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• Sandra Aldin - regelkoordinator, Sektionen för 

flygutbildning

 EU regler och nationella bestämmelser inom certifikat 

och utbildning

 Segel, ballong, flygplan, helikopter och UL
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Återblick…

• Vad har hänt inom FCL från 2020 och framåt?

Ändringar i regler, för framförallt 

kategorin helikopter

Mindre språkrättning

Införande av förlängning/förnyelse 

genom EBT, tillägg 10

Bestämmelser för certifikat och 

behörigheter från tredjeland

Bl.a. införande av BIR (segel & 

ballong lyfts ur Del-FCL)
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Vart hittar jag alla regler?

 EASAs hemsida 

 Konsoliderad version – finns på både svenska och engelska

 EAR (Easy Access Rules) – endast på engelska, inkl AMC/GM

 www.easa.europa.eu Regulations  Aircrew

http://www.easa.europa.eu/
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Ytterligare regler…

• BASA-avtalet (Annex 3) – Trädde i kraft 18 maj 2021. 
Gäller endast konverteringar av FAA PPL/IR/SE/ME samt mörker för 

flygplan.

• Detaljerad information - Transportstyrelsens hemsida
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Forts. ytterligare regler…

• Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, 

auktorisationer och behörighetsbevis (TSFS 2013:12) -

Innehåller bestämmelser för nationella behörigheter och 

certifikat och som inte regleras av EU-regler (UL regler dock 

genom TSFS 2021:26). 

• Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande 

bestämmelser för certifikat, auktorisationer och 

behörighetsbevis (TSFS 2013:13).
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Ett par utvalda delar gällande 

genomförandeförordning (EU) 2021/2227

Trädde i kraft 30 oktober 2022
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FCL.010 – ändring av definitioner

• Enpilotsluftfartyg

• Flerpilotsluftfartyg:
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• När måste man flyga med två piloter 

enligt 965/2012?
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FCL.725(d)

• Kraven för att flyga enpilotshelikopter i enpilots- eller 

flerpilotsverksamhet tydliggörs genom att FCL.725(d) 

ändras. Den utbildning som krävs för att utöka med 

antingen SPO eller MPO privilegier kan även 

genomföras hos en Part-ORO organisation (för 

helikopter deklarerad verksamhet).

• I regeln framgår även tydligt hur SPO/MPO för 

helikopter ska framgå i certifikatet (eller inte).
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MPO/SPO i certifikatet för helikopter?

• Typen av operation, med ett undantag, skrivs inte 

längre skrivs ut på certifikatet. Undantaget gäller om en 

pilot endast flyger i flerpilotsverksamhet (MPO) på en 

icke-komplex helikopter (ref FCL.725(d)(4)(i) samt (ii)).

• Det innebär att i de allra flesta fallen (för 

enpilotshelikopter) kommer endast typbehörigheten 

framgå i certifikatet.
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IR(H)

• Endast en utbildning till IR(H).

• Instrumentbehörigheter för helikoptrar (IR(H) som 

utfärdas före den 30 oktober 2022 ska betraktas som 

IR(H) för både enmotoriga och flermotoriga helikoptrar.

• En IR(H)-kurs ska omfatta minst 55h instrumenttid 
(Avsnitt B i tillägg 6).

• FCL.630.H  - Utökning av befogenheter från IR(H) till 

ytterligare helikoptertyper.
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FCL.510.H ATPL(H)

• Ny punkt (f) som möjliggör en förkortad MCC kurs i de 

fall piloten uppfyller erfarenhetskravet i 

FCL.720.H(a)(2(ii). 

• Tillhörande AMC (AMC1 FCL.510(h)(f))
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Kommande regler
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RMT.0678 - Simpler, lighter and better flight crew licensing 

requirements for general aviation (samt RMT.0587 – regular update)

Subtask 2

 NPA 2020-14 – var ute på remiss i slutet på 2020/början av januari 

2021. Focused consultation har skett 21-23 juni 2022

 Opinion beräknas under Q2 2023 och beslut 2024 (sker samtidigt 

med RMT.0587, RMT.0190 samt även RMT.0287, comprehensive opinion).
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Forts. RMT.0678 (samt RMT.0587)

 Ändring av definitionen för SEP flygplan (för att 

möjliggöra att även eldrivna flygplan kan inkluderas)

 Nya bestämmelser för omhänderta utökning med en 

annan variant inom SEP som har annan motor (föreslås 

skillnadsutbildning)(FCL.135.A, FCL.710)

 Nya bestämmelser för vad som gäller om man inte flugit 

en variant med en viss motor de senaste 2 åren. 
(FCL.140.A, FCL.710)
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Forts. RMT.0678 (samt RMT.0587)

 Möjlighet att under LAPL utbildning att kunna byta till 

PPL utbildning genom tillgodoräknade baserat på 

bedömning av ATO eller DTO (FCL.210.A och FCL.210.H) 

samt även vice versa (FCL.115). Nytt AMC föreslås även 

för detta.
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Forts. RMT.0678 (samt RMT.0587)

 Tydliggör att sökande till ett LAPL certifikat med tidigare 

befälhavarerfarenhet kan tillgodoräknas genom Annex I 

flygtid och NLL (FCL.110.A och FCL.110.H)
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Forts. RMT.0678 (samt RMT.0587)

 Möjlighet att inkludera 5h mörker i PPL(A)-utbildningen 

(FCL.210.A), dvs mot de 45h.

 Möjlighet att förlänga enmotoriga typbehörigheter (upp 

till 3175 kg) för helikopter med hjälp av erfarenhetskrav 

och repetitionsutbildning (minimum 6h PIC och 

repetitionsutbildning minst 1h).

 Nytt GM föreslås för att förtydliga vad som gäller om en 

pilot som har ett PPL/CPL eller ATPL certifikat endast 

har ett LAPL medical.
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OBS! Opinion har inte kommit än och reglerna är ännu 

inte beslutade. Det innebär att ev justeringar kan 

tillkomma.
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Lite övriga regelprojekt som pågår

 RMT.0194, subt. 1a och 1b. 

Översyn gällande kapitlet för instruktörer

• NPA beräknas Q4 2023, opinion 2024, beslut 2025

 RMT.0196, subt 2. 

CS-FSTD, flexibelt användande av simulatorer m.m.

• NPA 2020-15 har redan varit ute.

• Focused consultation beräknas ske 2023/Q2

• Opinion 2024 och beslut 2025
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Forts. övriga regelprojekt som pågår

 RMT.0737 – Elektroniska certifikat, ELP

• NPA beräknas ske 2023/Q4

• Opinion beräknas ske 2024, beslut 2025

• AMC/GM beräknas under 2025
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Forts. övriga regelprojekt som pågår

 RMT.0230, subt C

• NPA 2022-06 – nyligen ute på remiss.

I förordning (EU) nr 1178/2011 föreslås att införa 

bestämmelser för en typbehörighet för VTOL.

• OBS! Föreslås endast för innehavare av ett CPL 

certifikat. Opinion beräknas 2023.

• I nästa steg kommer det föreslås en egen certifikattyp 

för detta. 
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Forts. övriga regelprojekt som pågår

 RMT.0731

• Införande av en helt ny certifikattyp för gyroplan, 

PPL(G). 

• NPA har redan varit ute, NPA 2021-12.

• Opinion beräknas under Q3 2023, beslut 2024
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Var hittar jag information om 

regelprojekt?

 EASAs hemsida

 European Plan for Aviation Safety 2023-2025 | EASA 

(europa.eu)

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/european-plan-aviation-safety-2023-2025
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Frågor?


