    

5.4  Presisjonsinnflyging 

ned til en 

beslutningshøyde på 

ikke under 60 m 

(200 fot) 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.4.1  Manuelt, uten 

flygeanviser 
P* —–>* —–>* —–>*  

M* 

(Bare 

ferdighets

prøve) 

 

5.4.2  Manuelt, med 

flygeanviser 
P* —–>* —–>* —–>*    

5.4.3  Med bruk av 

autopilot 
P* —–>* —–>* —–>*    

5.4.4  Manuelt, med én 

motor simulert ute 

av drift; motorsvikt 

skal simuleres under 

siste fase av 

innflygingen før 

ytre merkefyr (OM) 

passeres, fram til 

landingsøyeblikket, 

eller til hele 

prosedyren med 

avbrutt innflyging er 

gjennomført 

P* —–>* —–>* —–>*  M*  

5.5  Ikke-

presisjonsinnflyging 

ned til minstehøyde 

for nedstigning 

MDA/H 

P* —–>* —–>* —–>*  M*  
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

5.6  Avbrutt innflyging 

med alle motorer i 

drift når DA/DH 

eller MDA/MDH 

nås 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.6.1  Andre prosedyrer 

for avbrutt 

innflyging 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.6.2  Avbrutt innflyging 

med én motor 

simulert ute av drift 

når DA/DH eller 

MDA/MDH nås 

P*     M*  

5.7  Gjenoppretting fra 

unormale 

flygestillinger 

 (dette er avhengig 

av kvaliteten på 

FFS) 

P* —–>* —–>* —–>*  M*  

AVSNITT 6 —  Tilleggstillatelse for en typerettighet til instrumentinnflyginger ned til en beslutningshøyde på 

under 60 m (CAT II/III) 

6.  Tilleggstillatelse for 

en typerettighet til 

instrument-

innflyginger ned til 

en beslutningshøyde 

på under 60 m 

(CAT II/III). 

 Følgende manøvrer 

og prosedyrer er 

minste 

opplæringskrav for 

å tillate instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 

Under følgende 

prosedyrer for 

instrument-

innflyginger og 

avbrutte 

innflyginger skal det 

gjøres bruk av alt 

utstyr i luftskipet 

som kreves til 

typesertifisering av 

instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

6.1  Avbrutt start ved 

minste godkjente 

RVR 

P —–> M* 

6.2  ILS-innflyginger 

I simulerte 

instrument-

innflygingsforhold 

ned til relevant DH 

ved bruk av flyge-

veiledningssystem. 

Standardprosedyrer 

for besetnings-

samarbeid (SOP) 

skal overholdes  

P —–> M* 

6.3  Avbrutt innflyging 

Etter innflyginger 

som angitt i 6.2  når 

DH nås. 

Opplæringen skal 

også omfatte en 

avbrutt innflyging 

som skyldes 

(simulert) 

utilstrekkelig RVR, 

vindskjær, at 

luftfartøyets avvik 

overskrider 

innflygings-

begrensningene for 

vellykket 

innflyging, 

utstyrssvikt på 

bakken eller i 

luftfartøyet før DH 

nås, og avbrutt 

innflyging med 

simulert svikt i 

utstyr i luftfartøyet. 

P —–> M* 

6.4  Landing(er) 

Med visuell 

referanse etablert 

ved DH etter en 

instrument-

innflyging. 

Avhengig av det 

aktuelle flyge-

veiledningssystemet 

skal det foretas en 

automatisk landing 

P —–> M* 
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 7 — Tilleggsutstyr

7. Bruk av 

tilleggsutstyr
P —–> 
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VEDLEGG II 

VILKÅR FOR KONVERTERING AV EKSISTERENDE NASJONALE SERTIFIKATER OG 

RETTIGHETER FOR FLY OG HELIKOPTRE 

A. FLY 

1. Flygersertifikater 

Et flygersertifikat som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-sertifikat, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

a)  når det gjelder ATPL(A) og CPL(A), ved en ferdighetskontroll oppfylle kravene i henhold til del-FCL til 

forlengelse av type-/klasse- og instrumentrettighet som er relevante for de særskilte rettighetene som er knyttet 

til søkerens sertifikat, 

b)  framvise kjennskap til de relevante delene av del-OPS og del-FCL, 

c)  framvise språkferdighet i samsvar med FCL.055, 

d)  oppfylle kravene angitt i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt sertifikat 
Samlet antall 

flytimer 
Eventuelle tilleggskrav 

Erstattes med 

følgende del-FCL-

sertifikat og vilkår 

(dersom relevant) 

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 rad c) 

kolonne 4 

Som i rad c) 

kolonne 5 

b) 

ATPL(A) > 500 på fly med 

flere flygere 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som påkrevd 

i FCL.515 

ATPL(A), med 

typerettighet 

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 

den medlemsstaten 

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.A c) 

CPL/IR(A) med 

godskriving av 

ATPL-teori 

Ikke relevant d) 

CPL/IR(A) > 500 på fly med 

flere flygere, eller 

på flyginger med 

flere flygere på fly 

med én flyger i 

kortdistanse-

kategori CS-23 

eller tilsvarende i 

samsvar med 

kravene i del-OPS 

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 c) 

CPL/IR(A) med 

godskriving av 

ATPL-teori 

Ikke relevant e) 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Ingen CPL/IR(A), med 

type-/klasseret-

tighet begrenset til 

fly med én flyger 

 f) 

CPL/IR(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging for CPL/IR-

nivå 

Som kolonne  

4 rad f) 

Oppnå 

typerettighet til 

flyging med flere 

flygere i samsvar 

med del-FCL 

g) 

CPL(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Nattflygingsret-

tighet, dersom 

relevant 

CPL(A), med type-

/klasserettighet 

begrenset til fly 

med én flyger 

 h) 

CPL(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

i) Nattflygings-

rettighet, dersom 

relevant 

ii) Framvise 

kunnskap om 

planlegging av 

og ytelse under 

flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 

Som kolonne  

4 rad h) 

 i) 

PPL/IR(A) ≥ 75 i samsvar 

med IFR 

Nattflygings-

rettighet dersom 

særskilte 

nattflygings-

rettigheter ikke er 

inkludert i 

instrumentret-

tigheten 

PPL/IR(A) (IR 

begrenset til PPL) 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som 

påkrevd i FCL.615 

b) 

j) 

PPL(A) ≥ 70 på fly Demonstrere bruk 

av radionaviga-

sjonsutstyr 

PPL(A)  k) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for fly med flere flygere, er ikke pålagt å ha bestått eksamen i 

ATPL(A)-teori så lenge de fortsetter å fly samme flytype, men vil da ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del-FCL-

sertifikat. Dersom de trenger en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de oppfylle kravene i kolonne 

(3), rad (e)(i) i tabellen ovenfor. 

2. Instruktørbevis 

Et instruktørbevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-bevis, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

Nasjonalt bevis eller 

nasjonale særskilte 

rettigheter 

Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende del-

FCL-bevis 

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

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/

CRI(A) 

Som påkrevd i henhold 

til del-FCL for det 

relevante beviset 

Ikke relevant FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ 

CRI(A) 
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3. SFI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-FCL-

bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller følgende krav: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende del-

FCL-bevis 

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

SFI(A) > 1500 timer som 

flyger på MPA 

i) Inneha eller ha innehatt et CPL, 

MPL eller ATPL for fly, 

utstedt av en medlemsstat, 

ii) Ha fullført flysimulatordelen 

av det relevante typeret-

tighetskurset, herunder MCC. 

SFI(A) 

SFI(A) Tre års nylig erfaring 

som en SFI 

Ha fullført flysimulatordelen av det 

relevante typerettighetskurset, 

herunder MCC. 

SFI(A) 

Konverteringen skal være gyldig i høyst tre år. Forlengelse forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er 

oppfylt. 

4. STI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene i vedkommende stat, kan 

konverteres til et del-FCL-bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller kravene i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav Erstattes med følgende bevis 

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

STI(A) > 500 timer som flyger 

på SPA 

i) Inneha eller ha innehatt et 

flygersertifikat utstedt av en 

medlemsstat, 

ii) Ha fullført en ferdighets-

kontroll i samsvar med 

tillegg 9 til del-FCL i en FSTD 

som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(A) 

STI(A) Tre års nylig erfaring 

som en STI 

Ha fullført en ferdighetskontroll i 

samsvar med tillegg 9 til del-FCL i 

en FSTD som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(A) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

B. HELIKOPTRE 

1. Flygersertifikater 

Et flygersertifikat som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-sertifikat, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

a)  ved en ferdighetskontroll oppfylle kravene i henhold til del-FCL til forlengelse av type- og instrumentrettighet 

som er relevante for de særskilte rettighetene som er knyttet til søkerens sertifikat, 

b)  framvise kjennskap til de relevante delene av del-OPS og del-FCL, 

c)  framvise språkferdighet i samsvar med FCL.055,  
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d) oppfylle kravene angitt i tabellen nedenfor:

Nasjonalt sertifikat 
Samlet antall 

flytimer 
Eventuelle tilleggskrav 

Erstattes med 

følgende del-FCL-

sertifikat og vilkår 

(dersom relevant) 

Oppheving av vilkår 

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

ATPL(H) med 

gyldig IR(H) 

> 1000 som PIC 

på helikoptre med 

flere flygere 

Ingen ATPL(H) og IR Ikke relevant a) 

ATPL(H) uten 

særskilte IR(H)-

rettigheter 

> 1000 som PIC 

på helikoptre med 

flere flygere 

Ingen ATPL(H) b) 

ATPL(H) med 

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) med 

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 

medlemsstaten 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 b) 

CPL/IR(H) med 

godskriving av 

ATPL(H)-teori, 

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 b) 

CPL/IR(H) med 

godskriving av del-

FCL ATPL(H)-

teori 

Ikke relevant h) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CPL/IR(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Ingen CPL/IR(H) med 

typerettigheter 

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 

Nattflygings-

rettighet 

CPL(H) med 

typerettigheter 

begrenset til 

helikoptre med én 

flyger 

k) 

CPL(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Nattflygings-

rettighet, framvise 

kunnskap om 

planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 

Som kolonne 4  

rad k) 

l) 

CPL(H) 

Uten nattflygings-

rettighet 

> 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 nattflygings-

rettighet 

< 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 

Nattflygings-

rettighet, dersom 

særskilte 

nattflygings-

rettigheter ikke er 

inkludert i 

instrumentret-

tigheten 

PPL/IR(H) (IR 

begrenset til PPL) 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som på-

krevd i FCL.615 b) 

o) 

PPL(H) ≥ 75 på helikoptre Demonstrere bruk 

av radionaviga-

sjonsutstyr 

PPL(H) p) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for fly med flere flygere, er ikke pålagt å ha bestått eksamen i 

ATPL(A)-teori så lenge de fortsetter å fly samme flytype, men vil da ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del-FCL-

sertifikat. Dersom de trenger en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de oppfylle kravene i kolonne 

(3), rad (e)(i) i tabellen ovenfor. 

2. Instruktørbevis

Et instruktørbevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-bevis, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 
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Nasjonalt bevis eller 

nasjonale særskilte 

rettigheter 

Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende 

bevis 

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

FI(H)/IRI(H)/TRI(H) Som påkrevd i 

henhold til del-FCL 

for det relevante 

beviset 

 FI(H)/IRI(H)/TRI(H)(*) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

3. SFI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-FCL-

bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller følgende krav: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav Erstattes med følgende bevis 

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

SFI(H) > 1000 timer som 

flyger på MPH 

i) Inneha eller ha innehatt et 

CPL, MPL eller ATPL utstedt 

av en medlemsstat, 

ii) Ha fullført flysimulatordelen 

av det relevante typeret-

tighetskurset, herunder MCC. 

SFI(H) 

SFI(H) Tre års nylig erfaring 

som en SFI 

Ha fullført simulatordelen av det 

relevante typerettighetskurset, 

herunder MCC. 

SFI(H) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

4. STI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene i vedkommende stat, kan 

konverteres til et del-FCL-bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller kravene i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende 

bevis 

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

STI(H) > 500 timer som 

flyger på SPH 

i) Inneha eller ha innehatt et 

flygersertifikat utstedt av en 

medlemsstat, 

ii) Ha fullført en ferdighets-

kontroll i samsvar med 

tillegg 9 til del-FCL i en FSTD 

som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(H) 

STI(H) Tre års nylig erfaring 

som en STI 

Ha fullført en ferdighetskontroll i 

samsvar med tillegg 9 til del-FCL i 

en FSTD som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(H) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

VILKÅR FOR GODKJENNING AV SERTIFIKATER UTSTEDT AV ELLER PÅ VEGNE AV 

TREDJESTATER 

A. VALIDERING AV SERTIFIKATER 

Generelt 

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. 

 Flygere skal sende søknad til vedkommende myndighet i sin bosteds- eller etableringsstat, eller dersom de ikke har 

bosted på medlemsstatenes territorium, der operatøren som de utfører eller har til hensikt å utføre flyginger for, har 

sitt hovedforetak. 

2.  Et sertifikat kan erklæres gyldig for høyst ett år, forutsatt at grunnsertifikatet fortsatt er gyldig. 

 Denne perioden kan bare forlenges én gang av vedkommende myndighet som utstedte valideringen, dersom 

flygeren i løpet av det tidsrommet valideringen gjelder for, har søkt om eller gjennomgår opplæring for utstedelse 

av et sertifikat i samsvar med del-FCL. Denne forlengelsen skal dekke det tidsrommet som er nødvendig for at 

sertifikatet skal kunne utstedes i samsvar med del-FCL. 

 Innehaverne av et sertifikat som er godkjent av en medlemsstat, skal utøve sine særskilte rettigheter i samsvar med 

kravene angitt i del-FCL. 

Flygersertifikater for kommersiell lufttransport og annen kommersiell virksomhet 

3.  Når det gjelder flygersertifikater for kommersiell lufttransport og annen kommersiell virksomhet, skal innehaveren 

oppfylle følgende krav: 

a)  ved en ferdighetsprøve oppfylle kravene i henhold til del-FCL til forlengelse av type- eller klasserettighet som 

er relevante for de særskilte rettighetene som er knyttet til søkerens sertifikat, 

b)  framvise at vedkommende har kjennskap til de relevante delene av del-OPS og del-FCL, 

c)  framvise at vedkommende har kunnskap i engelsk i samsvar med FCL.055, 

d)  inneha en gyldig legeattest av klasse 1 utstedt i samsvar med del-MED, 

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 i fly med 

flere flygere som PIC 

a) 

ATPL(A) eller 

CPL(A)/IR(*) 

> 1500 timer som PIC eller 

styrmann på fly med flere flygere i 

samsvar med driftskrav 

Kommersiell lufttransport i fly med 

flere flygere som styrmann 

b) 

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

kommersiell lufttransport etter at 

IR er oppnådd 

Kommersiell lufttransport i 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 i fly med 

én flyger som styrmann i samsvar 

med del-OPS 

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) 
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(1) (2) (3)  

CPL(A) > 1500 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport, herunder 

500 timer i flyging med sjøfly 

Kommersiell lufttransport i fly med 

én flyger som PIC 

f) 

(*) CPL(A)/IR-innehavere på fly med flere flygere skal ha framvist et kunnskapsnivå tilsvarende ICAO ATPL(A) før 

godkjenning gis. 

f)  når det gjelder helikoptre, oppfylle kravene til erfaring angitt i tabellen nedenfor: 

Sertifikat Samlet antall flytimer Særskilte rettigheter  

(1) (2) (3)  

ATPL(H) med gyldig IR > 1000 timer som PIC på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

PIC i VFR- og IFR-flyging 

a) 

ATPL(H) uten særskilte IR-

rettigheter 

> 1000 timer som PIC på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

PIC i VFR-flyging 

b) 

ATPL(H) med gyldig IR > 1 000 timer som flyger på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

styrmann i VFR- og IFR-flyging 

c) 

ATPL(H) uten særskilte IR-

rettigheter 

> 1 000 timer som flyger på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

styrmann i VFR-flyging 

d) 

CPL(H)/IR(*) > 1 000 timer som flyger på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

styrmann 

e) 

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

kommersiell lufttransport etter at 

IR er oppnådd 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med én flyger som PIC 

f) 

ATPL(H) med eller uten 

særskilte IR-rettigheter, 

CPL(H)/IR, CPL(H) 

> 700 timer i andre helikoptre enn 

slike som er sertifisert i henhold til 

CS-27/29 eller tilsvarende, 

herunder 200 timer i den rollen 

søknaden om godkjenning gjelder, 

hvorav 50 timer i den rollen i de 

siste tolv månedene 

Utøvelse av særskilte rettigheter i 

helikoptre i annen flyging enn 

kommersiell lufttransport 

g) 

(*) CPL(H)/IR-innehavere på helikoptre med flere flygere skal ha framvist et kunnskapsnivå tilsvarende ICAO ATPL-nivå før 

godkjenning gis. 

Flygersertifikater for ikke-kommersiell virksomhet med en instrumentrettighet 

4.  Når det gjelder private flygersertifikater med en instrumentrettighet, eller CPL- og ATPL-sertifikater med en 

instrumentrettighet der flygerne har til hensikt bare å utøve private særskilte flygerrettigheter, skal innehaveren 

oppfylle følgende krav: 

a)  fullføre ferdighetsprøven for instrumentrettigheten og de type- eller klasserettighetene som er relevante for de 

særskilte rettighetene som er knyttet til sertifikatet, i samsvar med tillegg 7 og tillegg 9 til del-FCL, 

b)  framvise at vedkommende har kunnskap i luftfartslovgivning, flyværkoder, planlegging av og ytelse under 

flyging (IR) og menneskelig yteevne, 

c)  framvise at vedkommende har kunnskap i engelsk i samsvar med FCL.055, 

d)  inneha en gyldig legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

e)  ha minst 100 timer instrumentflyging som fartøysjef i den relevante luftfartøykategorien.  
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Flygersertifikater for ikke-kommersiell virksomhet uten en instrumentrettighet 

5.  Når det gjelder private flygersertifikater eller CPL- og ATPL-sertifikater uten en instrumentrettighet der flygeren 

har til hensikt bare å utøve private særskilte flygerrettigheter, skal innehaveren oppfylle følgende krav: 

a)  framvise at vedkommende har kunnskap i luftfartslovgivning og menneskelig yteevne, 

b)  bestå PPL-ferdighetsprøven som angitt i del-FCL, 

c)  oppfylle de relevante kravene i del-FCL til utstedelse av en type- eller klasserettighet som er relevant for de 

særskilte rettighetene som er knyttet til sertifikatet, 

d)  inneha minst en gyldig legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

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

f)  ha minst 100 timer som flyger i den relevante luftfartøykategorien. 

Validering av flygersertifikater for spesifikke oppgaver av begrenset varighet 

6.  Uten hensyn til bestemmelsene i avsnittene ovenfor kan medlemsstatene når det gjelder fabrikkflyginger, 

godkjenne et sertifikat utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, i høyst tolv 

måneder når det gjelder spesifikke oppgaver av begrenset varighet, for eksempel instruksjonsflyginger med sikte på 

første ibruktaking, demonstrasjons-, overførings- eller testflyginger, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

a)  innehar et relevant sertifikat og en legeattest og tilknyttede rettigheter eller kvalifikasjoner utstedt i samsvar 

med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

b)  er direkte eller indirekte ansatt av en flyprodusent. 

 I dette tilfelle skal innehaverens særskilte rettigheter begrenses til å utføre flygeundervisning og testflyginger i 

forbindelse med førstegangsutstedelse av typerettigheter, tilsyn med førstegangs linjeflyging av operatørens flygere, 

leveranse av overføringsflyginger, førstegangs linjeflyging, demonstrasjonsflyginger eller testflyginger. 

B. KONVERTERING AV SERTIFIKATER 

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 av vedkommende myndighet i en medlemsstat konverteres til del-FCL 

PPL/BPL/SPL med klasse- eller typerettighet for én flyger. 

 Flygeren skal sende søknad til vedkommende myndighet i sin bosteds- eller etableringsstat. 

2.  Innehaveren av sertifikatet skal oppfylle følgende minstekrav for den relevante luftfartøykategorien: 

a)  bestå en skriftlig eksamen i luftfartslovgivning og menneskelig yteevne, 

b)  bestå PPL-, BPL- eller SPL-ferdighetsprøven, etter hva som er relevant, i samsvar med del-FCL, 

c)  oppfylle kravene til utstedelse av den relevante klasse- eller typerettigheten i samsvar med kapittel H, 

d)  inneha minst en legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med del-MED, 

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

f)  ha fullført minst 100 timers flygetid som flyger. 

C. GODKJENNING AV KLASSE- OG TYPERETTIGHETER 

1.  En gyldig klasse- eller typerettighet i et sertifikat som er utstedt av en tredjestat, kan innføres i et del-FCL-sertifikat 

forutsatt at søkeren: 

a)  oppfyller kravene til erfaring og forutsetningene for utstedelse av den relevante type- eller klasserettigheten i 

samsvar med del-FCL, 

b)  består den relevante ferdighetsprøven for utstedelse av den relevante type- eller klasserettigheten i samsvar med 

del-FCL, 

c)  er i aktiv tjeneste som flyger, 
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d)  har minst 

i) når det gjelder klasserettigheter for fly, 100 timers flygeerfaring som flyger i den klassen, 

ii) når det gjelder typerettigheter for fly, 500 timers flygeerfaring som flyger i den typen, 

iii) når det gjelder enmotorshelikoptre med en største sertifiserte startmasse på høyst 3175 kg, 100 timers 

flygeerfaring som flyger i den typen, 

iv) når det gjelder alle andre helikoptre, 350 timers flygeerfaring som flyger i den klassen. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

[DEL-MED] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

MED.A.001 Vedkommende myndighet 

I denne delen menes med vedkommende myndighet: 

a)  for flymedisinske sentre (AeMC): 

1)  myndigheten utpekt av medlemsstaten der det flymedisinske senteret har sitt hovedforetak, 

2)  Byrået, dersom det flymedisinske senteret ligger i en tredjestat, 

b)  for flyleger (AME): 

1)  myndigheten utpekt av medlemsstaten der flylegene har sin hovedpraksis, 

2)  dersom flylegens hovedpraksis ligger i en tredjestat, myndigheten utpekt av medlemsstaten som flylegen sender 

søknad til om utstedelse av sertifikat som flylege (AME-sertifikat), 

c)  for allmennpraktiserende leger, myndigheten utpekt av medlemsstaten som den allmennpraktiserende legen melder 

sin virksomhet til, 

d)  for arbeidsmedisinere som vurderer den medisinske skikketheten til kabinbesetningen, myndigheten utpekt av 

medlemsstaten som arbeidsmedisineren melder sin virksomhet til. 

MED.A.005 Virkeområde 

I denne delen fastsettes krav til: 

a)  utstedelse, gyldighet, forlengelse og fornyelse av den legeattesten som kreves for å utøve de særskilte rettighetene i 

et flygersertifikat eller til en flygerelev, 

b)  den medisinske skikketheten til kabinbesetningen, 

c)  sertifisering av flyleger, og 

d)  allmennpraktiserende legers og arbeidsmedisineres kvalifikasjoner. 

MED.A.010 Definisjoner 

I denne delen menes med: 

–  «bekreftet medisinsk konklusjon» den konklusjonen som én eller flere medisinske sakkyndige trekker, og som den 

sertifikatutstedende myndigheten kan godta på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier i det 

aktuelle tilfellet, ved behov i samråd med flygeoperatører eller andre sakkyndige, 

–  «vurdering» konklusjonen om en persons medisinske skikkethet basert på en vurdering av personens sykehistorie 

og/eller flymedisinske undersøkelse i henhold til kravene i denne delen, og ytterligere undersøkelser etter behov, 

og/eller medisinske prøver som, men ikke begrenset til, EKG, blodtrykksmåling, blodprøver, røntgen, 

–  «fargesyngodkjent» en søkers evne til å kunne skjelne mellom de fargene som brukes i flynavigasjon og korrekt 

gjenkjenne de fargede lysene som brukes i luftfarten, 

–  «øyespesialist» en øyelege eller en spesialist innenfor optometri og som er utdannet til å gjenkjenne patologiske 

tilstander,  
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–  «undersøkelse» en inspeksjon, palpering, perkusjon, auskultasjon eller andre former for utredning, særlig med sikte 

på å diagnostisere sykdom, 

–  «utredning» en vurdering av en mistenkt patologisk tilstand hos en søker ved hjelp av undersøkelser og prøver med 

sikte på å bekrefte forekomst eller fravær av en medisinsk tilstand, 

–  «sertifikatutstedende myndighet» vedkommende myndighet i medlemsstaten som utstedte sertifikatet, eller som en 

person inngir søknad om utstedelse av sertifikat til, eller når en person ennå ikke har søkt om utstedelse av et 

sertifikat, vedkommende myndighet i samsvar med denne delen, 

–  «begrensning» et vilkår som er pålagt en legeattest, et sertifikat eller en legeerklæring for kabinbesetning, som skal 

overholdes ved utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet eller attesten for kabinbesetning, 

–  «brytningsfeil» avvik fra normalsyn målt i dioptrier i den mest ametropiske meridianen, målt med standardmetoder. 

MED.A.015 Fortrolig behandling av medisinske opplysninger 

Alle som deltar i medisinsk undersøkelse, vurdering og utstedelse av legeattester, skal sikre at medisinske opplysninger 

til enhver tid behandles fortrolig. 

MED.A.020 Nedsatt medisinsk skikkethet 

a)  Sertifikatinnehavere skal ikke på noe tidspunkt utøve de særskilte rettighetene i sitt sertifikat og tilknyttede 

rettigheter eller bevis dersom de: 

1)  er kjent med at deres medisinske skikkethet er nedsatt slik at de ikke er i stand til å utøve disse særskilte 

rettighetene på en sikker måte, 

2)  tar eller bruker et reseptpliktig eller reseptfritt legemiddel som det er sannsynlig at vil kunne påvirke evnen til 

sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det relevante sertifikatet, 

3)  får medisinsk, kirurgisk eller annen behandling som vil kunne påvirke flysikkerheten. 

b)  Dessuten skal sertifikatinnehavere uten unødig opphold søke flymedisinsk råd dersom de: 

1)  har gjennomgått et kirurgisk eller invasivt inngrep, 

2)  har begynt å ta et legemiddel regelmessig, 

3)  har vært utsatt for en alvorlig personskade som medfører at de er ute av stand til å fungere som medlem av en 

flygebesetning, 

4)  har hatt en alvorlig sykdom som medfører at de er ute av stand til å fungere som medlem av en flygebesetning, 

5)  er gravide, 

6)  har vært innlagt på sykehus eller medisinsk klinikk, 

7)  for første gang trenger synskorrigerende linser. 

c)  I slike tilfeller gjelder følgende: 

1)  Innehavere av en legeattest av klasse 1 eller 2 skal søke råd hos et flymedisinsk senter eller hos en flylege. Det 

flymedisinske senteret eller flylegen skal vurdere sertifikatinnehaverens medisinske skikkethet og avgjøre om 

vedkommende er skikket til igjen å utøve sine særskilte rettigheter. 

2)  Innehavere av en LAPL-legeattest skal søke råd hos et flymedisinsk senter eller en flylege, eller hos den 

allmennpraktiserende legen som undertegnet legeattesten. Det flymedisinske senteret, flylegen eller den 

allmennpraktiserende legen skal vurdere sertifikatinnehavernes medisinske skikkethet og avgjøre om 

vedkommende er skikket til igjen å utøve sine særskilte rettigheter.  
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d)  Kabinbesetningsmedlemmer skal ikke utføre oppgaver på et luftfartøy, og dersom det er relevant, ikke utøve de 

særskilte rettighetene i sin kabinbesetningsattest dersom de er kjent med at de har nedsatt medisinsk skikkethet i 

den grad at denne tilstanden kan gjøre dem ute av stand til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver og sitt 

sikkerhetsansvar. 

e)  Dessuten skal kabinbesetningsmedlemmer, dersom de har en medisinsk tilstand som angitt i bokstav b) nr. 1–5, 

uten unødig opphold søke råd hos en flylege, et flymedisinsk senter eller en arbeidsmedisiner, etter hva som er 

hensiktsmessig. Flylegen, det flymedisinske senteret eller arbeidsmedisineren skal vurdere 

kabinbesetningsmedlemmets medisinske skikkethet og avgjøre om vedkommende er skikket til igjen å utøve sine 

sikkerhetsoppgaver. 

MED.A.025 Forpliktelser for flymedisinsk senter, flylege, allmennpraktiserende lege og arbeidsmedisiner 

a)  Når flymedisinske sentre, flyleger, allmennpraktiserende leger og arbeidsmedisinere foretar medisinske 

undersøkelser og/eller vurderinger, skal de: 

1)  sikre at kommunikasjon med personen kan skje uten språkbarrierer, 

2)  gjøre personen oppmerksom på konsekvensene av å gi ufullstendige, unøyaktige eller uriktige opplysninger om 

sin sykehistorie. 

b)  Etter at et flymedisinsk senter, en flylege, en allmennpraktiserende lege og en arbeidsmedisiner har foretatt 

flymedisinske undersøkelser og/eller vurderinger, skal de: 

1)  meddele personen om vedkommende er skikket eller uskikket, eller henvise vedkommende til den 

sertifikatutstedende myndigheten, det flymedisinske senteret eller flylegen, etter hva som er relevant, 

2)  underrette personen om enhver begrensning som kan begrense flygeopplæring eller de særskilte rettighetene i 

sertifikatet eller kabinbesetningsattesten, etter hva som er relevant, 

3)  dersom personen er vurdert som uskikket, underrette vedkommende om vedkommendes klageadgang, og 

4)  når det gjelder de som søker om legeattest, umiddelbart sende en underskrevet eller elektronisk attestert rapport, 

som skal inneholde resultatet av vurderingen og en kopi av legeattesten til den sertifikatutstedende 

myndigheten. 

c)  Flymedisinske sentre, flyleger, allmennpraktiserende leger og arbeidsmedisinere skal føre et register over 

opplysninger om medisinske undersøkelser og vurderinger foretatt i samsvar med denne delen og resultatene av 

disse, i samsvar med nasjonal lovgivning. 

d)  Når det kreves i forbindelse med utstedelse av legeattest og/eller tilsynsvirksomheten, skal flymedisinske sentre, 

flyleger, allmennpraktiserende leger og arbeidsmedisinere på anmodning framlegge alle flymedisinske journaler og 

rapporter og alle andre relevante opplysninger for vedkommende myndighets medisinsk sakkyndige. 

AVSNITT 2 

Krav til legeattester 

MED.A.030 Legeattester 

a)  En flygerelev skal ikke fly solo med mindre vedkommende har slik legeattest som kreves for det relevante 

sertifikatet. 

b)  Søkere til og innehavere av et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL) skal minst inneha en LAPL-legeattest. 

c)  Søkere til og innehavere av et privatflygersertifikat (PPL), seilflygersertifikat (SPL) eller ballongflygersertifikat 

(BPL) skal minst inneha en legeattest av klasse 2. 

d)  Søkere til og innehavere av et SPL eller BPL som er involvert i kommersiell seilflyging eller ballongflyging, skal 

minst inneha en legeattest av klasse 2. 

e)  Dersom en nattflygingsrettighet tilføyes i et PPL eller LAPL, skal sertifikatinnehaveren være fargesyngodkjent. 

f)  Søkere til og innehavere av et sertifikat for kommersiell flyging (CPL), et flygersertifikat for besetninger med flere 

flygere (MPL) eller et trafikkflygersertifikat (ATPL) skal minst inneha en legeattest av klasse 1. 

g)  Dersom det tilføyes en instrumentrettighet i et PPL, skal sertifikatinnehaveren gjennomgå en rentoneaudiometrisk 

undersøkelse i samsvar med de intervallene og den standarden som kreves av innehavere av legeattest av klasse 1. 

h)  En sertifikatinnehaver skal ikke på noe tidspunkt inneha flere enn én legeattest utstedt i samsvar med denne delen.  
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MED.A.035 Søknad om legeattest 

a)  Søknader om legeattest skal inngis i et format som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

b)  De som søker om legeattest, skal framlegge følgende for det flymedisinske senteret, flylegen eller den 

allmennpraktiserende legen, etter hva som er relevant: 

1)  identitetsbevis, 

2)  en underskrevet erklæring: 

i) med medisinske opplysninger om sin sykehistorie, 

ii) hvorvidt de tidligere har gjennomgått en undersøkelse med sikte på legeattest, og i så fall, hos hvem og 

med hvilket resultat, 

iii) hvorvidt de noen gang er blitt vurdert som uskikket eller har fått sin legeattest midlertidig opphevet eller 

tilbakekalt. 

c)  I forbindelse med søknad om forlengelse eller fornyelse av legeattesten skal søkere framlegge legeattesten for det 

flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen før de relevante undersøkelsene finner sted. 

MED.A.040 Utstedelse, forlengelse og fornyelse av legeattester 

a)  En legeattest skal ikke utstedes, forlenges eller fornyes før de påkrevde medisinske undersøkelsene og/eller 

vurderingene er gjennomført og søkeren er vurdert som skikket. 

b)  Førstegangsutstedelse: 

1)  Legeattester av klasse 1 skal utstedes av et flymedisinsk senter. 

2)  Legeattester av klasse 2 skal utstedes av et flymedisinsk senter eller av en flylege. 

3)  LAPL-legeattester skal utstedes av et flymedisinsk senter, en flylege, eller dersom den nasjonale lovgivningen i 

medlemsstaten der sertifikatet utstedes tillater det, av en allmennpraktiserende lege. 

c)  Forlengelse og fornyelse: 

1)  Legeattester av klasse 1 og 2 skal forlenges eller fornyes av et flymedisinsk senter eller av en flylege. 

2)  LAPL-legeattester skal forlenges eller fornyes av et flymedisinsk senter, en flylege, eller dersom den nasjonale 

lovgivningen i medlemsstaten der sertifikatet utstedes tillater det, av en allmennpraktiserende lege. 

d)  Det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen skal bare utstede, forlenge eller fornye en 

legeattest dersom: 

1)  søkeren har framlagt for dem en fullstendig sykehistorie og, dersom det kreves av det flymedisinske senteret, 

flylegen eller den allmennpraktiserende legen, resultater fra medisinske undersøkelser og prøver foretatt av 

søkerens lege eller en medisinsk spesialist, og 

2)  det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen har foretatt en flymedisinsk 

undersøkelse på grunnlag av de medisinske undersøkelsene og prøvene som kreves for den relevante 

legeattesten, for å kontrollere at søkeren oppfyller alle relevante krav i denne delen. 

e)  Flylegen, det flymedisinske senteret eller, når det gjelder henvisning, den sertifikatutstedende myndigheten kan 

kreve at søkeren gjennomgår ytterligere medisinske undersøkelser og utredninger når dette er klinisk indikert, før 

de utsteder, forlenger eller fornyer en legeattest. 

f)  Den sertifikatutstedende myndigheten kan utstede eller eventuelt gjenutstede en legeattest, dersom: 

1)  et tilfelle henvises, 

2)  den har fastslått at det er nødvendig å korrigere opplysningene i legeattesten.  
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MED.A.045 Gyldighet, forlengelse og fornyelse av legeattester 

a) Gyldighet 

1)  En legeattest av klasse 1 skal være gyldig i et tidsrom på tolv måneder: 

2)  Gyldighetstiden for en legeattest av klasse 1 skal reduseres til seks måneder for sertifikatinnehavere som: 

i) driver med kommersiell lufttransport med én flyger der det medbringes passasjerer, og er fylt 40 år, 

ii) er fylt 60 år. 

3)  En legeattest av klasse 2 skal være gyldig i et tidsrom på: 

i) 60 måneder fram til sertifikatinnehaveren er fylt 40 år. En legeattest som er utstedt før 

sertifikatinnehaveren er fylt 40 år, er ikke lenger gyldig når sertifikatinnehaveren er fylt 42 år, 

ii) 24 måneder for sertifikatinnehavere i alderen 40–50 år. En legeattest som er utstedt før 

sertifikatinnehaveren er fylt 50 år, er ikke lenger gyldig når sertifikatinnehaveren er fylt 51 år, og 

iii) 12 måneder etter sertifikatinnehaveren er fylt 50 år. 

4)  En LAPL-legeattest skal være gyldig i et tidsrom på: 

i) 60 måneder fram til sertifikatinnehaveren er fylt 40 år. En legeattest som er utstedt før sertifikatinnehaveren 

er fylt 40 år, er ikke lenger gyldig når sertifikatinnehaveren er fylt 42 år, 

ii) 24 måneder etter sertifikatinnehaveren er fylt 40 år. 

5)  Gyldighetstiden for en legeattest, herunder eventuelle tilknyttede undersøkelser eller spesialutredninger, skal: 

i) bestemmes av søkerens alder på den datoen den medisinske undersøkelsen finner sted, og 

ii) når det gjelder førstegangsutstedelse og fornyelse, regnes fra den datoen den medisinske undersøkelsen fant 

sted, og når det gjelder forlengelse, fra utløpsdatoen for den forrige legeattesten. 

b) Forlengelse 

Undersøkelser og/eller vurderinger i forbindelse med forlengelse av en legeattest kan foretas inntil 45 dager før 

legeattesten utløper. 

c) Fornyelse 

1)  Dersom innehaveren av en legeattest ikke overholder bokstav b), skal det kreves en undersøkelse og/eller 

vurdering med sikte på fornyelse. 

2)  Når det gjelder legeattester av klasse 1 og 2: 

i) dersom legeattesten utløp for mer enn to år siden, skal det flymedisinske senteret eller flylegen bare foreta 

en undersøkelse med sikte på fornyelse etter vurdering av søkerens flymedisinske journal, 

ii) dersom legeattesten utløp for mer enn fem år siden, skal kravene til undersøkelse for førstegangsutstedelse 

gjelde, og vurderingen skal bygge på kravene til forlengelse. 

3)  Når det gjelder LAPL-legeattester, skal det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende 

legen vurdere søkerens pasientjournal og utføre den flymedisinske undersøkelsen og/eller vurderingen i 

samsvar med MED.B.095. 

MED.A.050 Henvisning 

a)  Dersom en som søker om en legeattest av klasse 1 eller 2, henvises til den sertifikatutstedende myndigheten i 

samsvar med MED.B.001, skal det flymedisinske senteret eller flylegen oversende den relevante medisinske 

dokumentasjonen til den sertifikatutstedende myndigheten.  
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b)  Dersom en som søker om en LAPL-legeattest, henvises til flylegen eller det flymedisinske senteret i samsvar med 

MED.B.001, skal den allmennpraktiserende legen oversende den relevante medisinske dokumentasjonen til det 

flymedisinske senteret eller til flylegen. 

KAPITTEL B 

KRAV TIL LEGEATTESTER FOR FLYGERE 

AVSNITT 1 

Generelt 

MED.B.001 Begrensninger for legeattester 

a) Begrensninger for legeattester av klasse 1 og 2 

1)  Dersom søkeren ikke fullt ut oppfyller kravene til en legeattest av den relevante klassen, men det ikke vurderes 

som sannsynlig at vedkommende vil sette flysikkerheten i fare, skal det flymedisinske senteret eller flylegen: 

i) når det gjelder søkere til en legeattest av klasse 1, henvise beslutningen om søkerens skikkethet til den 

sertifikatutstedende myndigheten som angitt i dette kapittelet, 

ii) i tilfeller der en henvisning til den sertifikatutstedende myndigheten ikke er angitt i dette kapittelet, vurdere 

om søkeren er i stand til å utføre sine plikter på en sikker måte, når vedkommende oppfyller én eller flere 

begrensninger påtegnet i legeattesten, og utstede legeattesten med den eller de nødvendige begrensningene, 

iii) når det gjelder søkere til en legeattest av klasse 2, vurdere om søkeren er i stand til å utføre sine plikter på 

en sikker måte, når vedkommende oppfyller én eller flere begrensninger påtegnet i legeattesten, og utstede 

legeattesten med den eller de nødvendige begrensningene i samråd med sertifikatutstedende myndighet, 

iv) Det flymedisinske senteret eller flylegen kan forlenge eller fornye en legeattest med den samme 

begrensningen uten at søkeren henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

b) Begrensninger for LAPL-legeattester 

1)  Dersom en allmennpraktiserende lege, etter behørig vurdering av søkerens pasientjournal konkluderer med at 

søkeren ikke fullt ut oppfyller kravene til medisinsk skikkethet, skal den allmennpraktiserende legen henvise 

søkeren til et flymedisinsk senter eller en flylege, bortsett fra dem som trenger en begrensning knyttet bare til 

bruken av korrigerende linser. 

2)  Dersom en som søker om en LAPL-legeattest er henvist, skal det flymedisinske senteret eller flylegen ta 

behørig hensyn til MED.B.095, vurdere om søkeren er i stand til å utføre sine plikter på en sikker måte, når 

vedkommende oppfyller én eller flere begrensninger påtegnet i legeattesten, og utstede legeattesten med den 

eller de nødvendige begrensningene. Det flymedisinske senteret eller flylegen skal alltid vurdere behovet for å 

begrense flygerens rett til å medbringe passasjerer (driftsbegrensning for passasjerer, OPL). 

3)  Den allmennpraktiserende legen kan forlenge eller fornye en LAPL-legeattest med den samme begrensningen 

uten at søkeren henvises til et flymedisinsk senter eller en flylege. 

c)  Ved vurdering av om en begrensning er nødvendig skal det tas særlig hensyn til: 

1)  om en bekreftet medisinsk konklusjon viser at selv om søkeren under særlige omstendigheter ikke oppfyller 

numeriske eller andre krav, vil utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet til det sertifikatet det søkes om, 

sannsynligvis ikke sette flysikkerheten i fare, 

2)  søkerens evne, ferdighet og erfaring som er relevant for den virksomheten som skal utføres. 

d) Koder for driftsbegrensninger 

1)  Driftsbegrensning for flere flygere (OML — bare klasse 1) 

i) Dersom innehaveren av et CPL, ATPL eller MPL ikke fullt ut oppfyller kravene til en legeattest av klasse 

1, og er henvist til den sertifikatutstedende myndigheten, skal det vurderes om legeattesten kan utstedes 

med en OML som er «gyldig bare som eller med kvalifisert styrmann». Denne vurderingen skal utføres av 

den sertifikatutstedende myndigheten.  
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ii) Innehaveren av en legeattest med en OML skal bare fly et luftfartøy på flyginger med flere flygere når den 

andre flygeren er fullt kvalifisert på den relevante luftfartøytypen, ikke er underlagt en OML, og ikke er 

fylt 60 år. 

iii) OML for legeattester av klasse 1 kan bare pålegges og fjernes av den sertifikatutstedende myndigheten. 

2)  Driftsmessig sikkerhetsbegrensning for flygere (OSL — særskilte rettigheter for klasse 2 og LAPL) 

i) Innehaveren av en legeattest med en OSL-begrensning skal bare fly et luftfartøy dersom det er en  

annen flyger om bord som er fullt kvalifisert til å fungere som fartøysjef i den relevante luftfartøyklassen 

eller -typen, luftfartøyet er utstyrt med dobbelt sett betjeningsinnretninger og den andre flygeren sitter ved 

betjeningsinnretningene. 

ii) OSL for legeattester av klasse 2 kan pålegges og fjernes av et flymedisinsk senter eller en flylege i samråd 

med den sertifikatutstedende myndigheten. 

3)  Driftsbegrensning for passasjerer (OPL — særskilte rettigheter for klasse 2 og LAPL) 

i) Innehaveren av en legeattest med en OPL-begrensning skal bare fly et luftfartøy som ikke har passasjerer 

om bord. 

ii) OPL for legeattester av klasse 2 kan pålegges av et flymedisinsk senter eller en flylege i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

iii) En OPL for en begrensning for LAPL-legeattest kan pålegges av et flymedisinsk senter eller en flylege. 

e)  Enhver annen begrensning kan pålegges innehaveren av en legeattest dersom det er nødvendig av hensyn til 

flysikkerheten. 

f)  Enhver begrensning som er pålagt innehaveren av en legeattest, skal være angitt i legeattesten. 

AVSNITT 2 

Medisinske krav til legeattester av klasse 1 og 2 

MED.B.005 Generelt 

a)  De som søker om legeattest, skal ikke ha noen eller noe: 

1)  medfødt eller ervervet sykelig tilstand, 

2)  aktiv, latent, akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemning, 

3)  sår, skade eller følgetilstander etter operasjon, 

4)  virkning eller bivirkning av reseptpliktige eller reseptfrie legemidler som tas terapeutisk, diagnostisk eller 

forebyggende, 

 som vil medføre en slik grad av nedsatt funksjonsevne at det er sannsynlig at det vil kunne påvirke sikker utøvelse 

av de særskilte rettighetene i det relevante sertifikatet, eller at det er sannsynlig at søkeren plutselig kan bli ute av 

stand til å utøve de særskilte rettighetene i sertifikatet på en sikker måte. 

b)  Dersom beslutningen om medisinsk skikkethet hos en som søker om legeattest av klasse 1, henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, kan denne myndigheten delegere en slik beslutning til et flymedisinsk senter, 

unntatt i tilfeller der en OML er nødvendig. 

c)  Dersom beslutningen om medisinsk skikkethet hos en som søker om legeattest av klasse 2, henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, kan denne myndigheten delegere en slik beslutning til et flymedisinsk senter eller 

en flylege, unntatt i tilfeller der en OSL eller OPL er nødvendig. 

MED.B.010 Hjerte- og karsystem 

a) Undersøkelse 

1)  Det skal lages et standard hvile-elektrokardiogram (EKG) med tolv avledninger og utarbeides en rapport ved 

klinisk indikasjon, og 

i) når det gjelder legeattest av klasse 1, ved undersøkelsen for førstegangsutstedelse av en legeattest, og 

deretter hvert femte år fram til fylte 30 år, hvert annet år fram til fylte 40 år, hvert år fram til fylte 50 år, og 

deretter ved alle undersøkelser med sikte på forlengelse eller fornyelse, 

ii) når det gjelder legeattest av klasse 2, ved den første undersøkelsen etter fylte 40 år, og deretter hvert annet 

år etter fylte 50 år.  
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2)  Utvidet kardiovaskulær vurdering skal kreves ved klinisk indikasjon. 

3)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal det foretas en utvidet kardiovaskulær vurdering ved den første 

undersøkelsen med sikte på forlengelse eller fornyelse etter fylte 65 år, og deretter hvert fjerde år. 

4)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal det kreves en beregning av serumlipider, herunder kolesterol, ved 

undersøkelsen i forbindelse med førstegangsutstedelsen av en legeattest, og ved den første undersøkelsen etter 

fylte 40 år. 

b) Hjerte- og karsystem – generelt 

1)  Søkere skal ikke lide av en hjerte- og karsykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av 

de særskilte rettighetene i det eller de relevante sertifikatene. 

2)  Søkere til legeattest av klasse 1 som har en av følgende tilstander, skal vurderes som uskikket: 

i) aneurisme i brystaorta eller suprarenal bukaorta, før eller etter kirurgi, 

ii) betydelig funksjonell anomali i en av hjerteklaffene, 

iii) hjerte- eller hjerte-/lungetransplantasjon. 

3)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har en sykehistorie eller diagnose som omfatter en av følgende 

tilstander, skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten: 

i) perifer arteriesykdom, før eller etter kirurgi, 

ii) aneurisme i bukaorta, før eller etter kirurgi, 

iii) funksjonelt minimal hjerteklaffeil, 

iv) etter hjerteklaffkirurgi, 

v) anomali i perikard, myokard eller endokard, 

vi) medfødt hjertelidelse, før eller etter korrigerende kirurgi, 

vii) tilbakevendende vasovagal synkope, 

viii) arterie- eller venetrombose, 

ix) lungeemboli, 

x) sykdom i hjerte- eller karsystem som krever systemisk antikoagulasjonsbehandling. 

4)  Søkere til en legeattest av klasse 2 som er diagnostisert med en av tilstandene angitt i nr. 2) og 3) ovenfor, skal 

vurderes av kardiolog før vurderingen skikket kan gis i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

c) Blodtrykk 

1)  Blodtrykket skal måles ved hver undersøkelse. 

2)  Søkerens blodtrykk skal ligge innenfor normalområdet. 

3)  Søkere til en legeattest av klasse 1: 

i) med symptomatisk hypotensjon eller 

ii) hvis blodtrykk ved gjentatte målinger er over 160 mmHg systolisk og/eller 95 mmHg diastolisk, med eller 

uten behandling, 

 skal vurderes som uskikket.  
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4)  Dersom blodtrykksbehandling med legemidler påbegynnes, skal legeattesten midlertidig oppheves til det er 

avklart at legemiddelet ikke gir vesentlige bivirkninger. 

d) Koronarsykdom 

1)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har: 

i) mistenkt iskemisk hjertesykdom, 

ii) asymptomatisk lavgradig koronarsykdom som ikke krever behandling mot angina, 

 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten og gjennomgå kardiologisk vurdering for å utelukke 

iskemisk hjertesykdom før vurderingen skikket kan gis. 

2)  Søkere til en legeattest av klasse 2 med en av tilstandene nevnt i nr. 1) skal gjennomgå kardiologvurdering før 

vurderingen skikket kan gis. 

3)  Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som uskikket: 

i) iskemisk hjertesykdom, 

ii) symptomatisk koronarsykdom, 

iii) symptomer på koronarsykdom som behandles med legemidler. 

4)  Søkere til førstegangsutstedelse av en legeattest av klasse 1 med en sykehistorie eller diagnose som omfatter en 

av følgende tilstander, skal vurderes som uskikket: 

i) iskemisk hjertesykdom, 

ii) hjerteinfarkt, 

iii) revaskularisering på grunn av koronarsykdom. 

5)  Søkere til en legeattest av klasse 2 som er symptomfrie etter hjerteinfarkt eller kirurgisk inngrep på grunn av 

koronarsykdom, skal gjennomgå en tilfredsstillende kardiologvurdering før vurderingen skikket kan gis i 

samråd med sertifikatutstedende myndighet. De som søker om forlengelse av en legeattest av klasse 1, skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

e) Rytme-/ledningsforstyrrelser 

1)  Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten dersom de har en 

betydelig hjertelednings- eller hjerterytmeforstyrrelse, herunder en av følgende tilstander: 

i) forstyrrelse av supraventrikulær rytme, herunder intermitterende eller permanent sinoatrial funksjonssvikt, 

atrieflimmer og/eller -flutter og asymptomatiske sinuspauser, 

ii) komplett venstresidig grenblokk, 

iii) atrioventrikulær blokk Mobitz type 2, 

iv) bred og/eller smal kompleks takykardi, 

v) ventrikulær preeksitasjon, 

vi) asymptomatisk QT-forlengelse, 

vii) Brugada-mønster på elektrokardiogram. 

2)  Søkere til en legeattest av klasse 2 med en av tilstandene nevnt i nr. 1) skal gjennomgå tilfredsstillende 

kardiologvurdering før vurderingen skikket kan gis i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten.  
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3)  Søkere som har en av følgende tilstander: 

i) ufullstendig grenblokk, 

ii) komplett høyresidig grenblokk, 

iii) stabil venstresidig aksedeviasjon, 

iv) asymptomatisk sinusbradykardi, 

v) asymptomatisk sinustakykardi, 

vi) asymptomatiske, isolerte, ensartede supraventrikulære eller ventrikulære ektopiske komplekser, 

vii) atrioventrikulær blokk grad 1, 

viii) atrioventrikulær blokk Mobitz type 1, 

 kan ved fravær av enhver annen form for anomali og etter tilfredsstillende kardiologvurdering vurderes som 

skikket. 

4)  Søkere som har en sykehistorie som omfatter: 

i) ablasjonsbehandling, 

ii) implantert pacemaker, 

skal gjennomgå tilfredsstillende kardiovaskulær vurdering før vurderingen skikket kan gis. Søkere til en 

legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. Søkere til en legeattest av klasse 2 

skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

5)  Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som uskikket: 

i) symptomatisk sinoatrial sykdom, 

ii) komplett atrioventrikulær blokk, 

iii) symptomatisk QT-forlengelse, 

iv) automatisk implanterbar defibrillator, 

v) ventrikulær pacemaker til behandling av takykardi. 

MED.B.015 Åndedrettsorganene 

a)  Søkere som har vesentlig svekket lungefunksjon, skal vurderes som uskikket: Vurderingen skikket kan gis dersom 

lungefunksjonen er restituert og er tilfredsstillende. 

b)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal søkere gjennomgå lungefunksjonsundersøkelse ved 

førstegangsundersøkelse og ved klinisk indikasjon. 

c)  Når det gjelder en legeattest av klasse 2, skal søkere gjennomgå lungefunksjonsundersøkelse ved klinisk indikasjon. 

d)  Søkere som har en sykehistorie eller diagnose som omfatter: 

1)  astma som krever behandling med legemidler, 

2)  aktiv inflammatorisk sykdom i åndedrettsorganene, 

3)  aktiv sarkoidose, 

4)  pneumothorax, 

5)  søvnapnésyndrom,  
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6)  omfattende thoraxkirurgi, 

7)  pneumonektomi, 

 skal gjennomgå tilfredsstillende vurdering av lungekapasitet før vurderingen skikket kan gis. Søkere som er 

diagnostisert med en av tilstandene angitt i nr. 3) og 5), skal gjennomgå en tilfredsstillende kardiologvurdering før 

vurderingen skikket kan gis. 

e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av tilstandene angitt i bokstav d) ovenfor, skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  søkere til en legeattest av klasse 2 som har en av tilstandene angitt i bokstav d) ovenfor, skal vurderes i samråd 

med den sertifikatutstedende myndigheten. 

f)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har gjennomgått en total pneumonektomi, skal vurderes som uskikket. 

MED.B.020 Fordøyelsesorganene 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell sykdom i mage- eller tarmkanal eller tilknyttede 

organer som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller 

de relevante sertifikatene. 

b)  Søkere med følgetilstander etter sykdom eller kirurgisk inngrep i noen del av fordøyelseskanalen eller tilknyttede 

organer som vil kunne føre til arbeidsudyktighet under flyging, særlig obstruksjon på grunn av striktur eller 

kompresjon, skal vurderes som uskikket. 

c)  Søkere skal ikke ha brokk som kan gi symptomer som kan medføre arbeidsudyktighet. 

d)  Søkere med forstyrrelser i mage- eller tarmkanal, herunder: 

1)  tilbakevendende dyspeptiske problemer som krever behandling med legemidler, 

2)  pankreatitt, 

3)  symptomatisk gallestein, 

4)  en diagnose eller sykehistorie som omfatter kronisk inflammatorisk tarmsykdom, 

5)  etter kirurgisk inngrep i fordøyelseskanalen eller tilknyttede organer, herunder inngrep som omfatter total eller 

delvis fjerning eller forflytning av noen av disse organene, 

 skal vurderes som uskikket. Vurderingen skikket kan gis etter vellykket behandling eller full restitusjon etter 

kirurgi og forutsatt tilfredsstillende gastroenterologisk vurdering. 

e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som er diagnostisert med en av tilstandene angitt i nr. 2), 4) og 5), skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har pankreatitt, skal vurderes i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.025 Stoffskiftesystem og endokrint system 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell stoffskifte- eller ernæringssykdom eller endokrin 

sykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller 

de relevante sertifikatene. 

b)  Søkere med stoffskiftemessig, ernæringsmessig eller endokrin funksjonssvikt kan vurderes som skikket dersom det 

kan godtgjøres at tilstanden er stabil og den flymedisinske vurderingen er tilfredsstillende. 

c) Diabetes 

1)  Søkere med insulinkrevende diabetes skal vurderes som uskikket. 

2)  Søkere med diabetes som ikke er insulinkrevende, skal vurderes som uskikket med mindre det kan godtgjøres 

og blodsukkerkontroll er oppnådd.  
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d)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som trenger andre legemidler enn insulin for å oppnå blodsukkerkontroll, 

skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som trenger andre legemidler enn insulin for å oppnå 

blodsukkerkontroll, skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten, 

MED.B.030 Hematologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen hematologisk sykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de 

særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal hemoglobin måles ved hver undersøkelse med sikte på utstedelse av 

legeattest. 

c)  Søkere med en hematologisk tilstand som: 

1)  koagulasjonsforstyrrelser, blødninger eller tromboser, 

2)  kronisk leukemi, 

 kan vurderes som skikket forutsatt tilfredsstillende flymedisinsk vurdering. 

d)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av tilstandene angitt i bokstav c) ovenfor, skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har en av tilstandene angitt i bokstav c) ovenfor, skal 

vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

e)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av de hematologiske tilstandene som er angitt nedenfor, skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten: 

1)  unormal hemoglobin, herunder, men ikke begrenset til anemi, polycytemi eller hemoglobinopati, 

2)  vesentlig forstørrede lymfeknuter, 

3)  forstørret milt. 

MED.B.035 Urogenitalsystem 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell sykdom i nyre- eller urogenitalsystemet eller 

tilknyttede organer som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til 

det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Urinanalyse skal inngå i alle flymedisinske undersøkelser. Urinen skal ikke inneholde unormale elementer som 

anses å være av patologisk betydning. 

c)  Søkere med følgetilstander etter sykdom eller kirurgisk inngrep på nyrer eller urinveier som vil kunne føre til 

arbeidsudyktighet, særlig obstruksjon på grunn av striktur eller kompresjon, skal vurderes som uskikket. 

d)  Søkere med urogenitale forstyrrelser som: 

1)  nyresykdom, 

2)  en eller flere urinveissteiner, eller en sykehistorie med nyrekolikk, 

 kan vurderes som skikket forutsatt at vurderingen av nyrer/urinveier er tilfredsstillende. 

e)  Søkere som har gjennomgått et større kirurgisk inngrep på urinveiene som omfatter total eller delvis fjerning eller 

forflytning av urinveisorganer, skal vurderes som uskikket og skal etter full restitusjon vurderes på nytt før 

vurderingen skikket kan gis. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende 

myndigheten for ny vurdering.  
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MED.B.040 Infeksjonssykdom 

a)  Søkere skal ikke ha en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter noen infeksjonssykdom som det er 

sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det relevante sertifikatet. 

b)  Søkere som er HIV-positive, kan vurderes som skikket forutsatt at den flymedisinske vurderingen er 

tilfredsstillende. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.045 Obstetrikk og gynekologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell obstetrisk eller gynekologisk sykdom som det er 

sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante 

sertifikatene. 

b)  Søkere som har gjennomgått et større gynekologisk inngrep, skal vurderes som uskikket til de er fullt restituert. 

c) Graviditet 

1)  Ved graviditet skal det flymedisinske senteret eller flylegen, dersom sertifikatinnehaveren er skikket til å utøve 

sine særskilte rettigheter, begrense legeattestens gyldighetstid til utgangen av 26. svangerskapsuke. Deretter 

skal attesten midlertidig oppheves. Den midlertidige opphevingen skal fjernes når vedkommende er fullt 

restituert etter avsluttet svangerskap. 

2)  Innehavere av legeattester av klasse 1 skal bare utøve de særskilte rettighetene i deres sertifikater fram til 

utgangen av 26. svangerskapsuke med en OML. Uten hensyn til MED. B.001 kan OML i dette tilfellet pålegges 

og fjernes av det flymedisinske senteret eller flylegen. 

MED.B.050 Muskel-skjelettsystem 

a)  Søkere skal ikke ha noen medfødt eller ervervet anomali i knokler, ledd, muskler eller sener som det er sannsynlig 

at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  En søker skal ha tilstrekkelig sittehøyde, arm- og benlengde og muskelstyrke til å kunne utøve de særskilte 

rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene på en sikker måte. 

c)  En søker skal ha tilfredsstillende funksjon i muskel-skjelettsystemet til å kunne utøve de særskilte rettighetene 

knyttet til det eller de relevante sertifikatene på en sikker måte. Søkernes skikkethet skal vurderes i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.055 Psykiatri 

a)  Søkere skal ikke ha en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter noen akutt eller kronisk, medfødt eller 

ervervet psykiatrisk sykdom eller funksjonshemning, tilstand eller forstyrrelse som det er sannsynlig at vil kunne 

påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Søkere med en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse som skyldes alkohol eller annen bruk eller misbruk av 

psykotrofe stoffer, skal vurderes som uskikket inntil vedkommende er restituert og avholdende fra rusmiddelbruk, 

og forutsatt tilfredsstillende psykiatrisk vurdering etter vellykket behandling. Søkere til en legeattest av klasse 1 

skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. Skikketheten til søkere til legeattester av klasse 2 skal 

vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

c)  Søkere med en psykiatrisk tilstand som: 

1)  stemningslidelse, 

2)  nevrotisk lidelse, 

3)  personlighetsforstyrrelse, 

4)  psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse, 

 skal gjennomgå tilfredsstillende psykiatrisk vurdering før vurderingen skikket kan gis. 

d)  Søkere skal vurderes som uskikket etter enkeltstående eller gjentatte tilfeller av selvskading. Søkere skal 

gjennomgå tilfredsstillende psykiatrisk vurdering før vurderingen skikket kan gis.  
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e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av tilstandene angitt i bokstav b), c) eller d) ovenfor, skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har en av tilstandene angitt i bokstav b), c) eller d) 

ovenfor, skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

f)  Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter schizofreni, schizotyp lidelse eller 

vrangforestillingslidelse, skal vurderes som uskikket. 

MED.B.060 Psykologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen kjente psykologiske mangler som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av 

de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  En psykologisk vurdering kan kreves som del av eller i tillegg til en psykiatrisk eller nevrologisk 

spesialistundersøkelse. 

MED.B.065 Nevrologi 

a)  Søkere skal ikke ha en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter noen nevrologisk sykdom som det er 

sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante 

sertifikatene. 

b)  Søkere som har en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter: 

1)  epilepsi, 

2)  gjentatte episoder med bevissthetsforstyrrelse av ukjent årsak, 

 skal vurderes som uskikket. 

c)  Søkere som har en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter: 

1)  epilepsi uten anfall etter fem års alder, 

2)  epilepsi uten anfall og uten behandling i mer enn ti år, 

3)  epileptiform EEG-patologi og fokale langsomme bølger, 

4)  progredierende eller ikke-progredierende sykdom i nervesystemet, 

5)  en enkelt episode med bevissthetsforstyrrelse med ukjent årsak, 

6)  bevissthetstap etter hodeskade, 

7)  penetrerende hjerneskade, 

8)  ryggmargsskade eller skade på perifer nerve, 

 skal vurderes ytterligere før vurderingen skikket kan gis. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten. Skikketheten til søkere til legeattester av klasse 2 skal vurderes i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.070 Synssystemet 

a)  Søkere skal ikke ha unormal funksjon i øyne eller tilknyttede organer eller noen aktiv patologisk tilstand, medfødt 

eller ervervet, akutt eller kronisk, eller følgetilstand etter øyekirurgi eller øyeskade som det er sannsynlig at vil 

kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene.  
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b) Undersøkelse 

1)  Når det gjelder legeattest av klasse 1: 

i) en utvidet øyeundersøkelse skal inngå i den første undersøkelsen og gjentas periodisk avhengig av 

refraksjon og øyefunksjon, og 

ii) en rutinemessig øyeundersøkelse skal inngå i alle undersøkelser i forbindelse med forlengelse eller 

fornyelse. 

2)  Når det gjelder legeattest av klasse 2: 

i) en rutinemessig øyeundersøkelse skal inngå i den første undersøkelsen og alle undersøkelser i forbindelse 

med forlengelse eller fornyelse, og 

ii) en utvidet øyeundersøkelse skal utføres når dette er klinisk indisert. 

c)  Avstandssyn med eller uten korreksjon skal være: 

1)  når det gjelder legeattester av klasse 1, 6/9 (0,7) eller bedre på hvert øye for seg, og synsstyrken med begge 

øyne skal være 6/6 (1,0) eller bedre, 

2)  når det gjelder legeattester av klasse 2, 6/12 (0,5) eller bedre på hvert øye for seg, og synsstyrken med begge 

øyne skal være 6/9 (0,7) eller bedre. En søker med dårligere syn på ett øye kan vurderes som skikket i samråd 

med den sertifikatutstedende myndigheten, forutsatt at den oftamologiske vurderingen er tilfredsstillende, 

3)  søkere til førstegangsutstedelse av en legeattest av klasse 1 som har nedsatt syn på ett øye, skal vurderes som 

uskikket: Ved forlengelse skal søkere med ervervet nedsatt syn på ett øye henvises til den sertifikatutstedende 

myndigheten, og kan vurderes som skikket dersom det er usannsynlig at dette vil påvirke sikker utøvelse av de 

særskilte rettighetene knyttet til søkerens sertifikat. 

d)  En søker skal være i stand til å lese en N5-synstavle (eller tilsvarende) på 30–50 cm avstand, og en N14-synstavle 

(eller tilsvarende) på 100 cm avstand, med korreksjon dersom det er nødvendig. 

e)  Søkere til en legeattest av klasse 1 skal ha normale synsfelt og normal binokulær funksjon. 

f)  Søkere som har gjennomgått øyekirurgi, kan vurderes som skikket forutsatt at den oftalmologiske vurderingen er 

tilfredsstillende. 

g)  Søkere med klinisk diagnose keratokonus kan vurderes som skikket forutsatt at den oftalmologiske undersøkelsen 

er tilfredsstillende. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

h)  Søkere med: 

1)  astigmatisme, 

2)  anisometropi, 

 kan vurderes som skikket forutsatt at den oftalmologiske vurderingen er tilfredsstillende. 

i)  Søkere med dobbeltsyn skal vurderes som uskikket. 

j)  Briller og kontaktlinser. Dersom tilfredsstillende synsfunksjon kan oppnås bare med korreksjon: 

1) i)  når det gjelder avstandssyn, skal briller eller kontaktlinser brukes ved utøvelse av de særskilte rettighetene 

knyttet til det eller de relevante sertifikatene, 

ii)  når det gjelder nærsyn, skal et par lesebriller finnes tilgjengelig ved utøvelse av de særskilte rettighetene 

knyttet til sertifikatet, 

2)  et ekstra par tilnærmet identiske korrigerende briller skal finnes lett tilgjengelig ved utøvelse av de særskilte 

rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene, 

3)  korreksjonen skal gi optimal synsfunksjon, tåles godt og være egnet til lufttjeneste, 

4)  dersom kontaktlinser brukes, skal disse være til avstandssyn, være monofokale, ufargede og tåles godt, 

5)  søkere med høy refraksjonsfeil skal bruke kontaktlinser eller briller med høyindeksglass,  
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6)  det skal anvendes bare ett par briller for å oppfylle synskravene, 

7)  ortokeratologiske linser skal ikke brukes. 

MED.B.075 Fargesyn 

a)  Søkere skal godtgjøre at de uten vanskeligheter klarer å oppfatte de fargene som er nødvendige for å kunne utføre 

sine plikter på en sikker måte. 

b) Undersøkelse 

1)  Søkere skal bestå Ishiharas fargeprøve ved førstegangsutstedelse av legeattest. 

2)  For søkere som ikke består Ishiharas fargeprøve, skal fargesynet undersøkes nærmere for å fastslå om de er 

fargesyngodkjent. 

c)  Når det gjelder legeattester av klasse 1, skal søkere ha normalt fargesyn eller være fargesyngodkjent. Søkere som 

ikke består den utvidede fargesynsprøven, skal vurderes som uskikket: Søkere til en legeattest av klasse 1 skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

d)  Når det gjelder legeattester av klasse 2, skal de særskilte rettighetene begrenses til flyging om dagen dersom 

søkeren ikke har tilfredsstillende fargesyn. 

MED.B.080 Øre-nese-hals 

a)  Søkere skal ikke ha unormal funksjon i ører, nese, bihuler eller hals, herunder munnhule, tenner og strupehode, 

eller noen aktiv patologisk tilstand, medfødt eller ervervet, akutt eller kronisk, eller følgetilstand etter kirurgi eller 

skade som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de 

relevante sertifikatene. 

b)  Hørselen skal være tilfredsstillende for sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante 

sertifikatene. 

c) Undersøkelse 

1)  Hørselen skal prøves ved alle undersøkelser. 

i) Når det gjelder legeattester av klasse 1 og 2, skal, dersom en instrumentrettighet skal knyttes til sertifikatet, 

hørselen undersøkes med rentoneaudiogram ved den første undersøkelsen, og senere ved undersøkelser i 

forbindelse med forlengelse eller fornyelse, hvert femte år inntil fylte 40 år, og deretter hvert annet år. 

ii) Førstegangssøkere skal ved den rentoneaudiometriske undersøkelsen ikke ha et hørselstap på mer enn 35 

dB på noen av frekvensene 500, 1000 eller 2000 Hz, eller mer enn 50 dB ved 3000 Hz på hvert øre. Søkere 

som ved forlengelse eller fornyelse har et større hørselstap, skal demonstrere tilfredsstillende 

hørselsfunksjon. 

iii) Søkere med hypoakusis skal demonstrere tilfredsstillende hørselsfunksjon. 

2)  En utvidet øre-nese-hals-undersøkelse skal foretas ved førstegangsutstedelse av legeattest av klasse 1, og 

deretter periodisk når dette er klinisk indisert. 

d)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har: 

1)  en aktiv patologisk prosess, akutt eller kronisk, i det indre øret eller mellomøret, 

2)  utilhelet perforasjon eller funksjonssvikt i en eller begge trommehinnene, 

3)  forstyrrelse av vestibulærfunksjonen, 

4)  vesentlig redusert nesepassasje, 

5)  funksjonssvikt i bihuler, 

6)  vesentlig misdannelse eller vesentlig, akutt eller kronisk infeksjon i munnhule eller øvre luftveier, 

7)  vesentlig forstyrrelse av tale eller stemme, 

 skal gjennomgå ytterligere medisinske undersøkelser og vurdering for å fastslå at tilstanden ikke påvirker sikker 

utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til søkerens sertifikat.  
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e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en forstyrrelse av vestibulærfunksjonen, skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har en forstyrrelse av vestibularfunksjonen, skal 

vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.085 Dermatologi 

Søkere skal ikke ha noen påvist hudsykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte 

rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

MED.B.090 Onkologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen påvist primær eller sekundær ondartet sykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke 

sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Etter behandling for ondartet sykdom skal søkere gjennomgå tilfredsstillende onkologisk vurdering før vurderingen 

skikket kan gis. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

Skikketheten til søkere til legeattester av klasse 2 skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

c)  Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter ondartet hjernesvulst, skal vurderes som uskikket. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til LAPL-legeattester 

MED.B.095 Medisinsk undersøkelse og/eller vurdering av søkere til LAPL-legeattest 

a)  En som søker om en LAPL-legeattest, skal vurderes på grunnlag av beste flymedisinske praksis. 

b)  Det skal legges særlig vekt på søkerens fullstendige sykehistorie. 

c)  Den første vurderingen, alle etterfølgende revurderinger etter fylte 50 år og vurderinger i tilfeller der søkerens 

pasientjournal ikke er tilgjengelig for legen, skal minst omfatte følgende: 

1)  klinisk undersøkelse, 

2)  blodtrykk, 

3)  urinprøve, 

4)  syn, 

5)  hørsel. 

d)  Etter den første vurderingen skal etterfølgende revurderinger fram til fylte 50 år omfatte: 

1)  en vurdering av LAPL-innehaverens pasientjournal, og 

2)  de punktene under bokstav c) som anses som nødvendige av det flymedisinske senteret, flylegen eller den 

allmennpraktiserende legen, i samsvar med beste flymedisinske praksis. 

KAPITTEL C 

KRAV TIL MEDISINSK SKIKKETHET FOR KABINBESETNING 

AVSNITT 1 

Generelle krav 

MED.C.001 Generelt 

Kabinbesetningsmedlemmer skal oppfylle gjeldende krav i denne delen for å kunne ivareta de oppgavene og det 

ansvaret på et luftfartøy som de er pålagt i henhold til flysikkerhetsreglene.  
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MED.C.005 Flymedisinske vurderinger 

a)  Kabinbesetningsmedlemmer skal gjennomgå flymedisinske vurderinger for å kontrollere at de ikke har noen fysisk 

eller psykisk sykdom som kan gjøre dem arbeidsudyktige eller ute av stand til å ivareta de sikkerhetsoppgavene og 

det sikkerhetsansvaret de er pålagt. 

b)  Hvert kabinbesetningsmedlem skal gjennomgå en flymedisinsk vurdering før vedkommende første gang blir pålagt 

å tjenestegjøre på et luftfartøy, og deretter med intervaller på høyst 60 måneder. 

c)  Flymedisinske vurderinger skal utføres av en flylege, et flymedisinsk senter eller en arbeidsmedisiner dersom 

kravene i MED.D.040 er oppfylt. 

AVSNITT 2 

Krav til flymedisinsk vurdering av kabinbesetning 

MED.C.020 Generelt 

Kabinbesetningsmedlemmer skal ikke ha noen: 

a)  medfødt eller ervervet sykelig tilstand, 

b)  aktiv, latent, akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemning, 

c)  sår, skade eller følgetilstander etter operasjon, og 

d)  virkning eller bivirkning av reseptpliktige eller reseptfrie legemidler som tas terapeutisk, diagnostisk eller 

forebyggende, som vil kunne medføre en slik grad av nedsatt funksjonsevne at vedkommende kan bli 

arbeidsudyktig eller ute av stand til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver og sitt sikkerhetsansvar. 

MED.C.025 Innholdet i flymedisinske vurderinger 

a)  Den første flymedisinske vurderingen skal minst omfatte: 

1)  en vurdering av kabinbesetningsmedlemmets sykehistorie og 

2)  en klinisk undersøkelse av følgende: 

i) hjerte- og karsystem, 

ii) åndedrettsorganene, 

iii) muskel-skjelettsystem, 

iv) øre-nese-hals, 

v) synssystem og 

vi) fargesyn. 

b)  Hver påfølgende flymedisinske vurdering skal omfatte: 

1)  en vurdering av kabinbesetningsmedlemmets sykehistorie og 

2)  en klinisk undersøkelse dersom det anses som nødvendig ut fra beste flymedisinske praksis. 

c)  Når det gjelder a) og b), i tilfelle tvil eller ved klinisk indikasjon, skal den flymedisinske vurderingen av et 

kabinbesetningsmedlem også omfatte slike ytterligere medisinske undersøkelser, prøver eller utredninger som 

flylegen, det flymedisinske senteret eller arbeidsmedisineren anser som nødvendige. 

AVSNITT 3 

Ytterligere krav til søkere til eller innehavere av en kabinbesetningsattest 

MED.C.030 Legeerklæring for kabinbesetning 

a)  Etter at den flymedisinske vurderingen er avsluttet, skal søkere til eller innehavere av en kabinbesetningsattest: 

1)  få utlevert en legeerklæring for kabinbesetning fra flylegen, det flymedisinske senteret eller  

arbeidsmedisineren, og  
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2)  gi tilsvarende opplysninger eller en kopi av sin legeerklæring for kabinbesetning til den eller de operatørene 

som benytter deres tjenester. 

b) Legeerklæring for kabinbesetning 

En legeerklæring for kabinbesetning skal inneholde opplysninger om datoen for den flymedisinske vurderingen, om 

hvorvidt kabinbesetningsmedlemmet er vurdert som skikket eller uskikket, om datoen for neste påkrevde flymedisinske 

vurdering, samt eventuelle begrensninger. Alle andre opplysninger skal være omfattet av reglene om fortrolig 

behandling av medisinske opplysninger i samsvar med MED.A.015. 

MED.C.035 Begrensninger 

a)  Dersom innehavere av en kabinbesetningsattest ikke fullt ut oppfyller de medisinske kravene angitt i avsnitt 2, skal 

flylegen, det flymedisinske senteret eller arbeidsmedisineren vurdere hvorvidt de kan være i stand til å utføre sine 

oppgaver som kabinbesetning på en sikker måte dersom de har en eller flere begrensninger. 

b)  Eventuelle begrensninger på utøvelsen av de særskilte rettighetene gitt ved en kabinbesetningsattest skal være 

angitt i legeerklæringen for kabinbesetning og skal bare fjernes av en flylege, et flymedisinsk senter eller en 

arbeidsmedisiner i samråd med en flylege. 

KAPITTEL D 

FLYLEGER, ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER OG ARBEIDSMEDISINERE 

AVSNITT 1 

Flyleger 

MED.D.001 Særskilte rettigheter 

a)  De særskilte rettighetene til en flylege er å utstede, forlenge og fornye legeattester av klasse 2 og LAPL-

legeattester, og å utføre relevante medisinske undersøkelser og vurderinger. 

b)  Innehavere av et sertifikat som flylege (AME-sertifikat) kan søke om utvidelse av sine særskilte rettigheter til å 

omfatte medisinske undersøkelser for forlengelse og fornyelse av legeattester av klasse 1, dersom de oppfyller 

kravene i MED.D.015. 

c)  Omfanget av flylegens særskilte rettigheter og eventuelle vilkår for disse skal angis i sertifikatet. 

d)  Innehavere av et AME-sertifikat skal ikke utføre flymedisinske undersøkelser og vurderinger i andre medlemsstater 

enn den medlemsstaten som utstedte deres sertifikat som flylege, med mindre de har: 

1)  fått godkjenning fra vertsmedlemsstaten til å praktisere som legespesialist, 

2)  underrettet vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten om at de har til hensikt å utføre flymedisinske 

undersøkelser og vurderinger og utstede legeattester innenfor rammen av deres særskilte rettigheter  

som flylege, og 

3)  mottatt en orientering fra vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten. 

MED.D.005 Søknad 

a)  Søknader om et AME-sertifikat skal inngis i et format og på den måten som er fastsatt av vedkommende 

myndighet. 

b)  Søkere til et AME-sertifikat skal framlegge for vedkommende myndighet: 

1)  personopplysninger og kontoradresse, 

2)  dokumentasjon som godtgjør at de oppfyller kravene fastsatt i MED.D.010, herunder bevis på fullført kurs i 

flymedisin som står i forhold til de særskilte rettighetene de søker om, 

3)  en skriftlig erklæring om at flylegen vil utstede legeattester på grunnlag av kravene i denne delen. 

c)  Dersom flyleger utfører flymedisinske undersøkelser på mer enn ett sted, skal de gi vedkommende myndighet 

relevante opplysninger om alle steder de har praksis.  
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MED.D.010 Krav til utstedelse av et AME-sertifikat 

Søkere til et AME-sertifikat med særskilte rettigheter for førstegangsutstedelse, forlengelse og fornyelse av legeattester 

av klasse 2, skal: 

a)  være fullt kvalifisert og autorisert til å praktisere medisin og inneha et bevis på fullført spesialistutdanning, 

b)  ha gjennomgått grunnkurset i flymedisin, 

c)  godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de: 

1)  har tilfredsstillende fasiliteter, prosedyrer, dokumentasjon og fungerende utstyr som er egnet for flymedisinske 

undersøkelser, og 

2)  har nødvendige prosedyrer og vilkår for å sikre fortrolig behandling av medisinske opplysninger. 

MED.D.015 Krav til utvidelse av særskilte rettigheter 

Søkere til et AME-sertifikat med utvidelse av særskilte rettigheter til å omfatte forlengelse og fornyelse av legeattester 

av klasse 1 skal inneha et gyldig AME-sertifikat og ha: 

a)  utført minst 30 undersøkelser i forbindelse med utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattester av klasse 2 i 

løpet av de siste fem årene før søknaden, 

b)  gjennomgått et videregående kurs i flymedisin, og 

c)  gjennomgått praktisk opplæring ved et flymedisinsk senter eller under tilsyn av den sertifikatutstedende 

myndigheten. 

MED.D.020 Opplæringskurs i flymedisin 

a)  Opplæringskursene i flymedisin skal være godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

organisasjonen som holder dem, har sitt hovedforetak. Den organisasjonen som holder kurset, skal godtgjøre at 

kursplanen er tilfredsstillende, og at de som har ansvar for opplæringen, har tilstrekkelig kunnskap og erfaring. 

b)  Bortsett fra når det gjelder oppfriskingsopplæring, skal kursene avsluttes med en skriftlig eksamen i de fagene som 

inngår i kurset. 

c)  Den organisasjonen som holder kurset, skal utstede et kursbevis til kandidatene når de har bestått eksamen. 

MED.D.025 Endringer i AME-sertifikatet 

a)  Flylegene skal underrette vedkommende myndighet om følgende endringer som kan berøre deres sertifikat: 

1)  flylegen er gjenstand for disiplinærsak eller etterforskning av medisinsk tilsynsmyndighet, 

2)  vilkårene for innvilgelse av sertifikatet er endret, herunder innholdet i de erklæringene som skal sendes inn 

sammen med søknaden, 

3)  kravene til utstedelse oppfylles ikke lenger, 

4)  flylegen flytter sin praksis eller endrer postadresse. 

b)  Ved manglende underretning til vedkommende myndighet skal de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet, 

midlertidig oppheves eller tilbakekalles, etter beslutning fra vedkommende myndighet som midlertidig opphever 

eller tilbakekaller sertifikatet. 

MED.D.030 Gyldighetstid for AME-sertifikat 

Et AME-sertifikat skal utstedes for et tidsrom på høyst tre år. Det skal forlenges dersom innehaveren: 

a)  fortsatt oppfyller de generelle vilkårene som kreves for å utøve legeyrket og opprettholder registreringen som 

praktiserende lege i samsvar med nasjonal lovgivning, 

b)  har gjennomgått oppfriskingsopplæring i flymedisin i løpet av de siste tre årene, 
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c)  har utført minst ti flymedisinske undersøkelser hvert år, 

d)  fortsatt overholder vilkårene for sertifikatet, og 

e)  utøver sine særskilte rettigheter i samsvar med denne delen. 

AVSNITT 2 

Allmennpraktiserende leger 

MED.D.035 Krav til allmennpraktiserende leger 

a)  Allmennpraktiserende leger skal fungere som flyleger i forbindelse med utstedelse av LAPL-legeattester bare: 

1)  dersom de utøver sin virksomhet i en medlemsstat der allmennpraktiserende leger har tilfredsstillende tilgang til 

fullstendige pasientjournaler for søkerne, og 

2)  i samsvar med eventuelle tilleggskrav fastsatt i nasjonal lovgivning. 

b)  For å kunne utstede LAPL-legeattester skal allmennpraktiserende leger være fullt kvalifisert og autorisert til å 

praktisere medisin i samsvar med nasjonal lovgivning. 

c)  Allmennpraktiserende leger som fungerer som flyleger, skal melde sin virksomhet til vedkommende myndighet. 

AVSNITT 3 

Arbeidsmedisinere 

MED.D.040 Krav til arbeidsmedisinere 

Arbeidsmedisinere skal bare utføre flymedisinske vurderinger av kabinbesetning dersom: 

a)  vedkommende myndighet har forvisset seg om at den aktuelle nasjonale arbeidsmedisinske ordningen kan sikre 

overholdelse av de relevante kravene i denne delen, 

b)  de har autorisasjon til å praktisere medisin og har en kvalifikasjon i arbeidsmedisin i samsvar med nasjonal 

lovgivning, og 

c)  har kunnskap i flymedisin som er relevant for det miljøet kabinbesetningen arbeider i. 

 ____________  


