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Regulation on Aircrew 
• Struktur/oppbygging av regelverket 
• Hvilke områder av luftfarten omfattes av nytt regelverk 
• Prosess ved endring av regelverk 
• Overgangsregler 
• IR - Implementing rules 
• Part-FCL: Innhold 
• Internettsider 
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• 216/2008:  
• Gir kun rammeverket for bestemmelsene. ”Grunnlov” 

– Substantive Requirements (SR) i 216 kap. II +  
– Essential Requirements (ER) i Annex I, III og IV etablerer grunnreglene. 
– Annex II: Unntak, opplisting av luftfartøy om ikke er regulert gjennom 216. 

 
• Regulation on Aircrew: 1178/2011 og 290/2012 
• Implementing Rules (IR): De detaljerte reglene for å gjøre det mulig å 

oppfylle grunnreglene. 
• Acceptable Means of Compliance (AMC). Prosedyrer/fremgangsmåter 

for oppfyllelse av IR 
• Guidance material 

Oppbygging av regelverket for sertifisering av flygere mm. 
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Struktur 
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Teknisk First extension  Second extension (ATM/ANS/ADR) 
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Annex I:  
Part FCL 
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  Prosess for endring av regelverk 
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Utviklingsprosessen (EASA): 

NPA – Notices to Proposed Amendment 

NPA  
publiseres 

3 mnd.  
høringsperiode 

3 mnd.  
Comment Review  

periode 

2 mnd. 
CRD  

publiseres 

EASA 
Opinion 

Overleveres 
kommisjonen 
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Vedtakelsesprosessen (EU-Kommisjonen) 
 
1) Behandling i EASA Committe 
2) Oversettelse 
3) Oversendelse til Råd og Parlament 
4) Vedtakelse av Kommisjonen 
5) Publisering i Official Journal 
 
Normalt tar dette 4-6 måneder 
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EØS-prosessen og nasjonalt 

Kommisjons- 
forordning 

Innlemming i EØS- 
avtalen 

Vedtas som  
norsk forskrift 

Høring 

Anvendes etter  
ikrafttredelse 
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Status - Regulation Aircrew 

Annex I:    Part-FCL 
Annex II:   Bytte fra 
nasjonale sertifikater til 
Part-FCL 
Annex III:  Validation 
Annex IV:  Part-MED 

Ferdig i EASA Vedtatt 25. november 
2011 
AMC og GM for FCL er 
vedtatt og publisert 

Annex V:   Part-CC 
Annex VI:  Part-ARA 
Annex VII: Part-ORA 

Ferdig i EASA Vedtatt 5. april 2012 
AMC og GM for FCL er 
vedtatt og publisert 
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Ikrafttredelse og overgangsregler -  generelt 

• Ikrafttredelse: 
• 8. april 2012. Norge vil implementere nytt regelverk 8. april 2013. 
• Nytt regelverk etter implementering: 20 dager etter publisering eller 

annen angitt dato. 
 

• Overgangsregler: 
• ”Grandfathering” dvs. videreføring av gjeldende 

sertifiseringer/rettigheter 
• Opt-outs, dvs. mulighet til å utsette anvendelsen av reglene de ”nye” 

områdene, innefor en viss tidsperiode  
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Overgangsregler – Regulation Aircrew 

• 1. års generell opt-out fra 8. april 2012 
• JAR-sertifikater får ”grandfathers rights”. 
• Non-JAR sertifikater må konverteres. Opt-out til 8. april 2013 (Norge). 
• FTO/TRTO til ATO:    Opt-out til 8. april 2014. 
• RF til ATO:     Opt-out til 8. april 2015. 
• Nye sertifikattyper:    Opt-out til 8. april 2015 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Statene kan velge generelt å ikke anvende bestemmelsene i anneksene (dvs. Partene) frem til 8. april 2013. Kommer i tillegg (på toppen) av de andre overgangsreglene.Jar sertifikater skal imidlertid skiftes ut med nye (EASA sertifikater) innen 8. april 2018. 8. april 2017 gjelder for treningsorg. FSTD og flymedisinske sentre.EU-OPS CC skiftes ut med EASA CC attestasjoner innen 8. april 2017.



Luftfartstilsynet 
 
 

T: +47 75 58 50 00 
F: +47 75 58 50 05 
postmottak@caa.no 
 

Postadresse: 
Postboks 243 
8001 BODØ 
 

Besøksadresse: 
Sjøgata 45-47 
8006 Bodø 

Innenfor Opt-Out perioden 

• Statene kan selv velge hvordan regelverket skal implementeres 
innenfor opt-out perioden. 
– Eks. alt på en gang eller step-by-step løsning. 

 
• Opt-out fristen er bare max frist for når alt skal være på plass. 
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Hva er nytt med Part-FCL? 
• Sertifikater for nye kategorier luftfartøyer: 
 - Seilfly, ballong, luftskip og tilt-rotor fartøyer (powered lift) 
 
• Ny sertifikattype - LAPL (Light Aircraft Pilot Licence)  
 – LAPL - utdanningskrav under ICAO standard; single engine max. MTM 

2000kg, max 3 passasjerer. 
  - Basic LAPL er fjernet!!! 
 
• Nye ”ratings” for spesielle typer aktiviteter. 
 
• Kravene til trenings-organisasjoner og myndighetene tas inn i egne 

kapitler.  
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Struktur FCL 

PART-FCL 

Subpart A  
Gen 

Subpart B 
LAPL 

Subpart C 
PPL, SPL, BPL 

Subpart D 
CPL 

Subpart E 
MPL 

Subpart F 
ATPL 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Subpart A – General requirements	- definisjoner og generelle krav bla. språkkrav, medbringelse av dokumenter, føring av flygetidsbok m.m.Subpart B – Light Aircraft Pilot Licence	- LAPL: Utdanningskrav og begrensninger	LAPL(A): 30 hrs (min 15 dual og 6 solo) (aeroplanes or TMG). Recency 24 mths: 12 hrs, 12 t/o and landings and min 1 hr refresher w/instructorIf not in compliance: PC or additional flight time or take-offs and landings, flying dual or solo under the supervision of an instructor, in order to fulfil the requirements (flying time and t/o and landings)LAPL(H): 40 hrs (min 20 dual og 10 solo).Recency 12 mths: 6 hrs, 6 t/o and landings and 1 hr refresher w/instructorIf not in compliance: PC or additional flight time or take-offs and landings, flying dual or solo under the supervision of an instructor, in order to fulfil the requirements (flying time and t/o and landings)Subpart C – Private Pilot Licence	- Stort sett JAR-FCL kravene, men utvidet m kategoriene luftskip, seilfly (SPL) og ballong (BPL). �SPL og BPL kan utvides til å gi rett til kommersiell flyging.Subpart D – Commercial Pilot License	- Stort sett JAR-FCL, men med utvidete kategorier for seilfly, luftskip og tilt-rotor (tilt-rotor ikke utarbeidet enda).Subpart E – Multicrew Pilot Licence	- Samme som JAR-FCL amnd 7. MPL gjelder bare fly.Subpart F – Airline Transport Pilot License	- ATPL fly og helikoptre, samt en reservert seksjon for tilt-rotor.
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Struktur FCL 

PART-FCL 

Subpart G 
IR 

Subpart H 
Class and 

Type Ratings 

Subpart I 
Add Ratings 

Subpart J 
Instructors 

Subpart K 
Examiners 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Subpart G – Instrument Rating	- Innføring av IR for luftskip, ellers som JAR-FCL. Cross-crediting er endret!Subpart H – Class and Typeratings	- En generell del, samt spesifikke for fly, helikopter, tilt-rotor og luftskip.Regler for sjøfly manglet pga. glipp fra EASA, men Norge har fått dette inn. Class or type rating (sea) – 10 hours (8 if the applicant holds the land version) �Validity of class and type ratings (aeroplane)	- 1 year, SEP 2 years.�Renewal. (class or type rating has expired), the applicant shall:(1) take refresher training at an ATO, when necessary to reach the level of proficiency necessary to safely operate the relevant class or type of aircraft; and (2) pass a proficiency check in accordance with Appendix 9 to this Part. Revalidation aeroplanes: As of today�Revalidation helicopter�(1) PC within the 3 months preceding the expiry date; and �(2) min 2 hours as a pilot of the relevant helicopter type within the validity period of the rating. The PC may be counted towards the 2 hours. �(3) more than 1 type rating for SE piston helicopters, ��PC on one type revalidates all the others, provided; 2 hours of flight time as PIC on the other types during the validity period. The PC shall be performed each time on a different type. (4) more than 1 type rating for SET helicopters with a max. cert. TOM up to 3175 kg, PC on one type revalidates all the others, provided;(i) 300 hours as PIC on helicopters; (ii) 15 hours on each of the types held; and(iii) at least 2 hours of PIC flight time on each of the other types during the validity period. The PC shall be performed each time on a different type. �(5) Skill test for the issue of an additional type rating shall achieve revalidation for the relevant type ratings in the common groups, in accordance with (3) and (4). Subpart I – Additional Ratings	- Spesielle rettigheter. Nytt bortsett fra ”night rating” (det er forskjellige krav for fly og helikopter). ��Aerobat rating, towing of sailplane/banner, test flight rating, mountain rating (nasjonal myndighet avgjør om det skal defineres områder hvor slikt krav skal gjelde).Subpart J – Instruktører	- Ti seksjoner. En generell, samt ni for hver kategori instruktørsertifikat.Ny instruktørkategori for SPA (high performance complex): TRI(SPA)Krav til instruksjon for MPO på SPA er: TRI(SPA) og MCCI(A)Ikke krav til FI(A) for å være acroinstruktør, holder med CRI.The privileges of a TRI are to instruct for: (a) revalidation and renewal of IRs, provided the TRI holds a valid IR; (b) the issue of a TRI or SFI certificate, provided that the holder has 3 years of experience as a TRI; and (c) in the case of the TRI for SPA: (1) issue, revalidation and renewal of type ratings for SP high performance complex aeroplanes when the applicant seeks privileges to operate in single-pilot operations. The privileges of the TRI(SPA) may be extended to flight instruction for single-pilot high performance complex aeroplanes type ratings in multi-pilot operations, provided that the TRI: (i) holds an MCCI certificate; or (ii) holds or has held a TRI certificate for multi-pilot aeroplanes. FCL.910.TRI TRI - Restricted privileges (a) General. If the TRI training is carried out in an FFS only, the privileges of the TRI shall be restricted to training in the FFS. In this case, the TRI may conduct line flying under supervision, provided that the TRI training course has included additional training for this purpose. �FCL.905.SFI SFI - Privileges and conditions The privileges of an SFI are to carry out synthetic flight instruction, within the relevant aircraft category, for: (a) the issue, revalidation and renewal of an IR, provided that he/she holds or has held an IR in the relevant aircraft category and has completed an IRI training course;  Subpart K – Kontrollanter	- En seksjon med generelle regler, seks seksjoner med spesifikke regler for de forskjellige kategoriene kontrollanter.	- Subpart K er mer omfattende enn JAR-FCL pga. flere kategorier luftfartøyer og sertifikater.	- Vesentlig endring: Enhver som oppfyller kravene i regelverket har krav på autorisasjon som kontrollant (myndighetenes behov er ikke lenger styrende)�� - Det er likevel krav til en autorisasjonsprosess med diverse krav som skal oppfylles.FCL.1015 Examiner standardisation (a) Undertake a standardisation course (b) The course shall consist of theoretical and practical instruction and shall include, at least: (1) the conduct of 2 skill tests, proficiency checks or assessments of competences(2) instruction on the applicable requirements in this part and the applicable air operations requirements, the conduct of skill tests, proficiency checks and assessments of competence, and their documentation and reporting;  (3) a briefing on the national administrative procedures, requirements for protection of personal data, liability, accident insurance and fees. (c) Holders of an examiner certificate shall not conduct skill tests, proficiency checks or assessments of competence of an applicant for which the competent authority is not the same that issued the examiner’s certificate, unless: (1) they have informed the competent authority of the applicant of their intention to conduct the skill test, proficiency check or assessment of competence and of the scope of their privileges as examiners; (2) they have received a briefing from the competent authority of the applicant on the elements mentioned in (b)(3). 	FCL.1030 Conduct of skill tests, proficiency checks and assessments of competence (b) After completion of the skill test or proficiency check, the examiner shall: (1) inform the applicant of the result of the test. (2) in the event of a pass in a PC or assessment of competence for revalidation or renewal, endorse the applicant’s licence or certificate with the new expiry date of the rating or certificate, if specifically authorised for that purpose by the competent authority responsible for the applicant’s licence; (3) provide a report to the applicant of the skill test or PC and submit copies of the report to the authority responsible for the applicant’s licence, and to the authority that issued the examiner certificate. �The report shall include: �(i) a declaration that the examiner has received information from the applicant regarding his/her experience and instruction, and found that experience and instruction complying with the applicable requirements in this Part; �(ii) confirmation that all the required manoeuvres and exercises have been completed, as well as information on the verbal theoretical knowledge examination, when applicable. If an item has been failed, the examiner shall record the reasons for this assessment;� (iii) the result of the test, check or assessment of competence. 
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• Subpart A – General requirements 
 - definisjoner og generelle krav bla. språkkrav, medbringelse av 

dokumenter, føring av flygetidsbok m.m. 
 
• Subpart B – Light Aircraft Pilot Licence 
 - LAPL: Utdanningskrav og begrensninger 
  

– LAPL(A): 30 hrs (min 15 dual og 6 solo) (aeroplanes or TMG).   
– Recency 24 mths: 12 hrs, 12 t/o and landings and 1 hr refresher w/instructor 
– If not in compliance:  

• PC or  
• additional flight time or take-offs and landings, flying dual or solo under the 

supervision of an instructor, in order to fulfil the requirements (flying time 
and t/o and landings) 

Innhold, Part-FCL 
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Subpart B – Light Aircraft Pilot Licence forts. 
  LAPL(H): 40 hrs (min 20 dual og 10 solo).  

– Recency 12 mths: 6 hrs, 6 t/o and landings and 1 hr refresher w/instructor 
– If not in compliance:  

• PC or  
• additional flight time or take-offs and landings, flying dual or solo under the 

supervision of an instructor, in order to fulfil the requirements (flying time 
and t/o and landings) 

 
• Subpart C – Private Pilot Licence 
 - Stort sett JAR-FCL kravene, men utvidet m kategoriene luftskip, seilfly 

(SPL) og ballong (BPL). SPL og BPL kan utvides til å gi rett til kommersiell 
flyging. 
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• Subpart D – Commercial Pilot License 
 - Stort sett JAR-FCL, men med utvidete kategorier for seilfly, luftskip og tilt-rotor 

(tilt-rotor ikke utarbeidet enda). 
 
• Subpart E – Multicrew Pilot Licence 
 - Samme som JAR-FCL amnd 7. MPL gjelder bare fly. 
 
• Subpart F – Airline Transport Pilot License 
 - ATPL fly og helikoptre, samt en reservert seksjon for tilt-rotor. 
 
• Subpart G – Instrument Rating 
 - Innføring av IR for luftskip, ellers som JAR-FCL. Cross-crediting er endret! 
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• Subpart H – Class and Typeratings 
 - En generell del, samt spesifikke for fly, helikopter, tilt-rotor og luftskip. 

– Regler for sjøflyrettighet er tatt inn.  
– Class or type rating (sea) – 10 hours (8 if the applicant holds the land version)  

 
– Validity of class and type ratings (aeroplane) 
 - 1 year, except for single-pilot single-engine class ratings, for which the period of 

validity shall be 2 years. 
 

– Renewal. If a class or type rating has expired, the applicant shall: 
– (1) take refresher training at an ATO, when necessary to reach the level of 

proficiency necessary to safely operate the relevant class or type of aircraft; and  
– (2) pass a proficiency check in accordance with Appendix 9 to this Part.  
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Subpart I – Additional Ratings 
 - Spesielle rettigheter. Nytt bortsett fra ”night rating” (det er forskjellige krav 

for fly og helikopter).  
– Aerobatic rating,  
– Towing of sailplane/banner,  
– Test flight rating, 
– Mountain rating (nasjonal myndighet avgjør om det skal defineres 

områder hvor slikt krav skal gjelde). 
 
Subpart J – Instruktører 
 - Ti seksjoner. En generell, samt ni for hver kategori instruktørsertifikat. 

– Ny instruktørkategori for SPA (high performance complex): TRI(SPA) 
– Krav til instruksjon for MPO på SPA er: TRI(SPA) og MCCI(A) 
– Ikke krav til FI(A) for å være acroinstruktør, holder med CRI. 
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Subpart K – Kontrollanter 
 
 - En seksjon med generelle regler, seks seksjoner med spesifikke regler for 

de forskjellige kategoriene kontrollanter. 
 
 - Subpart K er mer omfattende enn JAR-FCL pga. flere kategorier luftfartøyer 

og sertifikater. 
 
 - Vesentlig endring: Enhver som oppfyller kravene i regelverket har krav på 

autorisasjon som kontrollant (myndighetenes behov er ikke lenger styrende) 
 
 - Det er likevel krav til en autorisasjonsprosess med diverse krav som skal 
oppfylles. 
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• FCL.1015 Examiner standardisation  
• (a) Standardiseringskurs 
• (b) Kurset skal bestå av både teorisk og praktisk trening og skal 

inneholde minst følgende:  
– (1) gjennomføre 2 skill tests, PC or assessments of competences 
– (2) undervisning i relevante krave i Part-FCL og OPS, hvordan 

gjennomføre skill test, PC og assessments of competence, og 
dokumentasjon og rapportering etter slike tester;   

– (3) en briefing i nasjonale administrative prosedyrer, krav om beskyttelse 
av personaldata, ansvar, forsikring og gebyr.  
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FCL.1015 Examiner standardisation  
• (c) Kontrollanter skal ikke gjennomføre skill tests, PC eller 

assessments of competence for en kandidat  som ikke har sertifikat 
utstedt av samme myndighet som kontrollantautorisasjonen, uten at:   

– (1) de har informert kompetent myndighet om at de skal gjennomføre 
slike tester og hvilke privilegier de har som kontrollanter;  

– (2) de har mottatt en briefing fra kompetent myndighet for kandidaten 
med de punktene som er nevnt i (b)(3).   
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Appendices 
 

1. Crediting og theoretical knowledge 
 

2. Table: Language Proficience Rating scale  
 

3. Training course for the issue of a CPL and ATPL 
 

4. Skill test for the issue of a CPL 
 

5. Integrated MPL training course 
 

6. Modular training course for the IR 
 

7. IR skill test 
 

8. Cross crediting of IR 
 

9. Training, skill test and PC for MPL, ATPL and class rating and PC for IRs 
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Luftfartstilsynet - http://www.luftfartstilsynet.no/ 
 
EASA Flight Standards  - http://easa.europa.eu/flightstandards/ 
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Spørsmål og svar 

• Kan man fornye RF/FTO/TRTO etter april 2013?  
– Ja 

 
• Når må en RF få godkjenning som ATO?  

– Tidligst 8. april 2013 og senest 8. april 2015 (uten endring av 
rettigheter) 
 

• Når må en FTO/TRTO få godkjenning som ATO 
– Organisasjonen må være i samsvar med nytt regelverk senest 8. 

april 2014. (Skolegodkjenningsdokumentet vil være gyldig frem til 
utløpsdato, selv om dette er etter 8. april 2014). 
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Spørsmål og svar 

• Kan typekurs og oppfriskningstrening foregå i regi av instruktør eller 
operatør? 
– Nei, all trening skal foregå i godkjent ATO!!! 

 
• Hvordan blir det i overgangsperioden og hvor lang blir den? 

– JAR-FCL rettigheter og sertifikater får ”Grandfathering”. En kan begynne 
å utstede nye sertifikater etter at regelverket er innført (implementert) og 
ved slutten av opt-out perioden må alt være i henhold til nytt regelverk. 

 



Luftfartstilsynet 
 
 

T: +47 75 58 50 00 
F: +47 75 58 50 05 
postmottak@caa.no 
 

Postadresse: 
Postboks 243 
8001 BODØ 
 

Besøksadresse: 
Sjøgata 45-47 
8006 Bodø 

Spørsmål og svar 

• Hva skjer med elevene som er under utdanning nå og ikke blir 
ferdig før april 2013? (tilleggskrav, endringer osv?) 
– Generelt må utdanningen fullføres innen to år etter implementeringen 

av nytt regelverk. Dvs om vi benytter opt-out for FTO til 8. april 2014, 
må elever som har startet utdanningen til CPL være fullført innen 8. 
april 2016. 

 
• Hva blir forandret i sertifikatutdannelsen etter april 2013? 

– Noen nye sertifikattyper og rettigheter 
– Det er endringer i instruktørutdanningen - mer standardisert mellom 

de forskjellige instruktørkategoriene. 
– Det er endringer for utdanning som kontrollant (utvidet trening) 
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Spørsmål og svar 
• Språkprøve/dokumentasjon 

– Utløpstid for nivå 4 (operational) endres fra 3 år til 4 år. 
– Utløpstid for nivå 5 (extended) er uendret og er 6 år. 
– Nivå 6 har ingen utløpsdato 

 
• Temporary language assessment?  

– Kontrollanter kan få mulighet til å utstede et kort med påskrift av 
språknivå, slik at vedkommende kan fly uten å måtte vente på nytt 
sertifikat fra LT (forutsatt at andre krav er oppfylt). 

 
 
 



Luftfartstilsynet 
 
 

T: +47 75 58 50 00 
F: +47 75 58 50 05 
postmottak@caa.no 
 

Postadresse: 
Postboks 243 
8001 BODØ 
 

Besøksadresse: 
Sjøgata 45-47 
8006 Bodø 

Complex Aircraft - definition 

Complex motor-powered aircraft’ shall mean:  
• (i) an aeroplane:  
• - max certificated TOM > 5700 kg, or  
• - certificated max PAX seating > 19, or  
• - certificated as MPA, or  
• - equipped with (a) turbojet engine(s) or more than one turboprop engine, or  

 
• (ii) a helicopter certificated:  
• - max TOM > 3175 kg, or  
• - certificated max PAX seating > 9, or  
• - for ops with a minimum crew of at least two pilots, or 

 
• (iii) a tilt rotor aircraft 
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Spørsmål? 
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