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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1119 

av 31. juli 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til erklærte utdanningsorganisasjoner(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VII (del-ORA) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) skal 

flygerutdanningsorganisasjonene opprette og vedlikeholde et ledelsessystem, herunder en funksjon for samsvarskontroll, 

og et sikkerhetsstyringssystem. Den overordnede organisasjonen og dens prosesser, prosedyrer og virksomhet skal 

beskrives i detaljerte dokumenter (håndbøker). 

2) Vedlegg VII (del-ORA) utgjør en egnet rettslig ramme for sertifisering av utdanningsorganisasjoner med sikte på å 

oppnå sertifikater for kommersiell flyging. Kravene fastsatt der er imidlertid unødvendig tyngende og uforholdsmessige 

for organisasjoner som bare tilbyr opplæring med sikte på å oppnå sertifikater for ikke-kommersiell flyging og bestemte 

kvalifikasjoner, rettigheter og beviser, idet det tas hensyn til kostnadene, arten og omfanget av deres virksomhet og 

risikoene og nytten for flysikkerheten. Som det framgår av Det europeiske flysikkerhetsbyrås «General Aviation Road 

Map»(3), bør det derfor lages et enklere system for disse organisasjonene. 

3) Disse organisasjonene bør derfor omfattes av et sett med særlige krav og ikke være underlagt et krav om 

forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. I stedet bør de kunne avgi en erklæring overfor vedkommende 

myndighet om at de oppfyller de kravene som gjelder for dem. 

4) De særlige kravene til slike erklærte utdanningsorganisasjoner (DTO-er) bør omfatte forenklede sikkerhetsprosedyrer 

for å ta hensyn til både det mindre risikoutsatte miljøet der piloter i ikke-kommersiell flyging opererer, og 

vedkommende myndigheters behov for å utøve hensiktsmessig tilsyn. Av hensyn til sikkerheten bør det også fastsettes 

regler for framlegging av opplæringsprogrammer for vedkommende myndighet, og for erklæringen, registreringen og 

samsvarskontrollen gjennom en årlig intern gjennomgåelse, samt for utnevnelsen av DTO-representanter med ansvar for 

sikkerhetspolitikken. 

5) Av samme grunn bør reglene for vedkommende myndigheters tilsyn og håndheving med hensyn til DTO-ene, fastsatt i 

vedlegg VI (del-ARA) til forordning (EU) nr. 1178/2011, også endres for å sikre at de er forholdsmessige, tilstrekkelig 

fleksible, basert på en risikobasert tilnærming og forenlige med de særlige kravene som stilles til DTO-er. 

6) Det er også hensiktsmessig å endre visse andre bestemmelser i forordning (EU) nr. 1178/2011 om flygerutdannings-

organisasjoner, særlig for å gi avklaring, slette overgangsbestemmelser som ikke lenger er relevante, og endre vedlegg I 

(del-FCL) til nevnte forordning slik at det viser til både godkjente og erklærte utdanningsorganisasjoner. 

7) Det bør gis ytterligere tid for å gjennomføre tiltakene for opplæring i forebygging og gjenoppretting av uvanlige 

flygestillinger. 

8) I samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 har Det europeiske flysikkerhetsbyrå framlagt utkast til 

gjennomføringsregler for Kommisjonen i uttalelse nr. 11/2016. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 13.8.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 315/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 77. 

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

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

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

2021/EØS/30/69 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 2 tilføyes følgende definisjoner: 

 «14) «akseptable samsvarskriterier» (AMC - Acceptable Means of Compliance) ikke-bindende standarder vedtatt av 

Byrået for å illustrere kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

 15) «alternative samsvarskriterier» (AltMoC - Alternative Means of Compliance) kriterier som foreslår et alternativ til 

eksisterende AMC, eller kriterier som foreslår nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 

og dens gjennomføringsregler som Byrået ikke har vedtatt tilhørende AMC for, 

 16) «godkjent utdanningsorganisasjon» (ATO - Approved Training Organisation) en organisasjon som har rett til å tilby 

opplæring til flygere på grunnlag av en godkjenning utstedt i samsvar med artikkel 10a nr. 1 første ledd, 

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

opplæringsinnretning som representerer en flygerelevs plass i en flyklasse, som kan bruke skjermbaserte 

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

prosedyremessige aspektene ved instrumentflyging, 

 18) «sertifiseringsspesifikasjoner» (CS – Certification Specifications) tekniske standarder vedtatt av Byrået som angir 

metoder som en organisasjon kan bruke til sertifisering, 

 19) «flygeinstruktør» (FI - Flight Instructor) en instruktør som har særskilte rettigheter til å gi opplæring i samsvar med 

kapittel J i vedlegg I (del-FCL) i et luftfartøy, 

 20) «opplæringsinnretning for flysimulering» (FSTD – Flight Simulation Training Device) en opplæringsinnretning for 

flygere som 

a) for fly er en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD), en opplæringsinnretning for flyge- og 

flysikringsprosedyrer (FNPT) eller en innretning for grunnleggende instrumentopplæring (BITD), 

b) for helikoptre er en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD) eller en opplæringsinnretning for 

flyge- og flysikringsprosedyrer (FNPT), 

 21) «FSTD-kvalifikasjon» en FSTDs tekniske egnethet som angitt i sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder den 

aktuelle FSTD-en, 

 22) «hovedforetak» en organisasjons hovedkontor eller forretningskontor, der de viktigste økonomiske funksjonene og 

den operasjonelle kontrollen med virksomheten nevnt i denne forordning utøves, 

 23) «veiledning for kvalifikasjonsprøving» (QTG - Qualification Test Guide) et dokument som er utarbeidet for å vise at 

en FSTDs ytelse og manøvreringsegenskaper svarer til det luftfartøyet, den flyklassen eller den helikoptertypen som 

simuleres innenfor fastsatte grenser, og at alle gjeldende krav er oppfylt; QTG omfatter data om luftfartøyet, 

flyklassen eller helikoptertypen og FSTD-data som benyttes for å støtte valideringen, 

 24) «erklært utdanningsorganisasjon» (DTO - Declared Training Organisation) en organisasjon som har rett til å tilby 

opplæring til flygere på grunnlag av en erklæring avgitt i samsvar med artikkel 10a nr. 1 annet ledd, 

 25) «DTO-opplæringsprogram» et dokument som er utarbeidet av en DTO og gir en detaljert beskrivelse av 

opplæringskurset som denne DTO-en tilbyr.» 

2) I artikkel 10a gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Organisasjonene har i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008 rett til å tilby opplæring til 

flygere som deltar i drift av luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 216/2008, bare 

dersom vedkommende myndighet har gitt disse organisasjonene en godkjenning som bekrefter at de oppfyller de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i vedlegg VII til denne 

forordning. 
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Som unntak fra artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008 og første ledd i dette nummer har imidlertid 

organisasjonene rett til å tilby opplæringen nevnt i DTO.GEN.110 i vedlegg VIII til denne forordning uten slik 

godkjenning dersom de har avgitt en erklæring til vedkommende myndighet i samsvar med kravene fastsatt i 

DTO.GEN.115 i nevnte vedlegg, og, dersom dette kreves i henhold til DTO.GEN.230 bokstav c) i nevnte vedlegg, 

vedkommende myndighet har godkjent opplæringsprogrammet.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Utdanningsorganisasjoner som overholder JAR, kan tilby opplæring for et privatflygersertifikat (PPL) innenfor 

del-FCL for tilhørende rettigheter som inngår i registreringen, og for et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL) 

fram til 8. april 2019 uten å overholde bestemmelsene i vedlegg VII og VIII, forutsatt at de ble registrert før 8. april 

2015.» 

3) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2a skal lyde: 

«2a. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte at de før 8. april 2020 ikke vil anvende 

1) bestemmelsene i vedlegg I om seilflygersertifikat og ballongflygersertifikat, 

2) bestemmelsene i vedlegg VII og VIII på utdanningsorganisasjoner som bare tilbyr opplæring for nasjonale 

sertifikater som i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1178/2011 kan konverteres til flygersertifikater 

for lette luftfartøyer (LAPL) innenfor del-FCL for seilfly og ballonger, seilflygersertifikater (SPL) innenfor del-

FCL eller ballongflygersertifikater (BPL) innenfor del-FCL, 

3) bestemmelsene i kapittel B i vedlegg I.» 

b) Nytt nr. 8 skal lyde: 

«8. Som unntak fra nr. 1 får FCL.315.A, FCL.410.A bokstav a) annet punktum og FCL.725.A bokstav c) i vedlegg I 

(del-FCL) anvendelse fra 8. april 2019.» 

4) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

6) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

7) Vedlegg VIII tilføyes som fastsatt i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

 1) I FCL.010 utgår definisjonen «innretning for grunnleggende instrumentopplæring». 

 2) I FCL.025 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal nr. 2) og 3) lyde: 

 «2) Søkere skal ta en teoriprøve bare dersom det anbefales av den erklærte utdanningsorganisasjonen (DTO) eller 

den godkjente utdanningsorganisasjonen (ATO) som har ansvar for deres opplæring, når de har gjennomført de 

relevante teoridelene av opplæringskurset med tilfredsstillende resultat. 

 3) Anbefalingen fra en DTO eller en ATO er gyldig i tolv måneder. Dersom søkeren ikke har tatt minst én 

teoriprøve i denne gyldighetstiden, skal behovet for ytterligere opplæring vurderes av DTO eller ATO på 

grunnlag av søkerens behov.» 

b) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd skal nr. 3 lyde: 

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

oppgaver etter enten seks forsøk eller i det tidsrommet som er nevnt i nr. 2, skal søkeren besvare alle 

prøveoppgavene om igjen. 

Før søkeren tar teoriprøvene på nytt, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en DTO eller 

en ATO. Den påkrevde opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av DTO eller ATO på grunnlag av 

søkerens behov.» 

ii) Annet ledd utgår. 

 3) FCL.115 skal lyde: 

«FCL.115 LAPL — Opplæringskurs 

a) Søkere til et LAPL skal fullføre et opplæringskurs hos en DTO eller en ATO. 

b) Kurset skal omfatte teorikunnskaper og flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som LAPL gjelder 

for. 

c) Teori- og flygeundervisning kan gjennomføres hos en annen DTO eller ATO enn den søkerne startet sin opplæring 

hos.» 

 4) I FCL.110.A skal bokstav b) og c) lyde: 

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

LAPL(S) eller SPL 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 DTO eller ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på 

grunnlag av en testflygning 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.» 

 5) I FCL.110.H skal bokstav b) lyde: 

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

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

grunnlag av en testflygning 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.»  
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 6) I FCL.110.S skal bokstav c) lyde: 

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

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

grunnlag av en testflygning 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, 3 og 4.» 

 7) I FCL.135.S skal innledningen lyde: 

«Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(S) skal utvides til en TMG når flygeren hos en DTO eller en ATO har fullført 

minst» 

 8) I FCL.110.B skal bokstav b) lyde: 

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

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

grunnlag av en testflygning 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 og 3.» 

 9) I FCL.135.B skal innledningen lyde: 

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

Denne begrensningen kan oppheves når flygeren hos en DTO eller ATO i en annen klasse har fullført minst» 

10) FCL.210 skal lyde: 

«FCL.210 Opplæringskurs 

a) Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal fullføre et opplæringskurs hos en DTO eller ATO. 

b) Kurset skal omfatte teorikunnskaper og flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som BPL, SPL eller 

PPL gjelder for. 

c) Teori- og flygeundervisning kan gjennomføres hos en annen DTO eller ATO enn den søkerne startet sin opplæring 

hos.» 

11) I FCL.210.A skal bokstav b) og c) lyde: 

«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 DTO eller ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fire timers soloflygetid 

under tilsyn, herunder minst to timers solonavigasjonsflyging med minst én navigasjonsflygning 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) eller SPL med TMG-utvidelse. Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(S) 

eller SPL 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 DTO eller en ATO, herunder minst kravene i 

bokstav a) nr. 2.»  
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12) I FCL.210.H skal bokstav b) lyde: 

«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 DTO eller ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fem timers elevtid og minst én 

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

enn avgangsflyplassen.» 

13) I FCL.725 skal bokstav a) lyde: 

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

søker om en klasserettighet til enmotorsfly med stempelmotor uten høy ytelse, en TMG-klasserettighet eller en 

typerettighet for enmotorshelikoptre nevnt i DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 2 c) i vedlegg VIII (del-DTO), kan 

gjennomføre opplæringskurset hos en DTO. Typerettighetskurset skal omfatte de obligatoriske opplærings-

elementene for den relevante typen som definert i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med 

vedlegg I (del 21) til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012.» 

14) I FCL.740 skal bokstav b) lyde: 

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

1) bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til dette vedlegg, 

2) før ferdighetskontrollen nevnt i nr. 1 gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO når det er nødvendig for å 

nå ferdighetsnivået for å fly luftfartøyer i den relevante klassen eller typen. Søkeren kan imidlertid gjennomgå 

opplæringen 

i) hos en DTO eller en ATO, dersom den utløpte rettigheten var en klasserettighet til enmotorsfly med 

stempelmotor uten høy ytelse, en TMG-klasserettighet eller en typerettighet for enmotorshelikoptre nevnt i 

DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 2 c) i vedlegg VIII (del-DTO), 

ii) hos en DTO, hos en ATO eller med instruktør, dersom rettigheten utløp for høyst tre år siden, og rettigheten 

var en klasserettighet til enmotorsfly med stempelmotor uten høy ytelse eller en TMG-klasserettighet.» 

15) I FCL.800 bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 

16) I FCL.805 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 

b) I bokstav c) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 

17) I FCL.810 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) nr. 1 skal innledningen lyde: 

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

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

Kurset skal omfatte» 

b) I bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) gjennomført et opplæringskurs hos en DTO eller en ATO. Kurset skal være fullført i løpet av et tidsrom på seks 

måneder og omfatte» 

18) I FCL.815 skal bokstav b) lyde: 

«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 DTO eller en ATO. Kursets innhold skal være relevant for de 

særskilte rettighetene for den fjellflygingsrettigheten det søkes om.» 

19) I FCL.830 bokstav b) nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) et opplæringskurs hos en DTO eller ATO, herunder» 
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20) FCL.930 skal lyde: 

«FCL.930 Opplæringskurs 

a) En som søker om et instruktørbevis, skal ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og flygeundervisning hos en 

ATO. En som søker om et instruktørbevis for seilfly eller ballonger, kan ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og 

flygeundervisning hos en DTO. 

b) I tillegg til de særlige elementene som er beskrevet i dette vedlegg (del-FCL) for hver instruktørkategori, skal 

opplæringskurset inneholde elementene som kreves i FCL.920.» 

21) I FCL.910.FI bokstav a) skal innledningen lyde: 

«a) En FIs særskilte rettigheter er begrenset til å gi flygeundervisning under tilsyn av en FI for samme luftfartøykategori 

som er utpekt av DTO eller ATO for dette formål, i følgende tilfeller:» 

22) I FCL.1015 skal bokstav a) lyde: 

«a) En som søker om et kontrollantbevis, skal gjennomgå et standardiseringskurs som tilbys av vedkommende 

myndighet eller av en ATO og er godkjent av vedkommende myndighet. En som søker om et kontrollantbevis for 

seilfly eller ballonger, kan gjennomgå et standardiseringskurs som tilbys av en DTO og er godkjent av 

vedkommende myndighet.» 

23) I FCL.1025 bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2) deltatt på et oppfriskingskurs for kontrollanter som gis av vedkommende myndighet eller av en ATO og er godkjent 

av vedkommende myndighet, i det siste året av gyldighetstiden. En kontrollant som har et bevis for seilfly eller 

ballonger kan i det siste året av gyldighetstiden ha deltatt på et oppfriskingskurs som tilbys av en DTO og er 

godkjent av vedkommende myndighet.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

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

1) ARA.GEN.105 utgår. 

2) I ARA.GEN.200 skal bokstav c) lyde: 

«c) Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltakelse i gjensidig utveksling av all nødvendig 

informasjon og assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder informasjon om alle avvik som er 

fastslått, korrigerende oppfølgingstiltak som er truffet etter slike avvik, og håndhevingstiltak som er truffet som følge 

av tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet på en medlemsstats territorium, men som er 

sertifisert av eller har avgitt erklæringer til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller av Byrået.» 

3) I ARA.GEN.220 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal nr. 4) lyde: 

«4) sertifiserings- og erklæringsprosesser samt tilsyn med sertifiserte og erklærte organisasjoner,» 

b) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Vedkommende myndighet skal utarbeide og ajourføre en liste over alle organisasjonssertifikater, FSTD-

kvalifikasjonsbeviser, personsertifikater, beviser og attester den har utstedt, DTO-erklæringer den har mottatt og 

DTO-opplæringsprogrammer den har verifisert eller godkjent med hensyn til samsvar med vedlegg I (del-FCL).» 

4) I ARA.GEN.300 bokstav a) skal nr. 2) lyde: 

«2) at personer som innehar sertifikater, rettigheter og beviser, organisasjoner den har sertifisert, innehavere av FSTD-

kvalifikasjonsbeviser og organisasjoner som den har mottatt en erklæring fra, fortsatt oppfyller gjeldende krav,» 

5) I ARA.GEN.305 skal ny bokstav f) lyde: 

«f) Uten hensyn til bokstav b), c) og ca) skal tilsynsprogrammet for DTO-er utarbeides slik at det tas hensyn til 

organisasjonens egenart, kompleksiteten i dens virksomhet og resultatene fra tidligere tilsyn, og skal bygge på en 

vurdering av risikoene som er knyttet til den typen opplæring som tilbys. Tilsynsvirksomheten skal omfatte 

inspeksjoner, herunder uanmeldte inspeksjoner, og kan, dersom det anses nødvendig av vedkommende myndighet, 

omfatte revisjoner.» 

6) I ARA.GEN.330 skal ny bokstav d) lyde: 

«d) Uten hensyn til bokstav a), b) og c) skal vedkommende myndighet ved endringer av opplysningene i erklæringene 

som er mottatt fra en DTO, eller i opplæringsprogrammet som DTO-en bruker, og som er meldt til den i samsvar med 

DTO.GEN.116 i vedlegg VIII (del-DTO), opptre i samsvar med kravene i ARA.DTO.105 og ARA.DTO.110, etter 

hva som er relevant.» 

7) I ARA.GEN.350 gjøres følgende endringer: 

a) Ny bokstav da) skal lyde: 

«da) Uten hensyn til bokstav a)-d) skal vedkommende myndighet når det gjelder DTO-er, dersom den under tilsyn 

eller på annen måte finner bevis som tyder på at en DTO ikke har oppfylt de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene i vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII (del-DTO) til 

denne forordning, 

1) fastslå og registrere et avvik og formidle det skriftlig til representanten for DTO-en og fastsette en rimelig 

frist for DTO-en til å gjennomføre tiltakene angitt i DTO.GEN.150 i vedlegg VIII (del-DTO),  
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2) treffe umiddelbare og hensiktsmessige tiltak for å begrense eller forby opplæringsvirksomhet som berøres av 

den manglende oppfyllelsen, inntil DTO-en har truffet korrigerende tiltak som nevnt i nr. 1, dersom en av 

følgende situasjoner oppstår: 

i) Det er identifisert et sikkerhetsproblem. 

ii) DTO-en treffer ikke korrigerende tiltak i samsvar med DTO.GEN.150, 

3) med hensyn til opplæringsprogrammene nevnt i DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO) 

begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle godkjenningen av opplæringsprogrammet, 

4) treffe ytterligere håndhevingstiltak som er nødvendige for å sikre at den manglende oppfyllelsen opphører, 

og dersom det er relevant, avhjelpe følgene av den.» 

b) Bokstav e) skal lyde: 

«e) Uten at det berører eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, skal en medlemsstats myndighet som handler i 

samsvar med ARA.GEN.300 bokstav d) og konstaterer at en organisasjon som er sertifisert av eller har avgitt en 

erklæring til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller til Byrået, ikke oppfyller de grunnleggende 

kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene i vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII 

(del-OTD) til denne forordning, underrette nevnte vedkommende myndighet om den manglende oppfyllelsen. 

8) Følgende kapittel DTO tilføyes etter kapittel MED: 

«KAPITTEL DTO 

SÆRLIGE KRAV TIL ERKLÆRTE UTDANNINGSORGANISASJONER (DTO) 

ARA.DTO.100 Erklæring til vedkommende myndighet 

a) Etter å ha mottatt en erklæring fra en DTO skal vedkommende myndighet kontrollere at erklæringen inneholder alle 

opplysningene angitt i DTO.GEN.115 i vedlegg VIII (del-DTO), og bekrefte å ha mottatt erklæringen samt tildele et 

individuelt DTO-referansenummer til representanten for DTO-en. 

b) Dersom erklæringen ikke inneholder de opplysningene som kreves, eller inneholder opplysninger som tyder på 

manglende oppfyllelse av de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene 

i vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII (del-DTO) til denne forordning, skal vedkommende myndighet handle i samsvar 

med ARA.GEN.350 bokstav da). 

ARA.DTO.105 Endringer i erklæringene 

Etter å ha mottatt en melding om en endring av opplysningene som inngår i erklæringen fra en DTO, skal vedkommende 

myndighet handle i samsvar med ARA.DTO.100. 

ARA.DTO.110 Samsvarskontroll av opplæringsprogrammet 

a) Etter å ha mottatt en DTOs opplæringsprogram, med eventuelle endringer meldt i samsvar med DTO.GEN.115 bokstav 

c) i vedlegg VIII (del-DTO), eller søknaden om godkjenning av en DTOs opplæringsprogram, som er inngitt til den i 

samsvar med DTO.GEN.230 bokstav c) i nevnte vedlegg, skal vedkommende myndighet kontrollere at disse 

opplæringsprogrammene oppfyller kravene i vedlegg I (del-FCL). 

b) Når det er godtgjort at DTO-ens opplæringsprogram, med eventuelle senere endringer, oppfyller disse kravene, skal 

vedkommende myndighet underrette representanten for DTO-en skriftlig om dette eller, i tilfellet nevnt i 

DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO), godkjenne opplæringsprogrammet. Til en slik godkjenning skal 

den bruke skjemaet i tillegg VIII til dette vedlegg (del-ARA). 

c) Ved manglende samsvar skal vedkommende myndighet handle i samsvar med ARA.GEN.350 bokstav da) eller, i 

tilfellet nevnt i DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO), avslå søknaden om godkjenning av 

opplæringsprogrammet.» 
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9) Nytt tillegg VIII skal lyde: 

 «Tillegg VIII til vedlegg VI (del-ARA) 

Godkjenning av opplæringsprogram 

for en erklært utdanningsorganisasjon (DTO) 

Den europeiske union(*) 

Vedkommende myndighet 

Utstedende myndighet: 

Navn på DTO: 

DTO-ens referansenummer: 

 

Godkjent(e) opplæringsprogram(mer): 

Standardisering for kontrollanter — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)(**) 

Oppfriskingsseminar for kontrollanter — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)(**) 

Dok.-henvisning: Merknader: 

Ovennevnte opplæringsprogram(mer) er kontrollert av ovennevnte vedkommende myndighet og funnet å være i samsvar 

med kravene i vedlegg I (del-FCL) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. 

Utstedelsesdato: 

Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

(*) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(**) Tilpasses etter behov. 

EASA-skjema XXX utgave 1 – side 1/1.» 

 _____   
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VEDLEGG III 

I vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1178/2011 (del-ORA) skal innledningen til ORA.ATO.120 lyde: 

«Følgende dokumentasjon skal oppbevares så lenge kurset varer, og i minst tre år etter at opplæringen er fullført:» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

 «VEDLEGG VIII 

KRAV TIL ERKLÆRTE UTDANNINGSORGANISASJONER (DTO) 

[DEL-DTO] 

DTO.GEN.100 Generelt 

I samsvar med artikkel 10a nr. 1 annet ledd fastsetter dette vedlegg (del-DTO) de kravene som får anvendelse på 

flygerutdanningsorganisasjoner som tilbyr opplæringen nevnt i DTO.GEN.110 på grunnlag av en erklæring som er avgitt i 

samsvar med DTO.GEN.115. 

DTO.GEN.105 Vedkommende myndighet 

I henhold til dette vedlegg (del-DTO) er vedkommende myndighet for en DTO den myndigheten som er utpekt av 

medlemsstaten på det territoriet der DTO-en har sitt hovedforetak. 

DTO.GEN.110 Opplæringens omfang 

a) En DTO har rett til å tilby følgende opplæring, forutsatt at den har avgitt en erklæring i samsvar med DTO.GEN.115: 

1) For fly: 

a) Teoriundervisning for LAPL(A) og PPL(A). 

b) Flygeundervisning for LAPL(A) og PPL(A). 

c) Opplæring for klasserettighet for SEP (land), SEP (sjø) og TMG. 

d) Opplæring for ytterligere rettigheter: nattflyging, akroflyging, fjellflyging, sleping av seilfly og bannere. 

2) For helikoptre: 

a) Teoriundervisning for LAPL(H) og PPL(H). 

b) Flygeundervisning for LAPL(H) og PPL(H). 

c) Typerettighet for enmotorshelikoptre med en største sertifiserte setekapasitet på høyst fem sitteplasser. 

d) Opplæring for nattflygingsrettighet. 

3) For seilfly: 

a) Teoriundervisning for LAPL(S) og SPL. 

b) Flygeundervisning for LAPL(S) og SPL. 

c) Opplæring for utvidelse av særskilte rettigheter til TMG i samsvar med FCL.135.S. 

d) Opplæring for ytterligere startmetoder i samsvar med FCL.130.S. 

e) Opplæring for ytterligere rettigheter: akroflyging, sleping av seilfly og skyflyging med seilfly. 

f) Opplæring for flygeinstruktørrettighet FI(S). 

g) Oppfriskingsseminar for FI(S). 

4) For ballonger: 

a) Teoriundervisning for LAPL(B) og BPL. 

b) Flygeundervisning for LAPL(B) og BPL. 

c) Opplæring for klasseutvidelse i samsvar med FCL.135.B.  
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d) Opplæring for klasse- eller gruppeutvidelse i samsvar med FCL.225.B. 

e) Opplæring for utvidelse til forankrede flygninger i samsvar med FCL.130.B. 

f) Opplæring for nattflygingsrettighet. 

g) Opplæring for flygeinstruktørrettighet FI(B). 

h) Oppfriskingsseminar for FI(B). 

b) En DTO har rett til også å tilby kontrollantkursene nevnt i FCL.1015 bokstav a) og FCL.1025 bokstav b) nr. 2 i vedlegg I 

(del-FCL) til FE(S), FIE(S), FE(B) og FIE(B), forutsatt at DTO-en har avgitt en erklæring i samsvar med DTO.GEN.115, 

og vedkommende myndighet har godkjent opplæringsprogrammet i samsvar med DTO.GEN.230 bokstav c). 

DTO.GEN.115 Erklæring 

a) Før den tilbyr den opplæringen som er angitt i DTO.GEN.110, skal en organisasjon som har til hensikt å tilby slik 

opplæring, framlegge en erklæring for vedkommende myndighet. Erklæringen skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1) Navnet på DTO-en. 

2) Kontaktopplysninger for DTO-ens hovedforetak og eventuelt kontaktopplysninger for DTO-ens flyplasser og 

operasjonssteder. 

3) Navn og kontaktopplysninger før følgende personer: 

i) DTO-ens representant. 

ii) DTO-ens opplæringsleder. 

iii) Alle stedfortredende opplæringsledere, dersom det kreves i henhold til DTO.GEN.250 bokstav b) nr. 1. 

4) Type opplæring, som angitt i DTO.GEN.110, som tilbys på hver flyplass og/eller hvert operasjonssted. 

5) En liste over alle luftfartøyer og FSTD-er som skal brukes i opplæringen, dersom det er relevant. 

6) Datoen for planlagt oppstart av opplæringen. 

7) En erklæring som bekrefter at DTO-en har utarbeidet en sikkerhetspolitikk som vil bli brukt ved all opplærings-

virksomhet som er omfattet av erklæringen, i samsvar med DTO.GEN.210 bokstav a) nr. 1 ii). 

8) En erklæring som bekrefter at DTO-en oppfyller og, under all opplæringsvirksomhet som omfattes av erklæringen, vil 

fortsette å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i 

vedlegg I (del-FCL) og vedlegg VIII (del-DTO) til denne forordning. 

b) Erklæringen og eventuelle endringer av den skal avgis ved bruk av skjemaet i tillegg 1. 

c) Ved siden av erklæringen skal DTO-en framlegge for vedkommende myndighet det eller de opplæringsprogrammene som 

den bruker eller har til hensikt å bruke når den gir opplæringen, samt søknaden om godkjenning av det eller de aktuelle 

opplæringsprogrammene, dersom slik godkjenning kreves i samsvar med DTO.GEN.230 bokstav c). 

d) Som unntak fra bokstav c) er det for en organisasjon som innehar en godkjenning som er utstedt i samsvar med kapittel 

ATO i vedlegg VII (del-ORA), tilstrekkelig å framlegge henvisningen til den eller de opplæringshåndbøkene som allerede 

er godkjent, sammen med erklæringen. 

DTO.GEN.116 Melding om endringer og opphør av opplæringsvirksomhet 

En DTO skal underrette vedkommende myndighet uten utilbørlig forsinkelse om følgende: 

a) Eventuelle endringer av opplysningene som inngår i erklæringen nevnt i DTO.GEN.115 bokstav a), og av det eller de 

opplæringsprogrammene eller den eller de godkjente opplæringshåndbøkene som er nevnt i henholdsvis DTO.GEN.115 

bokstav c) og d). 

b) Opphør av noe av eller all opplæringsvirksomhet som omfattes av erklæringen.  
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DTO.GEN.135 Oppheving av retten til å tilby opplæring 

En DTO har ikke lenger rett til å tilby noe av eller all opplæringen som er angitt i dens erklæring på grunnlag av nevnte 

erklæring, dersom et av følgende skjer: 

a) DTO-en har underrettet vedkommende myndighet om opphør av noe av eller all opplæringsvirksomhet som omfattes av 

erklæringen i samsvar med DTO.GEN.116 bokstav b). 

b) DTO-en har i mer enn 36 etterfølgende måneder ikke tilbudt opplæringen. 

DTO.GEN.140 Tilgang 

For at det skal kunne avgjøres om DTO-en opptrer i samsvar med sin erklæring, skal DTO-en når som helst gi tilgang til alle 

anlegg, luftfartøyer, dokumenter, registre, data, prosedyrer eller annet materiale som er relevant for sin opplæringsvirksomhet 

som er omfattet av erklæringen, til enhver person som er godkjent av vedkommende myndighet. 

DTO.GEN.150 Avvik 

Etter at vedkommende myndighet har meldt et avvik til en DTO i samsvar med ARA.GEN.350 bokstav da) nr. 1, skal DTO-en 

treffe følgende tiltak innen fristen fastsatt av vedkommende myndighet: 

a) Finne den opprinnelige årsaken til det manglende samsvaret. 

b) Treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe det manglende samsvaret til opphør og, dersom det er relevant, 

avhjelpe følgene av det. 

c) Underrette vedkommende myndighet om de korrigerende tiltakene den har truffet. 

DTO.GEN.155 Reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Som reaksjon på et sikkerhetsproblem skal en DTO gjennomføre 

a) de sikkerhetstiltakene som er pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med ARA.GEN.135 bokstav c), 

b) de relevante obligatoriske sikkerhetsopplysningene fra Byrået, herunder luftdyktighetspåbud. 

DTO.GEN.210 Krav til personell 

a) En DTO skal utpeke 

1) en representant, som skal være ansvarlig og behørig godkjent til minst å 

i) sikre at DTO-en og dens virksomhet er i samsvar med gjeldende krav og med sin erklæring, 

ii) utarbeide og innføre en sikkerhetspolitikk som sikrer at DTO-ens virksomhet utføres sikkert, sikre at DTO-en 

følger denne sikkerhetspolitikken, og treffe de nødvendige tiltakene for å nå målene for denne sikkerhets-

politikken, 

iii) fremme sikkerheten i DTO-en, 

iv) sikre tilgjengelighet av tilstrekkelige ressurser i DTO-en, slik at virksomhetene nevnt i punkt i), ii) og iii) kan 

utføres på en effektiv måte, 

2) en opplæringsleder, som skal være ansvarlig og kvalifisert til minst å sikre 

i) at opplæringen som tilbys, oppfyller kravene i vedlegg I (del-FCL) og i DTO-ens opplæringsprogram, 

ii) at flygeopplæring i et luftfartøy eller i en opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD) integreres med 

teoriundervisning på tilfredsstillende måte, 

iii) tilsyn med elevenes progresjon, 

iv) i tilfellet nevnt i DTO.GEN.250 bokstav b), tilsyn med stedfortredende opplæringsleder(e). 

b) En DTO kan utpeke én enkelt person som sin representant og sin opplæringsleder.  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1115 

 

 

c) En DTO skal ikke utpeke en person som sin representant eller opplæringsleder dersom det foreligger objektive indikasjoner 

på at vedkommende ikke kan betros å utføre oppgavene oppført i bokstav a) på en måte som sikrer og fremmer 

flysikkerheten. Dersom en person har vært gjenstand for et håndhevingstiltak som er truffet i samsvar med ARA.GEN.355 i 

løpet av de siste tre årene, skal det anses å utgjøre en slik objektiv indikasjon, med mindre vedkommende kan dokumentere 

at avviket som førte til tiltaket, på grunn av sin art, sitt omfang eller sin innvirkning på flysikkerheten ikke er slik at det 

indikerer at vedkommende ikke kan betros å utføre disse oppgavene på denne måten. 

d) En DTO skal sikre at dens teoriinstruktører har en av følgende kvalifikasjoner: 

1) Praktisk bakgrunn innenfor luftfart på områder som er relevante for opplæringen, og har gjennomført et kurs i 

undervisningsmetodikk. 

2) Tidligere erfaring med teoriundervisning og hensiktsmessig teoretisk bakgrunn i emnet de skal undervise i. 

e) Flygeinstruktører og flysimuleringsinstruktører skal ha de kvalifikasjonene som kreves i vedlegg I (del-FCL) for den typen 

opplæring de gir. 

DTO.GEN.215 Krav til anlegg 

En DTO skal ha anlegg som gjør det mulig å utføre og lede all virksomhet i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 216/2008 og med kravene i dette vedlegg (del-DTO). 

DTO.GEN.220 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) En DTO skal for hver enkelt elev oppbevare følgende dokumentasjon så lenge opplæringskurset varer, og i minst tre år etter 

at siste opplæringsøkt er fullført: 

1) Nærmere opplysninger om opplæringen på bakken, i luften og med flysimulator. 

2) Opplysninger om den enkeltes progresjon. 

3) Opplysninger om sertifikater og tilhørende rettigheter som er relevante for opplæringen som gis, herunder utløpsdatoer 

for rettigheter og legeattester. 

b) En DTO skal oppbevare rapporten om den årlige interne gjennomgåelsen og virksomhetsrapporten nevnt i DTO.GEN.270 

bokstav a) og b) i tre år fra den datoen da DTO-en utarbeidet disse rapportene. 

c) En DTO skal oppbevare sitt opplæringsprogram i tre år fra den datoen da den ga det siste opplæringskurset i samsvar med 

nevnte program. 

d) En DTO skal i samsvar med gjeldende rett om vern av personopplysninger oppbevare dokumentasjonen nevnt i bokstav a) 

på en måte som sikrer at den er beskyttet av egnede verktøy og protokoller, og skal treffe nødvendige tiltak for å begrense 

tilgangen til denne dokumentasjonen til personer som er behørig godkjent til å få tilgang til den. 

DTO.GEN.230 DTO-opplæringsprogram 

a) En DTO skal utarbeide et opplæringsprogram for hver av de opplæringene som er angitt i DTO.GEN.110, som DTO-en 

tilbyr. 

b) Opplæringsprogrammene skal oppfylle kravene i vedlegg I (del-FCL). 

c) En DTO har rett til å tilby opplæringen nevnt i DTO.GEN.110 bokstav b) bare dersom dens opplæringsprogram for denne 

opplæringen, med eventuelle endringer, er utstedt av vedkommende myndighet etter søknad fra DTO-en, med en 

godkjenning som bekrefter at opplæringsprogrammet og eventuelle endringer oppfyller kravene i vedlegg I (del-FCL) i 

samsvar med ARA.DTO.110. En DTO skal søke om slik godkjenning ved å framlegge sin erklæring i samsvar med 

DTO.GEN.115. 

d) Bokstav c) får ikke anvendelse på en organisasjon som også innehar en godkjenning som er utstedt i samsvar med kapittel 

ATO i vedlegg VII (del-ORA), som omfatter særskilte rettigheter for denne opplæringen. 

DTO.GEN.240 Luftfartøyer til opplæring og FSTD 

a) En DTO skal bruke en tilstrekkelig flåte av luftfartøyer til opplæring, eller FSTD-er som er egnet til den opplæringen som 

tilbys. 

b) En DTO skal utarbeide og ajourføre en liste over alle luftfartøyer, herunder deres registreringsmerke, som brukes til den 

opplæringen den tilbyr. 
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DTO.GEN.250 Flyplasser og operasjonssteder 

a) Når en DTO tilbyr flygeopplæring i et luftfartøy, skal den bare benytte flyplasser eller operasjonssteder som har egnede 

ressurser og egenskaper, slik at det kan øves på relevante manøvrer, idet det tas hensyn til den opplæringen som gis, og den 

luftfartøykategorien og -typen som brukes. 

b) Når en DTO benytter mer enn én flyplass til å gi noe av den opplæringen som er angitt i DTO.GEN.110 bokstav a) nr. 1 og 

2, skal den 

1) for hver ytterligere flyplass utpeke en stedfortredende opplæringsleder, som har ansvaret for oppgavene nevnt i 

DTO.GEN.210 bokstav a) nr. 2) punkt i)-iii) på den aktuelle flyplassen, og 

2) sikre at det er tilgang til tilstrekkelige ressurser til sikre operasjoner på alle flyplasser, i samsvar med kravene i dette 

vedlegg (del-DTO). 

DTO.GEN.260 Teoriundervisning 

a) Når en DTO tilbyr teoriundervisning, kan den foregå på stedet eller ved hjelp av fjernundervisning. 

b) En DTO skal overvåke og dokumentere progresjonen til alle elever som gjennomgår teoriundervisning. 

DTO.GEN.270 Årlig intern gjennomgåelse og årlig virksomhetsrapport 

En DTO skal treffe følgende tiltak: 

a) Foreta en årlig intern gjennomgåelse av oppgavene og ansvarsområdene angitt i DTO.GEN.210 og utarbeide en rapport om 

denne gjennomgåelsen. 

b) Utarbeide en årlig virksomhetsrapport. 

c) Framlegge rapporten om den årlige interne gjennomgåelsen og den årlige virksomhetsrapporten til vedkommende 

myndighet innen datoen fastsatt av vedkommende myndighet. 

 _____   
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Tillegg 1 til vedlegg VIII (del-DTO) 

ERKLÆRING 

i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 

☐ Opprinnelig erklæring 

☐ Melding om endringer(1) – DTO-referansenummer: 

1. Erklært utdanningsorganisasjonen (DTO) 

Navn: 

2. Forretningssted 

Kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for DTO-ens hovedforetak: 

3 Personell 

Navn og kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for DTO-ens representant: 

Navn og kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for DTO-ens opplæringsleder og, eventuelt, DTO-ens 

stedfortredende opplæringsleder(e): 

4. Opplæringens omfang 

Liste over all opplæring som tilbys: 

Liste over alle opplæringsprogrammer som brukes til å gi opplæringen (dokumenter vedlegges denne erklæringen) eller, 

i tilfellet nevnt i DTO.GEN.230 bokstav d) i vedlegg VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011, henvisning til 

alle godkjente opplæringshåndbøker som brukes til å gi opplæringen: 

5. Luftfartøyer til opplæring og FSTD 

Liste over luftfartøyer som brukes ved opplæringen: 

Liste over kvalifiserte FSTD-er som brukes ved opplæringen (eventuelt med bokstavkode som angitt i 

kvalifikasjonsbeviset): 

6. Flyplass(er) og operasjonssted(er) 

Kontaktopplysninger (adresse, telefon, e-post) for alle flyplasser og operasjonssteder som DTO-en bruker til å gi 

opplæringen: 

7 Dato for planlagt oppstart av opplæringen: 

8. Søknad om godkjenning av standardiseringskurs for kontrollanter og oppfriskingsseminarer (eventuelt) 

☐ DTO-en søker med dette om godkjenning av ovennevnte opplæringsprogram(mer) for kontrollantkurs for seilfly eller 

ballonger i samsvar med DTO.GEN.110 bokstav b) og DTO.GEN.230 bokstav c) i vedlegg VIII (del-DTO) til 

forordning (EU) nr. 1178/2011. 

9. Erklæringer 

DTO-en har utarbeidet en sikkerhetspolitikk i samsvar med vedlegg VIII (del-DTO) i forordning (EU) nr. 1178/2011, 

særlig med DTO.GEN.210 bokstav a) nr. 1) ii), og skal bruke denne politikken under all opplæringsvirksomhet som er 

omfattet av erklæringen. 

DTO-en oppfyller og vil under all opplæringsvirksomhet som omfattes av erklæringen, fortsette å oppfylle de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i vedlegg I (del-FCL) og 

vedlegg VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 
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 Vi bekrefter at alle opplysningene i denne erklæringen og dens vedlegg (dersom det er relevant) er fullstendige og 

korrekte. 

Navn, dato og underskrift til DTO-ens representant 

Navn, dato og underskrift til DTO-ens opplæringsleder 

(1) Ved endringer er det bare nødvendig å fylle ut nr. 1 og de feltene som inneholder endringer.» 

 


