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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 70/2014 

av 27. januar 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HARunder 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)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) 

fastsettes nærmere regler for visse flygersertifikater og 

for konvertering av nasjonale sertifikater og bevis samt 

vilkår for godkjenning av sertifikater fra tredjeland. 

Forordning (EU) nr. 1178/2011 inneholder dessuten 

bestemmelser om sertifisering av godkjente utdannings-

organisasjoner og av operatører av opplærings-

innretninger for flysimulering som benyttes til 

opplæring, prøving og kontroll av flygere. 

2)  Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 216/2008, som 

omhandler luftdyktighet, ble utvidet til å omfatte 

elementene vedrørende vurdering av driftsmessig 

egnethet i gjennomføringsbestemmelsene for type-

sertifisering. 

3)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») anså at det 

var nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU)  

nr. 748/2012(3) for at det skal kunne godkjenne 

opplysninger om driftsmessig egnethet som ledd i 

typesertifiseringsprosessen. 

4)  Opplysningene om driftsmessig egnethet bør omfatte de 

obligatoriske opplæringselementene for typerettighets-

opplæring av flygebesetninger. Disse elementene bør 

danne grunnlaget for utarbeiding av typeopp-

læringskurs. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014, s. 25, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

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

nr. 43 av 30.7.2015, s. 46. 

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

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

(3) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 

5)  I kravene knyttet til opprettelse av typerettighetskurs for 

flygebesetninger vises det til opplysninger om drifts-

messig egnethet, men det bør finnes en generell 

bestemmelse og overgangstiltak for de tilfellene der det 

ikke foreligger opplysninger om driftsmessig egnethet. 

6)  Byrået utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler om 

begrepet opplysninger om driftsmessig egnethet og 

framla dem i form av en uttalelse(4) til Kommisjonen i 

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

nr. 216/2008. 

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

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1)  Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Typerettighetsopplæring og opplysninger om 

driftsmessig egnethet 

1.  Dersom det i vedleggene til denne forordningen vises 

til opplysninger om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar 

med forordning (EU) nr. 748/2012, og det ikke foreligger 

slike opplysninger for den relevante luftfartøytypen, skal 

søkeren om et typerettighetskurs bare overholde bestem-

melsene i vedleggene til forordning (EU) nr. 1178/2011.  

  

(4) Uttalelse nr. 07/2011 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av  

13. desember 2011, tilgjengelig på http://easa.europa.eu/agency-

measures/opinions.php 
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2.  Typerettighetskurs som er godkjent før godkjenningen 

av minstepensum for typerettighetsopplæring av flygere i 

opplysningene om driftsmessig egnethet for den relevante 

luftfartøytypen i samsvar med forordning (EU)  

nr. 748/2012, skal omfatte de obligatoriske opplærings-

elementene senest 18. desember 2017 eller to år etter 

godkjenningen av opplysningene om driftsmessig egnethet, 

avhengig av hvilken dato som er senest.» 

2)  Vedlegg VII (del-ORA) endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg VII (del-ORA) til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I ORA.GEN.160 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Med forbehold for bokstav a) skal organisasjonen gi vedkommende myndighet og den organisasjonen som har 

ansvar for luftfartøyets konstruksjon, rapport om enhver hendelse, funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av 

tekniske begrensninger, omstendighet som vil kunne avdekke unøyaktige, ufullstendige eller uklare 

opplysninger om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012(*), 

eller andre unormale omstendigheter som har eller kan ha satt sikker drift av luftfartøyet i fare, men som ikke 

har ført til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

  

(*) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1.» 

2)  ORA.ATO.145 skal lyde: 

«ORA.ATO.145 Forutsetninger for deltakelse i opplæringen 

a)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal sørge for at elevene oppfyller alle forutsetningene for deltakelse i 

opplæring, som fastlagt i del-MED, del-FCL, og, dersom det er relevant, som definert i den obligatoriske delen 

av opplysningene om driftsmessig egnethet, som er fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012. 

b)  For en godkjent utdanningsorganisasjon som gir testflygingsopplæring, skal elevene oppfylle alle forutset-

ningene for opplæring som er fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 

3)  I ORA.FSTD.210 bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  luftfartøyets valideringsdata, definert ved den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet 

godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 748/2012, dersom det er relevant, og». 

 ________  


