Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2013:22) om registrerade
flygskolor för flygplan och helikopter;
beslutade den 5 mars 2018.

TSFS 2018:21
Utkom från trycket
den 13 mars 2018
LUFTFART
Serie PEL/FSTD

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1994:1808)
om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område och 7 kap. 3 §
luftfartsförordningen (2010:770) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:22) om registrerade flygskolor för flygplan och
helikopter
dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 1–4 §§ ska ha följande lydelse.
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas för registrerade flygskolor vid
luftfartsutbildning till privatflygarcertifikat (PPL) och flygcertifikat för lätta
luftfartyg (LAPL) för flygplan och helikopter som omfattas av
kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om
tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal
inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 216/2008, men för vilka nationella bestämmelser
fortfarande gäller med stöd av artikel 12 i förordning (EU) nr 1178/2011.
Definitioner och förkortningar
2 § I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
helikopter

luftfartyg tyngre än luften, som får lyftkraft under
flygning genom luftens reaktion mot en eller flera
motordrivna rotorer

LAPL

(Light Aircraft Pilot Licence) flygcertifikat för lätta
luftfartyg

PPL
(Private Pilot Licence) privatflygarcertifikat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 § Den som bedriver skolverksamhet med flygplan ska tillämpa de
flygoperativa kraven enligt bilaga VII (Del-NCO) i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och
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administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.
Den som ska utföra tekniskt underhåll av flygplan ska tillämpa M.A.201
i) i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26
november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och
personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter.
4 § Den som bedriver skolverksamhet med helikopter ska tillämpa de
flygoperativa kraven enligt Del-NCO i förordningen (EU) nr 965/2012.
Den som ska utföra tekniskt underhåll av helikopter ska tillämpa
M.A.201 i) i bilaga I till förordningen (EU) nr 1321/2014.
___________
Denna författning träder i kraft den 8 april 2018.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Marie Fahlstedt
(Sjö- och luftfart)
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