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Luftfartsstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om flygskolor, certifikat, behörigheter 
och auktorisationer för flygplan; 

beslutade den 29 januari 2008. 

Luftfartsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 32, 84 och 92 §§ luftfarts-
förordningen (1986:171) och beslutar följande allmänna råd. 

Inledande bestämmelser 
Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid luftfartsutbildning, examination och vid 
utfärdande av tillstånd och auktorisation enligt bilaga 1 (JAR-FCL 1) samt då följande 
certifikat, behörigheter, auktorisationer och intyg som omfattas av bilaga 1 (JAR-FCL 1) 
ska utfärdas eller förnyas: 

1. elevtillstånd 
2. privatflygarcertifikat PPL (A) 
3. trafikflygarcertifikat CPL (A) 
4. trafikflygarcertifikat ATPL (A) 
5. instrumentbehörighet IR (A) 
6. flyglärar- och instruktörsbehörigheter (A) 
7. mörkerbevis (A) 
8. klass- och typbehörigheter (A) 
9. kontrollanter (A). 

 

Stycke 1.045 b), tillägg 1 c) till 1.055 punkt 3) c) ordet ”tillfällig”, 1.060 c) och 1.175 
b) i bilaga 1 (JAR-FCL 1) ska inte tillämpas i Sverige. 

Definitioner och förkortningar 

2 § I dessa föreskrifter avses med 
 

AME: (Authorised Medical Examiner) flygläkare 

ATPL: (Airline Transport Pilot Licence) trafikflygarcertifikat 
utan begränsningar 

befälhavare: pilot som är ansvarig för ett luftfartygs framförande 
och säkerhet under flygning 

behörighet: en anteckning i ett certifikat som fastställer speciella 
villkor, befogenheter eller begränsningar för certifi-
katet 

behörighetsbevis: av luftfartsmyndighet utfärdat godkännande att utöva 
viss tjänst 

CFI: (Chief Flight Instructor) flyginstruktörschef 

CPL:  (Commercial Pilot Licence) trafikflygarcertifikat med 
begränsningar 
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EFIS: (Electronic Flight Instrument System) elektroniska 
instrumentflygningssystem 

elevtillstånd: behörighetshandling som visar att vissa krav för att få 
delta i viss luftfartsutbildning är uppfyllda 

ensamflygning: flygning under vilken en elev är enda personen om-
bord på ett luftfartyg 

flygläkare: en läkare som är utbildad i flygmedicin och har prak-
tisk kännedom och erfarenhet av flygmiljön och som 
av luftfartsmyndighet blivit auktoriserad att utföra 
medicinska undersökningar för, och i vissa fall ut-
färda, medicinska intyg 

flygplan: luftfartyg tyngre än luften, som framdrivs av en kraft-
källa och som får sin lyftkraft under flygning huvud-
sakligen genom luftens reaktioner mot ytor, vilka 
förblir fasta under givna flygtillstånd och som inte 
definieras som ultralätta flygplan 

flygprov: flygprov innebär uppvisande av färdigheter vid ut-
färdande av certifikat eller behörigheter, inbegripet 
sådana muntliga prov som kontrollanten kan fordra 

flygsimulator: utbildningshjälpmedel för flygsimulering, som har 
rörelsesystem, visuellt system och möjlighet till rea-
listisk återgivning av viss typ av luftfartyg 

flygskola: organisation som har Luftfartsstyrelsens tillstånd att 
bedriva utbildning för flygcertifikat och behörigheter 
knutna till flygcertifikat 

FSTD: (Flight Simulation Training Devices) utbildningshjälp-
medel för flygsimulering 

FTO: (Flight Training Organisation) flygskola 

förnyelse: förnyelse (av t.ex. en behörighet eller ett godkän-
nande): 
a) den administrativa åtgärd som vidtas efter det att en 
behörighet eller ett godkännande har upphört att gälla 
och som förnyar befogenheterna enligt behörigheten 
eller godkännandet för ytterligare en angiven tids-
period som följer efter det att angivna krav har upp-
fyllts; 
b) förlängning (av t.ex. en behörighet eller ett godkän-
nande): 
den administrativa åtgärd som vidtas under den tid 
som en behörighet eller ett godkännande gäller och 
som tillåter innehavaren att fortsätta att utöva befo-
genheter enligt behörigheten eller godkännandet för 
ytterligare en angiven tidsperiod som följer efter det 
att angivna krav har uppfyllts 

JAA-medlemsstat: (JAA Member State) en stat som är fullvärdig medlem 
i Joint Aviation Authorities och som har genomgått 
standardisering och som tillämpar JAR-FCL 

klass av luftfartyg: typer av luftfartyg som i certifikat- och utbildnings-
hänseende är sammanförda och som är likvärdiga 
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kompetenskontroll: uppvisande av färdigheter för att förlänga eller för-
nya behörigheter, inbegripet sådana muntliga prov 
som kan krävas 

MEP: (Multi Engine Piston) flermotoriga kolvmotordrivna 
flygplan 

OPC: (Operator Proficiency Check) operativ kompetens-
kontroll enligt JAR-OPS 

PC: (Proficiency Check) kompetenskontroll 

personlig flygdagbok: (pilot log book) dagbok där uppgifter om utbild-
ningar, flygningar, tid i simulerade hjälpmedel och 
luftfartyg redovisas 

pilot  behörig person med uppgift att föra luftfartyg 

PPL: (Private Pilot Licence) privatflygarcertifikat 

RF: (Registered Facilities) registrerad flygskola 

segelflygplan: luftfartyg tyngre än luften utan framdrivnings-
anordning som får lyftkraft huvudsakligen genom 
luftens reaktion mot ytor vilka förblir fasta under 
givna flygtillstånd 

SEP: (Single Engine Piston) enmotoriga kolvmotordrivna 
flygplan 

skillnadsutbildning: utbildning som genomförs på en annan typ eller 
variant av luftfartyg som är införd i certifikatinne-
havarens certifikat eller flygdagbok och som doku-
menteras i flygdagboken 

trafikflygare: pilot som har ett certifikat som tillåter att luftfartyg 
framförs i verksamhet för vilken ersättning utbetalas  

TRI: (Type Rating Instructor) instruktör för typutbildning 
på flerpilotsflygplan 

TRTO: (Type Rating Training Organisation) flygskola för 
typutbildning 

typ av luftfartyg: luftfartyg av samma grundkonstruktion, vilket även 
innefattar modifieringar som inte medför föränd-
ringar i handhavande, flygegenskaper eller flyg-
besättning 

ultralätt flygplan: flygplan som konstruerats för att fylla konstruktions-
kraven enligt BCL-M 5.4 (LFS 1992:30) 

utbildningshjälpmedel för 
flygsimulering 

teknisk utrustning som i olika grad och funktion 
återger ett luftfartygs förarutrymme, flygegenskaper 
och omgivning. 

3 §  När det i bilaga 1 (JAR-FCL 1) hänvisas till en JAR-publikation som ersatts av 
en EG-förordning eller en EASA-certifieringsspecifikation, får JAR-publikationen inte 
tillämpas, såvida inte annat anges i den berörda EG-förordningen eller EASA-certifie-
ringsspecifikationen. 
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Luftfartsutbildning 
4 § Bestämmelser om krav på tillstånd för att bedriva utbildning till certifikat och 
behörigheter finns i 84 § luftfartsförordningen (1986:171). Tillståndet ska vara utfärdat 
av Luftfartsstyrelsen. 

5 § Ansökan om tillstånd att bedriva luftfartsutbildning enligt bilaga 1 (JAR-FCL 1) 
ska inledas med en anmälan till Luftfartsstyrelsen. 

6 § Den flygmateriel som används vid utbildningen ska uppfylla tillämpliga krav 
enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflyg-
ning med flygplan förutom kraven i bilaga 1 (JAR-FCL 1). 

7 § För flygplan som är certifierade som jetflygplan eller för flerpilotsystem ska 
flygsimulator användas, om sådan finns för aktuell flygplanstyp, vid 

1. typutbildning, 
2. flygprov för typbehörighet, 
3. flygprov för trafikflygarcertifikat ATPL (A), 
4. kompetenskontroll (PC), samt 
5. kombinerad kompetenskontroll (PC/OPC). 

8 § Vid byte till annan variant av flygplan inom samma klass- eller typbehörighet 
krävs familjaritets- eller skillnadsutbildning. 

Skillnadsutbildning krävs vid första inflygningen på enmotoriga kolvmotorflygplan 
enligt bilaga 1 (JAR-FCL 1). Förutom vad som framgår av bilaga 1 (JAR-FCL 1) krävs 
skillnadsutbildning vid första inflygningen på enmotoriga kolvmotorflygplan som är 
utrustade med 

1. integrerat motoreffektreglage (single power lever controls), eller 
2. elektroniska instrumentflygningssystem (EFIS). 

 

Dessutom krävs alltid skillnadsutbildning mellan alla typer av flygplan inom klassen 
flermotoriga kolvmotorflygplan. 

All skillnadsutbildning ska vara godkänd av Luftfartsstyrelsen. Godkännande behövs 
dock inte för skillnadsutbildning som berör klasserna enmotoriga kolvmotordrivna flyg-
plan (SEP) och flermotoriga kolvmotordrivna flygplan (MEP). 

9 § En registrerad flygskola (RF) som önskar samordna sin utbildning med andra 
registrerade flygskolor eller vill använda alternativa basflygplatser ska, utöver kraven 
för en registrerad flygskola, även uppfylla relevanta delar i tillägg 1a till JAR-FCL 
1.055 i bilaga 1 (JAR-FCL 1). Förfarandet ska vara godkänt av Luftfartsstyrelsen. 

Följande krav ska särskilt beaktas i tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 i bilaga 1 (JAR-
FCL 1): 

1. Vid samordning med andra registrerade flygskolor ska det mellan berörda 
registrerande flygskolor finnas avtal om samarbete och dess omfattning samt 
beskrivning av ansvarsområden. 

2. Det ska finnas en ansvarig flyginstruktörschef (CFI) vid varje alternativ bas-
flygplats. 

3. Det ska finnas lämpliga lokaler vid varje alternativ basflygplats med hänsyn till 
den utbildning som bedrivs. 

10 §  En flygskola som antar en elev till utbildning ska klarlägga elevens kunskaper i 
svenska och engelska genom att testa elevens språkkunskaper. 

11 §  En flygskola som avskiljer en elev från fortsatt utbildning ska rapportera detta till 
Luftfartsstyrelsen. 
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12 § Examination i form av teoretiska eller praktiska prov ska ske på sätt som är god-
känt av Luftfartsstyrelsen och enligt kraven i bilaga 1 (JAR-FCL 1). 

13 § En sökande som använder sig av otillåtna hjälpmedel eller får hjälp av annan 
person med att lösa provuppgift måste omedelbart avbryta provet. Har provet slutförts 
och det konstateras att den sökande har fått otillåten hjälp under provet, ska provet 
underkännas. 

14 § En utbildare som anmäler en sökande till flygprov i befälhavarfunktion intygar 
därmed att sökanden bedöms kompetent att fungera som befälhavare. 

15 § Innan flygprovet påbörjas ska de ombordvarande göra klart hur de ska agera om 
ett nödläge uppstår under provet. 

16 §  Om den sökande prövas i enpilotbesättning, ska kontrollanten vara befälhavare 
under flygprovet om inget annat skriftligen överenskommits mellan sökanden och 
kontrollanten. Om den sökande prövas i flerpilotbesättning, ska en behörig typinstruktör 
(TRI) vara befälhavare om flygprovet sker i ett flygplan, även om sökanden prövas i 
befälhavarfunktion. 

17 § De luftfartyg som används vid flygprov ska ha det utförande och den utrustning 
som krävs för att avsett prov ska kunna genomföras. 

18 § De utbildningshjälpmedel för flygsimulering som är tillåtna vid olika flygprov 
framgår av BCL-C 1.5 (LFS 1999:98) och bilaga 1 (JAR-FCL 1). 

Behörighet för klassen sjöflygplan 
19 § För att erhålla och förnya behörighet för klassen sjöflygplan ska nedanstående 
uppfyllas vad avser utbildning, prov och kompetenskontroll (PC) för sjöflygplan: 

1. Om föraren tidigare är utbildad på landversion av aktuell flygplanstyp, ska
 kompletterande klass- eller typutbildning ske i skiljaktigheter mellan land- och 
 sjöversion. 

2. Om föraren inte tidigare är utbildad på aktuell klass eller typ av flygplan ska 
 utbildningen innefatta utbildning på ny klass eller typ. 

3. Den teoretiska utbildningen ska avslutas med skriftligt prov inför utbildaren. 
 Provet ska förvaras av utbildaren i minst 36 månader. 

4. Den praktiska utbildningen ska utförligt dokumenteras i utbildningsprotokoll. 
 Protokollet ska förvaras hos utbildaren i minst 36 månader. 

5. En utbildning till behörighet för sjöflygplan ska ske vid en flygskola som har till- 
stånd för sjöflygutbildning. Efter genomförd godkänd utbildning ska föraren 
avlägga flygprov inför kontrollant utsedd av Luftfartsstyrelsen. 

6. Efter godkänt flygprov ska föraren ansöka hos Luftfartsstyrelsen om utökning av 
certifikatet med ny klass eller typ. Till ansökan ska fogas intyg från utbildaren 
om genomförd utbildning. 

7. En klassbehörighet för sjöflygplan är giltig i 24 månader för enmotoriga sjöflyg-
 plan med kolvmotor som är certifierade för en pilot. För övriga sjöflygplan är 
 behörigheten giltig i 12 månader. 

8. För att förnya en behörighet för sjöflygplan ska innehavaren utföra kompe-
 tenskontroll (PC) inom 3 månader före behörighetens utgång för att få behålla 
 sjöbehörighetens ursprungsdatum. 

 

Skillnadsutbildning krävs mellan 
1.  sjöflygplan med flottörer, 
2.  flygbåtar, och 
3.  sjöflygplan med amfibieflottörer. 
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Skillnadsutbildning ska genomföras med behörig flyglärare/instruktör och antecknas 
i sökandens flygdagbok. 

En behörighet för enmotorigt kolvmotordrivet sjöflygplan (SEP Sea) som inte har 
gått ut, kan förnyas genom flygning med flyglärare/instruktör omfattande antingen 

1.  en timmes flygträning på sjöflygplan inklusive minst tre starter och landningar på 
sjö, eller 

2.  en timmes flygträning på landflygplan samt utfört minst tre starter och landningar 
med sjöflygplan. 

 

Ovanstående stycke gäller under förutsättning att sökanden under de senaste 12 
månaderna har flugit minst 12 timmar enmotorigt kolvmotordrivet flygplan och utfört 
minst 12 starter/landningar på enmotorigt kolvmotordrivet sjöflygplan. 

Om en behörighet för sjö inte förnyats under giltighetstiden och behörigheten varit 
ogiltig i mer än 12 månader ska kompletterande utbildning genomföras vid en godkänd 
flygskola. Skolchefen ska föreslå i vilken omfattning kompletterande utbildning krävs 
varefter Luftfartsstyrelsen fastställer utbildningen. 

Efter genomgången utbildning ska kompetenskontroll (PC) avläggas inför en av 
Luftfartsstyrelsen auktoriserad eller godkänd kontrollant. 

Flyglärare och instruktörer 
20 § Vid utfärdande och förnyelse av flyglärar- och instruktörsbehörighet ska kraven i 
bilaga 1 (JAR-FCL 1) vara uppfyllda och sökanden ska, när sådant krävs, ha flyg-
certifikat som är utfärdat enligt kraven i bilaga 1 (JAR-FCL 1). 

Elevtillstånd och certifikat 
21 § De elevtillstånd och certifikat som utfärdas enligt föreskrifterna i bilaga 1 (JAR-
FCL 1) har en längsta giltighetstid av 5 år. 

Tillgodoräknande av militär utbildning 

22 § En sökande som genomgått militär teoretisk och praktisk flygförarutbildning, 
med godkänt resultat, motsvarande kraven för respektive certifikat och behörighet, ska 
genomgå kompletterande teoretisk och praktisk utbildning vid en godkänd flygskola 
samt avlägga teoretiska prov och flygprov på sätt som Luftfartsstyrelsen godkänt. 
Utbildningen får förkortas efter skolchefens bedömning. 

23 § Den sökande ska ha ett medicinskt intyg enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (LFS 2008:2) om medicinska undersökningar för certifikat och 
behörighetsbevis samt auktorisationer för flygläkare och flygmedicinskt centrum för aktuellt 
certifikat. 

24 § Kraven för radiotelefonibehörighet och språkkraven enligt Luftfartsstyrelsens 
föreskrifter (LFS 2008:1) om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och 
behörighetsbevis ska vara uppfyllda innan certifikat kan utfärdas eller förnyas. 

Behörigheter 
25 § Protokoll över utförd kompetenskontroll (PC) enligt bilaga 1 (JAR-FCL 1) ska 
omgående sändas till Luftfartsstyrelsen. 

26 § Om en behörighet för instrumentflygning (IR), flermotoriga kolvmotordrivna 
flygplan (MEP) eller en typbehörighet inte förnyats under giltighetstiden och behörig-
heten varit ogiltig i mer än 12 månader ska kompletterande utbildning genomföras vid 
en flygskola (FTO) eller flygskola för typutbildning (TRTO) beroende på behörighet. 
Ansvarig utbildare eller skolchef ska föreslå i vilken omfattning kompletterande 
utbildning krävs varefter Luftfartsstyrelsen fastställer utbildningen. 
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Luftfartsstyrelsen auktoriserad eller godkänd kontrollant. 

Undantag 
27  § Luftfartsstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 

 

Övergångsbestämmelser 
1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2008. 
2. Genom denna författning upphävs 

a) Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 1990:4) om ändring i Bestämmelser för 
Civil Luftfart, Certifikatbestämmelser (BCL-C), 

b) Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 1999:166) om ändring i Bestämmelser för 
Civil Luftfart, Certifikatbestämmelser (BCL-C), och 

c) Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 1999:168) om Gemensamma luftfarts-
bestämmelser, JAR-FCL 1 Flygcertifikat (flygplan). 

3. Certifikat, elevtillstånd, medicinska intyg och auktorisationer som utfärdats enligt 
äldre föreskrifter gäller fortfarande för den giltighetstid som framgår av respek-
tive handling. 

4. Om giltighetstiden för ett certifikat eller en behörighet som har utfärdats före den 
1 januari 2000, som omfattas av bilaga 1 (JAR-FCL 1), har gått ut före den 1 
januari 2000, ska förnyelse ske enligt bilaga 1 (JAR-FCL 1). 

5. Om ett certifikat eller en behörighet som har utfärdats före den 1 januari 2000, 
som omfattas av bilaga 1 (JAR-FCL 1), har varit ogiltigt i mer än 36 månader 
den 1 januari 2000, ska för förnyelse fullständig teoriexamen och flygprov av-
läggas enligt bilaga 1 (JAR-FCL 1). Nytt elevtillstånd och medicinskt intyg 
krävs. 

6. Om det i föreskrifter hänvisas till 
a) BCL-C 1.4 Periodisk flygträning - PFT 
b) BCL-C 1.6 Examination - teoretisk och praktisk 
c) BCL-C 2.2 Privatflygarcertifikat - A (flygplan) 
d) BCL-C 2.3 Trafikflygarcertifikat - B (flygplan) 
e) BCL-C 2.5 Trafikflygarcertifikat - D (flygplan) 
f) BCL-C 5.2 Behörighetsbevis för IFR-flygning - IFR-bevis (flygplan) 
g) BCL-C 5.3 Behörighetsbevis för mörkerflygning - mörkerbevis 
h) BCL-C 7.4 Utbildning av förare på ny typ eller klass av luftfartyg 
i) BCL-C 9.1 Kompletterande bestämmelser till JAR-FCL 1 Flygcertifikat (flyg-

plan) 
j) JAR-FCL 1 

 tillämpas i stället denna nya författning. 

På Luftfartsstyrelsens vägnar 

NILS GUNNAR BILLINGER 

 

 
Kaj Skärstrand 
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Flygcertifikat (flygplan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna bilaga innehåller ändringar till och med 
JAA:s amendment 5 
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 C–1 JAR-FCL 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

JAR-FCL 1 

FLYGCERTIFIKAT (FLYGPLAN) 

FÖRORD 

KONTROLLISTA 

INLEDNING 

DEL 1 — FÖRESKRIFTER 

KAPITEL A – ALLMÄNNA KRAV 

KAPITEL B – ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (flygplan) 

KAPITEL C – PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) – PPL(A) 

KAPITEL D – TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) – CPL(A) 

KAPITEL E – INSTRUMENTBEHÖRIGHET (flygplan) – IR(A) 

KAPITEL F – TYP- OCH KLASSBEHÖRIGHET (flygplan) 

KAPITEL G – TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) – ATPL(A) 

KAPITEL H – INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (flygplan) 

KAPITEL I – KONTROLLANTER (flygplan) 

KAPITEL J – KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT 
 GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT 
 OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER 

DEL 2 — ALLMÄNNA RÅD 
(SECTION 2 — ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE AND INTERPRETATIVE/ 
EXPLANATORY MATERIAL (AMC AND IEM)) 

AMC/IEM A – GENERAL REQUIREMENTS 

AMC/IEM C – PRIVATE PILOT LICENCE 

AMC/IEM D – COMMERCIAL PILOT LICENCE 

AMC/IEM E – INSTRUMENT RATING 

AMC/IEM F – TYPE AND CLASS RATING 

AMC/IEM H – INSTRUCTOR RATINGS 

AMC/IEM I – EXAMINERS 

AMC/IEM J – THEORETICAL KNOWLEDGE REQUIREMENTS 
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JAR-FCL 1 C–2  

 

AVSIKTLIGT BLANK 
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 C–3 JAR-FCL 1 

DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

JAR-FCL 1 

FLYGCERTIFIKAT (FLYGPLAN) 

Paragraf  Sida 

DEL 1 – FÖRESKRIFTER  

Allmänt och presentation 1–0–1 

 

KAPITEL A – ALLMÄNNA KRAV 
 

JAR-FCL 1.001 Definitioner och förkortningar 1–A–1 

JAR-FCL 1.005 Tillämpning 1–A–2 

JAR-FCL 1.010 Grundläggande befogenhet att vara flygbesättningsmedlem 1–A–3 

JAR-FCL 1.015 Godtagande av certifikat, behörigheter, auktorisationer, 
godkännanden eller intyg 

1–A–4 

JAR-FCL 1.016 Tillgodoräknande för innehavare av ett certifikat som är utfärdat 
av en icke-JAA-stat 

1–A–5 

JAR-FCL 1.017 Auktorisationer/behörigheter för särskilda ändamål 1–A–5 

JAR-FCL 1.020 Tillgodoräknande av militärtjänstgöring 1–A–5 

JAR-FCL 1.025 Giltighet för certifikat och behörigheter 1–A–5 

JAR-FCL 1.026 Aktuell erfarenhet för piloter som inte flyger i enlighet med  
JAR-OPS 1 

1–A–6 

JAR-FCL 1.030 Arrangemang för prov 1–A–6 

JAR-FCL 1.035 Medicinsk lämplighet 1–A–6 

JAR-FCL 1.040 Försämrat hälsotillstånd 1–A–7 

JAR-FCL 1.045 Särskilda omständigheter 1–A–7 

JAR-FCL 1.050 Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper 1–A–7 

JAR-FCL 1.055 Flygskolor och registrerade flygskolor 1–A–8 

JAR-FCL 1.060 Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 
år eller äldre 

1–A–9 

JAR-FCL 1.065 Certifikatutfärdande stat 1–A–9 

JAR-FCL 1.070 Normal bostadsort 1–A–10 

JAR-FCL 1.075 Format och specifikationer för flygcertifikat 1–A–10 

JAR-FCL 1.080 Flygtidsnoteringar 1–A–10 

   

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.005 

Minimikrav för utfärdande av JAR-FCL-certifikat/ auktorisation 
på grundval av ett nationellt certifikat/auktorisation utfärdat i en 

1–A–13 
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JAA-medlemsstat 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.015 

Minimikrav för validering av flygcertifikat utfärdade av icke-JAA-
stater 

1–A–17 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.015 

Konvertering av privatflygcertifikat som har utfärdats av en icke-
JAA-medlemsstat till ett privatflygcertifikat enligt JAR-FCL 

1–A–19 

Tillägg 3 till  
JAR-FCL 1.015 

Validering av certifikat som utfärdats utanför JAA-staterna och 
som ska gälla särskilda uppgifter under en begränsad tidsperiod 

1–A–20 

Tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.050 

Tillgodoräknande av teorikunskaper – Kompletteringsutbildning 
och kursplan för prov 

1–A–21 

Tillägg 1a till 
JAR-FCL 1.055 

Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter 1–A–26 

Tillägg 1b till 
JAR-FCL 1.055 

Utbildning som är förlagd delvis utanför JAA-medlemsstater 1–A–31 

Tillägg 1c till 
JAR-FCL 1.055 

Tilläggskrav för flygskolor (FTO) vars huvudsakliga 
verksamhetsort och huvudkontor är belägna utanför JAA-
staterna 

1–A–32 

Tillägg 2 till 
JAR-FCL 1.055 

Typbehörighetsskolor (TRTO) för utfärdande av enbart 
typbehörighet för innehavare av flygcertifikat 

1–A–34 

Tillägg 3 till 
JAR-FCL 1.055 

Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans 1–A–37 

Tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.060 

Nationella avvikelser i begränsningar av befogenheter för 
certifikatinnehavare som är 60 år eller äldre 

1–A–38 

Tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.075 

Specifikationer för flygcertifikat 1–A–39 

 

KAPITEL B – ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING 
(flygplan) 

 

JAR-FCL 1.085 Krav 1–B–1 

JAR-FCL 1.090 Minimiålder 1–B–1 

JAR-FCL 1.095 Medicinsk lämplighet 1–B–1 

 

KAPITEL C – PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) – 
PPL(A) 

 

JAR-FCL 1.100 Minimiålder 1–C–1 

JAR-FCL 1.105 Medicinsk lämplighet 1–C–1 

JAR-FCL 1.110 Befogenheter och villkor 1–C–1 

JAR-FCL 1.115 Avsiktligt blank 1–C–1 

JAR-FCL 1.120 Erfarenhet och tillgodoräknande 1–C–1 

JAR-FCL 1.125 Utbildningskurs 1–C–1 

JAR-FCL 1.130 Teoriprov 1–C–1 

JAR-FCL 1.135 Praktiska krav 1–C–2 

   

Tillägg 1 till  Utbildningskurs för PPL(A) – Översikt 1–C–3 
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Paragraf  Sida 
JAR-FCL 1.125 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.125 

Registrering av flygskolor för enbart PPL-utbildning 1–C–5 

Tillägg 3 till  
JAR-FCL 1.125 

Innehåll i ansökningsformulär för registrering av flygskola för 
PPL-utbildning 

1–C–6 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.130  
och 1.135 

Teoriprov och flygprov för PPL(A) 1–C–7 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.135 

Innehåll i flygprov för utfärdande av PPL(A) 1–C–10 

 

KAPITEL D – TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) – 
CPL(A) 

 

JAR-FCL 1.140 Minimiålder 1–D–1 

JAR-FCL 1.145 Medicinsk lämplighet 1–D–1 

JAR-FCL 1.150 Befogenheter och villkor 1–D–1 

JAR-FCL 1.155 Erfarenhet och tillgodoräknande 1–D–1 

JAR-FCL 1.160 Teorikunskaper 1–D–2 

JAR-FCL 1.165 Flygutbildning 1–D–2 

JAR-FCL 1.170 Praktiska krav 1–D–2 

   

Tillägg 1 till JAR-FCL 
1.160 och 1.165 a) 1) 

Integrerad ATP(A)-kurs 1–D–3 

Tillägg 1 till JAR-FCL 
1.160 och 1.165 a) 2) 

Integrerad CPL(A)/IR-kurs 1–D–6 

Tillägg 1 till JAR-FCL 
1.160 och 1.165 a) 3) 

Integrerad CPL(A)-kurs 1–D–8 

Tillägg 1 till JAR-FCL 
1.160 och 1.165 a) 4) 

Modulkurs för CPL(A) 1–D–10 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.170 

Flygprov för utfärdande av ett CPL(A) 1–D–12 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.170 

Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL(A) 1–D–14 

 

KAPITEL E – INSTRUMENTBEHÖRIGHET (flygplan) – IR(A) 
 

JAR-FCL 1.174 Medicinsk lämplighet 1–E–1 

JAR-FCL 1.175 Omständigheter då en IR(A) fordras 1–E–1 

JAR-FCL 1.180 Befogenheter och villkor 1–E–1 

JAR-FCL 1.185 Giltighet, förlängning och förnyelse 1–E–1 

JAR-FCL 1.190 Erfarenhet 1–E–1 

JAR-FCL 1.195 Teorikunskaper 1–E–1 
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Paragraf  Sida 

JAR-FCL 1.200 Kunskaper i det engelska språket 1–E–2 

JAR-FCL 1.205 Flygutbildning 1–E–2 

JAR-FCL 1.210 Flygskicklighet 1–E–2 

   

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.200 

IR(A) – Kunskaper i det engelska språket 1–E–3 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.205 

IR(A) – Modulkurs för flygutbildning 1–E–4 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.210 

IR(A) – Flygprov och kompetenskontroll 1–E–6 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.210 

Innehåll i flygprov/kompetenskontroll för utfärdande av IR(A) 1–E–8 

 
KAPITEL F – TYP- OCH KLASSBEHÖRIGHET (flygplan) 

 

JAR-FCL 1.215 Klassbehörigheter (A) 1–F–1 

JAR-FCL 1.220 Typbehörigheter (A) 1–F–1 

JAR-FCL 1.221 Enpilotsflygplan med höga prestanda 1–F–2 

JAR-FCL 1.225 Omständigheter då typ- eller klassbehörigheter fordras 1–F–2 

JAR-FCL 1.230 Särskild auktorisation av typ- eller klassbehörigheter 1–F–2 

JAR-FCL 1.235 Typ- och klassbehörigheter – Befogenheter, antal och varianter 1–F–2 

JAR-FCL 1.240 Typ- och klassbehörigheter – Krav 1–F–2 

JAR-FCL 1.245 Typ- och klassbehörigheter – Giltighet, förlängning och 
förnyelse  

1–F–3 

JAR-FCL 1.246 Instrumentbehörighet, förlängning och förnyelse 1–F–5 

JAR-FCL 1.250 Typbehörighet för flerpilotsflygplan – Villkor 1–F–5 

JAR-FCL 1.251 Typ- och klassbehörighet för enpilotsflygplan med höga 
prestanda – Villkor 

1–F–6 

JAR-FCL 1.255 Typbehörighet för enpilotsflygplan – Villkor 1–F–6 

JAR-FCL 1.260 Klassbehörighet – Villkor 1–F–6 

JAR-FCL 1.261 Typ- och klassbehörigheter – Kunskaper och flygutbildning 1–F–6 

JAR-FCL 1.262 Typ- och klassbehörigheter – Flygskicklighet 1–F–7 

   

Tillägg 1 till JAR-FCL 
1.240 och 1.295 

Flygprov och kompetenskontroll för typ-/klassbehörigheter för 
flygplan samt för ATPL 

1–F–9 

Tillägg 2 till JAR-FCL 
1.240 och 1.295 

Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på 
flerpilotsflygplan för ATPL/typbehörighet 

1–F–12 

Tillägg 3 till  
JAR-FCL 1.240 

Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på en- och 
flermotoriga enpilotsflygplan för klass-/typbehörighet 

1–F–22 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.246 

Ömsesidigt tillgodoräknande av IR-delen av en 
kompetenskontroll för typ- eller klassbehörighet 

1–F–27 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.251 

Ytterligare teoriundervisning för klass- eller typbehörighet för 
enpilotsflygplan med höga prestanda 

1–F–28 
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Paragraf  Sida 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.261 a) 

Krav på teoriundervisning för flygprov/ kompetenskontroll för 
klass-/typbehörigheter 

1–F–31 

   

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.261 c) 2) 

Godkännande av utbildningskurser utan flygtid för typbehörighet 
(flygplan) 

1–F–33 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.261 d) 

Utbildning i samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) (flygplan) 1–F–34 

 
KAPITEL G – TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) – 
ATPL(A) 

 

JAR-FCL 1.265 Minimiålder 1–G–1 

JAR-FCL 1.270 Medicinsk lämplighet 1–G–1 

JAR-FCL 1.275 Befogenheter och villkor 1–G–1 

JAR-FCL 1.280 Erfarenhet och tillgodoräknande 1–G–1 

JAR-FCL 1.285 Teorikunskaper 1–G–1 

JAR-FCL 1.290 Flygutbildning 1–G–2 

JAR-FCL 1.295 Flygskicklighet 1–G–2 

   

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.285 

ATPL(A) – Modulkurs för teoriundervisning 1–G–3 

 

KAPITEL H – INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (flygplan) 
 

JAR-FCL 1.300 Utbildning – Allmänt 1–H–1 

JAR-FCL 1.305 Behörigheter och auktorisationer för instruktörer – Syften 1–H–1 

JAR-FCL 1.310 Instruktörsbehörigheter – Allmänt 1–H–1 

JAR-FCL 1.315 Behörigheter och auktorisationer för instruktörer – Giltighetstid 1–H–1 

JAR-FCL 1.320 Behörighet för flyginstruktör (flygplan) (FI(A)) – Minimiålder 1–H–2 

JAR-FCL 1.325 FI(A) – Begränsningar i befogenheterna 1–H–2 

JAR-FCL 1.330 FI(A) – Befogenheter och krav 1–H–2 

JAR-FCL 1.335 FI(A) – Antagningskrav 1–H–3 

JAR-FCL 1.340 FI(A) – Kurs 1–H–3 

JAR-FCL 1.345 FI(A) – Skicklighet 1–H–3 

JAR-FCL 1.350 FI(A) – Utfärdande av behörighet 1–H–3 

JAR-FCL 1.355 FI(A) – Förlängning och förnyelse 1–H–3 

JAR-FCL 1.360 Behörigheter för typinstruktör (flerpilotsflygplan) (TRI(MPA)) – 
Befogenheter 

1–H–4 

JAR-FCL 1.365 TRI(MPA) – Krav 1–H–4 

JAR-FCL 1.370 TRI(MPA) – Förlängning och förnyelse 1–H–5 

JAR-FCL 1.375 Behörigheter för klassinstruktör (enpilotsflygplan) (CRI(SPA)) – 
Befogenheter 

1–H–5 
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JAR-FCL 1.380 CRI(SPA) – Krav 1–H–5 

JAR-FCL 1.385 CRI(SPA) – Förlängning och förnyelse 1–H–6 

JAR-FCL 1.390 Behörighet för IFR-instruktör (flygplan) (IRI(A)) – Befogenheter 1–H–6 

JAR-FCL 1.395 IRI(A) – Krav 1–H–6 

JAR-FCL 1.400 IRI(A) – Förlängning och förnyelse 1–H–6 

JAR-FCL 1.405 Auktorisation för instruktör för syntetisk flygträning (flygplan) 
(SFI(A)) – Befogenheter 

1–H–6 

JAR-FCL 1.410 SFI(A) – Krav 1–H–6 

JAR-FCL 1.415 SFI(A) – Förlängning och förnyelse 1–H–7 

JAR-FCL 1.416 Auktorisation för MCC-instruktör (flygplan) (MCCI(A)) – 
Befogenheter 

1–H–7 

JAR-FCL 1.417 MCCI(A) – Krav 1–H–8 

JAR-FCL 1.418 MCCI(A) – Förlängning och förnyelse 1–H–8 

JAR-FCL 1.419 Auktorisation för instruktör för syntetisk flygträning (flygplan) 
STI(A) – Befogenheter, krav, förlängning och förnyelse 

1–H–8 

   

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.300 

Krav på särskild auktorisation för instruktörer som inte innehar 
JAR-FCL-certifikat att utbilda vid en TRTO utanför JAA-
medlemsstaterna eller vid en FTO där utbildningen delvis är 
förlagd utanför JAA-medlemsstater i enlighet med tillägg 1b till 
JAR-FCL 1.055 

1–H–10 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.330 och 
1.345 

Uppläggning av flygprov, kompetenskontroll och muntligt 
teoriprov för flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) 

1–H–12 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.330 och 
1.345 

Innehåll i flygprov, muntligt teoriprov och kompetenskontroll för 
flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) 

1–H–13 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.340 

Behörighet för flyginstruktör – (flygplan) (FI(A))-kurs 1–H–16 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.365 

Utbildning för typinstruktör gällande behörighet för 
flerpilotsflygplan (TRI)(MPA) 

1–H–17 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.380 

Utbildning för instruktörsbehörighet på klassen flermotoriga 
enpilotsflygplan (flygplan) (CRI(SPA)) 

1–H–18 

Tillägg 2 till  
JAR-FCL 1.380 

Utbildning för instruktörsbehörighet på klassen enmotoriga 
enpilotsflygplan (flygplan) (CRI(SPA)) 

1–H–19 

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.395 

Utbildning för behörighet för IFR-instruktör (flygplan) (IRI(A)) 1–H–20 

 
KAPITEL I – KONTROLLANTER (flygplan) 

 

JAR-FCL 1.420 Kontrollanter – Syften 1–I–1 

JAR-FCL 1.425 Kontrollanter – Allmänt 1–I–1 

JAR-FCL 1.430 Kontrollanter – Giltighetstid 1–I–1 

JAR-FCL 1.435 Flygkontrollant (flygplan) (FE(A)) – Befogenheter/Kkrav 1–I–1 

JAR-FCL 1.440 Typbehörighetskontrollant (flygplan) (TRE(A)) – 1–I–2 
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Paragraf  Sida 
Befogenheter/Krav 

JAR-FCL 1.445 Klassbehörighetskontrollant (flygplan) (CRE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

1–I–2 

JAR-FCL 1.450 Instrumentbehörighetskontrollant (flygplan) (IRE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

1–I–2 

JAR-FCL 1.455 Kontrollant för syntetisk flygträning (flygplan) (SFE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

1–I–2 

JAR-FCL 1.460 Flyginstruktörskontrollant (flygplan) (FIE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

1–I–2 

   

Tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.425 

Standardiserade arrangemang för kontrollanter 1–I–3 

 
KAPITEL J – KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFAR-
ANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIK-
FLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER 

 

JAR-FCL 1.465 Krav 1–J–1 

JAR-FCL 1.470 Innehåll i teoriprov 1–J–1 

JAR-FCL 1.475 Frågor 1–J–1 

JAR-FCL 1.480 Förfarande vid prov 1–J–1 

JAR-FCL 1.485 Sökandens skyldigheter 1–J–2 

JAR-FCL 1.490 Krav för godkänt 1–J–2 

JAR-FCL 1.495 Giltighetsperiod 1–J–2 

   

Appendix 1 to 
JAR-FCL 1.470 

Theoretical knowledge examination subjects/sections and 
length of examinations – ATPL, CPL and IR 

1–J–3 

   

SECTION 2 – ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)/ INTERPRETATIVE AND 
EXPLANATORY MATERIAL (IEM) 

 

 
AMC/IEM A – GENERAL REQUIREMENTS 

 

IEM FCL 1.001 Abbreviations 2–A–1 

AMC FCL 1.005 & 
1.015 

Knowledge requirements for the issue of a JAR-FCL licence on 
the basis of a national licence issued by a JAA Member State or 
for the validation of pilot licences of non-JAA States 

2–A–3 

   

IEM FCL 1.035 Carriage of safety pilots 2–A–11 

AMC FCL 1.055 Quality System for FTOs/TRTOs 2–A–13 

AMC FCL 1.055(a) Approval of Modular Theoretical Knowledge Distance Learning 
Courses 

2–A–14 
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IEM No. 1 to  
JAR-FCL 1.055 

Quality system for FTOs/TRTOs 2–A–15 

IEM No. 2 to  
JAR-FCL 1.055 

Financial Evaluation of Flying Training Organisations (FTOs) / 
Type Rating Training to Organisations (TRTOs) 

2–A–22 

IEM No. 3 to  
JAR-FCL 1.055 

Training and Operations Manual for FTOs and TRTOs (if 
applicable) 

2–A–24 

IEM FCL 1.080 Recording of flight time 2–A–28 

 
AMC/IEM C – PRIVATE PILOT LICENCE 

 

AMC FCL 1.125 Syllabus of theoretical knowledge and flight instruction for the 
private pilot licence (aeroplane) – PPL(A) 

2–C–1 

IEM FCL 1.135 PPL(A) skill test form 2–C–27 

 
AMC/IEM D – COMMERCIAL PILOT LICENCE 

 

AMC FCL 1.160 & 
1.165(a)(1) 

ATP(A) integrated course 2–D–1 

AMC FCL 1.160 & 
1.165(a)(2) 

CPL(A)/IR integrated course 2–D–3 

AMC FCL 1.160 & 
1.165(a)(3) 

CPL(A) integrated course 2–D–5 

AMC FCL 1.160 & 
1.165(a)(4) 

CPL(A) modular course 2–D–7 

IEM FCL 1.170 CPL(A) skill test form 2–D–10 

 
AMC/IEM E – INSTRUMENT RATING 

 

IEM FCL 1.210 IR(A) skill test and proficiency check form 2–E–1 

 
AMC/IEM F –CLASS AND TYPE RATING 

 

IEM FCL 1.240(b)(1) ATPL/type rating/training/skill test and proficiency check form 
on multi-engine multi-pilot aeroplanes 

2–F–1 

IEM FCL 1.240(b)(2) Class/type rating/training/skill test and proficiency check form 
on single-engine and multi-engine single-pilot aeroplanes 

2–F–2 

AMC FCL 1.251 Additional theoretical knowledge for a class or type rating for 
high performance single-pilot aeroplanes 

2–F–3 

AMC FCL 1.261(a) Syllabus of theoretical knowledge instruction for class/type 
ratings for single-engine and multi-engine aeroplanes 

2–F–4 

AMC FCL 1.261(c)(2) Guidelines for Approval of an Aeroplane Type Rating Course 2–F–11 

AMC FCL 1.261(d) Multi-crew co-operation course (aeroplane) 2–F–16 

Appendix 1 to AMC 
FCL 1.261(d) 

Multi-crew co-operation course (aeroplane) – Certificate of 
completion of MCC training 

2–F–19 
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AMC/IEM H – INSTRUCTOR RATINGS 

 

IEM FCL 1.330 Flight instructor rating (FI(A)) skill test and proficiency check 
form 

2–H–1 

AMC FCL 1.340 Flight instructor rating (aeroplane) (FI(A)) course 2–H–4 

AMC FCL 1.355(a)(2) Flight instructor (FI)/Instrument Rating Instructor (IRI) refresher 
seminar 

2–H–29 

IEM FCL 1.355 Flight instructor rating (FI(A)) – Revalidation and renewal form 2–H–30 

AMC FCL 1.365 Course for the type rating instructor rating for multi-
pilot(aeroplane) (TRI(MPA)) 

2–H–32 

AMC FCL 1.380 Course for the single-pilot multi-engine class rating instructor 
rating (aeroplane) (CRI(SPA)) 

2–H–36 

AMC FCL 1.395 Course for the instrument rating instructor rating (aeroplane) 
(IRI(A)) 

2–H–62 

AMC FCL 1.417 Course for the multi Crew co-operation Course Instructor 
(MCCI(A)) authorisation 

2–H–77 

 
AMC/IEM I – EXAMINERS 

 

AMC FCL 1.425 Standardisation arrangements for examiners 2–I–1 

IEM FCL 1.425 Notes for guidance and training of type rating examiners (TREs) 2–I–5 

 
AMC/IEM J – THEORETICAL KNOWLEDGE 
REQUIREMENTS 

 

AMC FCL 1.470(a), (b) 
and (c) 

Theoretical knowledge examination subjects/sections and 
length of examinations – ATPL(A), CPL(A) and IR(A) 

2–J–1 

AMC FCL 2.470(a), (b) 
and (c) 

Theoretical knowledge examination subjects/sections and 
length of examinations – ATPL(A), CPL(A) and IR(A) 

2–J–1 

IEM FCL 1.475(a) Construction of computer compatible questions 2–J–2 

IEM FCL 1.480 Distribution of examination questions 2–J–4 

IEM FCL 1.490 Terminology used in Subpart J for procedures for the conduct of 
theoretical knowledge examinations 

2–J–5 
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FÖRORD 
 
 

1 De europeiska luftfartssystemen utvecklades tidigare i olika riktningar vad avser struktur och detaljer. 
Av den anledningen var det nödvändigt att utarbeta gemensamma bestämmelser.  

 
 De civila luftfartsmyndigheterna i vissa europeiska stater har kommit överens om gemensamma, 

vittomfattande och detaljerade föreskrifter för luftfarten, Joint Aviation Requirements (JAR). Avsikten 
är att begränsa problem vid typacceptering av gemensamma objekt, att underlätta export och import 
av luftfartsprodukter, att göra det lättare för att underhåll utfört i en europeisk stat ska kunna accep-
teras av luftfartsmyndigheten i en annan europeisk stat, att reglera kommersiell luftfart samt för att 
utfärda och vidmakthålla flygcertifikat. 

 
 De gemensamma luftfartsbestämmelserna för flygutbildning och därtill knutna certifikat (JAR-FCL) är 

framtagna för samtliga kategorier av flygcertifikat, för att certifikat och behörigheter ska kunna 
användas utan administrativa hinder i någon av medlemsstaterna. 

 
2 ICAO:s Annex 1 utgör underlag för den grundläggande strukturen i JAR-FCL, den JAR som om-

händertar utbildning och certifikat. Det förekommer dock ytterligare underavdelningar i texten där det 
ansetts vara lämpligt. Där det varit nödvändigt har innehållet i Annex 1 kompletterats med gällande 
europeiska föreskrifter. 

 
3 JAR-FCL har från början utfärdats utan nationella avvikelser. Nu finns det dock nationella avvikelser 

i JAR-FCL 1.060. De anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.060. 
 
 Luftfartsmyndigheter och industriella organisationer kan i vissa fall anse att detaljerade föreskrifter 

och allmänna råd saknas. Det har dock accepterats att JAR-FCL bör tillämpas i praktiken och att 
erfarenheter som har gjorts införs i framtida ändringar. De luftfartsmyndigheter som är medlemmar i 
JAA har därför åtagit sig att genomföra ändringar mot bakgrund av sådana erfarenheter. Under 
övergångsperioden från det att JAR-FCL har antagits till dess att dokumentet trätt i kraft framkom att 
vissa ändringar var nödvändiga att genomföra. Det preliminära resultatet av den mognadsprocessen 
återspeglas i Amendment 1. Den nu gällande versionen av JAR-FCL innehåller de antagna texterna 
från NPA–FCL 5, 7, 10, 14, 16, 19, 29 , 30 och NPA-FCL/OPS 1. 

 
4 Den framtida utvecklingen av föreskrifterna i JAR-FCL, inklusive åtagandet i punkt 3 ovan, ska ske i 

enlighet med procedurerna i JAA:s remissförfarande. Dessa procedurer medger att luftfartsmyndig-
heter i samtliga medlemsstater och samtliga organisationer som är representerade i Joint Steering 
Assembly kan föreslå ändringar av JAR-FCL. 

 
5 Luftfartsmyndigheterna har kommit överens om att inte enrådigt påbörja ändringar av sina nationella 

regelverk utan att ha föreslagit ändring av JAR-OPS i enlighet med den överenskomna proceduren. 
 
6 Definitioner och förkortningar av uttryck som används i JAR-FCL och som anses generellt tillämpliga 

har publicerats i JAR-1, Definitioner och förkortningar. Definitioner, förkortningar av ord som används 
i och är specifika för JAR-FCL anges i JAR–FCL 1.001 och IEM FCL 1.001. 

 
7 Ändringar i texten i JAR-FCL är publicerade som ändringssidor som innehåller reviderade paragrafer 

efter det att en vederbörlig NPA-process har genomförts.  
 
8 Ny, ändrad eller rättad text omges av hakparenteser1 till dess att en efterföljande ändring har givits 

ut. 

                                                        
1 Luftfartsstyrelsens anmärkning: Ny, ändrad eller rättad text markeras i den svenska översättningen med 
ett lodrätt streck i kanten vid det stycke där texten har ändrats. 



Bilaga  1 
LFS 2008:9 
 

JAR-FCL 1 F–2  

9 JAR-FCL 1 innehåller bestämmelser för piloter på flygplan.  
 JAR-FCL 2 innehåller bestämmelser för piloter på helikoptrar.  
 JAR-FCL 3 innehåller medicinska bestämmelser. 
 JAR-FCL 4 innehåller bestämmelser för flygmaskinister. 
 
10 Nedanstående hjälpverb indikerar följande: 

a) "ska” används för att ange ett obligatoriskt krav och kan förekomma i de gemensamma 
bestämmelserna i del 1. 

b) "bör" används för att ange en rekommendation och förekommer vanligtvis i de allmänna råden i 
del 2. 

c) ej översatt2 

d) ej översatt2 
 
11 När JAR-FCL hänvisar till "kommersiella flygtransporter" anges motsvarande bestämmelser i JAR-

OPS 1 och JAR-OPS 3. 
 
12 En sammanfattande text efter reviderade stycken indikeras av hakparenteser.  Den texten har inte 

bestämmelsestatus. 
 
 
ANM. Användning av maskulint genus innefattar även kvinnligt genus och vice versa. 

                                                        
2 Luftfartsstyrelsens anmärkning: Punkt 10 c) och d) har inte översatts, då betydelseskillnaden mellan 
”shall”, ”should”, ”may” och "will” i detta sammanhang inte är möjlig att återge på svenska. 
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 CL–1 JAR-FCL 1 

GEMENSAMMA LUFTFARTSBESTÄMMELSER 

KONTROLLISTA 

JAR-FCL 1   FLYGCERTIFIKAT (FLYGPLAN) 

Följande sidor i JAR-FCL 1 är gällande: 

Sida Datum 
C–1  2008-03-01 
C–2 2008-03-01 
C–3 2008-03-01 
C–4 2008-03-01 
C–5 2008-03-01 
C–6 2008-03-01 
C–7 2008-03-01 
C–8 2008-03-01 
C–9 2008-03-01 
C–10 2008-03-01 
C–11 2008-03-01 
C–12 2008-03-01 
F–1 2008-03-01 
F–2 2008-03-01 
CL–1 2008-03-01 
CL–2 2008-03-01 
CL–3 2008-03-01 
CL–4 2008-03-01 
CL–4 2008-03-01 
CL–6 2008-03-01 
CL–7 2008-03-01 
CL–8 2008-03-01 
CL–9 2008-03-01 
CL–10 2008-03-01 
P–1 2008-03-01 
P–2 2008-03-01 
P–3 2008-03-01 
P–4 2008-03-01 
P–5 2008-03-01 
P–6 2008-03-01 
P–7 2008-03-01 
P–8 2008-03-01 
P–9 2008-03-01 
P–10 2008-03-01 
P–11 2008-03-01 
P–12 2008-03-01 
P–13 2008-03-01 
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Sida Datum 
P–14 2008-03-01 
  
Del 1  
1–0–1 2004-12-15 
1–0–2 2004-12-15 
1–A–1 2008-03-01 
1–A–2 2008-03-01 
1–A–3 2008-03-01 
1–A–4 2008-03-01 
1–A–5 2008-03-01 
1–A–6 2008-03-01 
1–A–7 2008-03-01 
1–A–8 2008-03-01 
1–A–9 2008-03-01 
1–A–10 2008-03-01 
1–A–11 2008-03-01 
1–A–12 2008-03-01 
1–A–13 2008-03-01 
1–A–14 2008-03-01 
1–A–15 2008-03-01 
1–A–16 2008-03-01 
1–A–17 2008-03-01 
1–A–18 2008-03-01 
1–A–19 2008-03-01 
1–A–20 2008-03-01 
1–A–21 2008-03-01 
1–A–22 2008-03-01 
1–A–23 2008-03-01 
1–A–24 2008-03-01 
1–A–25 2008-03-01 
1–A–26 2008-03-01 
1–A–27 2008-03-01 
1–A–28 2008-03-01 
1–A–29 2008-03-01 
1–A–30 2008-03-01 
1–A–31 2008-03-01 
1–A–32 2008-03-01 
1–A–33 2008-03-01 
1–A–34 2008-03-01 
1–A–35 2008-03-01 
1–A–36 2008-03-01 
1–A–37 2008-03-01 
1–A–38 2008-03-01 
1–A–39 2008-03-01 
1–A–40 2008-03-01 
1–A–41 2008-03-01 
1–A–42 2008-03-01 
1–B–1 2002-01-01 
1–B–2 2002-01-01 

Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 5 
och gäller i Sverige från och med 2008-03-01 
(LFS 2008:9) 
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Sida Datum 
1–C–1 2008-03-01 
1–C–2 2008-03-01 
1–C–3 2008-03-01 
1–C–4 2008-03-01 
1–C–5 2008-03-01 
1–C–6 2008-03-01 
1–C–7 2008-03-01 
1–C–8 2008-03-01 
1–C–9 2008-03-01 
1–C–10 2008-03-01 
1–C–11 2008-03-01 
1–C–12 2008-03-01 
1–D–1 2008-03-01 
1–D–2 2008-03-01 
1–D–3 2008-03-01 
1–D–4 2008-03-01 
1–D–5 2008-03-01 
1–D–6 2008-03-01 
1–D–7 2008-03-01 
1–D–8 2008-03-01 
1–D–9 2008-03-01 
1–D–10 2008-03-01 
1–D–11 2008-03-01 
1–D–12 2008-03-01 
1–D–13 2008-03-01 
1–D–14 2008-03-01 
1–D–15 2008-03-01 
1–D–16 2008-03-01 
1–E–1 2008-03-01 
1–E–2 2008-03-01 
1–E–3 2008-03-01 
1–E–4 2008-03-01 
1–E–5 2008-03-01 
1–E–6 2008-03-01 
1–E–7 2008-03-01 
1–E–8 2008-03-01 
1–E–9 2008-03-01 
1–E–10 2008-03-01 
1–F–1 2008-03-01 
1–F–2 2008-03-01 
1–F–3 2008-03-01 
1–F–4 2008-03-01 
1–F–5 2008-03-01 
1–F–6 2008-03-01 
1–F–7 2008-03-01 
1–F–8 2008-03-01 
1–F–9 2008-03-01 
1–F–10 2008-03-01 
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Sida Datum 
1–F–11 2008-03-01 
1–F–12 2008-03-01 
1–F–13 2008-03-01 
1–F–14 2008-03-01 
1–F–15 2008-03-01 
1–F–16 2008-03-01 
1–F–17 2008-03-01 
1–F–18 2008-03-01 
1–F–19 2008-03-01 
1–F–20 2008-03-01 
1–F–21 2008-03-01 
1–F–22 2008-03-01 
1–F–23 2008-03-01 
1–F–24 2008-03-01 
1–F–25 2008-03-01 
1–F–26 2008-03-01 
1–F–27 2008-03-01 
1–F–28 2008-03-01 
1–F–29 2008-03-01 
1–F–30 2008-03-01 
1–F–31 2008-03-01 
1–F–32 2008-03-01 
1–F–33 2008-03-01 
1–F–34 2008-03-01 
1–G–1 2004-12-15 
1–G–2 2004-12-15 
1–G–3 2004-12-15 
1–G–4 2004-12-15 
1–H–1 2008-03-01 
1–H–2 2008-03-01 
1–H–3 2008-03-01 
1–H–4 2008-03-01 
1–H–5 2008-03-01 
1–H–6 2008-03-01 
1–H–7 2008-03-01 
1–H–8 2008-03-01 
1–H–9 2008-03-01 
1–H–10 2008-03-01 
1–H–11 2008-03-01 
1–H–12 2008-03-01 
1–H–13 2008-03-01 
1–H–14 2008-03-01 
1–H–15 2008-03-01 
1–H–16 2008-03-01 
1–H–17 2008-03-01 
1–H–18 2008-03-01 
1–H–19 2008-03-01 
1–H–20 2008-03-01 
1–I–1 2008-03-01 
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Sida Datum 
1–I–2 2008-03-01 
1–I–3 2008-03-01 
1–I–4 2008-03-01 
1–J–1 2008-03-01 
1–J–2 2008-03-01 
1–J–3 2008-03-01 
1–J–4 2008-03-01 
1–J–5 2008-03-01 
1–J–6 2008-03-01 
1–J–7 2008-03-01 
1–J–8 2008-03-01 
1–J–9 2008-03-01 
1–J–10 2008-03-01 
1–J–11 2008-03-01 
1–J–12 2008-03-01 
1–J–13 2008-03-01 
1–J–14 2008-03-01 
1–J–15 2008-03-01 
1–J–16 2008-03-01 
1–J–17 2008-03-01 
1–J–18 2008-03-01 
1–J–19 2008-03-01 
1–J–20 2008-03-01 
1–J–21 2008-03-01 
1–J–22 2008-03-01 
1–J–23 2008-03-01 
1–J–24 2008-03-01 
1–J–25 2008-03-01 
1–J–26 2008-03-01 
1–J–27 2008-03-01 
1–J–28 2008-03-01 
1–J–29 2008-03-01 
1–J–30 2008-03-01 
1–J–31 2008-03-01 
1–J–32 2008-03-01 
1–J–33 2008-03-01 
1–J–34 2008-03-01 
1–J–35 2008-03-01 
1–J–36 2008-03-01 
1–J–37 2008-03-01 
1–J–38 2008-03-01 
1–J–39 2008-03-01 
1–J–40 2008-03-01 
1–J–41 2008-03-01 
1–J–42 2008-03-01 
1–J–43 2008-03-01 
1–J–44 2008-03-01 
1–J–45 2008-03-01 
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Sida Datum 
1–J–46 2008-03-01 
1–J–47 2008-03-01 
1–J–48 2008-03-01 
1–J–49 2008-03-01 
1–J–50 2008-03-01 
1–J–51 2008-03-01 
1–J–52 2008-03-01 
1–J–53 2008-03-01 
1–J–54 2008-03-01 
1–J–55 2008-03-01 
1–J–56 2008-03-01 
1–J–57 2008-03-01 
1–J–58 2008-03-01 
1–J–59 2008-03-01 
1–J–60 2008-03-01 
1–J–61 2008-03-01 
1–J–62 2008-03-01 
1–J–63 2008-03-01 
1–J–64 2008-03-01 
1–J–65 2008-03-01 
1–J–66 2008-03-01 
1–J–67 2008-03-01 
1–J–68 2008-03-01 
1–J–69 2008-03-01 
1–J–70 2008-03-01 
1–J–71 2008-03-01 
1–J–72 2008-03-01 
1–J–73 2008-03-01 
1–J–74 2008-03-01 
1–J–75 2008-03-01 
1–J–76 2008-03-01 
1–J–77 2008-03-01 
1–J–78 2008-03-01 
1–J–79 2008-03-01 
1–J–80 2008-03-01 
1–J–81 2008-03-01 
1–J–82 2008-03-01 
1–J–83 2008-03-01 
1–J–84 2008-03-01 
1–J–85 2008-03-01 
1–J–86 2008-03-01 
  
Del 2  
2–0–1 01.06.00 
2–0–2 01.06.00 
2–A–1 01.09.05 
2–A–2 01.09.05 
2–A–3 01.09.05 
2–A–4 01.09.05 

Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 5 
och gäller i Sverige från och med 2008-03-01 
(LFS 2008:9) 
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Sida Datum 
2–A–5 01.09.05 
2–A–6 01.09.05 
2–A–7 01.09.05 
2–A–8 01.09.05 
2–A–9 01.09.05 
2–A–10 01.09.05 
2–A–11 01.09.05 
2–A–12 01.09.05 
2–A–13 01.09.05 
2–A–14 01.09.05 
2–A–15 01.09.05 
2–A–16 01.09.05 
2–A–17 01.09.05 
2–A–18 01.09.05 
2–A–19 01.09.05 
2–A–20 01.09.05 
2–A–21 01.09.05 
2–A–22 01.09.05 
2–A–23 01.09.05 
2–A–24 01.09.05 
2–A–25 01.09.05 
2–A–26 01.09.05 
2–A–27 01.09.05 
2–A–28 01.09.05 
2–A–29 01.09.05 
2–A–30 01.09.05 
2–A–31 01.09.05 
2–A–32 01.09.05 
2–A–33 01.09.05 
2–A–34 01.09.05 
2–A–35 01.09.05 
2–A–36 01.09.05 
2–C–1 01.09.05 
2–C–2 01.09.05 
2–C–3 01.09.05 
2–C–4 01.09.05 
2–C–5 01.09.05 
2–C–6 01.09.05 
2–C–7 01.09.05 
2–C–8 01.09.05 
2–C–9 01.09.05 
2–C–10 01.09.05 
2–C–11 01.09.05 
2–C–12 01.09.05 
2–C–13 01.09.05 
2–C–14 01.09.05 
2–C–15 01.09.05 
2–C–16 01.09.05 
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Sida Datum 
2–C–17 01.09.05 
2–C–18 01.09.05 
2–C–19 01.09.05 
2–C–20 01.09.05 
2–C–21 01.09.05 
2–C–22 01.09.05 
2–C–23 01.09.05 
2–C–24 01.09.05 
2–C–25 01.09.05 
2–C–26 01.09.05 
2–C–27 01.09.05 
2–C–28 01.09.05 
2–D–1 01.03.06 
2–D–2 01.03.06 
2–D–3 01.03.06 
2–D–4 01.03.06 
2–D–5 01.03.06 
2–D–6 01.03.06 
2–D–7 01.03.06 
2–D–8 01.03.06 
2–D–9 01.03.06 
2–D–10 01.03.06 
2–E–1 01.06.00 
2–E–2 01.06.00 
2–F–1 01.03.06 
2–F–2 01.03.06 
2–F–3 01.03.06 
2–F–4 01.03.06 
2–F–5 01.03.06 
2–F–6 01.03.06 
2–F–7 01.03.06 
2–F–8 01.03.06 
2–F–9 01.03.06 
2–F–10 01.03.06 
2–F–11 01.03.06 
2–F–12 01.03.06 
2–F–13 01.03.06 
2–F–14 01.03.06 
2–F–15 01.03.06 
2–F–16 01.03.06 
2–F–17 01.03.06 
2–F–18 01.03.06 
2–F–19 01.03.06 
2–F–20 01.03.06 
2–H–1 01.07.03 
2–H–2 01.07.03 
2–H–3 01.07.03 
2–H–4 01.07.03 
2–H–5 01.07.03 
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Sida Datum 
2–H–6 01.07.03 
2–H–7 01.07.03 
2–H–8 01.07.03 
2–H–9 01.07.03 
2–H–10 01.07.03 
2–H–11 01.07.03 
2–H–12 01.07.03 
2–H–13 01.07.03 
2–H–14 01.07.03 
2–H–15 01.07.03 
2–H–16 01.07.03 
2–H–17 01.07.03 
2–H–18 01.07.03 
2–H–19 01.07.03 
2–H–20 01.07.03 
2–H–21 01.07.03 
2–H–22 01.07.03 
2–H–23 01.07.03 
2–H–24 01.07.03 
2–H–25 01.07.03 
2–H–26 01.07.03 
2–H–27 01.07.03 
2–H–28 01.07.03 
2–H–29 01.07.03 
2–H–30 01.07.03 
2–H–31 01.07.03 
2–H–32 01.07.03 
2–H–33 01.07.03 
2–H–34 01.07.03 
2–H–35 01.07.03 
2–H–36 01.07.03 
2–H–37 01.07.03 
2–H–38 01.07.03 
2–H–39 01.07.03 
2–H–40 01.07.03 
2–H–41 01.07.03 
2–H–42 01.07.03 
2–H–43 01.07.03 
2–H–44 01.07.03 
2–H–45 01.07.03 
2–H–46 01.07.03 
2–H–47 01.07.03 
2–H–48 01.07.03 
2–H–49 01.07.03 
2–H–50 01.07.03 
2–H–51 01.07.03 
2–H–52 01.07.03 
2–H–53 01.07.03 
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Sida Datum 
2–H–54 01.07.03 
2–H–55 01.07.03 
2–H–56 01.07.03 
2–H–57 01.07.03 
2–H–58 01.07.03 
2–H–59 01.07.03 
2–H–60 01.07.03 
2–H–61 01.07.03 
2–H–62 01.07.03 
2–H–63 01.07.03 
2–H–64 01.07.03 
2–H–65 01.07.03 
2–H–66 01.07.03 
2–H–67 01.07.03 
2–H–68 01.07.03 
2–H–69 01.07.03 
2–H–70 01.07.03 
2–H–71 01.07.03 
2–H–72 01.07.03 
2–H–73 01.07.03 
2–H–74 01.07.03 
2–H–75 01.07.03 
2–H–76 01.07.03 
2–H–77 01.07.03 
2–H–78 01.07.03 
2–H–79 01.07.03 
2–H–80 01.07.03 
2–I–1 01.08.02 
2–I–2 01.08.02 
2–I–3 01.08.02 
2–I–4 01.08.02 
2–I–5 01.08.02 
2–I–6 01.08.02 
2–J–1 01.09.05 
2–J–2 01.09.05 
2–J–3 01.09.05 
2–J–4 01.09.05 
2–J–5 01.09.05 
2–J–6 01.09.05 
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INLEDNING 

JAR-FCL 1 

Utfärdad av JAA den 14 februari, gällande i Sverige den 1 januari 2000. 

JAR-FCL 1 omfattar tio delar där kraven för att erhålla och vidmakthålla flygcertifikat och behörigheter 
för flygplan finns beskrivna, liksom kraven för utbildningsorganisationer, kurser som kräver god-
kännande samt kontrollantauktorisationer. 

Då hänvisningar görs i JAR-FCL 1 till andra JAR-bestämmelser och allmänna råd, som ännu inte har 
implementerats, ska de nationella motsvarande bestämmelserna tillämpas till dess att referensen har 
implementerats. 

Amendment 1, utgiven av JAA 2000-06-01 

Den andra utgåvan av JAR-FCL 1 (flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som åter-
speglar resultatet av NPA-FCL-5, NPA-FCL-7 och NPA-FCL-10. Det bör uppmärksammas att änd-
ringarna och nyheterna som genererats av NPA-FCL-5, NPA-FCL-7 och NPA-FCL-10 bör träda i kraft 
snarast efter utgivning. 

Förutom ovan nämnda NPA:er har tryckfelsändringar och liknande beaktats. 

Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-5, NPA-FCL-7 och NPA-FCL-10 
har införts: 

DEL 1 

Kapitel A 

a) Ändring i JAR-FCL 1.005 genom ett nytt stycke 3), som ett resultat av NPA-FCL-10  

b) Införande av JAR-FCL 1.016 som ett resultat av NPA-FCL-10 

c) Införande av JAR-FCL 1.017 som ett resultat av NPA-FCL-10 

d) Införande av JAR-FCL 1.026 som ett resultat av NPA-FCL-7 

e) Ändring i JAR-FCL 1.030 stycke c) och tillägg av ett nytt stycke d), med omnumrering av 
gamla stycke d) till e), som ett resultat av NPA-FCL-7 

f) Ändring i JAR-FCL 1.035 stycke c) och tillägg av styckena d) och e) som ett resultat av NPA-
FCL-5 

g) Ändring i JAR-FCL 1.040 med omnumrering av de gamla styckena och tillägg av ett nytt 
stycke b), som ett resultat av NPA-FCL-7 

h) Införande av JAR-FCL 1.050 styckena b) 1) och b) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 

i) Införande av JAR-FCL 1.050 styckena b) 3) och b) 4) som ett resultat av NPA-FCL-7 

j) Ändringar till JAR-FCL 1.055 med omnumrering av de gamla styckena a), b) och c) som ett 
resultat av NPA-FCL-10 

k) Införande av (F) JAR-FCL 1.060 – fransk nationell avvikelse – som ett resultat av NPA-FCL-5 

l) Införande av JAR-FCL 1.080 som ett resultat av NPA-FCL-5 

m) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 styckena a), b  och d) av punkt 1 som ett resultat av 
NPA-FCL-5 

n) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 stycke a), som ett resultat av NPA-FCL-10. Stycke a) ii) 
införd i NPA-FCL-5 har strukits 

o) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 punkt 3 som ett resultat av NPA-FCL-5 
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p) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 stycke d) av punkt 1 som ett resultat av NPA-FCL-7 

q) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 punkt 4 som ett resultat av NPA-FCL-7 

r) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.050 som ett resultat av NPA-FCL-7 

s) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.055 styckena 2, 3 och 9 samt omnumrering av gamla tillägg 1 
till JAR-FCL 1.055 till tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 som ett resultat av NPA-FCL-10 

t) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.055 stycke 18 som ett resultat av NPA-FCL-5 

u) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.055 styckena 18, 32, 33 och 34 som ett resultat av NPA-FCL-7 

v) Utökning av tillägg 1 b) till JAR-FCL 1.055 som ett resultat av NPA-FCL-10 

w) Ändring i tillägg 2 till JAR-FCL 1.055 styckena 2, 3 och 8 som ett resultat av NPA-FCL-10 

x) Ändring i tillägg 2 till JAR-FCL 1.055 styckena 8 och 15 som ett resultat av NPA-FCL-5 

y) Ändring i tillägg 2 till JAR-FCL 1.055 styckena 15, 26 och 27 som ett resultat av NPA-FCL-7 

z) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.075 styckena 1 och 3 som ett resultat av NPA-FCL-7 

aa) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.075, "Standard JAA Licence Format", första sidan, som ett 
resultat av NPA-FCL-10 

Kapitel C 

a) Strykning av JAR-FCL 1.110 stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL–7 

b) Strykning av JAR-FCL 1.115, där det nu står "Avsiktligt blank" som ett resultat av  
NPA-FCL-10 

c) Ändring av JAR-FCL 1.120 som ett resultat av NPA-FCL-7 

d) Ändring i tillägg 2 till JAR-FCL 1.125 styckena 1 och 3 samt rubriken, som ett resultat av NPA-
FCL-7 

e) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135 styckena 8, 15 och 19 som ett resultat av 
NPA-FCL–7 

f) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135 styckena 1, 2 och 4 som ett resultat av NPA-
FCL-10 

g) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.135 som ett resultat av NPA-FCL-7 

Kapitel D 

a) Strykning av JAR-FCL 1.115 stycke d) som ett resultat av NPA-FCL-5 

b) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.170 stycke 10 som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.170 som ett resultat av NPA-FCL-7 

Kapitel E 

a) Ändring av JAR-FCL 1.175 som ett resultat av NPA-FCL-7 

b) Ändring av JAR-FCL 1.180 stycke a) som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Ändring av JAR-FCL 1.185 styckena a), b) och d) som ett resultat av NPA-FCL-7 

d) Ändring av JAR-FCL 1.185 genom att tillföra stycke som ett resultat av NPA-FCL-10 

e) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.205 styckena 11 och 14 som ett resultat av NPA-FCL-7 

f) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.210 stycke 11 som ett resultat av NPA-FCL-7 

g) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.210 som ett resultat av NPA-FCL-7 

 



  Bilaga  1 
  LFS 2008:9 
 

 P–3 JAR-FCL 1 

Kapitel F 

a) Ändring av JAR-FCL 1.215 styckena b) och c) som ett resultat av NPA-FCL-7 

b) Ändring av JAR-FCL 1.220 styckena a) och c) som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Ändring av JAR-FCL 1.235 stycke c) som ett resultat av NPA-FCL-5 

d) Ändring av JAR-FCL 1.235 styckena a) och c) som ett resultat av NPA-FCL-7 

e) Ändring av JAR-FCL 1.240 stycke a) 4) som ett resultat av NPA-FCL-7 

f) Ändring av JAR-FCL 1.240 stycke a) 4) som ett resultat av NPA-FCL-10 

g) Ändring av JAR-FCL 1.245 stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 

h) Ändring i JAR-FCL 1.245 stycke d) och tillägg av de nya styckena d) och e) med omnumrering 
av de gamla styckena som ett resultat av NPA-FCL-10 

i) Ändring av JAR-FCL 1.261 referens under rubriken och i stycke c) 2) som ett resultat av NPA-
FCL-10 

j) Ändring av JAR-FCL 1.261 styckena c) 2) och d) 2) som ett resultat av NPA-FCL-7 

k) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 styckena 3 och 4 som ett resultat av NPA-
FCL-5 

l) Ändring i tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 styckena 8 och 15 som ett resultat av NPA- 
FCL-7 

m) Ändring i tillägg 2 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 stycke 3 som ett resultat av NPA-FCL-7 

n) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 som ett resultat av NPA-FCL-7 

o)  Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 c) 2) som ett resultat av NPA-FCL-10 

Kapitel H 

a) Ändring av JAR-FCL 1.300 stycke a) 2) iii) som ett resultat av NPA-FCL-10 

b) Ändring av JAR-FCL 1.315 som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Ändring av JAR-FCL 1.315 som ett resultat av NPA-FCL-10 

d) Ändring av JAR-FCL 1.330 första stycke som ett resultat av NPA-FCL-10 

e) Ändring av JAR-FCL 1.355 stycke a) 1) som ett resultat av NPA-FCL-7 

f) Ändring av JAR-FCL 1.355 stycke a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 

g) Ändring av JAR-FCL 1.365 stycke a) 1), a) 4) och b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 

h) Ändring av JAR-FCL 1.365 stycke b) 1) som ett resultat av NPA-FCL-5 

i) Ändring av JAR-FCL 1.370 stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 

j) Ändring av JAR-FCL 1.380 styckena a) 3) och b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 

k) Ändring av JAR-FCL 1.380 styckena a) 2), b) 2) och c) som ett resultat av NPA-FCL-10 

l) Ändring av JAR-FCL 1.395 styckena a) och b) som ett resultat av NPA-FCL-7 

m) Ändring av JAR-FCL 1.410 stycke a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-7 

n) Ändring av JAR-FCL 1.410 styckena a) 5) och b) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 

o) Ändring av JAR-FCL 1.415 stycke a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-7 

p) Ändring av JAR-FCL 1.415 stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-5 

q) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.300 som ett resultat av NPA-FCL-10 
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Kapitel I 

a) Ändring av JAR-FCL 1.435 styckena a) och b) som ett resultat av NPA-FCL-5 

Kapitel J 

a) Ändring av JAR-FCL 1.480 stycke c) som ett resultat av NPA-FCL-5 

b) Ändring av JAR-FCL 1.480 stycke f) som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Ändring av JAR-FCL 1.485 stycke b) som ett resultat av NPA-FCL-7 

d) Ändring av JAR-FCL 1.490 stycke d) som ett resultat av NPA-FCL-10 

e) Ändring av JAR-FCL 1.495 stycke b) som ett resultat av NPA-FCL-7 

DEL 2 

Kapitel A 

a) Ändring av AMC FCL 1.005 och 1.015 som ett resultat av NPA-FCL-5 

b) Införande av AMC FCL 1.055 som ett resultat av NPA-FCL-10 

c) Införande av IEM nr. 1 till JAR-FCL 1.055 som ett resultat av NPA-FCL-10 

d) Införande av IEM nr. 2 till JAR-FCL 1.055 som ett resultat av NPA-FCL-5 

e) Införande av IEM nr. 3 till JAR-FCL 1.055 som ett resultat av NPA-FCL-7 

f) Införande av IEM FCL 1.080 som ett resultat av NPA-FCL-5 

Kapitel C 

a) Ändring av AMC FCL 1.125 punkt 71 som ett resultat av NPA-FCL-5 

Kapitel F 

a) Ändring av AMC FCL 1.215 som ett resultat av NPA-FCL-7 

b) Ändring av AMC FCL 1.220 som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Införande av AMC FCL 1.261 c) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 

d) Ändring av IEM FCL 1.261 d)  som ett resultat av NPA-FCL-5 

Kapitel H 

a) Ändring av AMC FCL 1.340, Part 1, ny punkt 9, Part 2, ändring i tabellen "Breakdown of 
hours" och Part 3 nya flygövningar 20 "Basic night flight", som ett resultat av NPA-FCL–10 

b) Införande av AMC FCL 1.355 a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 

Kapitel I 

a) Ändring av AMC FCL 1.425 som ett resultat av NPA-FCL-7 

b) Ändring av AMC FCL 1.470 a) som ett resultat av NPA-FCL-7 

c) Ändring av AMC FCL 1.470 b) som ett resultat av NPA-FCL-7 

d) Ändring av AMC FCL 1.470 c) som ett resultat av NPA-FCL-7 

e) Införande av IEM FCL 1.480 som ett resultat av NPA-FCL-5 
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Kapitel J 

Införande av en kombinerad kursplan för teoriundervisning, AMC FCL 1.470 a), b) och c), som ett 
resultat av NPA-FCL-10. 

Amendment 2, utgiven av JAA 2002-08-01 

Den tredje utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som 
återspeglar resultatet av NPA-FCL-14. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som 
genererats av NPA-FCL-14 bör träda i kraft snarast efter utgivning. 

Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 1 till JAR-FCL 1 
beaktats. 

Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-14 har införts: 

DEL 1 

Kapitel A 

a) Ändring av JAR-FCL 1.001 

b) Ändring av JAR-FCL 1.005 genom de nya styckena a) 6) och a) 7) 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 stycke 2 

d) Ändring av JAR-FCL 1.015 genom en ändring av stycke b) samt genom att dela upp stycke c) 
i stycke 1) och 2) 

e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.015 samt genom ett tillägg av ett nytt stycke 3 

f) Införande av tillägg 2 till JAR-FCL 1.015 

g) Ändring av JAR-FCL 1.016 genom ett nytt stycke b) 

h) Ändring av JAR-FCL 1.026 

i) Ändring av JAR-FCL 1.030 

j) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.050 genom ett tillägg av nya stycken 1 och 2 

k) Ändring av JAR-FCL 1.055 stycke a) 2) 

l) Ändring av tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 stycke 15 och 28 

m) Ändring av tillägg 1b till JAR-FCL 1.055 stycke c) 

n) Införande av tillägg 1c till JAR-FCL 1.055 

o) Ändring av JAR-FCL 1.065 styckena a) och d) 

p) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.075 

q) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL 1.125 

Kapitel D 

a) Ändring av JAR-FCL 1.150 stycke b) 

b) Ändring av JAR-FCL 1.155 stycke a) 2) och b) 2) 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 1) 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 2) 

e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 3) 

f) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 4) 
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Kapitel E 

a) Införande av JAR-FCL 1.174 

b) Ändring av JAR-FCL 1.200 styckena a) och b) 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.200 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.210 stycke 9 

Kapitel F 

a) Ändring av JAR-FCL 1.215 stycke c) 

b) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.215 

c) Ändring av JAR-FCL 1.240 genom de nya styckena 6), 7) och 8) 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 stycke 3 

e) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 

f) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 

g) Ändring av JAR-FCL 1.245 stycke c) 

h) Ändring av JAR-FCL 1.250 styckena b) och d) 

i) Ändring av JAR-FCL 1.261 stycke d) 2) 

j) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 a) stycke 2 

k) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 d) 

Kapitel H 

a) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.300 stycke 1 och 2 

b) Ändring av JAR-FCL 1.325 stycke b) 2) 

c) Ändring av JAR-FCL 1.330 stycke c) 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.330 och 1.345 stycke 12 

e) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.340 

f) Ändring av JAR-FCL 1.355 stycke a) 2) 

g) Ändring av JAR-FCL 1.360 styckena a) och b) 

h) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.365 

i) Ändring av JAR-FCL 1.380 styckena a) 4), b) 3) och b) 4) 

j) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.380 

k) Införande av ett nytt tillägg 2 till JAR-FCL 1.380 

l) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.395 

m) Ändring av JAR-FCL 1.415 styckena a) och b) 

Kapitel I 

a) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.425 

b) Ändring av JAR-FCL 1.430 

c) Ändring av JAR-FCL 1.445 

Kapitel J 

a) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.470 
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DEL 2 

Kapitel A 

a) Ändring av AMC FCL 1.005 och 1.015 

Kapitel F 

a) Införande av IEM FCL 1.240 b) 1) och 1.261 c) 2) 

b) Ändring av AMC FCL 1.261 a) 

c) Ändring av AMC FCL 1.261 c) 2) stycke 4) 

d) Ändring av AMC FCL 1.261 d) 

e) Strykning av IEM FCL 1.261 d) 

Kapitel H 

a) Ändring av AMC FCL 1.340 

b) Ändring av AMC FCL 1.365 

c) Ändring av AMC FCL 1.380 

d) Ändring av AMC FCL 1.395 

Kapitel I 

a) Ändring av AMC FCL 1.425 

Kapitel J 

a) Strykning av AMC FCL 1.470 

b) Strykning av IEM FCL 1.480 

Amendment 3, utgiven av JAA 2003-07-01 

Den fjärde utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som 
återspeglar resultatet av NPA-FCL-16. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som 
genererats av NPA-FCL-16 bör träda i kraft snarast efter utgivning. 

Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 2 till JAR-FCL 1 
beaktats. 

Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-16 har införts: 

DEL 1 

Kapitel A 

a) Ändring av JAR-FCL 1.001 

b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 stycke 1 

c) Ändring av JAR-FCL 1.015 genom ett nytt stycke d) 

d) Ändring av JAR-FCL 1.025 stycke b) 

e) Ändring av JAR-FCL 1.055 genom strykning av stycke d) 

f) Ändring av tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 stycke 1, 2 och 11 

g) Införande av ett nytt tillägg 3 till JAR-FCL 1.055 

h) Ändring av JAR-FCL 1.065 stycke a), ett nytt stycke b) samt omnumrering av de tidigare 
styckena. 
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Kapitel D 

a) Ändring av JAR-FCL 1.160 stycke a) 

b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 2) styckena 9 och 13 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 4) stycke 3 

Kapitel E 

a) Ändring av JAR-FCL 1.195 stycke a) 

b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.205 stycke 3 

Kapitel F 

a) Ändring av JAR-FCL 1.215 stycke c) 

b) Införande av ett nytt JAR-FCL 1.221 

c) Ändring av JAR-FCL 1.240 till styckena a) 2), a) 3), a) 5), a) 6) och a) 7) 

d) Ändring av JAR-FCL 1.245 stycke c) och tillägg av ett nytt stycke c) 1) iii) 

e) Införande av ett nytt JAR-FCL 1.251 

f) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL 1.251 

g) Ändring av JAR-FCL 1.261 genom tillägg av referenser i rubriken 

Kapitel G 

a) Ändring av JAR-FCL 1.280 stycke a) 

b) Ändring av JAR-FCL 1.285 stycke a) 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.285 stycke 2 

d) Ändring av JAR-FCL 1.290 

Kapitel H 

a) Ändring av JAR-FCL 1.300 stycke b) 

b) Ändring av JAR-FCL 1.305 genom ett nytt stycke f) 

c) Ändring av JAR-FCL 1.310 stycke c) 

d) Ändring av JAR-FCL 1.315 stycke a) 

e) Ändring av JAR-FCL 1.330 stycke d) 

f) Ändring av JAR-FCL 1.355 genom tillägg av ett nytt stycke b) 

g) Ändring av JAR-FCL 1.390 

h) Ändring av JAR-FCL 1.410 stycke a) 7) 

i) Införande av ett nytt JAR-FCL 1.416 

j) Införande av ett nytt JAR-FCL 1.417 

k) Införande av ett nytt JAR-FCL 1.418 

Kapitel J 

a) Ändring av JAR-FCL 1.480 styckena a) och e) 

b) Ändring av JAR-FCL 1.485 stycke b) 

c) Ändring av JAR-FCL 1.490 
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d) Ändring av JAR-FCL 1.495 styckena a) och b) 

DEL 2 

Kapitel A 

a) Ändring av AMC FCL 1.005 och 1.015 

b) Införande av ett nytt AMC FCL 1.055 d) 

Kapitel D 

a) Ändring av AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 2) 

Kapitel F 

a) Införande av ett nytt AMC FCL 1.251 

Kapitel H 

a) Införande av ett nytt AMC FCL 1.417 

Kapitel J 

a) Införande av ett nytt IEM FCL 1.490 

Amendment 4, utgiven av JAA 2005-09-01 

Den femte utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som åter-
speglar resultatet av NPA-FCL-19. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som 
genererats av NPA-FCL-19 bör träda i kraft snarast efter utgivning. 

Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 3 till JAR-FCL 1 
beaktats. 

Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-19 har införts: 

DEL 1 

Kapitel A 

a) Införande av stycke b) 4) samt ändring av titeln på JAR-FCL 1.015. 

b) Införande av stycke b) 5) och b) 6) i JAR-FCL 1.050. 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.005. 

d) Införande av tillägg 3 till JAR-FCL 1.015. 

e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.050 stycke 1 

f) Ändring av tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 stycke 11 och 18 

g) Ändring av JAR-FCL 1.060 

h) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.060 

i) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.075 
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Kapitel C 

a) Ändring av JAR-FCL 1.120 

b) Ändring av referenser i titeln till JAR-FCL 1.135 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.125 stycke 4 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135 stycke 1 och 5 

e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.135 sektion 5 

Kapitel D 

a) Ändring av JAR-FCL 1.150 stycke b) 

b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 1) stycke 4 och 13 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 2) stycke 4 och 12 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 4) stycke 10 

e) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.170 stycke 5 

Kapitel E 

a) Ändring av JAR-FCL 1.185 

b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.205 stycke 2 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.210 stycke 9, 11 och 14 samt titeln 

d) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.210, titeln 

Kapitel F 

a) Ändring av JAR-FCL 1.245 stycke c) samt införande av ett nytt stycke g) 

b) Införande av ett nytt stycke JAR-FCL 1.246 

c) Ändring av JAR-FCL 1.250, stycke a) och b) 3) 

d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.220 

e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 stycke 1, 2 och 10 

f) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 stycke 1 och punkt 1.2 

g) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 stycke 3 

h) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL 1.246 

Kapitel H 

a) Ändring av JAR-FCL 1.300 stycke b) 

b) Ändring av JAR-FCL 1.305 genom tillägg av en ny paragraf g) 

c) Ändring av JAR-FCL 1.310 stycke a) 
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d) Ändring av JAR-FCL 1.330 stycke a) 

e) Ändring av JAR-FCL 1.335 stycke a) 

f) Ändring av JAR-FCL 1.350 

g) Ändring av JAR-FCL 1.365 stycke a) 

h) Ändring av JAR-FCL 1.380 stycke a) 2) och b) 2) 

i) Ändring av JAR-FCL 1.385 stycke a) 

j) Ändring av JAR-FCL 1.410 stycke a) 7) 

k) Införande av JAR-FCL 1.419 

l) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.300 stycke 1) a) ii) 

Kapitel I 

a) Ändring av JAR-FCL stycke 1.425 stycke a) 2) 

b) Ändring av JAR-FCL 1.455 stycke a) och b) 

Kapitel J 

a) Ändring av JAR-FCL 1.470 stycke a), b) och c) samt införande av ett nytt stycke d) 

 

DEL 2 

Kapitel A 

a) Strykning av IEM FCL 1.025 

b) Ändring av IEM No 3 till JAR-FCL 1.055 

Kapitel C 

a) Ändring av AMC FCL 1.125 

Kapitel D 

a) Ändring av AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 4) 

Kapitel F 

a) Strykning av IEM FCL 1.240 b) 1) och 1.261 c) 2) 

b) Införande av AMC FCL 1.261 c) 2) 

Kapitel J 

a) Strykning av IEM FCL 1.475 b) 

b) Ändring av IEM FCL 1.490 punkt 5 
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Amendment 5, utgiven av JAA 2006-03-01 

Den sjätte utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som åter-
speglar resultatet av NPA-FCL 29, 30 och NPA-FCL/OPS 1. Det bör uppmärksammas att ändringarna 
och nyheterna som genererats av NPA-FCL 29, 30 och NPA-FCL/OPS 1 bör träda i kraft snarast efter 
utgivning. 

Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 4 till JAR-FCL 1 
beaktats. 

Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL 29, 30 och NPA-FCL/OPS 1 
hänförts: 

DEL 1 

Kapitel A 

a) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.060 – redaktionella ändringar 

Kapitel C 

a) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.125 stycke 3) h) och 4 – NPA-FCL 30 

Kapitel E 

a) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.205 stycke 2 – redaktionella ändringar 

Kapitel F 

a) Ändring av JAR-FCL 1.215 stycke b) – NPA-FCL 29 

c) Ändring av JAR-FCL 1.220 stycke c) – NPA-FCL 29 

d) Ändring av JAR-FCL 1.221 stycke b) – NPA-FCL 29 

e) Ändring av JAR-FCL 1.235 stycke a)  - NPA-FCL 29 

f) Strykning av tillägg 1 till JAR-FCL 1.215 – NPA-FCL 29 

h) Strykning av tillägg 1 till JAR-FCL 1.220 – NPA-FCL 29 

i) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 c) 2) – NPA-FCL/OPS 1 

Kapitel H 

a) Ändring av JAR-FCL 1.330 stycke d) - redaktionella ändringar 

b) Ändring av JAR-FCL 1.419 stycke b), c) och d) – NPA-FCL 30 

c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.380 stycke 2) – redaktionella ändringar 

d) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.380 stycke 2) – redaktionella ändringar 

e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.395 stycke 2) – redaktionella ändringar 
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DEL 2 

Kapitel D 

a) Ändring av AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 4) – NPA-FCL 30 

Kapitel F 

a) Strykning av referensen till AMC FCL 1.215 - NPA-FCL 29 

b) Strykning av referensen till AMC FCL 1.220 – NPA-FCL 29 

c) Ändring av AMC FCL 1.261 c) 2) – NPA-FCL/OPS 1 
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DEL 1 – FÖRESKRIFTER 

1 ALLMÄNT 

 Denna del innehåller bestämmelser om flygcertifikat och tillhörande utbildningar. 

2 PRESENTATION 

2.1 Varje sida identifieras med hjälp av utfärdandedatum eller det ändringsnummer som åtföljer 
ändringen eller omtryckningen. 

2.2 Underrubriker är skrivna med kursivt typsnitt. 

2.3 Ny, ändrad eller rättad text kommer att omges av hakparenteser till dess att en efterföljande 
ändring har utgivits. 

 

Anmärkning: Ny, ändrad eller rättad text mar-
keras i denna svenska översättning med ett 
lodrätt streck i kanten vid det stycke där texten 
har ändrats. 

 

JAR-FCL 1 
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KAPITEL A — ALLMÄNNA KRAV 

JAR-FCL 1.001 Definitioner och 
förkortningar 
(Se IEM FCL 1.001) 

Kategori (av luftfartyg): 

Kategorisering av luftfartyg enligt angivna 
grundläggande egenskaper, t.ex. flygplan, helikop-
ter, segelflygplan, friballong. 

Konvertering (av ett certifikat): 

Utfärdande av ett JAR-FCL-certifikat på grund-
val av ett certifikat utfärdat av en icke-JAA-stat. 

Biträdande pilot: 

 Med biträdande pilot menas en aktiv pilot 
som inte är befälhavare i ett luftfartyg som kräver 
fler än en pilot i enlighet med listan över 
flygplanstyper (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.220) 
eller ett luftfartyg som är typcertifierat för fler än 
en pilot eller som med anledning av de operativa 
krav som reglerar flygverksamheten ifråga kräver 
fler än en pilot. Begreppet biträdande pilot 
innefattar dock inte en pilot som endast är ombord i 
syfte att erhålla utbildning till ett certifikat eller en 
behörighet. 

Dubbelkommandotid: 

Flygtid eller instrumenttid på marken under 
vilken en person erhåller undervisning i flygning 
av en härtill behörig instruktör. 

Flygmaskinist: 

En flygmaskinist är en person som uppfyller 
kraven i JAR-FCL (även i del 2). 

Flygtid: 

Den totala tiden räknad från det att ett luftfartyg 
bringas i rörelse i avsikt att lyfta till dess det efter 
flygning bringas att stanna. 

Instrumenttid: 

Instrumenttid under flygning eller instrumenttid 
på marken. 

Instrumenttid under flygning: 

Flygtid under vilken en pilot kontrollerar ett 
luftfartyg med hjälp av enbart instrument. 

Instrumenttid på marken: 

Tid under vilken en pilot erhåller undervisning i 
simulerad instrumentflygning i syntetiskt utbild-
ningshjälpmedel (STD). 

Samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC): 

Flygbesättningens funktion som en samarbets-
grupp under ledning av befälhavaren. 

Flerpilotsflygplan: 

Flygplan certifierade för verksamhet med en 
besättning bestående av minst två piloter. 

Natt: 

Perioden mellan slutet på skymningen och 
början på gryningen, eller annan period mellan sol-
nedgång och soluppgång som föreskrivs av lämplig 
myndighet. 

Andra utbildningshjälpmedel (OTD): 

Andra utbildningshjälpmedel än flygsimulato-
rer, flygutbildningshjälpmedel eller utbildnings-
hjälpmedel för flygträning och navigations-
procedurer som medför möjligheter till träning när 
det inte behövs en komplett cockpitmiljö. 

Privatpilot: 

Pilot som innehar ett certifikat som inte tillåter 
att luftfartyg framförs i verksamhet för vilken 
ersättning utbetalas. 

Yrkespilot: 

Pilot som innehar ett certifikat som tillåter att 
luftfartyg framförs i verksamhet för vilken ersätt-
ning utbetalas. 

Kompetenskontroller: 

Uppvisande av färdigheter för att förlänga eller 
förnya behörigheter, inbegripet sådana muntliga 
prov som kontrollanten kan fordra. 

Behörighet: 

En anteckning i ett certifikat som fastställer 
speciella villkor, befogenheter eller begränsningar 
för certifikatet. 

Förnyelse (av t.ex. en behörighet eller ett god-
kännande): 

Den administrativa åtgärd som vidtas efter det 
att en behörighet eller ett godkännande har upphört 
att gälla och som förnyar befogenheterna enligt 
behörigheten eller godkännandet för ytterligare en 
angiven tidsperiod som följer efter det att angivna 
krav har uppfyllts. 

Förlängning (av t.ex. en behörighet eller ett 
godkännande): 

Den administrativa åtgärd som vidtas under den 
tid som en behörighet eller ett godkännande gäller 
och som tillåter innehavaren att fortsätta att utöva 
befogenheter enligt behörigheten eller godkännan-
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det för ytterligare en angiven tidsperiod som följer 
efter det att angivna krav har uppfyllts. 

Routesektor: 

En flygning som omfattar start, avgång, 
marschflygning i minst 15 minuter, ankomst, 
inflygning och landning. 

Enpilotsflygplan: 

Flygplan certifierade att framföras av en pilot. 

Flygprov: 

Flygprov innebär uppvisande av färdigheter 
inför utfärdande av certifikat eller behörighet, 
inbegripet sådana muntliga prov som kontrollanten 
kan fordra. 

Enkelkommandotid: 

Flygtid under vilken en pilot under utbildning 
är den enda personen ombord på ett luftfartyg. 

Elevbefälhavare (SPIC): 

Flygtid under vilken flyginstruktören endast 
iakttar eleven, då denne är befälhavare, utan att 
påverka eller kontrollera flygningen. 

Turmotorsegelflygplan (TMG): 

Motorsegelflygplan med luftvärdighetsbevis 
som är utfärdat eller godtaget av en JAA-med-
lemsstat och med en fast monterad, icke-infällbar 
motor och icke-infällbar propeller samt de som 
anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.215. 

Det ska kunna starta och stiga av egen kraft i 
enlighet med sin flyghandbok. 

Typ (av luftfartyg): 

Luftfartyg av samma grundkonstruktion, vilket 
även innefattar modifieringar som inte medför för-
ändringar i sättet för handhavande, flygegen-
skaperna eller storleken på flygbesättningen. 

För förkortningar, se IEM FCL 1.001 

JAR-FCL 1.005 Tillämpning 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.005) 
(Se AMC FCL 1.005 
och 1.015) 

a) Allmänt 

1) Kraven i JAR-FCL ska tillämpas 
för alla arrangemang som avser utbildning, prov 
och ansökningar om utfärdande av certifikat, 
behörigheter, auktorisationer, godkännanden 
eller intyg som erhållits av myndigheten efter 
den 1 juli 1999. 

2) Då certifikat, behörigheter, aukto-
risationer, godkännanden eller intyg nämns i 
JAR-FCL, menas med dessa certifikat, behö-
righeter, auktorisationer, godkännanden eller 
intyg som utfärdats i överensstämmelse med 
JAR-FCL. I alla andra fall specificeras dessa 
dokument, som t.ex. ICAO-certifikat eller 
nationella certifikat. 

3) Vid hänvisning till JAA-med-
lemsstater menas, då det gäller ömsesidigt er-
kännande av certifikat, behörigheter, auktori-
sationer, godkännanden eller intyg, fullvärdiga 
JAA-medlemsstater. 

4) Alla syntetiska utbildningshjälp-
medel (STD) som omnämns i JAR-FCL och 
som ersätter ett luftfartyg i utbildningssyfte ska 
vara kvalificerade i överensstämmelse med 
JAR-STD och användargodkända i överens-
stämmelse med JAR-FCL av myndigheten för 
de övningar som ska utföras. 

5) Vid hänvisningar till flygplan in-
begrips inte ultralätta flygplan, så som de 
definieras nationellt, såvida inte annat anges. 

6) Ett certifikat som utfärdats på 
grundval av utbildning som genomförts på 
annan plats än i en JAA-stat, förutom 
utbildning som genomförts enligt JAR-FCL 
1.055 a) 1), ska innehålla en anteckning som 
begränsar pilotens befogenheter till luftfartyg 
som är registrerade i den certifikatutfärdande 
staten. 

7) Behörighet som utfärdats på 
grundval av utbildning som genomförts på 
annan plats än i en JAA-medlemsstat, förutom 
utbildning som genomförts enligt JAR-FCL 
1.055 a) 1), ska begränsas till luftfartyg som är 
registrerade i den certifikatutfärdande staten. 

b) Övergångsbestämmelser 

1) Utbildning som påbörjas före den 
1 juli 1999 i överensstämmelse med nationella 
bestämmelser kommer att godtas som grund för 
att utfärda certifikat eller behörigheter i enlighet 
med nationella bestämmelser, under förutsätt-
ning att utbildning och prov slutförs före den 30 
juni 2002 för det aktuella certifikatet eller 
behörigheten. 

2) Certifikat och behörigheter, auk-
torisationer, godkännanden eller medicinska 
intyg som utfärdats i överensstämmelse med de 
nationella bestämmelserna i JAA-medlemsstater 
före den 1 juli 1999 eller som utfärdats i 
överensstämmelse med stycke 1) ovan ska 
fortsätta att gälla med samma befogenheter, 
behörigheter och eventuella begränsningar, 
under förutsättning att kraven för förnyelse eller 
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förlängning av sådana certifikat, behörigheter, 
auktorisationer, godkännanden eller medicinska 
intyg efter den 1 januari 2000 är i överens-
stämmelse med kraven i JAR-FCL, med undan-
tag för vad som anges i stycke 4).  

3) Innehavare av ett certifikat som 
utfärdats i överensstämmelse med de nationella 
bestämmelserna i en JAA-medlemsstat före den 
1 juli 1999 eller i överensstämmelse med b)1) 
ovan kan ansöka till den certifikatutfärdande 
staten om utfärdande av ett likvärdigt certifikat, 
som anges i JAR-FCL 1 (Flygplan), som utökar 
befogenheterna till andra stater i enlighet med 
JAR-FCL 1.015 a)1). För att ett sådant 
certifikat ska utfärdas, ska innehavaren uppfylla 
kraven i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005.  

4) Innehavare av ett certifikat som 
utfärdats i överensstämmelse med de nationella 
bestämmelserna i en JAA-medlemsstat som inte 
helt uppfyller kraven i del 1 i JAR-FCL 3 
(medicinska bestämmelser), ska även fortsätt-
ningsvis tillåtas utöva de befogenheter som det 
nationella certifikatet ger. 

c) Fortsatt verksamhet för kontrollanter 
som innehar nationella auktorisationer Kont-
rollanter som innehar nationella auktorisationer 
före implementeringsdagen kan auktoriseras som 
kontrollanter för JAR-FCL 1 (Flygplan), under 
förutsättning att de har uppvisat kunskaper i JAR-
FCL och JAR-OPS för myndigheten. Auktorisa-
tionen gäller i maximalt tre år. Därefter kommer 
auktorisationen att förnyas under förutsättning att 
kraven i 1.425 a) och b) är uppfyllda. 

JAR-FCL 1.010 Grundläggande 
befogenhet att vara 
flygbesättnings-
medlem 

a) Certifikat och behörighet 

1) En person får inte vara flygbe-
sättningsmedlem på ett civilt flygplan 
registrerat i en JAA-medlemsstat, såvida 
personen inte innehar ett giltigt certifikat och en 
behörighet enligt kraven i JAR-FCL som 
lämpar sig för de uppgifter som ska utföras, 
eller en auktorisation i enlighet med JAR-FCL 
1.085 och/eller 1.230. Certifikatet ska ha 
utfärdats av 

i) en JAA-medlemsstat eller 

ii) en annan ICAO-stat, och 
det ska ha godkänts i överensstämmelse 
med JAR-FCL 1.015 b) eller c).  

2) Piloter som innehar nationella 
certifikat/behörigheter/auktorisationer för motor-
segelflygplan får även framföra turmotorsegel-
flygplan i enlighet med nationella 
bestämmelser. 

3) Piloter som innehar ett nationellt 
privatflygarcertifikat med begränsning får i 
enlighet med nationella bestämmelser framföra 
flygplan som är registrerade i den certifikat-
utfärdande staten i den statens luftrum. 

b) Utövande av befogenheter. Innehavaren 
av ett certifikat, en behörighet eller en auktorisation 
får inte utöva befogenheter andra än dem som 
framgår av certifikatet, behörigheten eller 
auktorisationen. 

c) Överklaganden, verkställande 

1) En JAA-medlemsstat kan när som 
helst i överensstämmelse med sina nationella 
förfaranden behandla överklaganden, begränsa 
befogenheter, eller upphäva eller återkalla varje 
certifikat, behörighet, auktorisation, god-
kännande eller intyg som den har utfärdat i 
överensstämmelse med kraven i JAR-FCL, om 
det konstateras att en sökande till eller en 
innehavare av ett certifikat inte har uppfyllt, 
eller inte längre uppfyller, kraven i JAR-FCL 
eller i gällande nationell lag i den certifikat-
utfärdande staten. 

2) Om en JAA-medlemsstat kon-
staterar att en sökande till eller innehavare av 
ett JAR-FCL-certifikat som utfärdats av en 
annan JAA-medlemsstat inte har uppfyllt, eller 
inte längre uppfyller, kraven i JAR-FCL eller i 
gällande nationell lag i den stat i vilken ett 
luftfartyg framförs, ska JAA-medlemsstaten 
informera den certifikatutfärdande staten och 
certifikatavdelningen på JAA:s huvudkontor. I 
överensstämmelse med sin nationella lag kan en 
JAA-medlemsstat besluta att en sökande till 
eller innehavare av ett certifikat som den veder-
börligen har rapporterat till den certifikat-
utfärdande staten och JAA med hänvisning till 
det ovanstående och av säkerhetsskäl inte får 
framföra luftfartyg som är registrerade i den 
staten eller framföra något luftfartyg i den 
statens luftrum. 
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JAR-FCL 1.015 Godtagande av 
certifikat, behörig-
heter, auktorisationer, 
godkännanden eller 
intyg 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.015) 
(Se tillägg 2 till JAR-
FCL 1.015) 
(Se tillägg 3 till JAR-
FCL 1.015)  
(Se AMC FCL 1.005 
och 1.015 

a) Certifikat, behörigheter, auktorisationer, 
godkännanden eller intyg utfärdade av 
JAA-medlemsstater 

1) Då myndigheten i en JAA-med-
lemsstat har utfärdat ett certifikat, med en be-
hörighet, en auktorisation, ett godkännande 
eller ett intyg, för en person, organisation eller 
tjänst i överensstämmelse med kraven i JAR-
FCL och därtill hörande förfaranden, ska 
sådana certifikat, behörigheter, auktorisationer, 
godkännanden eller intyg utan formaliteter 
godtas av andra JAA-medlemsstater. 

2) Utbildning som genomförs efter 
den 8 oktober 1996 i överensstämmelse med alla 
krav i JAR-FCL och därtill hörande förfaranden 
ska godtas som grund för utfärdande av JAR-
FCL-certifikat och behörigheter, under 
förutsättning att certifikat i överensstämmelse 
med JAR-FCL inte utfärdas förrän efter den 30 
juni 1999. 

b) Certifikat utfärdade av icke-JAA-stater 

1) Ett certifikat som har utfärdats av 
en icke-JAA-stat kan enligt avgörande av 
myndigheten i en JAA-medlemsstat godkännas 
för användning på luftfartyg som är registrerade 
i den JAA-medlemsstaten i enlighet med tillägg 
1 till JAR-FCL 1.015. 

2) En validering av trafikflygar-
certifikat och privatflygarcertifikat med instru-
mentbehörighet får inte överskrida ett år, räknat 
från dagen för godkännande, och kan ske under 
förutsättning att grundcertifikatet förblir giltigt. 
Ytterligare godkännande för användning på 
luftfartyg som är registrerade i någon JAA-
medlemsstat förutsätter en överenskommelse 
med JAA-medlemsstaterna och uppfyllelse av 
alla villkor som JAA anser lämpliga. Den som 
använder ett certifikat som godkänts av en 
JAA-medlemsstat ska uppfylla de krav som 
föreskrivs i JAR-FCL. 

3) De krav som föreskrivs i 1) och 
2) ovan ska inte tillämpas då luftfartyg som är 
registrerade i en JAA-medlemsstat hyrs ut till 
en operatör i en icke-JAA-stat, vilket kan ske 
under förutsättning att den stat i vilken 
operatören har sitt säte under hyrperioden 
accepterar ansvaret för den tekniska och/eller 
operativa tillsynen i överensstämmelse med 
JAR-OPS 1.165. Certifikaten för 
flygbesättningar hos operatörer i icke-JAA-
stater kan enligt avgörande av myndigheten i 
den berörda JAA-medlemsstaten godkännas, 
under förutsättning att befogenheterna i det 
godkända flygcertifikatet begränsas till 
hyrperioden och bara till namngivna luftfartyg 
och angivna verksamheter, som vare sig direkt 
eller indirekt inbegriper JAA-operatörer, genom 
inhyrning med besättning eller annan typ av 
affärsuppgörelse. 

4) Under omständigheter då det 
krävs att en pilot som inte innehar ett JAA-
certifikat utför särskilda uppgifter under en 
begränsad tidsperiod i enlighet med tillägg 3 till 
JAR-FCL 1.015 kan myndigheten validera ett 
sådant certifikat för de aktuella uppgifterna utan 
att certifikatinnehavaren uppfyller kraven i 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.015. 

c) Konvertering av certifikat som har 
utfärdats av en icke-JAA-stat  

1) Ett trafikflygarcertifikat och/eller 
en instrumentbehörighet som har utfärdats av 
en icke-JAA-stat kan konverteras till ett JAR-
FCL-certifikat, under förutsättning att det finns 
en överenskommelse mellan JAA och icke-
JAA-staten. Denna överenskommelse ska 
baseras på ett ömsesidigt godtagande av 
certifikat och säkerställa att säkerhetsnivåerna 
för utbildnings- och provkraven är likvärdiga i 
JAA-medlemsstaten och icke-JAA-staten. Varje 
ingången uppgörelse kommer att granskas med 
jämna mellanrum, i enlighet med vad som 
överenskoms mellan JAA och icke-JAA-staten. 
Ett certifikat som konverteras i enlighet med en 
sådan överenskommelse ska ha en anteckning 
som anger den icke-JAA-stat på vilken konver-
teringen är baserad. Andra medlemsstater är 
inte skyldiga att godta ett sådant certifikat. 

2) Ett PPL(A), CPL(A) eller 
ATPL(A) som har utfärdats i enlighet med 
ICAO:s Annex 1 kan konverteras till ett JAR-
FCL-certifikat med klass-/typbehörigheter för 
enpilotsflygplan när de krav som anges i tillägg 
2 till JAR-FCL 1.015 uppfylls. 

d) När en myndighet utfärdar ett certifikat 
som avviker från JAR-FCL, ska det göras en 
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anteckning om detta i certifikatet under punkten 
XIII. 

JAR-FCL 1.016 Tillgodoräknande för 
innehavare av ett 
certifikat som är 
utfärdat av en icke-
JAA-stat 

a) En sökande till ett JAR-FCL-certifikat 
och IR, i tillämpliga fall, som redan innehar ett 
minst likvärdigt certifikat som har utfärdats av en 
icke-JAA-stat i överensstämmelse med ICAO 
Annex 1 ska uppfylla alla krav i JAR-FCL, med det 
undantaget att kraven på kurslängd, antal lektioner 
och specifika träningstimmar får minskas.  

Myndigheten kan grunda beviljandet av till-
godoräknande på en rekommendation från veder-
börlig flygskola. 

b) Innehavare av ett ATPL(A) som utfär-
dats i enlighet med ICAO Annex 1 och som 
uppfyller kraven på 1 500 flygtimmar på 
flerpilotsflygplan som befälhavare eller biträdande 
pilot enligt tillägg 1 till JAR-FCL 1.015 kan 
undantas från kraven att delta i godkänd utbildning 
innan innehavaren genomgår teoriprov och flyg-
prov, om certifikatet innehåller en gällande typ-
behörighet för flerpilotsflygplan för det flygplan 
som ska användas för flygprovet för ATPL(A). 

JAR-FCL 1.017 Auktorisationer/ 
behörigheter för 
särskilda ändamål 

Auktorisationer/behörigheter för särskilda 
ändamål som är knutna till ett certifikat (t.ex. IMC-
flygning, bogsering, avancerad flygning, uppflyg-
ning av fallskärmshoppare etc.) får upprättas av 
myndigheten i enlighet med kraven i den JAA-
medlemsstaten för användning endast inom den 
medlemsstatens luftrum. Användningen av en 
sådan auktorisation/behörighet i en annan JAA-
medlemsstats luftrum kräver ett föregående 
medgivande av den eller de stater som besöks, 
utom då det finns en bilateral överenskommelse. 

JAR-FCL 1.020 Tillgodoräknande av 
militärtjänstgöring 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.005) 

Ansökan om tillgodoräknande: 

Militära flygbesättningsmedlemmar som 
ansöker om certifikat och behörigheter som anges i 
JAR-FCL ska ansöka hos myndigheten i den stat i 
vilken de tjänstgör alternativt har tjänstgjort. 
Kunskaper, erfarenhet och färdigheter som 
förvärvats under militärtjänstgöringen kommer 
enligt myndighetens avgörande att tillgodoräknas 
mot de gällande kraven för JAR-FCL-certifikat och 
JAR-FCL-behörigheter. Principen för det beviljade 
tillgodoräknandet ska rapporteras till JAA. 
Befogenheterna i sådana certifikat ska begränsas 
till luftfartyg som är registrerade i den 
certifikatutfärdande staten, till dess kraven i tillägg 
1 till JAR-FCL 1.005 är uppfyllda. 

JAR-FCL 1.025 Giltighet för certifikat 
och behörigheter 
(Se JAR-FCL 3.105) 

a) En innehavare av ett certifikat får inte 
utöva de befogenheter som medges av något cer-
tifikat eller någon behörighet som utfärdats av en 
JAA-medlemsstat, om inte innehavaren upprätt-
håller kompetensen genom att uppfylla relevanta 
krav i JAR-FCL. 

b) Certifikatets giltighet samt förlängning 
av en behörighet 

1) Giltigheten för certifikatet bestäms 
av giltigheten för de behörigheter som ingår i 
detta och av giltigheten för det medicinska 
intyget (se JAR-FCL 3.105).  

2) Vid utfärdande, förlängning eller 
förnyelse av en behörighet kan myndigheten 
utöka giltighetstiden för behörigheten till slutet 
på den månad i vilken giltigheten annars skulle 
upphöra. Detta datum blir därefter behörig-
hetens sista giltighetsdatum. 

c) Ett certifikat utfärdas för en period av 
högst fem år. Inom denna femårsperiod 
återutfärdas certifikatet av myndigheten 

1) efter ett första utfärdande eller en 
förnyelse av en behörighet 

2) när punkt XII i certifikatet är 
ifylld och inget ytterligare utrymme finns kvar 

3) av administrativa skäl 

4) enligt myndighetens avgörande, 
då en behörighet förlängs. 

Giltiga behörigheter kommer att överföras till 
det nya certifikatdokumentet av myndigheten. 

Innehavaren av certifikatet ska ansöka hos 
myndigheten om återutfärdande av certifikatet. 
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Ansökan ska inbegripa de nödvändiga doku-
menten. 

JAR-FCL 1.026 Aktuell erfarenhet för 
piloter som inte flyger 
i enlighet med JAR-
OPS 1 

a) En pilot får inte som befälhavare eller 
biträdande förare framföra ett flygplan som medför 
passagerare, såvida han eller hon inte under de 
närmast föregående 90 dagarna har genomfört 
minst tre starter och tre landningar som 
manövrerande pilot på ett flygplan av samma 
typ/klass eller i en flygsimulator som motsvarar 
den typ/klass som ska användas. 

b) En innehavare av ett certifikat som inte 
omfattar en gällande instrumentbehörighet (flyg-
plan) får inte vara befälhavare på ett flygplan som 
medför passagerare under mörker, såvida han eller 
hon inte under de närmast föregående 90 dagarna 
har genomfört minst en start och en landning enligt 
kraven i JAR-FCL 1.026 a) under mörker. 

JAR-FCL 1.030 Arrangemang för prov 
a) Auktorisation av kontrollanter. Myndig-

heten kommer som kontrollanter att utse och auk-
torisera redbara personer med lämpliga kvalifika-
tioner att förrätta flygprov och kompetenskontroller 
på dess vägnar. Minimikraven för kvalifikationer 
för kontrollanter anges i JAR-FCL 1 (Flygplan), 
kapitel I. Kontrollanterna kommer att underrättas 
individuellt om sitt ansvar och sina befogenheter 
skriftligen av myndigheten. 

b) Antal kontrollanter. Myndigheten kom-
mer att fastställa det antal kontrollanter som den 
behöver, med hänsyn tagen till antalet piloter och 
deras geografiska fördelning. 

c) Underrättelse om kontrollanter  

1) Myndigheten ska upprätthålla en 
förteckning över alla kontrollanter som auktori-
serats och för vilka uppgifter de auktoriserats. 
Förteckningen ska finnas tillgänglig för typ-
behörighetsskolor, flygskolor och registrerade 
flygskolor inom JAA-medlemsstaten. 
Myndigheten avgör på vilket sätt kontrollan-
terna utses att förrätta flygprov. 

2) Myndigheten kommer att 
meddela varje sökande vilken kontrollant eller 
vilka kontrollanter som den har utsett att 
förrätta flygprov för utfärdande av ett 
ATPL(A). 

d) Kontrollanter får inte pröva sökande som 
de själva har utbildat till ett certifikat eller en 
behörighet, utom med myndighetens skriftliga och 
uttryckliga medgivande. 

e) Nödvändiga förutsättningar för sökande 
som genomgår ett flygprov Innan ett flygprov för 
utfärdande av ett certifikat eller en behörighet 
genomförs, ska sökanden ha godkänts på det till-
hörande teoriprovet. Myndigheten kan dock göra 
undantag för sökande som genomgår en kurs i inte-
grerad flygutbildning. Undervisningen för det till-
hörande teoriprovet ska alltid ha avslutats innan ett 
sådant flygprov genomförs. Förutom vid 
utfärdande av ATPL ska sökanden till ett flygprov 
ha rekommenderats för provet av den skola/person 
som ansvarar för utbildningen. 

JAR-FCL 1.035 Medicinsk lämplighet 
(Se IEM FCL 1.035) 

a) Lämplighet. Innehavaren av ett medi-
cinskt intyg ska vara mentalt och fysiskt lämpad att 
på ett säkert sätt utöva befogenheterna i det 
aktuella certifikatet. 

b) Krav på medicinskt intyg. För att ansöka 
om eller utöva befogenheterna i ett certifikat, ska 
sökanden eller innehavaren inneha ett medicinskt 
intyg som är utfärdat i överensstämmelse med 
bestämmelserna i JAR-FCL 3 (medicinska bestäm-
melser) och tillämpligt för befogenheterna i certi-
fikatet. 

c) Flygmedicinskt beslut/åtgärd. Efter av-
slutad undersökning ska sökanden meddelas 
huruvida han är lämpad eller inte lämpad, eller 
hänvisas till myndigheten. Den auktoriserade 
undersökningsläkaren (AME) ska informera 
sökanden om omständigheter (medicinska, opera-
tiva eller andra) som kan medföra begränsningar i 
flygutbildningen och/eller befogenheterna i ett 
utfärdat certifikat. 

d) Operativ flerpilotbegränsning (OML — 
endast klass 1) 

1) Begränsningen ”Giltig endast 
som eller tillsammans med kvalificerad 
biträdande pilot” ska tillämpas när innehavaren 
av ett CPL eller ett ATPL inte helt uppfyller 
kraven för ett medicinskt intyg av klass 1 men 
anses befinna sig inom det godtagbara 
riskområdet för inkapacitet (se JAR-FCL 3 
(medicinska bestämmelser), IEM FCL A, B och 
C). Denna begränsning tillämpas av 
myndigheten i flerpilotsammanhang. 
Begränsningen ”Giltig endast som eller 
tillsammans med kvalificerad biträdande pilot” 
kan endast utfärdas och avlägsnas av 
myndigheten. 
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2) Den andra piloten ska vara kvali-
ficerad för typen, inte över 60 år gammal och 
inte föremål för en OML. 

e) Operativ begränsning med säkerhets-
pilot (OSL — endast klass 2). En säkerhetspilot är 
en pilot som är kvalificerad att vara befälhavare på 
flygplansklassen eller flygplanstypen och som 
medföljer i flygplanet, vilket ska vara utrustat med 
dubbla manöverorgan, i syfte att överta kontroll-
funktionen om befälhavaren som innehar detta 
särskilda medicinska intyg råkar ut för inkapacitet 
(se IEM FCL 1.035). En OSL kan endast utfärdas 
och avlägsnas av myndigheten. 

JAR-FCL 1.040 Försämrat 
hälsotillstånd 
(Se IEM FCL 3.040) 

a)  Innehavare av medicinska intyg får inte 
utöva befogenheterna i sina certifikat, därtill 
knutna behörigheter eller auktorisationer vid något 
tillfälle då de är medvetna om en försämring av sitt 
hälsotillstånd som skulle kunna göra dem 
oförmögna att på ett säkert sätt utöva dessa 
befogenheter. 

b) Innehavare av medicinska intyg får inte 
ta någon receptbelagd eller inte receptbelagd 
medicin eller drog eller genomgå någon annan 
behandling, såvida de inte är fullständigt säkra på 
att medicinen, drogen eller behandlingen inte har 
någon negativ effekt på deras förmåga att på ett 
säkert sätt utföra sina uppgifter. Om det föreligger 
något tvivel, ska råd inhämtas från AMS, ett AMC 
eller en AME. Ytterligare råd ges i JAR-FCL 3 (Se 
IEM FCL 3.040).  

c) Innehavare av medicinska intyg ska, 
utan otillbörligt dröjsmål, rådfråga AMS, ett AMC 
eller en AME vid 

1)  intagning på sjukhus eller klinik i 
mer än tolv timmar, eller 

2) kirurgiska eller andra invasiva 
ingrepp, eller 

3) regelbundet bruk av läkemedel, 
eller 

4) behov av regelbundet bruk av 
korrigerande linser. 

d) Innehavare av ett medicinskt intyg, som 
är medvetna om 

1) någon allvarlig personskada som 
medför oförmåga att fungera som medlem av en 
flygbesättning eller 

2) någon sjukdom som medför oför-
måga att fungera som medlem av en flyg-

besättning under en period på 21 dagar eller 
mer eller 

3) graviditet, ska skriftligen infor-
mera myndigheten om en sådan skada eller 
graviditet, och i händelse av sjukdom, så snart 
21-dagarsperioden har förflutit. Det medicinska 
intyget ska anses vara ogiltigt då sådan skada 
inträffar eller under en sådan period av sjukdom 
eller vid bekräftelse av graviditet och 

4) i händelse av skada eller 
sjukdom, ska det åter gälla sedan innehavaren 
har genomgått en läkarundersökning, som 
anordnas av myndigheten, och förklarats vara 
lämpad att fungera som en medlem av en 
flygbesättning, eller sedan myndigheten har 
undantagit, på de villkor som den anser vara 
lämpliga, innehavaren från kravet på en 
läkarundersökning och 

5) i händelse av graviditet, kan det 
åter förklaras giltigt av myndigheten för en 
sådan period och på sådana villkor som myn-
digheten anser vara lämpliga, sedan 
innehavaren har genomgått en 
läkarundersökning, som anordnas av 
myndigheten, efter graviditeten och förklarats 
vara lämpad att återuppta sin funktion som 
medlem av flygbesättningen. 

JAR-FCL 1.045 Särskilda 
omständigheter 

Anmärkning:  
JAR-FCL 1.045 b) tillämpas inte i Sverige. 

a) Bestämmelserna i JAR-FCL kan inte 
omfatta varje tänkbar situation. Då tillämpningen 
av JAR-FCL skulle få orimliga konsekvenser eller 
då utvecklingen av nya utbildnings- eller 
provkoncept inte skulle vara förenlig med kraven, 
kan en sökande begära dispens av den berörda 
myndigheten. Dispens kan beviljas endast om det 
kan visas att dispensen kommer att säkerställa eller 
leda till en minst likvärdig säkerhetsnivå. 

b) Dispenser delas in i kortfristiga och 
långfristiga (mer än sex månader) dispenser. 
Beviljande av en långfristig dispens kan endast ske 
i samförstånd med JAA-FCL-kommittén. 
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JAR-FCL 1.050 Tillgodoräknande av 
flygtid och 
teorikunskaper 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.050)  
(Se JAR-FCL 1.490) 

a) Tillgodoräknande av flygtid 

1) Såvida inte annat anges i JAR-
FCL, ska flygtid som tillgodoräknas för ett 
certifikat eller en behörighet ha flugits i samma 
kategori av luftfartyg som för vilken certifikatet 
eller behörigheten söks. 

2) Befälhavare eller pilot under 
utbildning 

i) En sökande till ett certi-
fikat eller en behörighet får till fullo till-
godoräkna sig all enkelkommandotid, 
flygtid i dubbelkommando eller befäl-
havartid gentemot den totala flygtid 
som fordras för certifikatet eller 
behörigheten. 

ii) En elev som genomgått en 
integrerad ATPL-kurs har rätt att 
tillgodoräkna sig upp till 50 timmars 
instrumenttid som elevbefälhavare 
(SPIC) gentemot den befälhavartid som 
fordras för utfärdande av ett ATPL, ett 
CPL och en typ- eller klassbehörighet 
för flermotoriga flygplan. 

iii) En elev som genomgått en 
integrerad CPL/IR-kurs har rätt att till-
godoräkna sig upp till 50 timmars in-
strumenttid som elevbefälhavare (SPIC) 
gentemot den befälhavartid som fordras 
för utfärdande av ett CPL och en typ 
eller klassbehörighet för flermotoriga 
flygplan. 

3) Biträdande pilot 

i) Innehavaren av ett flyg-
certifikat har, då han är biträdande pilot, 
rätt att tillgodoräkna sig all tid som 
biträdande pilot gentemot den totala 
flygtid som fordras för ett flygcertifikat 
av högre grad. 

ii) Innehavaren av ett flyg-
certifikat ska, då han som biträdande 
pilot utför en befälhavares funktioner 
och uppgifter under övervakning av 
befälhavaren, ha rätt att till fullo till-
godoräkna sig denna flygtid gentemot 
den totala flygtid som fordras för ett 
flygcertifikat av högre grad, under 
förutsättning att metoden för 

övervakning är överenskommen med 
myndigheten. 

b) Tillgodoräknande av teorikunskaper 

1) Innehavare av en IR(H) kommer 
att undantas från kraven på teoriundervisning 
och teoriprov för en IR(A). 

2) Innehavare av följande certifikat 
kommer att undantas från kraven på teori-
undervisning och teoriprov, förutsatt att de 
genomgår relevant kompletteringsundervisning 
och godkänns på tillhörande prov (se tillägg 1 
till JAR-FCL 1.050): 

i) Innehavare av ett helikop-
tercertifikat, för utfärdande av ett 
PPL(A). 

ii) Innehavare av ett 
ATPL(H) som inte är begränsat till 
VFR, för utfärdande av ett CPL(A) eller 
ett ATPL(A). 

iii) Innehavare av ett 
ATPL(H) som är begränsat till VFR 
eller av ett CPL(H), för utfärdande av 
ett CPL(A). 

3) En sökande som har blivit god-
känd på teoriprovet för ATPL(A) får tillgodo-
räkna sig kraven på teorikunskaper för PPL(A), 
CPL(A) och IR(A). 

4) En sökande som har blivit god-
känd på teoriprovet för CPL(A) får tillgodo-
räkna sig kravet på teorikunskaper för PPL(A). 

5) En sökande som har blivit god-
känd på teoriprovet i ämnet Människans förut-
sättningar (Human Performance) för ett 
CPL(A)/(H) får tillgodoräkna sig dessa teori-
kunskaper för en IR(A) enligt de krav för god-
kännande som anges i JAR-FCL 1.490. 

6)  En sökande som har blivit god-
känd på teoriprovet i ämnet Människans förut-
sättningar (Human Performance) för en 
IR(A)/(H) får tillgodoräkna sig dessa teori-
kunskaper för ett CPL(A) enligt de krav för 
godkännande som anges i JAR-FCL 1.490. 
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JAR-FCL 1.055 Flygskolor och 
registrerade 
flygskolor 
(Se tillägg 1a och 1b 
samt tillägg 2 och 3 till 
JAR-FCL 1.055) 
(Se tillägg 2 till JAR-
FCL 1.125) 

Anmärkning: 
Tillstånd att bedriva luftfartsutbildning enligt 
JAR-FCL 1 krävs enligt luftfartslagen även då 
verksamheten bedrivs som registrerad flygskola. 

a) 1) Flygskolor (FTO:er) som önskar 
erbjuda utbildning för certifikat och därtill hörande 
behörigheter och vars huvudsakliga verksamhetsort 
och huvudkontor ligger i en JAA-medlemsstat 
kommer att godkännas av den staten när de upp-
fyller JAR-FCL. Krav för godkännande av FTO:er 
redovisas i tillägg 1a till JAR-FCL 1.055. Delar av 
utbildningen kan genomföras utanför JAA-med-
lemsstaterna (se även tillägg 1b till JAR-FCL 
1.055). 

2)  Flygskolor (FTO:er) som önskar 
erbjuda utbildning för certifikat och därtill hörande 
behörigheter och vars huvudsakliga verksamhetsort 
och huvudkontor ligger utanför JAA-medlems-
staterna kan godkännas av en myndighet i en full-
värdig JAA-medlemsstat beträffande sådan geogra-
fisk placering: 

i) om en överenskommelse 
har uppnåtts mellan JAA och myndig-
heten i den icke-JAA-stat i vilken 
flygskolan (FTO:n) bedriver sin huvud-
sakliga verksamhet och där dess 
huvudkontor är beläget. Överenskom-
melsen ska göra det möjligt för myndig-
heten i den fullvärdiga JAA-medlems-
staten att delta i godkännandeprocessen 
samt den regelbundna tillsynen av 
flygskolan 

eller 
ii) A) lämplig juris-

diktion och tillsyn över den god-
kännande myndigheten kan säkerställas, 

B) relevanta till-
läggskrav i tillägg 1c till JAR-FCL 
1.055 är uppfyllda och 

C) en godkännan-
deprocess i enlighet med de administra-
tiva förfaranden som är godtagna av 
JAA tillämpas av den godkännande 
myndigheten. 

b) 1) Typbehörighetsskolor (TRTO:er) 
som ligger i en JAA-medlemsstat och som önskar 
erbjuda utbildning för typbehörigheter kommer att 
godkännas när de uppfyller JAR-FCL. God-
kännandet kommer att utfärdas av den staten. Krav 
för godkännande av TRTO:er redovisas i tillägg 2 
till JAR-FCL 1.055. 

 2) TRTO:er som ligger utanför en 
JAA-medlemsstat kommer att godkännas av den 
stat som tar emot ansökan, när de uppfyller JAR-
FCL. Krav för godkännande av TRTO:er redovisas 
i tillägg 2 till JAR-FCL 1.055. 

c) Flygskolor som önskar erbjuda utbild-
ning enbart för PPL och som ligger i en JAA-stat 
ska registreras för det syftet hos myndigheten (se 
JAR-FCL 1.125). 

JAR-FCL 1.060 Begränsning av 
befogenheter för 
certifikatinnehavare 
som är 60 år eller 
äldre 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.060) 

 

 

 

a) 60–64 år. En certifikatinnehavare som 
har uppnått en ålder av 60 år får inte vara pilot på 
ett luftfartyg i kommersiell 
flygtransportverksamhet utom  

1) som medlem av en flerpilots-
besättning och under förutsättning att 

2) en sådan innehavare är den enda 
piloten i flygbesättningen som har uppnått en 
ålder av 60 år. 

b) 65 år. En certifikatinnehavare som har 
uppnått en ålder av 65 år får inte vara pilot på ett 
luftfartyg i kommersiell flygtransportverksamhet. 

c)  Alla nationella varianter på de krav som 
anges i a) och b) ovan anges i tillägg 1 till JAR-
FCL 1.060. 

JAR-FCL 1.065 Certifikatutfärdande 
stat 
(Se JAR-FCL 1.010 c)) 

a) En sökande ska för myndigheten i den 
certifikatutfärdande staten visa att han eller hon på 

Anmärkning: 
JAR-FCL 1.060 c) tillämpas inte i Sverige 
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ett tillfredsställande sätt uppfyller alla krav för 
certifikatutfärdande (se JAR-FCL 1.010 c)). 

b) Under omständigheter som de båda 
myndigheterna enats om kan en sökande som har 
påbörjat utbildning under ansvar av den ena 
myndigheten få möjlighet att uppfylla kraven med 
den andra myndighetens godkännande. 

En sådan överenskommelse ska omfatta: 

1) teoriundervisning och prov 

2) medicinsk undersökning och bedömning 

3) flygträning och prov. 

Myndigheterna ska enas om vem som ska vara 
certifikatutfärdande stat. 

c) Ytterligare behörigheter kan i enlighet 
med kraven i JAR-FCL erhållas i alla JAA-med-
lemsstater, och de kommer att införas i certifikatet 
av den certifikatutfärdande staten. 

d) Av administrativa skäl, t.ex. vid för-
längning, kan innehavaren av ett certifikat överföra 
ett certifikat utfärdat av den certifikatutfärdande 
staten till en annan JAA-medlemsstat, under förut-
sättning att den staten är fastställd som 
anställnings- och normal bostadsort (se JAR-FCL 
1.070). Den staten skulle därefter bli 
certifikatutfärdande stat och åta sig ansvaret för 
certifikatutfärdande, omnämnt i a) ovan.  

e) En sökande får endast inneha ett JAR-
FCL-certifikat (flygplan) och endast ett medicinskt 
intyg vid varje given tidpunkt. 

JAR-FCL 1.070 Normal bostadsort 

Med normal bostadsort menas den plats där en 
person vanligtvis bor under minst 185 dagar per 
kalenderår på grund av personliga eller yrkes-
mässiga band eller, när det rör sig om en person 
utan yrkesmässiga band, på grund av personliga 
band som starkt förbinder personen med den plats 
där han eller hon bor. 

JAR-FCL 1.075 Format och 
specifikationer för 
flygcertifikat 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.075) 

Ett flygcertifikat som har utfärdats av en JAA-
medlemsstat i överensstämmelse med JAR-FCL 
ska överensstämma med följande specifikationer. 

a) Innehåll. Punktnumret ska alltid skrivas 
i anslutning till punktrubriken. Ett standardformat 
för JAA-certifikat visas i tillägg 1 till JAR-FCL 

1.075. Punkterna I till XI är de ”permanenta” 
punkterna, och punkterna XII till XIV är de 
”variabla” punkterna, vilka kan stå på en separat 
eller avskiljbar del av huvudformuläret. Det ska 
tydligt framgå att en separat eller avskiljbar del är 
en del av certifikatet. 

1) Permanenta punkter 

I) Certifikatutfärdande stat. 

II) Certifikatbeteckning. 

III) Serienummer, som börjar 
med den utfärdande statens landskod 
och följs av en kod av siffror och/eller 
bokstäver skrivna med arabiska siffror 
och latinska skrivtecken. 

IV) Innehavarens namn (skri-
vet med det latinska alfabetet, om det 
nationella språket använder andra 
skrivtecken än latinska). 

V) Innehavarens adress. 

VI) Innehavarens nationalitet. 

VII) Innehavarens 
namnteckning.  

VIII) Myndighet och, om nöd-
vändigt, villkor som låg till grund för 
certifikatets utfärdade. 

IX) Giltighetsintyg och aukto-
risation för de beviljade befogenheterna. 

X) Den certifikatutfärdande 
tjänstemannens namnteckning samt dag 
för utfärdande. 

XI) Myndighetens sigill eller 
stämpel. 

2) Variabla punkter 

XII) Behörigheter — klass, typ, 
instruktör etc., med sista giltighetsdag. 
Radiotelefoni- (R/T)-befogenheter kan 
stå på certifikatformuläret eller på ett 
separat intyg. 

XIII)  Anmärkningar — d.v.s. 
särskilda anteckningar rörande begräns-
ningar och anteckningar om befogen-
heter. 

XIV) Andra uppgifter som myn-
digheten kräver. 

b) Material. Det papper eller annat material 
som används ska förhindra eller tydligt visa änd-
ringar eller strykningar. Tillägg eller strykningar i 
formuläret ska vidimeras av myndigheten på ett 
tydligt sätt. 
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c) Färg. Vitt material ska användas för 
flygcertifikat utfärdade i överensstämmelse med 
JAR-FCL. 

d) Språk. Certifikaten ska vara skrivna på 
det nationella språket och på engelska samt på 
andra språk som myndigheten anser lämpligt. 

JAR-FCL 1.080 Flygtidsnoteringar 
(Se IEM FCL 1.080) 

a) Uppgifter om samtliga flygningar som 
har flugits i egenskap av pilot ska noteras enligt en 
tillförlitlig metod i ett loggboksformat som är 
godtagbart för myndigheten (se IEM FCL 1.080). 
Uppgifter om flygningar som genomförts i enlighet 
med JAR-OPS 1 kan noteras i ett godtagbart datori-
serat format som underhålls av operatören. I detta 
fall ska operatören på begäran göra noteringarna 
om samtliga flygningar som genomförts av piloten, 
inbegripet skillnads- och familjaritetsutbildning, 
tillgängliga för den berörda flygbesättningsmed-
lemmen. 

b) Noteringarna ska omfatta följande infor-
mation: 

1) Personuppgifter: 

Innehavarens namn och adress. 

2) För varje flygning: 

i) Befälhavarens namn. 

ii) Datum (dag, månad, år) 
för flygningen. 

iii) Plats och tid för avgång 
och ankomst (blocktider (UTC)). 

iv) Typ (flygplanstillverkare, 
modell och variant) och registrerings-
beteckning. 

v) SE, ME. 

vi) Flygningens totaltid. 

vii) Flygningens ackumulerade 
totaltid. 

3) För varje simulator- eller FNPT-
pass: 

i) Utbildningshjälpmedlets 
typ och kvalificeringsnummer. 

ii) Utbildning i syntetiskt 
utbildningshjälpmedel (STD).  

iii) Datum (dag, månad, år). 

iv) Passets totaltid. 

v) Ackumulerad totaltid. 

4) Pilotfunktion: 

i) Befälhavare (inbegripet 
EK-, SPIC- och PICUS-tid). 

ii) Biträdande pilot. 

iii) Dubbelkommando (DK). 

iv) Flyginstruktör/kontrollant. 

v) En kolumn för anmärk-
ningar ska finnas för uppgifter om 
speciella funktioner, t.ex. SPIC, PICUS, 
instrumenttid under flygning* etc. 

* En pilot får som instrumenttid under flygning endast 
logga den tid då han framför luftfartyget enbart med 
hjälp av instrument, under verkliga eller simulerade 
instrumentflygningsförhållanden. 

5) Operativa förhållanden: 

i) Natt. 

ii) IFR. 

c) Loggning av tid 

1) Befälhavartid 

i) Certifikatinnehavaren kan 
som befälhavartid logga all flygtid då 
han är befälhavare. 

ii) Sökande till eller inne-
havare av ett flygcertifikat kan som 
befälhavartid logga all flygtid i enkel-
kommando (EK) och all flygtid som 
elevbefälhavare (SPIC), förutsatt att 
sådan SPIC-tid signeras av flyginstruk-
tören. 

iii) Innehavaren av en flyg-
instruktörsbehörighet kan som befäl-
havartid logga all flygtid då han är 
flyginstruktör i flygplan. 

iv) Innehavaren av en kont-
rollantauktorisation kan som befäl-
havartid logga all flygtid då han upptar 
ett pilotsäte och är kontrollant i ett flyg-
plan. 

v) En biträdande pilot som är 
befälhavare under övervakning av 
befälhavaren på ett flygplan i vilket det 
krävs mer än en pilot enligt flygplanets 
typcertifikat eller enligt JAR-OPS, 
förutsatt att sådan befälhavartid under 
övervakning (se c) 5)) signeras av befäl-
havaren. 

vi) Om certifikatinnehavaren 
genomför ett antal flygningar på samma 
dag och vid varje tillfälle återvänder till 
samma utgångspunkt och intervallet 
mellan på varandra följande flygningar 
inte överstiger 30 minuter, kan dessa 
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flygningar föras in som en enda note-
ring.  

2) Tid som biträdande pilot 

En flygcertifikatsinnehavare som upptar ett 
pilotsäte i egenskap av biträdande pilot kan som tid 
som biträdande pilot logga all flygtid på ett 
flygplan i vilket det krävs mer än en pilot enligt 
flygplanets typcertifikat eller enligt de operativa 
bestämmelser i enlighet med vilka flygningen 
genomförs. 

3) Tid som biträdande avlösnings-
pilot 

En biträdande avlösningspilot kan som tid som 
biträdande pilot logga all flygtid då han upptar ett 
pilotsäte. 

4) Skolningstid 

En sammanställning av all tid som en sökande 
till ett certifikat eller en behörighet har loggat som 
flygskolning, instrumentskolning, instrumenttid på 
marken etc. ska intygas av den lämpligt behörige 
och/eller auktoriserade instruktör som har svarat 
för skolningen. 

5) PICUS (befälhavare under över-
vakning) 

Förutsatt att metoden för övervakning är 
godtagbar för myndigheten kan en biträdande pilot 
som befälhavartid logga flugen tid som PICUS, när 
befälhavarens alla uppgifter och funktioner under 
den flygningen utförts på ett sådant sätt att 
befälhavaren inte behövde ingripa av säkerhetsskäl. 

d) Uppvisande av flygtidsnoteringar 

1) En certifikatinnehavare eller flyg-
elev ska på begäran av en auktoriserad före-
trädare för myndigheten utan otillbörligt dröjs-
mål uppvisa sina flygtidsnoteringar för gransk-
ning. 

2) En flygelev ska medföra sin logg-
bok med flygtidsnoteringar på alla oriente-
ringsflygningar i enkelkommando, som bevis 
på erforderliga flyginstruktörsauktorisationer. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.005 
Minimikrav för utfärdande av ett JAR-FCL-certifikat/auktorisation på grundval av ett 
nationellt certifikat/auktorisation utfärdat i en JAA-medlemsstat 
(Se JAR-FCL 1.005 b)3)) 
(Se AMC FCL 1.005 och 1.015) 
(Se AMC FCL 1.125) 

1 Flygcertifikat 

Ett flygcertifikat utfärdat av en JAA-medlemsstat i överensstämmelse med den statens nationella krav kan, i 
tillämpliga fall, på vissa villkor ersättas av ett JAR-FCL-certifikat. För utbyte av ett sådant certifikat ska 
innehavaren  

a) när det gäller ATPL(A) och CPL(A), som en kompetenskontroll uppfylla de krav för förnyelse av 
typ-/klass- och instrumentbehörighet (IR, i tillämpliga fall) i JAR-FCL 1.245 b)1), JAR-FCL 1.245 c)1)i) eller 
1.245 c)2) som är relevanta för befogenheterna i det certifikat som innehas  

b) i) när det gäller ATPL(A) och CPL(A), uppvisa för myndigheten att tillfredsställande kunskaper 
i de relevanta delarna av JAR-OPS 1 och JAR-FCL (se AMC FCL 1.005 och 1.015) har förvärvats 

 ii) när det gäller endast PPL(A), uppvisa för myndigheten att tillfredsställande kunskaper i de 
relevanta delarna av JAA-bestämmelserna (se AMC FCL 1.125) har förvärvats 

c) uppvisa kunskaper i engelska i överensstämmelse med JAR-FCL 1.200, om IR-befogenheter innehas 

d) uppfylla de erfarenhetskrav och eventuella ytterligare krav som föreskrivs i tabellen nedan: 

Innehavt 
nationellt 
certifikat 

Totalt antal 
flygtimmar 

Ytterligare JAA-krav Ersättande JAR-FCL-
certifikat samt villkor (i 
tillämpliga fall) 

Avlägsnande av villkor  

1) 2) 3) 4) 5)  

ATPL(A) >1 500 som 
befälhavare på 
flerpilotsflygplan 

Inga ATPL(A) Inte tillämpligt a) 

ATPL(A) >1 500 på 
flerpilotsflygplan 

Inga Som i c)4) Som i c)5) b) 

ATPL(A) >500 på 
flerpilotsflygplan 

För myndigheten uppvisa 
tillfredsställande kunskaper 
i färdplanering och 
prestanda enligt tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.470 

ATPL(A), med 
typbehörighet begränsad 
till biträdande pilot 

Uppvisa förmåga att vara 
befälhavare enligt JAR-FCL 
tillägg 2 till JAR-FCL 1.240 

c) 

CPL/IR(A) 
samt ha 
godkänts på 
ett ICAO-
ATPL-
teoriprov i 
den certi-
fikatutfär-
dande JAA-
medlems-
staten 

>500 på 
flerpilotsflyg 
plan, eller i 
flerpilots-
verksamhet i 
flygplan som är 
certifierade för 
endast en pilot, 
JAR-FAR 23 
commuter 
category i 
enlighet med 
JAR-OPS 1 eller 
motsvarande 
nationella 
operativa 
bestämmelser 

i) För myndigheten uppvisa 
tillfredsställande kunskaper 
i färdplanering och 
prestanda enligt tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.470 

ii) uppfylla återstående krav 
i JAR-FCL 1.250 a)1) och 
2) 

CPL/IR(A) med 
tillgodoräknande av 
ATPL-teori enligt JAR-
FCL 

Inte tillämpligt d) 
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Innehavt 
nationellt 
certifikat 

Totalt antal 
flygtimmar 

Ytterligare JAA-krav Ersättande JAR-FCL-
certifikat samt villkor (i 
tillämpliga fall) 

Avlägsnande av villkor  

1) 2) 3) 4) 5)  

CPL/IR(A) >500 på 
flerpilotsflygplan 
eller i 
flerpilotsverk-
samhet i flygplan 
som är 
certifierade för 
endast en pilot, 
JAR-FAR 23 
commuter 
category i 
enlighet med 
JAR-OPS 1 eller 
motsvarande 
nationella 
operativa 
bestämmelser 

i) Ha godkänts på ett prov 
i ATPL(A)-kunskaper 
enligt JAR-FCL i den 
certifikatutfärdande JAA-
medlemsstaten *(se text 
under tabellen) 

ii) uppfylla återstående 
krav i JAR-FCL 1.250 a)1) 
och 2) 

CPL/IR(A) med 
tillgodoräknande av 
ATPL-teori enligt JAR-
FCL 

Inte tillämpligt e) 

CPL/IR(A) >500 som 
befälhavare på 
enpilotsflygplan 

Inga CPL/IR(A) med typ-/klass-
behörigheter begränsade 
till enpilotsflygplan 

 f) 

CPL/IR(A) <500 som 
befälhavare på 
enpilotsflygplan 

För myndigheten uppvisa 
tillfredsställande 
kunskaper i färdplanering 
och prestanda enligt 
tillägg 1 till JAR-FCL 
1.470  

Som 4)f) 

 

Erhålla typbehörighet för 
flerpilotsflygplan enligt JAR-
FCL 1.240 

g) 

CPL(A) >500 som 
befälhavare på 
enpilotsflygplan 

Mörkerbevis, i tillämpliga 
fall 

CPL(A), med typ-/klass-
behörigheter begränsade 
till enpilotsflygplan 

 h) 

CPL(A) <500 som 
befälhavare på 
enpilotsflygplan 

i) Mörkerbevis, i 
tillämpliga fall. 

ii) För myndigheten 
uppvisa tillfredsställande 
kunskaper i färdplanering 
och prestanda enligt 
tillägg 1 till JAR-FCL 
1.470   

Som 4)h)  i) 

PPL/IR(A) 

 

≥ 75 timmar enligt 
IFR 

Mörkerbevis, om 
instrumentbehörigheten 
inte omfattar 
befogenheter för 
mörkerflygning 

PPL/IR(A) (IR-
behörigheten begränsad 
till PPL) 

För myndigheten uppvisa 
kunskaper i färdplanering och 
prestanda enligt tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.470 

j) 

PPL(A) 

 

≥ 70 timmar på 
flygplan 

Visa att radionavigerings-
hjälpmedel behärskas 

PPL(A)  k) 

 

* CPL-innehavare som redan innehar en typbehörighet för ett flerpilotsflygplan behöver inte ha godkänts på ett prov i 
teorikunskaper för ATPL(A) så länge som de fortsätter att föra samma flygplanstyp, men de kommer inte att få 
tillgodoräkna sig ATPL(A)-teori för ett JAR-FCL-certifikat. Om de begär en annan typbehörighet för ett annat 
flerpilotsflygplan, måste de uppfylla kraven i kolumn 3), rad e)i) i tabellen ovan. 



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 
 

 1–A–15 JAR-FCL 1    Kapitel A  

2 Instruktörsbehörigheter 

 

Innehavd nationell 
behörighet, auktorisation 
eller innehavda 
befogenheter 

Erfarenhet Ytterligare JAA-krav Ersättande JAR-FCL-behörighet 

1) 

 

2) 3) 4) 

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ 
CRI(A) 

Enligt JAR-FCL 1 
(Flygplan) för den 
aktuella behörigheten 

För myndigheten uppvisa 
tillfredsställande kunskaper i de 
relevanta delarna av JAR-FCL 1 
(Flygplan) och JAR-OPS i 
enlighet med AMC FCL 1.005 
och 1.015 

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A) 

* JAA-medlemsstater; instruktörer som uppfyller ovanstående krav men som inte har möjlighet att erhålla relevant JAR-
FCL-certifikat/-behörighet/-behörigheter på grund av aktuell implementeringsstatus i respektive certifikatutfärdande stat kan 
få bedriva undervisning för JAR-FCL-certifikat och/eller behörigheter. 

3 SFI-auktorisation 

En SFI-auktorisation utfärdad av en JAA-medlemsstat i överensstämmelse med den statens nationella krav 
kan ersättas av en JAR-FCL-auktorisation, under förutsättning att innehavaren uppfyller de erfarenhetskrav och 
eventuella ytterligare krav som föreskrivs i tabellen nedan: 

 

Innehavd nationell 
auktorisation 

 

Erfarenhet Ytterligare JAA-krav Ersättande JAR-FCL- 
auktorisation 

1) 2) 3) 4) 

SFI(A) >1 500 timmar som pilot 
på flerpilotsflygplan 
(MPA) 

i) Inneha eller ha innehaft ett 
trafikflygarcertifikat (A) utfärdat av en 
JAA-medlemsstat eller ett icke-JAR-
FCL-certifikat (A) med 
trafikflygarbefogenheter som är 
godtagbart för myndigheten 

ii) Ha slutfört simulatordelen på den 
aktuella typbehörighetskursen, 
inbegripet MCC 

SFI(A) 

SFI(A) Tre års aktuell erfaren-
het som SFI som är 
godtagbar för 
myndigheten 

Ha slutfört simulatordelen på den 
aktuella typbehörighetskursen, 
inbegripet MCC 

SFI(A) 
 
  

Auktorisationen gäller i maximalt tre år. 
Därefter kommer förnyad auktorisation att ske under förutsättning att kraven i JAR-FCL 1.415 är uppfyllda. 
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4 Instruktörer på FTD och FNPT 

 
Innehavd nationell auktorisation Erfarenhet Ersättande JAR-FCL-auktorisation 

1) 2) 3) 

Instruktörer på FTD och/eller FNPT I 

 

Tre års aktuell erfarenhet som 
instruktörer på FTD och/eller FNPT I 
som är godtagbar för myndigheten 

Utbildning på FTD och/eller FNPT I 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.015 
Minimikrav för validering av flygcertifikat utfärdade av icke-JAA-stater 
(Se JAR-FCL 1.015) 
(Se AMC FCL 1.005 och 1.015) 

1 Minimikraven för en JAA-medlemsstats validering av ett flygcertifikat utfärdat av en icke-JAA-stat anges 
nedan. 

Flygcertifikat för kommersiell flygtransport och andra yrkesverksamheter 

2 Ett flygcertifikat utfärdat i överensstämmelse med ICAO:s Annex 1 av en icke-JAA-stat kan på vissa 
villkor godkännas av en JAA-medlemsstat för att tillåta flygning (inte flygutbildning) med flygplan registrerade 
i den JAA-medlemsstaten. För att godkänna ett sådant certifikat ska innehavaren 

a) som ett flygprov uppfylla de krav för förnyelse av typ- eller klassbehörighet i JAR-FCL 1.245 som är 
relevanta för befogenheterna som följer av det innehavda certifikatet 

b) för myndigheten uppvisa att tillfredsställande kunskaper i de relevanta delarna av JAR-OPS och 
JAR-FCL (se AMC FCL 1.005 och 1.015) har förvärvats 

c) uppvisa kunskaper i engelska i överensstämmelse med JAR-FCL 1.200 

d) inneha ett giltigt medicinskt intyg av klass 1 enligt JAR-FCL 

e) uppfylla ytterligare utfärdade krav som JAA-medlemsstaten anser vara nödvändiga och 

f) uppfylla erfarenhetskraven i kolumn 2) i tabellen nedan, med hänsyn tagen till de villkor för 
godkännande som anges i kolumn 3): 

 
Innehavt certifikat 

 

Totalt antal flygtimmar Villkor för godkännande  

1) 2) 3)  

ATPL(A) >1 500 timmar som befälhavare på 
flerpilotsflygplan 

Kommersiell flygtransport med 
flerpilotsflygplan som befälhavare 

a) 

ATPL(A) eller 
CPL(A)IR* 

>1 500 timmar som befälhavare eller 
biträdande pilot på flerpilotsflygplan i 
överensstämmelse med operativa krav 

 Kommersiell flygtransport med  
 flerpilotsflygplan som biträdande pilot  

b) 

CPL(A)/IR >1 000 timmar som befälhavare i kommersiell 
flygtransport efter förvärvande av en IR 

Kommersiell flygtransport med 
enpilotsflygplan som befälhavare 

c) 

CPL(A)/IR >1 000 timmar som befälhavare eller 
biträdande pilot på enpilotsflygplan i 
överensstämmelse med operativa krav 

Kommersiell flygtransport med 
enpilotsflygplan som biträdande pilot i 
överensstämmelse med JAR-OPS 

d) 

CPL(A) >700 timmar på flygplan som inte är 
turmotorsegelflygplan (TMG), inbegripet 200 
timmar i den aktivitetsfunktion för vilken 
godkännande söks och 50 timmar i den 
funktionen under de senaste tolv månaderna 

Verksamhet i flygplan som inte är 
kommersiell flygtransport 

e) 

* Innehavare av CPL(A)/IR på flerpilotsflygplan ska ha uppvisat kunskaper motsvarande ICAO-ATPL(A)-nivå före 
godkännande.  
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Privatflygarcertifikat (PPL) med instrumentbehörighet 

3 Ett privatflygarcertifikat med instrumentbehörighet utfärdat i överensstämmelse med ICAO:s Annex 1 av 
en icke-JAA-stat kan på vissa villkor godkännas av en JAA-medlemsstat för att tillåta flygning (inte 
flygutbildning) med flygplan registrerade i den JAA-medlemsstaten. För att godkänna ett sådant certifikat ska 
innehavaren: 

a) i ett flygprov uppfylla kraven för typ- /klass- och instrumentbehörighet i tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 
1.210 och tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 

b) i enlighet med kraven i kapitel J för myndigheten uppvisa att tillfredsställande kunskaper har erhållits 
i fråga om ”Luftfartssystemet och Flygsäkerhetsstandarder”, Luftfartens Meteorologiska koder, ämnesnummer 
050 10 03 01, färdplanering och prestanda (IR), ämnesnummer 030 00 00 00 samt människans 
prestationsförmåga, ämnesnummer 040 00 00 00 i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.470 

c) uppvisa kunskaper i engelska i överensstämmelse med JAR-FCL 1.200 

d) inneha ett gällande medicinskt intyg av minst klass 2 enligt JAR-FCL inklusive hörselkrav i enlighet 
med JAR-FCL 3.355 b) 

e) inneha radiotelefonibefogenheter som är godtagbara för myndigheten 

f) uppfylla de krav som anges i kolumn 2) i följande tabell: 

Innehavt certifikat Totalt antal flygtimmar 

(1) (2) 

PPL/IR > 100 timmar instrumenttid under flygning som befälhavare 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.015 
Konvertering av privatflygarcertifikat som har utfärdats av en icke JAA-medlemsstat 
till ett privatflygarcertifkat enligt JAR-FCL 
(Se JAR-FCL 1.015 c) 2)) 

Följande minimikrav gäller vid konvertering av privatflygarcertifikat som utfärdats av en icke-JAA-
medlemsstat till ett certifikat gällande enligt JAR-FCL: 

a) sökanden ska inneha ett certifikat som utfärdats i enlighet med ICAO:s Annex 1 

b) sökanden ska inneha ett medicinskt intyg av minst klass 2 enligt JAR-FCL, 

c) inneha radiotelefonibefogenheter som är godtagbara för myndigheten  

d) sökanden ska uppfylla de erfarenhetskrav som framgår av nedanstående tabell. 

 
Innehavt nationellt 
certifikat 

Erfarenhetskrav Ytterligare JAR-FCL-krav 

Aktuella och 
gällande nationella 
ICAO PPL 

›100 timmar som pilot på flygplan a) Genomgå godkänd examination i “Luftfartssystemet och 
flygsäkerhetsstandarder” samt i “Människans 
förutsättningar och begränsningar”  

b) Genomföra godkänt flygprov för privatflygarcertifikat i 
enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135 and 
tillägg 2 till JAR-FCL 1.135 

c) Uppfylla relevanta krav i kapitel F 

 



Bilaga 1  DEL 1 
LFS 2008:9 
 

JAR-FCL 1    Kapitel A 1–A–20  

Tillägg 3 till JAR-FCL 1.015 
Validering av flygcertifikat som utfärdats utanför JAA-staterna och som ska gälla 
särskilda uppgifter under en begränsad tidsperiod 
(Se JAR-FCL 1.015) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.015) 

TILLFÄLLIG VALIDERING ELLER TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE AV FLYGCERTIFIKAT SOM ÄR 
UTFÄRDADE UTANFÖR JAA-STATERNA FÖR FLYGPLANSTILLVERKARNAS PILOTER 

1. Ett flygcertifikat som har utfärdats i enlighet med ICAO:s Annex 1 av en stat som inte är medlem i JAA, 
inklusive en instruktörsbehörighet eller en kontrollantauktorisation som utfärdats av den staten, kan valideras 
eller på annat sätt godkännas under särskilda villkor för en tidsperiod om maximalt ett år av en JAA-
medlemsstat för att tillåta flygningar i syfte att demonstrera, bruka, genomföra överförings- eller provflygningar 
med flygplan som är registrerade i den JAA-medlemsstaten. När ett certifikat valideras enligt bestämmelserna i 
detta tillägg kan innehavaren av certifikatet undantas från de föreskrifter som gäller för validering av ett 
flygcertifikat som utfärdats av en icke-JAA-stat och som anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.015 enligt följande 
villkor: 

 För att vara berättigad till validering av ett sådant certifikat ska innehavaren: 

a) inneha lämpligt certifikat, medicinskt intyg, typbehörigheter och kvalifikationer, inklusive 
kvalifikationer för instruktörer eller kontrollanter, som är giltiga för de föreslagna uppgifterna i icke-
JAA-staten och 

b)  vara anställd av en flygplanstillverkare eller en typbehörighetsskola (TRTO) som utför utbildning för 
en flygplanstillverkares räkning och 

c)  vara begränsad till att utföra flygutbildning och testning för ett första utfärdande av typbehörigheter, 
övervakning av första produktionsflygningar av operatörens piloter, leveransflygningar, överförings-
flygningar, första produktionsflygningar, demonstrationsflygningar eller testflygningar. 

2. När piloten utför eller övervakar produktionsflygning ska denne också uppfylla relevanta krav i JAR-OPS 
enligt vad som avgörs av myndigheten i den stat där luftfartyget är registrerat. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.050 
Tillgodoräknande av teorikunskaper — Kompletteringsutbildning och kursplan för 
prov 
(Se JAR-FCL 1.050)  
(Se AMC-FCL 1.125) 

1. För att erhålla ett PPL(A) ska innehavaren av ett helikoptercertifikat godkännas på teoretiska prov för 
PPL(A) (från AMC-FCL 1.125 Teorikursplan för privatflygarcertifikat (flygplan)) i följande ämnen: 

Luftfartyg, generellt; prestanda och färdplanering; flygoperativa procedurer och flygningens grundprinciper. 

En sökande ska dessutom godkännas på ett kompletterande teoriprov i ämnena Luftfartssystemet och flyg-
säkerhetsstandarder samt ATC-procedurer enligt vad som fastställs av myndigheten. 

2. Innehavaren av ett ATPL(H) som inte är begränsat till VFR för utfärdande av CPL(A) eller ATPL(A) och 
innehavaren som är begränsad till VFR eller av CPL(H) för utfärdande av CPL(A): 

Ämne: 010 LUFTFARTSSYSTEMET OCH FLYGSÄKERHETSSTANDARDER SAMT ATC-FÖRFARANDEN 

REFERENS ORDALYDELSE 

010 01 01 01  Flygning över kontrakterande staters territorium 

010 02 00 00 Annex 8 — Luftfartygs luftvärdighet 

010 04 00 00 Annex 1 — Licensiering av personal 

010 05 01 00 Annex 2 — Väsentliga definitioner, tillämpning av flygregler, allmänna regler 

010 09 01 01  Flygplatsuppgifter 

010 09 01 05 Nödtjänster och andra tjänster 
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Ämne: 021 SKROV OCH SYSTEM 

REFERENS ORDALYDELSE 

021 01 00 00 Skrov och system — Flygplan 

021 03 01 10 Propeller 

021 03 02 02 Konstruktionstyper 

021 03 03 06 Utblåsningsrör 

021 03 03 08 Dragkraftsreversering 

021 03 03 09 Prestanda och dragkraftstillskott 

021 03 03 10 Avtappningsluft 

021 03 04 07 Dragkraft 

021 03 04 08 Drift och övervakning av motoranläggning 

021 03 05 02 Rammluftturbin 

021 04 01 00 Dörrar och nödutgångar 

021 04 05 00 Luftfartygs syrgasutrustning 

 
Ämne: 022 INSTRUMENTERING — FLYGPLAN 

REFERENS ORDALYDELSE 

022 01 01 03 Fartmätare: maxfartmätare, visare för VMO / MMO 

022 01 01 04  Machmätare 

022 02 01 00 Flygdirektor 

022 02 02 00 Autopilot 

022 02 03 00 Flygenveloppsskydd 

022 02 04 00 Stabiliseringssystem 

022 02 05 00 Automatisk höjdtrim 

022 02 06 00 Dragkraftsberäkning 

022 02 07 00 Automatisk farthållning 
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Ämne: 031 MASSA OCH BALANS — FLYGPLAN 

REFERENS ORDALYDELSE 

031 01 01 02 Betydelse med avseende på luftfartygs stabilitet 

031 01 02 00 Gränser avseende massa och balans 

031 02 01 03 Massa utan bränsle 

031 02 04 00 Effekter av överlastning 

031 03 01 04 Uttryckande av aerodynamisk medelkorda i procent 

031 03 04 00 Ytlast, löpande last, stöd 

Ämne: 022 INSTRUMENTERING — FLYGPLAN (forts.) 

REFERENS ORDALYDELSE 

022 03 05 00 Överfartsvarning 

022 03 06 00 Stallvarning 

022 04 02 00 Rammtrycksstegring, återgångsfaktor 

022 04 03 00 Varvtalsmätare 

022 04 04 00 Bränsleflödesmätare för högtrycksledningar 

022 04 06 00 Färgade områdens betydelse 

022 04 08 00 Vibrationsövervakning 

022 04 10 00 Elektroniska displayer 

Ämne: 032 PRESTANDA — FLYGPLAN 

REFERENS ORDALYDELSE 

032 00 00 00 Prestanda — Flygplan 
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Ämne: 033 FÄRDPLANERING OCH ÖVERVAKNING AV FLYGNING — FLYGPLAN 

REFERENS ORDALYDELSE 

033 01 01 01 Val av flygsträcka, farter, höjder och alternativflygplatser 

033 01 02 01 Beräkning av planerad bränsleåtgång för varje sträcka och total bränsleåtgång för flygningen 

033 01 02 02 Bränsle för väntläge och diversion till alternativflygplatser 

033 01 02 03 Bränslereserver 

033 01 02 04  Total mängd bränsle som behövs för flygningen 

033 02 03 05  Ifyllande av uppgifter i bränsleloggen före flygning 

033 01 03 03 Revidering av bränslereservsuppskattningar 

033 01 03 04  Val av marschhöjd och effektinställningar för ny destination 

Bränslestatus, bränslekrav, bränslereserver 

033 03 03 00 Enkla bränsleloggar 

033 05 00 00 Färdplanering för jetflygplan (ytterligare överväganden) 

033 06 00 00 Praktiskt ifyllande av färdplan 

Ämne: 050 METEOROLOGI 

REFERENS ORDALYDELSE 

050 02 07 00 Jetströmmar 

050 09 02 02 CAT: Påverkan på flygningen 

050 09 07 00 Stratosfärförhållanden 

Ämne: 061 ALLMÄN NAVIGATION 

REFERENS ORDALYDELSE 

061 04 06 00 Beslut grundade på dödräkning fattade med hjälp av 

- Mercatorkartor 

- Lambertkartor 

- Polarstereografiska projektioner 

061 06 00 00 Tröghetsnavigeringssystem (INS) 
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Ämne: 071 FLYGOPERATIVA PROCEDURER — FLYGPLAN  

REFERENS ORDALYDELSE 

071 00 00 00 Flygoperativa procedurer — Flygplan  

Ämne: 081 FLYGNINGENS GRUNDPRINCIPER — FLYGPLAN  

REFERENS ORDALYDELSE 

081 00 00 00 Flygningens grundprinciper — Flygplan  
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Tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 
Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter 
(Se JAR-FCL 1.055) 
(Se IEM nummer 1 till JAR-FCL 1.055) 
(Se IEM nummer 2 till JAR-FCL 1.055) 
(Se IEM nummer 3 till JAR-FCL 1.055) 
(Se AMC FCL 1.261 c)2)) 

INLEDNING 

1 En godkänd flygskola (FTO) är en skola som är bemannad, utrustad och drivs i lämplig miljö och som 
erbjuder flygträning och/eller syntetisk flygträning och/eller, i tillämpliga fall, teoriundervisning för särskilda 
utbildningsprogram. 

2 En FTO som önskar erbjuda godkänd utbildning som uppfyller kraven i JAR-FCL ska erhålla 
godkännande av myndigheten i en JAA-medlemsstat. Ett sådant godkännande kommer inte att beviljas av 
myndigheten i medlemsstaten såvida inte 

a) myndigheten kan inskärpa efterlevnaden av JAR-FCL-kraven och 

b) FTO:n uppfyller alla krav i JAR-FCL. 

I detta tillägg anges kraven för utfärdande, förlängning och ändring av en FTO:s godkännande. En FTO 
behöver endast uppfylla kraven rörande den undervisning den tillhandahåller. 

KRAV FÖR GODKÄNNANDE 

3 En FTO som ansöker om godkännande ska för myndigheten uppvisa de drifts- och utbildningshandböcker 
som krävs enligt punkt 31. En FTO ska upprätta förfaranden som är godtagbara för myndigheten och som 
säkerställer att alla gällande krav i JAR-FCL uppfylls. Förfarandena ska omfatta ett kvalitetskontrollssystem (se 
AMC FCL 1.055 och IEM FCL nummer 1 till JAR-FCL 1.055) inom FTO:n som snabbt avslöjar eventuella 
brister som kan åtgärdas internt. Efter behandling av ansökan kommer FTO:n att inspekteras, för att det ska 
säkerställas att den uppfyller de krav som föreskrivs i detta tillägg. Under förutsättning att resultatet av 
inspektionen är tillfredsställande, beviljas FTO:n först ett godkännande på ett år; förlängning av godkännandet 
kan beviljas för ytterligare perioder på upp till tre år. En myndighet är inte förpliktad att bevilja ett godkännande 
för en FTO som är belägen utanför JAA-medlemsstaterna, om den inte har tillräckliga personalresurser eller om 
kostnaden för behandling av ansökan om godkännande och för inspektioner lägger en orimlig börda på 
myndigheten.  

4 Alla utbildningskurser ska vara godkända (se IEM FCL 1.055 (kommer att utarbetas)). 

5 Myndigheten kommer att kontrollera standarden på kurserna och göra enstaka skolflygningar med 
eleverna. Vid sådana inspektioner ska FTO:n ge tillträde till utbildningsdokumentation, auktorisations-
handlingar, tekniska loggböcker, föreläsningar, studieanteckningar och genomgångar samt till annat relevant 
material. En kopia av rapporten om inspektionen av en FTO kommer av myndigheten att göras tillgänglig för 
den aktuella FTO:n. 

6 Ett godkännande kommer att ändras, upphävas eller återkallas av myndigheten, om något av kraven eller 
standarderna för godkännandet inte längre upprätthålls på den godkända miniminivån. 

7 Om en FTO önskar göra ändringar i en godkänd kurs eller i sina drifts- eller utbildningshandböcker, ska 
myndighetens godkännande erhållas innan ändringarna genomförs. En FTO behöver inte underrätta 
myndigheten om mindre ändringar i den dagliga verksamheten. Om det råder tveksamhet huruvida en 
föreslagen ändring är mindre, ska myndigheten rådfrågas. 

8 Som en del av sin övergripande utbildning kan en FTO samordna sin utbildning med andra flygskolor 
eller använda alternativa basflygplatser, under förutsättning att myndigheten ger sitt godkännande. 
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EKONOMISKA MEDEL 

9 a) En FTO ska visa myndigheten att tillräckliga medel finns tillgängliga för att bedriva utbildning som 
uppfyller godkända standarder (Se IEM nummer 2 till JAR-FCL 1.055). 

b) En FTO ska utse en person som är godtagbar för myndigheten och som ska visa myndigheten att 
tillräckliga medel finns tillgängliga för att bedriva utbildning som uppfyller godkänd standard. Denna person 
ska benämnas ansvarig chef. 

LEDNING OCH PERSONAL 

10 Ledningsstrukturen ska säkerställa att personal på alla nivåer övervakas av personer som har den 
erfarenhet och de kunskaper som behövs för att säkerställa att en hög standard upprätthålls. Uppgifter om 
ledningsstrukturen, som anger individuella ansvarsområden, ska inbegripas i FTO:ns driftshandbok. 

11 FTO:n ska visa myndigheten att ett tillräckligt antal behöriga och kompetenta personer är anställda. När 
det gäller integrerade kurser, ska tre personer i personalen vara heltidsanställda, i följande befattningar: 

Skolchef (HT) 
Flyginstruktörschef (CFI)  
Teoriinstruktörschef (CGI) 

När det gäller modulkurser, kan dessa befattningar kombineras och innehas av en eller två personer, heltids- 
eller deltidsanställda, beroende på den erbjudna utbildningens omfattning. Minst en person i personalen måste 
vara heltidsanställd. På FTO:er som endast erbjuder teoretisk utbildning kan befattningarna skolchef (HT) och 
teoriinstruktörschef (CGI) kombineras. Den utsedda personen ska ha en god ledarförmåga samt uppfylla de krav 
som anges i stycke 19 nedan. 

12 Antalet deltidsanställda instruktörer i förhållande till den erbjudna utbildningens omfattning ska vara 
godtagbart för myndigheten. 

13 Förhållandet mellan det totala antalet elever och flyginstruktörerna, skolchefen inte inbegripen, får 
vanligtvis inte överstiga 6:1. I markbundna ämnen som kräver en hög grad av övervakning eller praktiskt arbete 
får klasserna vanligtvis inte bestå av mer än tolv elever. 

SKOLCHEF (HT) 

14 Skolchefen ska ha det övergripande ansvaret för att säkerställa en tillfredsställande integrering av flyg-
träning, syntetisk flygträning och teoriundervisning samt för att övervaka enskilda elevers framsteg. Skolchefen 
ska ha en omfattande erfarenhet som flyginstruktör för trafikflygarcertifikat och besitta en god ledarförmåga. 
Skolchefen ska inneha eller under de tre åren närmast före den första anställningen som skolchef ha innehaft ett 
trafikflygarcertifikat och behörighet(er) som har utfärdats i överensstämmelse med ICAO Annex 1 och som har 
samband med de flygutbildningskurser som tillhandahålls. 

FLYGINSTRUKTÖRSCHEF (CFI) 

15 Flyginstruktörschefen ska ansvara för övervakningen av instruktörer i flygning och syntetisk flygträning 
samt för standardiseringen av all flygutbildning och syntetisk flygträning. Flyginstruktörschefen ska 

a) inneha det högsta trafikflygarcertifikat som har samband med de flygutbildningskurser som tillhanda-
hålls 

b)  inneha de(n) behörighet(er) som har samband med de flygutbildningskurser som tillhandahålls 

c) inneha en instruktörsbehörighet för minst en av de flygplanstyper som används på kursen och 

d) ha genomfört 1 000 timmars flygtid som befälhavare av vilka minst 500 timmar ska vara i flyg-
utbildning som har samband med de kurser som tillhandahålls, av vilka 200 timmar kan utgöras av 
instrumenttid på marken.  
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FLYGINSTRUKTÖRER, FÖRUTOM INSTRUKTÖRER FÖR SYNTETISK FLYGTRÄNING (SFI) 

16 Flyginstruktörer ska inneha 

a) ett trafikflygarcertifikat och behörighet(er) som har samband med de flygutbildningskurser de är till-
satta för att leda 

b) en instruktörsbehörighet som är relevant för den del av kursen som genomförs, t.ex. IFR-instruktörs-, 
flyginstruktörs-, typ-/klassinstruktörsbehörighet, enligt vad som är lämpligt eller 

c) en auktorisation från myndigheten att leda särskild utbildning vid en FTO (se JAR-FCL 1.300). 

17 Instruktörernas högsta antal flygtimmar, högsta antal flygtjänsttimmar samt minsta vilotid mellan 
undervisningsuppgifterna ska vara godtagbara för myndigheten. 

INSTRUKTÖRER FÖR SYNTETISK FLYGTRÄNING 

18 När det gäller flygutbildningsuppgifter i en FTD och en FNPT I, ska instruktörer inneha eller under tre år 
före den första anställningen ha innehaft ett trafikflygarcertifikat och behörighet(er) som lämpar sig för de 
utbildningskurser de är tillsatta för att leda, med undantag för instruktörer som innehar en auktorisation enligt 
punkt 3 och/eller 4 i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005, samt ha undervisningserfarenhet. När det gäller flygutbild-
ningsuppgifter i en flygsimulator och/eller en FNPT II, ska instruktörer inneha behörighet för FI(A), IRI(A), 
TRI(A) eller CRI(A) eller auktorisation som SFI(A), STI(A) eller MCCI(A) som är relevant för den utbildning 
som instruktören leder. 

TEORIINSTRUKTÖRSCHEF (CGI) 

19 Teoriinstruktörschefen ska ansvara för ledningen av alla teorilärare och för standardiseringen av all 
teoriundervisning. Teoriinstruktörschefen ska ha en praktisk bakgrund inom luftfart och ha genomgått en kurs i 
undervisningsmetodik eller ha en omfattande tidigare erfarenhet av att ge teoriundervisning. 

TEORILÄRARE 

20 Teorilärare i ämnen för certifikat och behörigheter ska ha lämplig erfarenhet inom luftfart och före 
anställning ge prov på sin kompetens genom att hålla en provlektion baserad på material som de har utarbetat 
för de ämnen de ska undervisa i. 

DOKUMENTATION 

21 En FTO ska föra följande dokumentation och arkivera den under minst fem år samt avsätta lämplig admi-
nistrativ personal för syftet: 

a) Uppgifter om den teoriundervisning, flygutbildning och träning i simulerad flygning som har till-
handahållits enskilda elever. 

b) Detaljerade och regelbundna framstegsrapporter, med bedömningar, från instruktörer samt regel-
bundna prov i luften och på marken för att kontrollera framstegen. 

c) Personlig information, t.ex. sista giltighetsdag för medicinska intyg, behörigheter, etc. 

22 Elevdokumentationens utformning ska anges i utbildningshandboken. 
23 FTO:n ska lämna in den utbildningsdokumentation och de rapporter som myndigheten begär. 

UTBILDNINGSPLAN 

24 En utbildningsplan ska utarbetas för varje kurstyp som erbjuds. Utbildningsplanen ska inbegripa en analys 
av flyg- och teoriundervisningen, presenterad antingen veckovis eller etappvis, en förteckning över standard-
övningar samt en översikt över kursinnehållet. Särskilt den syntetiska flygträningen och teoriundervisningen ska 
införas på ett sätt som säkerställer att eleverna vid flygövningarna kan tillämpa de kunskaper som förvärvats på 
marken. Det bör tillses att problem som påträffas under undervisningen kan lösas vid den efterföljande 
flygträningen. Innehållet och ordningen i utbildningsprogrammet ska vara godtagbara för myndigheten. 
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SKOLFLYGPLAN 

25 Ett tillräckligt antal skolflygplan som är lämpliga för utbildningskurserna ska tillhandahållas. Varje 
flygplan ska vara utrustat med dubbla primära styrorgan, att användas av instruktören och eleven. ”Swing-
over”-styrorgan godtas inte. Flygplansflottan ska inbegripa, i enlighet med vad som är lämpligt för 
utbildningskurserna, flygplan som är lämpliga för att visa hur man undviker stall och spinn samt flygplan med 
utrustning som är lämplig för att simulera instrumentväderförhållanden och utrustning som är lämplig för den 
erforderliga träningen i instrumentflygning.  

26 Endast flygplan som är godkända av myndigheten för utbildningssyfte ska användas. 

FLYGPLATSER 

27 Basflygplatsen och eventuella alternativa basflygplatser vid vilka flygutbildning bedrivs ska åtminstone 
vara utrustade med följande: 

a) Minst en bana eller ett startområde som tillåter skolflygplan att göra en normal start eller landning 
med maximal godkänd start- eller landningsmassa, enligt vad som är tillämpligt, 

i) i lugna vindförhållanden (inte mer än fyra knop) och i en temperatur som motsvarar den 
genomsnittliga högsta temperaturen för årets varmaste månad i verksamhetsområdet 

ii) med en hinderfrihet i stigbanan på minst 50 fot 

iii) med den motorfunktion och landningsställs- och klaffunktion (i tillämpliga fall) som rekom-
menderas av tillverkaren, och 

iv) med en mjuk övergång från lättning till maximal stighastighet, utan att det krävs ovanliga 
färdigheter eller tekniker från pilotens sida. 

b) En vindstrut som är synlig på marknivå från varje banände. 

c) Tillräcklig elektrisk belysning av banorna, om de används för mörkerutbildning. 

d) En flygkontrolltjänst, förutom då utbildningskraven på ett säkert sätt och med myndighetens god-
kännande kan tillfredsställas med andra kommunikationsmedel mellan luftfartyg och mark. 

UTRYMMEN FÖR FLYGOPERATIV VERKSAMHET 

28 Följande utrymmen ska finnas tillgängliga: 

a) Ett verksamhetsrum med hjälpmedel för att kontrollera flygverksamhet. 

b) Ett färdplaneringsrum med följande hjälpmedel: 

— Lämpliga och aktuella kartor och tabeller. 
— Aktuell AIS-information. 
— Aktuell väderinformation. 
— Kommunikationsmedel till ATC och verksamhetsrummet. 
— Kartor som visar fastställda orienteringsflygvägar. 
— Kartor som visar aktuella förbjudna områden, riskområden och skyddsområden. 
— Annat flygsäkerhetsrelaterat material. 

c) Ett tillräckligt antal rum/hytter av lämplig storlek för genomgångar. 

d) Lämpliga kontor för ledningspersonalen och rum där flyginstruktörer kan skriva elevrapporter, fylla i 
dokumentation, etc. 

e) Möblerade besättningsrum för flyginstruktörer och elever. 

HJÄLPMEDEL FÖR TEORIUNDERVISNING 

29 Följande hjälpmedel för teoriundervisning ska finnas tillgängliga: 

a) Tillräckliga klassrumsutrymmen för det aktuella elevantalet. 

b) Lämpligt förevisningsmaterial för att stödja teoriundervisningen. 
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c) En R/T-anläggning för utbildning och prov. 

d) Ett referensbibliotek med publikationer som täcker kursinnehållet. 

e) Kontor för undervisningspersonalen. 

KRAV FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNING 

30 En elev som godkänts för utbildning ska inneha det lämpliga medicinska intyget för det begärda 
certifikatet och uppfylla FTO:ns inträdeskrav, så som de godkänts av myndigheten. 

UTBILDNINGSHANDBOK OCH DRIFTHANDBOK 

31 En FTO ska iordningställa och underhålla en utbildningshandbok och en drifthandbok med information 
och instruktioner som gör det möjligt för personalen att utföra sina uppgifter och som ger vägledning till 
eleverna om hur dessa ska uppfylla kurskraven. En FTO ska göra informationen i utbildningshandboken, 
drifthandboken och FTO:ns tillståndshandlingar tillgänglig för personalen och, då det är lämpligt, för eleverna. 
Ett ändringsförfarande ska redovisas, och ändringar ska kontrolleras på ett korrekt sätt. 

32 Utbildningshandböckerna ska ange de standarder, syften och utbildningsmål för varje utbildningsetapp 
som eleverna ska uppfylla samt omfatta följande: 

Del 1: Utbildningsplan. 

Del 2: Genomgångar och flygövningar. 

Del 3: Syntetisk flygträning. 

Del 4: Teoriundervisning. 

För ytterligare information hänvisas till IEM nummer 3 till JAR-FCL 1.055. 

33 Drifthandboken ska innehålla relevant information till särskilda personalgrupper, t.ex. flyginstruktörer, 
instruktörer för syntetisk flygträning, teorilärare, verksamhets- och underhållspersonal, etc., samt omfatta 
följande: 

a) Allmänt. 

b) Tekniskt. 

c) Linjer/Flygsträckor. 

d) Personalutbildning. 

För ytterligare information hänvisas till IEM nummer 3 till JAR-FCL 1.055. 
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Tillägg 1b till JAR-FCL 1.055 
Utbildning som är förlagd delvis utanför JAA-medlemsstater 
(Se JAR-FCL 1.055 a)1)) 

FTO:er med utbildningen förlagd delvis utanför en JAA-medlemsstats territorium kan bedriva utbildning i 
enlighet med följande: 

a) Förutsatt att kraven i detta tillägg uppfylls, kan godkännande beviljas. Förutsatt att den godkännande 
myndigheten anser att en lämplig övervakning är möjlig, kommer utbildningen att begränsas till hela eller delar 
av den integrerade ATP-kursen (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.300). 

b) Navigationsprovet i etapp 3 av den integrerade ATP-kursen kan förrättas av en lokalt baserad 
flyginstruktör som inte har någon anknytning till den sökandes utbildning, förutsatt att instruktören innehar ett 
JAR-FCL-certifikat med FI(A)- eller CRI(A)-befogenheter, enligt vad som är lämpligt. Efter att den erforderliga 
utbildningen har slutförts, kan flygprovet för ett CPL(A) i etapp 4 av ATP-kursen genomföras med en lokalt 
baserad flygkontrollant (flygplan) (FE(A)), förutsatt att kontrollanten är auktoriserad i överensstämmelse med 
JAR-FCL kapitel I och helt oberoende av den aktuella FTO:n; undantag kan göras med myndighetens skriftliga 
och uttryckliga medgivande. 

c) Flygprovet för instrumentbehörighet kan genomföras i vilken JAA-medlemsstat som helst förutsatt 
att den myndighet som godkänt utbildningen medger detta. En FTO som erbjuder godkänd utbildning för 
instrumentbehörighet utanför JAA-medlemsstaterna måste tillse att den godkända kursen omfattar acklima-
tiseringsflygning i den JAA-medlemsstat i vilken den godkännande myndigheten är belägen eller i luftrummet i 
någon annan JAA-medlemsstat förutsatt att den godkännande myndigheten medger detta innan en elev 
genomför flygprovet för instrumentbehörighet. 

d) Utbildning för teorikunskaper i ATPL kan ges av en FTO som bedriver godkänd utbildning utanför 
JAA-medlemsstaterna. Teoriproven för utfärdande av certifikat eller behörighet ska förrättas av myndigheten i 
den certifikatutfärdande staten (se JAR-FCL 1.485). Alla arrangemang för prov (se JAR-FCL 1.030) ska tas i 
noga betraktande med avseende på den utbildning de bedriver utanför JAA-medlemsstaterna. 

e) Undervisning får bara bedrivas under direkt kontroll av en CFI(A) eller utsedd ställföreträdare som 
innehar ett JAR-FCL-certifikat och en instruktörsbehörighet i enlighet med punkt 16 i tillägg 1a till JAR-FCL 
1.055 och som ska närvara när utbildningen bedrivs i en icke-JAA-medlemsstat. 
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Tillägg 1c till JAR-FCL 1.055  
Tilläggskrav för flygskolor (FTO) vars huvudsakliga verksamhetsort och 
huvudkontor är belägna utanför JAA-staterna 
(Se JAR-FCL 1.055 a) 2) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.300) 

Anmärkning:  
Ordet ”tillfällig” i tillägg 1c till JAR-FCL 1.055, 
punkt 3) c) tillämpas inte i Sverige.  

PROCESS FÖR GODKÄNNANDE 

1 FTO:er vars huvudsakliga verksamhetsort och huvudkontor är belägna utanför JAA-staterna och som 
önskar erbjuda utbildning för JAR-FCL-certifikat och därtill hörande behörigheter ska ansöka om godkännande 
för sådana kurser till en nationell luftfartsmyndighet i någon av de fullvärdiga JAA-medlemsstaterna. För ett 
godkännande krävs att: 

a) FTO:n uppfyller kraven som anges i tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 och eventuella tilläggskrav i detta 
tillägg och 

b) myndigheten till vilken ansökan ställts anser det vara möjligt att utöva sitt regulativa ansvar i 
godkännandeprocessen och att en lämplig nivå av tillsyn kan ske enligt vad som krävs i de överenskomna JAA-
förfarandena. Godkännandeprocessen och övervakningen ska inte medföra oskäliga kostnader för myndigheten 
och 

c) den godkännande nationella JAA-myndigheten har jurisdiktion över FTO:n under godkännande-
processen och under efterföljande utbildningskurser och 

d) den nationella luftfartsmyndigheten i icke-JAA-staten i vilken FTO:n har sin huvudsakliga verksam-
hetsort och sitt huvudkontor kan bistå myndigheten i en JAA-medlemsstat i godkännandeprocessen och ge en 
översikt över utbildningskurser enligt en överenskommelse som träffats mellan JAA och icke-JAA-medlems-
staten. 

2 Under förutsättning att resultatet av inspektionen är tillfredsställande, beviljas FTO:n ett godkännande på 
ett år. Förlängning av godkännandet kan beviljas för ytterligare perioder på ett år. 

JURISDIKTION 

3 När det gäller godkännande av FTO:er som är belägna utanför JAA-medlemsstaterna, innebär termen 
"tillämplig jurisdiktion" att myndigheten i den godkännande staten ska ha möjlighet att: 

a) utföra första inspektioner och rutininspektioner av den FTO:n som är belägen i icke-JAA-staten för 
att säkerställa att skolan uppfyller kraven i JAR-FCL och 

b) utföra flygprov och andra standardiserade kontroller som den godkännande myndigheten anser vara 
nödvändiga 

c) upprätthålla sitt juridiska ansvar avseende beviljande, ändring, tillfällig indragning eller återkallelse 
av godkännanden i enlighet med tillämplig lagstiftning i den godkännande JAA-medlemsstaten. 

Den godkännande myndigheten kan, under förutsättning att det finns en överenskommelse mellan JAA och 
myndigheten i icke-JAA-staten i vilken FTO:n har sin huvudsakliga verksamhet och sitt huvudkontor, delegera 
ansvar för bestämmelserna i stycke 3) a) ovan till icke-JAA-medlemsstaten. 

FTO:ER SOM TILLHANDAHÅLLER UTBILDNING FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH 
BEHÖRIGHETER 

4 Godkännande kan ges om den godkännande myndigheten anser att adekvat övervakning i enlighet med 
JAA-procedurerna är genomförbar, förutsatt att kraven i detta tillägg är uppfyllda. 

5 Flygprov för instrumentbehörighet ska utföras i den JAA-medlemsstat där den godkännande myndigheten 
är belägen.  FTO:er ska tillse att den godkända kursen omfattar acklimatiseringsflygning i den JAA-
medlemsstat i vilken den godkännande myndigheten är belägen eller i någon annan JAA-medlemsstat som den 
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godkännande myndigheten beslutar innan en elev genomför flygprovet för instrumentbehörighet med en 
kontrollant som är auktoriserad av den godkännande myndigheten. 

6 Navigationsprovet i etapp 3 som ingår i den integrerade ATP(A)-kursen kan förrättas av en lokalt baserad 
instruktör (FI(A)) som ska vara godkänd av den godkännande JAA-myndigheten. Instruktören (FI(A):n) ska 
inneha ett JAR-FCL-certifikat med instruktörsbehörighet (FI(A)) och ska inte ha någon anknytning till den 
sökandes utbildning.  Efter att den erforderliga utbildningen har slutförts, kan flygprovet för ett CPL(A) i etapp 
4 av den integrerade ATP-kursen genomföras med en lokalt baserad flygkontrollant (flygplan) (FE(A)) som är 
utsedd och auktoriserad av den godkännande JAA-myndigheten, förutsatt att kontrollanten är auktoriserad i 
enlighet med JAR-FCL kapitel I och helt oberoende av FTO:n. Undantag kan göras med myndighetens 
skriftliga och uttryckliga medgivande. 

FTO:ER SOM ENDAST TILLHANDAHÅLLER UTBILDNING FÖR PPL(A) OCH TILLHÖRANDE 
BEHÖRIGHETER 

7 Förutsatt att kraven som anges i detta tillägg är uppfyllda, är det möjligt att utfärda godkännande för 
kurser avseende JAR-FCL PPL(A) och tillhörande behörigheter om den godkännande myndigheten anser att 
adekvat övervakning i enlighet med JAA-procedurerna är genomförbar. 

8 Skolflygplan, flygfält och rutter för navigeringsutbildning som används för PPL-utbildning ska vara god-
tagbar för den godkännande myndigheten. 

9 Efter avslutad utbildning kan flygprovet avseende PPL(A) genomföras med en lokalt baserad flyg-
kontrollant (FE(A)) som är auktoriserad av den godkännande myndigheten, förutsatt att kontrollanten inte har 
deltagit i studentens flygutbildning. 

10 För FTO:er som endast tillhandahåller utbildning för PPL(A) och tillhörande behörigheter kan utbild-
ningshandboken och drifthandboken som krävs enligt tillägg 1a till JAR-FCL 1.055 kombineras och innehålla 
endast de delar som är relevanta för en PPL(A)-utbildning. 

TEORETISKA KUNSKAPER 

11 Utbildning för teorikunskaper kan ges av en FTO som bedriver godkänd utbildning utanför JAA-med-
lemsstaterna. Teoriproven för utfärdande av certifikat eller behörighet ska utföras av den godkännande 
myndigheten (se JAR-FCL 1.485). 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.055 
Typbehörighetsskolor (TRTO) för utfärdande av enbart typbehörighet för innehavare 
av flygcertifikat eller tillhörande behörigheter eller auktorisationer för TRI, SFI eller 
MCCI 
(Se JAR-FCL 1.055) 
(Se även JAR-FCL 1.261 c) och d) för godkännande av kurser) 
(Se IEM nummer 1 till JAR-FCL 1.055) 
(Se IEM nummer 2 till JAR-FCL 1.055) 
(Se IEM nummer 3 till JAR-FCL 1.055) 
(Se AMC FCL 1.261 c)2)) 

INLEDNING 

1 En typbehörighetskola (TRTO) är en skola som är bemannad, utrustad och drivs i lämplig miljö och som 
erbjuder typbehörighetsutbildning och/eller MCC-utbildning och/eller syntetisk flygträning och, i tillämpliga 
fall, teoriundervisning för särskilda utbildningsprogram. 

2 En TRTO som önskar erbjuda godkänd utbildning som uppfyller kraven i JAR-FCL ska erhålla 
godkännande av myndigheten i en JAA-medlemsstat. Ett sådant godkännande kommer inte att beviljas av 
myndigheten i medlemsstaten såvida inte 

a) myndigheten kan inskärpa efterlevnaden av JAR-FCL-kraven 

b) TRTO:n uppfyller alla krav i JAR-FCL. 

I detta tillägg anges kraven för utfärdande, förlängning och ändring av en TRTO:s godkännande. 

KRAV FÖR GODKÄNNANDE 

3 En TRTO som ansöker om godkännande ska för myndigheten uppvisa de drifts- och utbildnings-
handböcker, inbegripet kvalitetskontrollssystem, och beskrivningar av sitt utbildningssystem som krävs enligt 
punkterna 17 och 25 till och med 27. Efter behandling av ansökan kommer TRTO:n att inspekteras, för att det 
ska säkerställas att den uppfyller de krav som föreskrivs i detta tillägg. Under förutsättning att resultatet av 
inspektionen är tillfredsställande, beviljas TRTO:n först ett godkännande på ett år; förlängning av godkännandet 
kan beviljas för ytterligare perioder på upp till tre år (se AMC FCL 1.055 och IEM FCL nummer 1 till JAR-
FCL 1.055). En myndighet är inte förpliktad att bevilja ett godkännande för en TRTO som är belägen utanför 
JAA-medlemsstaterna, om den inte har tillräckliga personalresurser eller om kostnaden för behandling av 
ansökan om godkännande och för inspektioner lägger en orimlig börda på myndigheten. 

4 Alla utbildningskurser ska vara godkända (se IEM FCL 1.055 (kommer att utarbetas)). 

5 Ett godkännande kommer att ändras, upphävas eller återkallas av myndigheten, om något av kraven eller 
standarderna för godkännandet inte längre upprätthålls på godkänd miniminivå. 

6 Om en TRTO önskar göra ändringar i en godkänd kurs eller i sina drifts- eller utbildningshandböcker, ska 
myndighetens godkännande erhållas innan ändringarna genomförs. En TRTO behöver inte underrätta 
myndigheten om mindre ändringar i den dagliga verksamheten. Om det råder tveksamhet huruvida en 
föreslagen ändring är mindre, ska myndigheten rådfrågas. 

7 Som en del av sin övergripande utbildning kan en TRTO samordna sin utbildning med andra flygskolor 
eller använda alternativa basflygplatser, under förutsättning att myndigheten ger sitt godkännande. 

EKONOMISKA MEDEL 

8 a) En TRTO ska visa myndigheten att tillräckliga medel finns tillgängliga för att bedriva en utbildning 
som uppfyller godkända standarder (se IEM nummer 2 till JAR-FCL 1.055). 

b) En TRTO ska utse en person som är godtagbar för myndigheten och som ska visa myndigheten att 
tillräckliga medel finns tillgängliga för att bedriva utbildning som uppfyller godkänd standard. Denna person 
ska benämnas ansvarig chef. 
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INSPEKTIONER 

9 Utöver den första inspektionen, kommer myndigheten att göra vissa inspektioner för att avgöra om 
TRTO:n uppfyller JAR-bestämmelserna och godkännandet. 

10 Vid sådana inspektioner ska TRTO:n ge tillträde till utbildningsdokumentation, auktorisationshandlingar, 
tekniska loggböcker, föreläsningar, studieanteckningar och genomgångar samt till annat relevant material. En 
kopia av rapporten om inspektionen av en TRTO kommer att göras tillgänglig för den aktuella TRTO:n. 

LEDNING OCH PERSONAL 

11 Ledningsstrukturen ska säkerställa att personal på alla nivåer övervakas av personer som har den 
erfarenhet och de egenskaper som behövs för att säkerställa en hög standard. Uppgifter om ledningsstrukturen, 
som anger individuella ansvarsområden, ska inbegripas i TRTO:ns driftshandbok. 

12 En skolchef (HT) som är godtagbar för myndigheten ska utses. Skolchefen har ansvaret för att säkerställa 
att TRTO:n uppfyller kraven i JAR-FCL. Denne person är den ytterst ansvarige inför myndigheten. 

13 TRTO:n ska ha den personal som behövs för att uppnå utbildningsmålen. Uppgifterna för varje instruktör 
ska fastställas och dokumenteras.  

TYPINSTRUKTÖR 

14 Typinstruktörer (TRI) ska inneha 

a) ett trafikflygarcertifikat och behörighet(er) som har samband med de flygutbildningskurser de är 
tillsatta för att leda 

b) en typinstruktörsbehörighet för de flygplan som används på kursen(erna) eller 

c) en auktorisation från myndigheten att leda särskild utbildning vid en TRTO (se JAR-FCL 1.300). 

INSTRUKTÖRER FÖR SYNTETISK FLYGTRÄNING 

15 När det gäller flygutbildningsuppgifter i en FTD, ska instruktörer ha undervisningserfarenhet som är 
lämplig för de utbildningskurser de är tillsatta för att leda och inneha eller under tre år före den första anställ-
ningen ha innehaft ett trafikflygarcertifikat, med undantag för instruktörer som innehar en auktorisation enligt 
punkt 3 och/eller 4 i tillägg 1 till JAR-FCL 1.005. När det gäller typbehörighet för flerpilotsflygplan och/eller 
MCC-utbildning i en flygsimulator och/eller en FTD och/eller FNPT II, ska instruktörer inneha en TRI-
behörighet eller en SFI-auktorisation. 

TEORIUNDERVISNING 

16 Teoriundervisningen ska ledas av en auktoriserad instruktör som innehar lämplig typ-/klassbehörighet 
eller av en instruktör som har lämplig erfarenhet inom flygning och kunskaper om luftfartyget i fråga, t.ex. en 
flygmaskinist, flygtekniker, flygklarerare. 

UTBILDNINGSSTANDARD 

17 TRTO:n ska upprätta ett system som säkerställer att verksamheten och utbildningen vid utbild-
ningsanläggningen sköts på ett kompetent och effektivt sätt. Kvalitetskontrollssystemet ska säkerställa att en 
TRTO:s strategier, förfaranden och utbildning är effektiva. 

DOKUMENTATION 

18 En TRTO ska föra följande dokumentation och arkivera den under minst fem år samt avsätta lämplig 
administrativ personal för detta syfte: 

a) Flygelevsomdömen före och under kursen. 

b) Uppgifter om den teoriundervisning, flygutbildning och syntetiska flygträning som har 
tillhandahållits enskilda elever. 
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c) Personlig information (sista giltighetsdag för medicinska intyg, behörigheter etc.) som har samband 
med TRTO:ns personal. 

19 Elevdokumentationens utformning ska anges i utbildningshandboken. 

20 TRTO:n ska lämna in den utbildningsdokumentation och de rapporter som myndigheten begär. 

UTBILDNINGSPLAN 

21 En utbildningsplan ska utarbetas för varje kurstyp som erbjuds. Utbildningsplanen ska inbegripa en analys 
av flyg- och teoriundervisningen, presenterad antingen veckovis eller etappvis, en förteckning över 
standardövningar samt en översikt över kursinnehållet. Särskilt den syntetiska flygträningen och teori-
undervisningen ska införas på ett sätt som säkerställer att eleverna under flygövningarna kan tillämpa de 
kunskaper som förvärvats på marken. Det bör tillses att problem som påträffas under undervisningen kan lösas 
vid den efterföljande flygträningen.  

SKOLFLYGPLAN 

22 Varje flygplan måste vara utrustat i enlighet med utbildningsspecifikationerna för den godkända kurs till 
vilken de används. 

HJÄLPMEDEL 

23 Lämpliga utbildningshjälpmedel ska tillhandahållas. 

KRAV FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNING 

24 En TRTO är ansvarig för att säkerställa att eleverna uppfyller minst de nödvändiga villkor för typ-
behörighetsutbildning som föreskrivs i JAR-FCL 1.250. 

UTBILDNINGSHANDBOK OCH DRIFTHANDBOK 

25 En TRTO ska iordningställa och underhålla en utbildningshandbok och en drifthandbok med information 
och instruktioner som gör det möjligt för personalen att utföra sina uppgifter och som ger vägledning till 
eleverna om hur dessa ska uppfylla kurskraven. En TRTO ska för personal och, då det är lämpligt, för elever 
göra informationen i utbildningshandboken, drifthandboken och TRTO:ns tillståndshandlingar tillgänglig. Ett 
ändringsförfarande ska redovisas, och ändringar ska kontrolleras på ett korrekt sätt. 

26 Utbildningshandboken ska ange de standarder, syften och utbildningsmål för varje utbildningsetapp som 
eleverna ska uppfylla och ange inträdeskraven för varje kurs, i enlighet med vad som är tillämpligt. Den ska 
omfatta följande: 

Del 1: Utbildningsplan. 

Del 2: Genomgångar och flygövningar. 

Del 3: Syntetisk flygträning. 

Del 4: Teoriundervisning. 

För ytterligare information hänvisas till IEM nummer 3 till JAR-FCL 1.055. 

27 Drifthandboken ska innehålla relevant information till särskilda personalgrupper, t.ex. typinstruktörer, 
instruktörer för syntetisk flygträning, teorilärare, verksamhets- och underhållspersonal, etc., samt omfatta föl-
jande: 

a) Allmänt. 

b) Tekniskt. 

c) Linjer/Flygsträckor. 

d) Personalutbildning. 

För ytterligare information hänvisas till IEM nummer 3 till JAR-FCL 1.055. 
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Tillägg 3 till JAR-FCL 1.055 
Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 4)) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.205) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.251) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.285) 
(Se AMC FCL 1.055 a)) 

FLYGSKOLOR 

1. Klassrumsutrymmen ska finnas tillgängliga antingen vid skolans huvudbyggnad eller, om den god-
kännande myndigheten godkänner det, vid en lämplig lokal på annan plats. I båda fallen ska såväl klassrum som 
tillhörande undervisningsutrymmen uppfylla kraven för skolans godkännande. Innan utbildningen påbörjas ska 
godkännande att tillhandahålla modulbaserad distansutbildning erhållas från myndigheten. 

2. Skolchefen eller teoriinstruktören på en FTO som erbjuder distansutbildning ska uppfylla kraven som 
anges i tillägg 1a till JAR-FCL 1.055.  Alla instruktörer som undervisar i teoretiska ämnen ska uppfylla kraven i 
JAR-FCL och ha lämpliga kvalifikationer eller relevant erfarenhet som är tillfredsställande för myndigheten. 

3. FTO:er som endast tillhandahåller teoretisk undervisning ska uppfylla samma krav på godkännande och 
granskning som gäller för de FTO:er som arbetar efter tillägg 1a till JAR-FCL 1.055. 

4. Den godkända FTO:n kan själv avgöra om vissa eller samtliga kurser ska ges via distans eller om kurserna 
ges på heltid och med närvarokrav.  Ett moment av varje delkurs som ingår i distansutbildningen ska 
genomföras i klassrum.  Den tid som förläggs till ett klassrum ska inte vara mindre än tio procent av kursens 
totala varaktighet. 

INSTRUKTÖRER 

5. Alla instruktörer ska vara väl insatta i de krav som ställs i distansutbildningen samt i programmet för 
kvalitetssäkring. Instruktörernas grundutbildning ska äga rum vid skolans huvudbyggnad. All efterföljande 
utbildning ska hålla samma standard som för de instruktörer som tjänstgör vid skolans huvudbyggnad. Oavsett 
var instruktörerna är placerade, ska kvalitetssystemet ge tillfredsställande möjligheter att övervaka individuella 
prestationer och att fullfölja de godkända utbildningsprogrammen. 

UTBILDNINGSKURSER 

6. Distansutbildning godkänns endast som en del av en kurs i teoriundervisning för följande kurser: 

a) modulbaserade kurser i teoriundervisning för PPL(A), CPL(A), IR(A) och ATPL(A). 

b) kompletterande teoriundervisning som avser klass- eller typbehörighet för enpilotsflygplan med höga 
prestanda. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.060 
Nationella avvikelser i begränsningar av befogenheter för certifikatinnehavare som är 
60 år eller äldre 
(Se JAR-FCL 1.060) 

 

 

 

Nationella avvikelser 

Följande nationella avvikelse från JAR-FCL 1.060 har registrerats hos JAA: 
 

- Frankrike – (F)JAR-FCL 1.060 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Italien – (I)JAR-FCL 1.060 

 

 

 

 
 

- Portugal – (P)JAR-FCL 1.060 

 
 
 
 
 

 
 

- Ungern – (H)JAR-FCL 1.060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) JAR–FCL 1.060 Begränsning av befogenheter för certifikatinne-
havare som är 60 år eller äldre (Frankrike) 

a) Enligt standarderna i ICAO:s Annex 1 ska en innehavare av ett flyg-
certifikat som har uppnått 60 år inte vara befälhavare på ett luftfartyg under 
kommersiella flygtransporter i Frankrikes luftrum. 

b) En certifikatinnehavare som har uppnått en ålder av 60 år får inte vara 
pilot på ett luftfartyg i kommersiella flygtransporter under den franska luft-
fartsmyndighetens jurisdiktion. 

(I)JAR–FCL 1.060 Begränsning av befogenheter för certifikatinne-
havare som är 60 år eller äldre (Italien) 

En certifikatinnehavare som har uppnått en ålder av 60 år får inte vara pilot 
på ett luftfartyg under kommersiella flygtransporter. 

(P)JAR–FCL 1.060 Begränsning av befogenheter för certifikatinne-
havare som är 60 år eller äldre (Portugal) 

En certifikatinnehavare som har uppnått en ålder av 60 år får inte vara pilot 
på ett luftfartyg under kommersiella flygtransporter. 

(H)JAR–FCL 1.060 Begränsning av befogenheter för certifikatinne-
havare som är 60 år eller äldre (Ungern) 

En certifikatinnehavare som har uppnått en ålder av 60 år får inte vara pilot 
på ett luftfartyg i kommersiell lufttransportoperationer, förutom: 

a) som medlem av en flerpilotsbesättning och under förutsättning att 

b) en sådan innehavare är den enda piloten i flygbesättningen som har 
uppnått en ålder av 60 år. 

Den person som vars ålder är 62 år ska inte vara pilot på ett luftfartyg i 
kommersiella lufttransportoperationer. 

Anmärkning: 
Tillägg 1 till JAR-FCL 1.060 c) tillämpas 
inte i Sverige 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.075 
Specifikationer för flygcertifikat 
(Se IEM FCL 3.100) 

ALLMÄNT 

1 Ett giltigt certifikat och ett giltigt medicinskt intyg ska alltid medföras av piloten då han utövar befo-
genheterna i certifikatet. 

2 Ett dokument med fotografi ska medföras, för att identifiera certifikatinnehavaren. 

3 Eventuella anteckningar om medicinska villkor (t.ex. användning av glasögon, etc.) anges på det medi-
cinska intyget (se JAR-FCL 3 IEM FCL 3.100) och, enligt myndighetens avgörande, på certifikatet. 

4 I detta kapitel menas med ”myndigheten” myndigheten i den certifikatutfärdande staten. 
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STANDARDFORMAT FÖR JAA-CERTIFIKAT 

Framsida 
 

Myndighetens namn och logotyp 
(På engelska och det nationella språket) 

 
 
 
 

JOINT AVIATION AUTHORITIES 
(Endast på engelska) 

 
 
 
 

FLIGHT CREW LICENCE 
 

FLYGCERTIFIKAT 
(På engelska och det nationella språket) 

 
 
 
 

Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standards
 

Utfärdat i överensstämmelse med  
ICAO- och JAR-FCL-standarder 

(På engelska och det nationella språket) 

Krav 
 
 
 
 
 
 
Sidorna får inte vara mindre än en åttondels 
A4. 

Sidan 2 
 

I Utfärdande stat. Krav 

III Certifikatnummer. Ett certifikatnummer börjar alltid med FN:s 

IV Innehavarens för- och efternamn. 
landskod för den certifikatutfärdande staten. 

XIV Födelsedatum (se instruktioner) och ort. Standardiserat datumformat ska tillämpas, dvs. 
dag/månad/årtal med fyra siffror (t.ex. 
21/01/1995). 

V Adress. 

Gata, ort, postnummer. 

Se JAR-FCL 1.070. 

VI Nationalitet.  

VII Innehavarens namnteckning.  

VIII Utfärdande myndighet 

t.ex.: Detta trafikflygarcertifikat CPL(A) har 
utfärdats på grundval av ett trafikflygar-
certifikat ATPL utfärdat av ........ (icke-JAA-
stat) ......... 

 

X Utfärdande tjänstemans namnteckning samt 
datum. 

 

XI Utfärdande myndighets sigill eller stämpel. 
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Sidan 3 
 

II Certifikatbeteckningar, dag för första 
utfärdande samt landskod. 

Använda förkortningar följer JAR-FCL (t.ex. 
PPL(H), ATPL(H), etc.). 

Standardiserat datumformat ska tillämpas, dvs. 
dag/månad/årtal med fyra siffror (t.ex. 21/01/-
1995). 

IX Giltighet: Detta certifikat ska åter-
utfärdas senast den ................... 
Befogenheterna i certifikatet får utövas 
endast om innehavaren innehar ett 
giltigt medicinskt intyg för den begärda 
befogenheten. Genom tillämpning av 
JAR-FCL 1.015 a)1) har certifikat-
innehavaren rätt att utöva certifikatets 
befogenheter på luftfartyg som är 
registrerade i någon medlemsstat som 
deltar i Joint Aviation Authorities. Ett 
dokument med fotografi ska medföras, 
för att identifiera certifikatinnehavaren. 

Återutfärdande ska ske senast fem år efter 
dagen för första utfärdande, som framgår av 
punkt II. 

 

 

 

 

Detta dokument specificeras inte, men ett pass 
bör räcka utanför den certifikatutfärdande staten. 

XII Befogenheter för radiotelefoni: Inne-
havaren av detta certifikat har uppvisat 
kompetens att handha R/T-utrustning 
ombord på luftfartyg på engelska (andra 
språk anges). 

 

XIII Anmärkningar: T.ex.: Gäller endast flyg-
plan registrerade i den certifikat-
utfärdande staten. 

 

 

All ytterligare certifikatinformation som fordras 
enligt ICAO, EG-direktiv/förordningar eller JAR-
bestämmelser ska skrivas in här. 

 

Sidan 4 
 Krav 

 

XII Befogenheter som ska förlängas 

Klass/typ/IR Anmärkningar/begränsning

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktörer  

 
 
 
 

Dessa sidor är avsedda att användas av 
myndigheten för att redovisa krav som följer efter 
det första utfärdandet av behörigheter eller efter 
förnyelse av utgångna behörigheter. 
 
Första utfärdanden och förnyelser av behörigheter 
skrivs alltid in av myndigheten. 
 
Operativa begränsningar skrivs in under Anmärk-
ningar/begränsningar, mitt för den begränsade 
befogenheten, t.ex. IR-flygprov genomfört med 
biträdande pilot, utbildningsbefogenheter begrän-
sade till en flygplanstyp, etc. Medicinska begräns-
ningar, villkor och ändringar (t.ex. giltigt endast som 
biträdande pilot) skrivs in i enlighet med vad som 
anges i det medicinska intyget (se IEM FCL 3.100). 
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Sidorna 5, 6 och 7: 

Vid kompetenskontroller avseende förlängning av typ-, klass- och instrumentbehörigheter, tillåter standard-
formatet för JAA-certifikat att det på dessa sidor görs anteckningar av den kontrollant som genomför kompe-
tenskontrollerna. Alternativt, enligt myndighetens avgörande, får anteckningar om förlängning endast göras av 
myndigheten i fråga. 

 

Instruktörsbehörigheter och klassbehörigheter för enmotoriga kolvmotorflygplan kan också, enligt myndig-
hetens avgörande, förlängas i certifikatet av den kontrollant som deltar i förlängningsförfarandet. Om en 
kontrollant inte deltar i förlängningsförfarandet, görs anteckningen om behörighet av myndigheten. 

Behörigheter som inte godkänns (valideras) tas bort från certifikatet, enligt myndighetens avgörande och senast 
fem år efter den senaste förlängningen. 

XII 
Behörighet Provdatum Gäller t.o.m. Kontrollantens 

auktorisation  
Kontrollantens 
namnteckning 

 

   

   (Varje sida innehåller tio 

   rader för första utfärdande  

   och förlängning av behörig- 

   heter) 

   

   

   

   

   

Sidan 8 
 

Förkortningar som används i detta certifikat   

  

  

  

   

T.ex. ATPL, CPL , IR (instrumentbehörighet), R/T 
(radiotelefoni), MEP (flermotorigt kolvmotorflygplan), FI 
(flyginstruktör), TRE (typkontrollant), etc. 
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KAPITEL B — ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (flygplan)

JAR-FCL 1.085 Krav 
a) En elev under grundflygutbildning ska 

uppfylla de krav som anges av myndigheten i den 
stat i vilken eleven har för avsikt att utbilda sig. Då 
myndigheten föreskriver dessa krav, ska den säker-
ställa att de befogenheter som beviljas inte leder till 
att elever under grundflygutbildning utgör en fara 
för luftfarten. 

b) En elev under grundflygutbildning får 
inte flyga ensam utan godkännande av en flyg-
instruktör. 

JAR-FCL 1.090 Minimiålder 

En elev under grundflygutbildning ska vara 
minst 16 år gammal vid den första ensamflyg-
ningen. 

JAR-FCL 1.095 Medicinsk lämplighet 

En elev under grundflygutbildning får inte flyga 
ensam såvida han inte innehar ett giltigt medicinskt 
intyg av klass 1 eller klass 2. 
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AVSIKTLIGT BLANK 
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KAPITEL C — PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) — PPL(A)

JAR-FCL 1.100 Minimiålder 

En sökande till ett PPL(A) ska vara minst 17 år 
gammal. 

JAR-FCL 1.105 Medicinsk lämplighet 

En sökande till ett PPL(A) ska inneha ett giltigt 
medicinskt intyg av klass 1 eller klass 2. För att 
utöva befogenheterna i ett PPL(A), ska ett giltigt 
medicinskt intyg av klass 1 eller klass 2 innehas. 

JAR-FCL 1.110 Befogenheter och 
villkor 

a) Befogenheter. Under förutsättning att 
andra villkor som anges i JAR-bestämmelserna är 
uppfyllda, har innehavaren av ett PPL(A) befogen-
het att vara befälhavare eller biträdande pilot på 
flygplan som flygs i icke-kommersiell trafik, dock 
inte mot ersättning.  

b) Villkor 

1) En sökande till ett PPL(A) som 
har uppfyllt de villkor som anges i JAR-FCL 
1.100, 1.105, 1.120, 1.125 a) och b), 1.130 samt 
1.135 ska anses ha uppfyllt kraven för 
utfärdande av ett PPL(A) med minst klass/typ-
behörighet för det flygplan som används vid 
flygprovet. 

2) Om befogenheterna i certifikatet 
ska utövas under mörker, ska innehavaren ha 
uppfyllt kraven i JAR-FCL 1.125 c). 

JAR-FCL 1.115 Avsiktligt blank 

JAR-FCL 1.120 Erfarenhet och 
tillgodoräknande 
(Se tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.125) 

En sökande till ett PPL(A) ska ha genomfört 
minst 45 timmars flygtid som pilot på flygplan. 
Fem av dessa 45 timmar kan ha genomförts i en 
BITD (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.125), en FNPT 
eller i en flygsimulator. Innehavare av flygcertifikat 
eller likvärdiga befogenheter för helikoptrar, 
ultralätta helikoptrar, gyroplan och ultralätta 
flygplan med fasta vingar och rörliga 

aerodynamiska kontrollytor som verkar i alla tre 
plan, segelflygplan, segelflygplan med 
hemflygningsmotor eller självstartande 
segelflygplan får tillgodoräkna sig 10 % av sin 
totala flygtid som befälhavare på ett sådant 
luftfartyg, dock maximalt 10 timmar, till ett 
PPL(A). 

JAR-FCL 1.125 Utbildningskurs 
(Se tillägg 1, 2 och 3 till 
JAR-FCL 1.125) 
(Se AMC FCL 1.125) 

Anmärkning: 
Tillstånd att bedriva luftfartsutbildning enligt 
JAR-FCL 1 krävs enligt luftfartslagen även då 
verksamheten bedrivs som registrerad flygskola.  

a) Allmänt. En sökande till ett PPL(A) ska 
vid en FTO eller en godtagbar registrerad flygskola 
genomgå erforderlig utbildning i enlighet med 
kursplanen i tillägg 1 till JAR-FCL 1.125. Kraven 
för registrering föreskrivs i tillägg 2 och 3 till JAR-
FCL 1.125. 

b) Flygutbildning. En sökande till ett 
PPL(A) ska på flygplan med ett luftvärdighetsbevis 
som är utfärdat eller godtaget av en JAA-
medlemsstat ha genomfört minst 25 timmars flygtid 
i dubbelkommando och minst 10 timmars över-
vakad enkelkommandotid, inbegripet minst 5 tim-
mars distansflygning på egen hand med minst en 
distansflygning på minst 270 km (150 nautiska 
mil), under vilken fullstoppslandningar vid två 
flygplatser andra än startflygplatsen ska göras. Då 
en sökande tillgodoräknar sig flygtid som 
befälhavare på andra luftfartyg i överensstämmelse 
med JAR-FCL 1.120, kan kraven på 
dubbelkommandoflygtid i flygplan minskas, dock 
till lägst 20 timmar. 

c) Mörkerbevis. Om befogenheterna i ett 
certifikat ska utövas under mörker, ska ytterligare 
minst fem timmars flygtid i flygplan genomföras 
under mörker, däribland tre timmars dubbel-
kommandotid som inbegriper minst en timmes 
navigeringsflygning samt fem starter och fem 
fullstoppslandningar i enkelkommando. Denna 
behörighet kommer att antecknas i certifikatet. 
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JAR-FCL 1.130 Teoriprov 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.130 och 1.135) 

En sökande till ett PPL(A) ska för myndigheten 
ha uppvisat teorikunskaper av en nivå som är 
lämplig för de befogenheter som tillkommer en 
innehavare av ett PPL(A). Krav och förfaranden 
för teoriprov föreskrivs i tillägg 1 till JAR-FCL 
1.130 och 1.135. 
 

JAR-FCL 1.135 Praktiska krav 
(Se JAR-FCL 1.125 a)) 
(Se tillägg 1 till  
JAR-FCL 1.130 och 
1.135 och tillägg 2 till 
JAR-FCL 1.135  

En sökande till ett PPL(A) ska ha uppvisat 
förmåga att som befälhavare på ett flygplan utföra 
de relevanta förfaranden och manövrer som 
beskrivs i tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135 
med en kompetens som är lämplig för de befogen-
heter som tillkommer en innehavare av ett PPL(A). 
Flygprovet ska genomföras senast sex månader 
efter det att flygutbildningen avslutas (se JAR-FCL 
1.125 a)). 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.125 
Utbildningskurs för PPL(A) – Översikt  
(Se JAR-FCL 1.125) 
(Se AMC FCL 1.125) 

1 Syftet med PPL(A)-kursen är att utbilda eleven, så att denne på ett säkert och kompetent sätt kan flyga 
enligt visuellflygreglerna. 

TEORIUNDERVISNING 

2 Kursplanen för teoriundervisning på PPL(A)-kursen ska omfatta följande: 

Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder; luftfartyg, (generellt), prestanda och färdplanering; männis-
kans förutsättningar och begränsningar, meteorologi, navigation, flygoperativa procedurer, flygningens grund-
principer, flygradiotelefoni. 

Ytterligare detaljer om teoriundervisningen anges i AMC FCL 1.125. 

FLYGUNDERVISNING 

3 PPL(A)-kursplanen för flygundervisning ska omfatta följande: 

a) Åtgärder före flygning, inbegripet bestämning av massa och balans, inspektion och service av 
flygplan. 

b) Uppträdande på flygplatsen och i trafikvarv, förfaranden och försiktighetsåtgärder för att undvika 
kollisioner. 

c) Flygning med hjälp av yttre visuella referenser. 

d) Flygning vid kritiskt låga farter, igenkännande och hävande av begynnande respektive full stall. 

e) Flygning vid kritiskt höga farter, igenkännande och hävande av grävande sväng. 

f) Start och landning i normal vind respektive sidvind. 

g) Start med maximala prestanda (korta fält och hinderfrihet), landning på korta fält. 

h) Flygning med hjälp av enbart instrument, inbegripet genomförande av en 180 graders sväng i 
planflykt (denna skolning kan ledas av en FI(A) eller en STI(A)). 

i) Distansflygning med visuella referenser, död räkning och radionavigeringshjälpmedel. 

j) Nödlägesutbildning, inbegripet simulerad funktionsoduglighet hos flygplansutrustning. 

k) Flygning till och från samt passering av kontrollerade flygplatser, förtrogenhet med förfaranden för 
flygtrafikledning och flygradiotelefoni samt fraseologi. 

UTBILDNINGSHJÄLPMEDEL FÖR GRUNDLÄGGANDE INSTRUMENTFLYGNING (BITD) 

4 En BITD kan användas för flygträning för: 

 – flygning med hjälp av enbart instrument 
 –  navigering med radionavigeringshjälpmedel (se övningar i stycke 3 ovan), och 
 –  grundläggande instrumentflygning (se AMC FCL 1.125, övningarna 18C och 19). 

Användningen av BITD förutsätter följande: 

 – att utbildningen ska kompletteras med övningar i ett flygplan 
 –  att registreringen av parametrar från flygningen ska vara tillgänglig, och 
 –  att en FI(A) eller en STI(A) ska leda utbildningen. 

SKOLFLYGPLAN 

5 Ett tillräckligt antal skolflygplan som är lämpliga för utbildningskurserna och utrustade och underhållna i 
enlighet med gällande JAR-standarder ska tillhandahållas. Skolning som genomförs på flygplan med ett 
luftvärdighetsbevis som är utfärdat eller godtaget av en JAA-medlemsstat berättigar sökanden till en klass-



Bilaga 1  DEL 1 
LFS 2008:9 
 

JAR-FCL 1    Kapitel C 1–C–4  

behörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan för utfärdande av certifikat. Skolning som genomförs på ett 
turmotorsegelflygplan som är certifierat i enlighet med JAR-22 berättigar sökanden till en klassbehörighet för 
turmotorsegelflygplan för utfärdande av certifikat. Varje flygplan ska vara utrustat med dubbla primära styr-
organ, att användas av instruktören och eleven, ”swing-over”-styrorgan godtas inte. Flygplansflottan bör inbe-
gripa, i enlighet med vad som är lämpligt för utbildningskurserna, flygplan som är lämpliga för att visa hur stall 
och spinn undviks samt flygplan med utrustning som är lämplig för att simulera instrumentväderförhållanden. 

Flygplan som används för skolning ska vara godkända för detta syfte av myndigheten. 

FLYGPLATSER 

6 Basflygplatsen och eventuella alternativa basflygplatser vid vilka flygutbildning bedrivs ska vara utrustade 
med följande: 

a) Minst en bana eller ett startområde som tillåter skolflygplan att göra en normal start eller landning 
med maximal godkänd start- eller landningsmassa, enligt vad som är tillämpligt, 

i) i lugna vindförhållanden (inte mer än fyra knop) och i en temperatur som motsvarar den 
genomsnittliga högsta temperaturen för årets varmaste månad i verksamhetsområdet, 

ii) med en hinderfrihet i stigbanan på minst 50 fot, 

iii) med den motorfunktion och landställs- och klaffunktion (i tillämpliga fall) som 
rekommenderas av tillverkaren, och 

iv) med en mjuk övergång från lättning till maximal stighastighet, utan att det krävs ovanliga 
färdigheter eller tekniker från pilotens sida. 

b) En vindstrut som är synlig på marknivå från varje banände. 

c) Tillräcklig elektrisk belysning av banorna, om de används för mörkerutbildning. 

d) Medel för kommunikation på marken och i luften som är godtagbara för myndigheten. 

För alla detaljer, se AMC FCL 1.125. 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.125 
Registrering av flygskolor för enbart PPL-utbildning 
(Se JAR-FCL 1.125) 

Anmärkning: 
Tillstånd att bedriva luftfartsutbildning enligt JAR-FCL 1 krävs enligt luftfartslagen även då verksamheten 
bedrivs som registrerad flygskola. 

1 Ansökan om registrering ska göras av ägaren eller av den person som ansvarar för flygskolan till 
myndigheten i den JAA-medlemsstat i vilken flygskolan är belägen, vilken tillhandahåller sökanden ett registre-
ringsformulär. 

2 Ansökningsformuläret för registrering ska innehålla information i enlighet med tillägg 3 till JAR-FCL 
1.125. 

3 Sedan myndigheten i den JAA-medlemsstat i vilken flygskolan är belägen mottagit det ifyllda ansök-
ningsformuläret, registrerar den, utan något formellt godkännandeförfarande, enligt myndighetens avgörande, 
flygskolan att bedriva privatflygarutbildning i den staten, såvida inte myndigheten har anledning att betvivla att 
utbildningen kan genomföras på ett säkert sätt. Myndigheten kommer att informera sökanden om detta.  

4 Eventuella ändringar av den information som angetts på formuläret ska meddelas myndigheten. 

5 Flygskolan förblir registrerad till dess myndigheten informeras av dess operatör att PPL-utbildningen ska 
upphöra, eller till dess myndigheten konstaterar att utbildningen inte genomförs på ett säkert sätt och/eller i 
överensstämmelse med JAR-FCL. I båda dessa fall kommer registreringen av flygskolan att återkallas. 
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Tillägg 3 till JAR-FCL 1.125 
Innehåll i ansökningsformulär för registrering av flygskola för PPL-utbildning 
(Se JAR-FCL 1.115) 
(Se JAR-FCL 1.125) 

Anmärkning: 
Tillstånd att bedriva luftfartsutbildning enligt JAR-FCL 1 krävs enligt luftfartslagen även då verksamheten bedrivs 
som registrerad flygskola. 

 

a Flygskolans namn och adress, dvs. klubb, skola, sammanslutning. 

b Ägarens/Ägarnas namn. 

c Datum för avsedd start av verksamheten. 

d Namn, adress och telefonnummer till flyglärare samt behörighetsbevis. 

e i) Namn och adress, i tillämpliga fall, på den flygplats från vilken utbildningsverksamheten kommer att 
utgå. 

ii) Flygplatsoperatörens namn. 

f En förteckning över de flygplan som ska användas, inbegripet eventuella syntetiska utbildningshjälpmedel 
(STD) (i tillämpliga fall) som ska användas av flygskolan, i vilken följande redovisas: 

Flygplanens klass, registreringsbeteckning(ar), registrerade ägare, luftvärdighetskategorier. 

g Typ av utbildning som ska bedrivas av flygskolan: 

Teoriundervisning för PPL(A). 

Flygutbildning för PPL(A). 

Mörkerbevis. 

Klassbehörigheter för enmotoriga kolvmotordrivna flygplan och turmotorsegelflygplan. 

Annat (anges) (se JAR-FCL 1.017). 

h Uppgifter om innehavd luftfartygsförsäkring. 

i Uppgift om flygskolan beräknas bedriva verksamhet på heltid eller deltid. 

j Annan information som myndigheten kan begära. 

k En försäkran av sökanden om att den information som lämnas i a) till j) är korrekt och att utbildningen 
kommer att bedrivas i överensstämmelse med JAR-FCL. 

Datum: 

Namnteckning: 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.130 och 1.135 
Teoriprov och flygprov för PPL(A) 
(Se JAR-FCL 1.130 och 1.135) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.125) 
(Se IEM FCL 1.135) 

TEORIPROV 

1 Procedurerna för hur PPL-provet ska genomföras fastställs av myndigheten. Provet ska vara skriftligt och 
kan, enligt myndighetens avgörande, genomföras under en eller fler dagar och ska omfatta nio ämnen i enlighet 
med nedanstående förteckning. Provet ska bestå av minst 120 frågor. Ett prov kan omfatta flera ämnen. 

 
Ämne  

Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 
samt ATC-förfaranden 

 

Luftfartyg, generellt  

Prestanda och färdplanering Uppdelningen av tider avgörs av myndigheten 

Människans förutsättningar och begränsningar  

Meteorologi  

Navigation  

Flygoperativa procedurer  

Flygningens grundprinciper  

Flygradiotelefoni  

Totalt  

Enligt myndighetens avgörande kan ett praktiskt prov i flygradiotelefoni genomföras i klassrummet.  

2 Flertalet av frågorna ska vara flervalsfrågor. 

3 Proven tillhandahålls på det (de) språk som myndigheten avser vara lämpligt. Myndigheten ska informera 
sökande om det (de) språk som proven kommer att genomföras på. 

4 Godkänt i ett ämne tilldelas en sökande som uppnår minst 75 procent av den maximala poängen i det 
ämnet. Poäng ska endast ges för korrekta svar. 

5 Under förutsättning att eventuella andra villkor i JAR-FCL uppfylls ska en sökande anses ha klarat av 
teoriproven för PPL(A) då denne inom en period om 18 månader har tilldelats godkänt på alla delar. Detta ska 
räknas från slutet på den kalendermånad då sökanden för första gången skrev ett prov. Ett godkänt på 
teoriprovet erkänns som grund för att bevilja privatflygcertifikat under 24 månader efter det att proven har 
klarats av. 

FLYGPROV 

6 En sökande till ett flygprov för PPL(A) ska ha erhållit utbildning på flygplan av samma klass/typ som det 
som kommer att användas på flygprovet. Sökanden ska tillåtas välja om han vill genomföra provet med ett 
enmotorigt flygplan eller, under förutsättning att erfarenhetskravet i JAR-FCL 1.255 eller 1.260 på 70 timmars 
flygtid som befälhavare är uppfyllt, med ett flermotorigt flygplan. Det flygplan som används under flygprovet 
ska uppfylla kraven för skolflygplan (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.125). 
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7 De administrativa procedurerna för att bekräfta att sökanden är lämpad att genomföra provet, inbegripet 
uppvisande av sökandens utbildningsdokumentation för kontrollanten, fastställs av myndigheten. 

8 En sökande ska godkännas på sektionerna 1 t.o.m. 5 i flygprovet, och på sektion 6, om ett flermotorigt 
flygplan används. Om sökanden underkänns på någon punkt i en sektion, underkänns den sektionen. Om 
sökanden underkänns på mer än en sektion, måste han genomföra hela provet igen. En sökande som underkänns 
på endast en sektion ska genomföra den underkända sektionen igen. Om sökanden underkänns på någon sektion 
vid omprovet, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts vid ett tidigare försök, måste han genomföra 
hela provet igen. Alla sektioner i flygprovet ska genomföras inom sex månader. 

9 Ytterligare utbildning kan fordras efter ett underkänt flygprov. Om en sökande på två försök misslyckas 
med att erhålla godkänt på alla sektioner i provet, fordras ytterligare utbildning, som fastställs av myndigheten. 
Det finns ingen gräns för det antal försök som får göras för att bli godkänd på flygprovet. 

PROVETS GENOMFÖRANDE 

10 Myndigheten tillhandahåller kontrollanten säkerhetsrådgivning i en omfattning som säkerställer att provet 
genomförs på ett säkert sätt. 

11 Skulle sökanden välja att avbryta flygprovet av skäl som kontrollanten anser vara otillräckliga, ska sökan-
den genomföra hela flygprovet på nytt. Om provet avbryts av skäl som kontrollanten anser vara tillräckliga, ska 
endast de inte genomförda sektionerna flygas vid ett senare tillfälle. 

12 Varje manöver eller förfarande i provet får upprepas en gång av sökanden. Kontrollanten kan när som 
helst avbryta provet, om han anser att sökanden måste genomföra ett fullständigt omprov. 

13 En sökande ska flyga flygplanet från en position där befälhavarens uppgifter kan utföras och genomföra 
provet som om det inte fanns några andra besättningsmedlemmar. Ansvaret för flygningen ska fördelas i 
överensstämmelse med nationella bestämmelser. 

14 Flygvägen vid navigeringsprovet ska väljas av kontrollanten. Flygningen kan avslutas på startflygplatsen 
eller på annan flygplats. Sökanden ska ansvara för färdplaneringen och tillse att all utrustning och alla 
dokument som behövs för att genomföra flygningen finns ombord. Provets navigeringssektion, som redovisas i 
tillägg 2 till JAR-FCL 1.135, ska omfatta minst 60 minuter och kan, efter överenskommelse mellan sökanden 
och kontrollanten, flygas som ett separat prov. 

15 En sökande ska för kontrollanten ange de kontroller och uppgifter som utförs, inbegripet identifieringen 
av radiohjälpmedel. Kontroller ska genomföras i överensstämmelse med den godkända checklistan för det 
flygplan på vilket provet genomförs. Under förberedelserna inför flygprovet ska den sökande fastställa 
effektinställningar och farter. Prestandauppgifter för start, inflygning och landning ska beräknas av sökanden i 
enlighet med den operativa handboken och/eller flyghandboken för det flygplan som används. 

16 Kontrollanten ska inte ta någon del i handhavandet av flygplanet, utom då ett ingripande är nödvändigt av 
säkerhetsskäl eller för att undvika oacceptabel försening för annan trafik. 

TOLERANSER VID FLYGPROV 

17 Sökanden ska uppvisa förmåga att  

– framföra flygplanet inom ramen för dess begränsningar, 
– utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet, 
– uppvisa gott omdöme och flygsinne, 
– tillämpa kunskaper om flygning, och 
– alltid kontrollera flygplanet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett förfarande eller en 

manöver aldrig allvarligt betvivlas. 

18 Följande gränsvärden är avsedda som allmän vägledning. Kontrollanten ska ta hänsyn till turbulenta 
väderförhållanden samt till det använda flygplanets manöveregenskaper och prestanda. 
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Höjd 
 
Normal flygning ±150 fot  
Med simulerat motorbortfall ±200 fot 

Kurshållning/Spårning av signal från radiohjälpmedel 
 
Normal flygning ±10° 
Med simulerat motorbortfall ±15° 

Fart 
 
Start och inflygning +15/–5 knop 
Alla andra flygskeden ±15 knop 

FLYGPROVETS INNEHÅLL 

19 Det innehåll och de sektioner för flygprovet som redovisas i tillägg 2 till JAR-FCL 1.135 ska användas för 
flygprovet för utfärdande av PPL(A) för enmotoriga och flermotoriga flygplan. Format och ansökningsformulär 
för flygprovet kan fastställas av myndigheten (se IEM FCL 1.135). 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.135 
Innehåll i flygprov för utfärdande av PPL(A) 
(Se JAR-FCL 1.135) 
(Se IEM FCL 1.135) 

 
SEKTION 1 
ÅTGÄRDER FÖRE FLYGNING SAMT AVGÅNG 

Checklista ska användas och flygsinne (flygning med hjälp av yttre visuella referenser, förfaranden för 
förebyggande och rengörande avisning, etc.) visas i alla sektioner. 

a Dokumentering före flygning samt väderbriefing. 

b Beräkning av massa, balans och prestanda. 

c Inspektion och klargöring av flygplanet. 

d Motorstart och förfaranden efter start. 

e Taxning och flygplatsförfaranden, förfaranden före start. 

f Start och kontroller efter start. 

g Förfaranden vid avgång från flygplats. 

h ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 

SEKTION 2 
ALLMÄNNA MANÖVRER UNDER FLYGNING 

a ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 

b Planflykt, med fartändringar. 

c Stigning: 

i.  Bästa stighastighet. 

ii. Stigande svängar. 

iii. Återgång till planflykt. 

d Normala (30° bankning) svängar. 

e Branta (45° bankning) svängar (inbegripet igenkännande av och hävande av grävande sväng). 

f Flygning vid kritiskt låga farter, med och utan klaffar. 

g Stall: 

i.  Stall med rent flygplan, urgång med motoreffekt. 

ii. Begynnande stall i sjunkande sväng med 20° bankning, inflygningskonfiguration. 

iii. Begynnande stall i landningskonfiguration. 
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h Plané: 

i.  Med och utan motoreffekt. 

ii. Sjunkande svängar (branta svängar). 

iii. Återgång till planflykt. 

SEKTION 3 
FÖRFARANDEN PÅ STRÄCKA 

a Färdplan, död räkning och kartläsning. 

b Bibehållande av höjd, kurs och fart. 

c Orientering, tidtagning och revidering av ETA, förande av loggbok. 

d Diversion till alternativflygplats (planering och genomförande). 

e Användning av radionavigeringshjälpmedel. 

f Grundläggande instrumentflygningskontroll (180°-sväng i simulerade IMC). 

g Handhavanderutiner under flygning (kontroller, isbildning i bränslesystem och förgasare, etc.). ATC-
förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 

SEKTION 4 
FÖRFARANDEN VID INFLYGNING OCH LANDNING 

a Förfaranden vid ankomst till flygplats. 

b * Precisionslandning (landning på kort fält), landning i sidvind, i mån av lämpliga förhållanden. 

c * Landning utan klaffar. 

d * Inflygning och landning med motorn på tomgång (ENDAST ENMOTORIGA FLYGPLAN). 

e Studs och gå. 

f Nytt varv från låg höjd. 

g ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 

h Åtgärder efter flygning. 
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SEKTION 5 
ONORMALA PROCEDURER OCH NÖDFÖRFARANDEN 

Denna sektion kan kombineras med sektionerna 1 till och med 4. 

a Simulerat motorbortfall efter start (ENDAST ENMOTORIGA FLYGPLAN). 

b * Simulerad nödlandning (ENDAST ENMOTORIGA FLYGPLAN). 

c Simulerad säkerhetslandning (ENDAST ENMOTORIGA FLYGPLAN). 

d Simulerade nödlägen. 

e Muntliga frågor. 

SEKTION 6 
SIMULERAD ASYMMETRISK FLYGNING OCH RELEVANTA KLASS-/TYPÖVNINGAR 

Denna sektion kan kombineras med sektionerna 1 till och med 5. 

a Simulerat motorbortfall under start (på säker höjd, såvida övningen inte utförs i en flygsimulator). 

b Asymmetrisk inflygning och pådrag. 

c Asymmetrisk inflygning och fullstoppslandning. 

d Avstängning av motor och återstart. 

e ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden, flygsinne. 

f Enligt kontrollantens avgörande – relevanta punkter i flygprovet för klass-/typbehörighet som kan 
inbegripas, i tillämpliga fall: 

i.  Flygplanssystem, inklusive handhavande av autopilot. 

ii.  Hantering av trycksystem. 

iii.  Användning av system för rengörande och förebyggande avisning. 

g Muntliga frågor. 

 
* Vissa av dessa punkter kan enligt kontrollantens avgörande kombineras. 
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KAPITEL D — TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) — CPL(A)

JAR-FCL 1.140 Minimiålder 

En sökande till ett CPL(A) ska vara minst 18 år 
gammal. 

JAR-FCL 1.145 Medicinsk lämplighet 

En sökande till ett CPL(A) ska inneha ett giltigt 
medicinskt intyg av klass 1. För att utöva befo-
genheterna i ett CPL(A), ska ett giltigt medicinskt 
intyg av klass 1 innehas. 

JAR-FCL 1.150 Befogenheter och 
villkor 

a) Befogenheter. Under förutsättning att 
andra villkor som anges i JAR-bestämmelserna är 
uppfyllda, har en innehavare av ett trafikflygar-
certifikat CPL(A) befogenhet att 

1) utöva samma befogenheter som 
en innehavare av ett PPL(A), 

2) vara befälhavare eller biträdande 
pilot på flygplan som används i verksamhet 
som inte är kommersiell flygtransport, 

3) vara befälhavare i kommersiell 
flygtransport på enpilotsflygplan, 

4) vara biträdande pilot i kommer-
siell flygtransport. 

b) Villkor. En sökande till ett trafikflygar-
certifikat CPL(A) som har uppfyllt villkoren i JAR-
FCL 1.140, 1.145 och 1.155 till och med 1.170 ska 
anses ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett 
trafikflygarcertifikat CPL(A), inklusive minst 
klass-/typbehörighet för det flygplan som används 
på flygprovet och, om en instru-
mentbehörighetskurs med prov i enlighet med 
JAR-FCL 1 kapitel E inbegrips, instru-
mentbehörighet. 

JAR-FCL 1.155 Erfarenhet och 
tillgodoräknande 
(Se JAR-FCL 1.050 
a)3)) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.160 och 1.165 
a)1) till och med 3)) 
(Se AMC FCL 1.160 
och 1.165 a)1) till och 
med 3)) 

a) Integrerade kurser 

1) Erfarenhet. En sökande till ett 
CPL(A) som på ett tillfredsställande sätt har 
fullföljt en integrerad flygutbildningskurs ska 
som pilot på flygplan med ett luftvärdighets-
bevis som är utfärdat eller godtaget av en JAA-
medlemsstat ha genomfört minst 150 timmars 
flygtid.  

2) Tillgodoräknande. För uppgifter 
som rör tillgodoräknande av flygtid som krävs 
enligt a) 1) hänvisas till stycke 4 i tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 1), stycke 4 i 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 2) 
eller stycke 4 i tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 
1.165 a) 3). 

b) Modulkurser. 

1) Erfarenhet. En sökande till ett 
trafikflygarcertifikat CPL(A) som inte har 
genomgått en integrerad flygutbildningskurs 
ska som pilot på flygplan med ett luftvärdig-
hetsbevis som är utfärdat eller godtaget av en 
JAA-medlemsstat ha genomfört minst 200 tim-
mars flygtid.  

2) Tillgodoräknande. Av de 200 
timmarna flygtid 

i) kan 30 timmar ha genom-
förts som befälhavare med ett PPL(H) 
på helikoptrar, eller 

ii) 100 timmar ha genomförts 
som befälhavare med ett trafikflygar-
certifikat CPL(H) på helikoptrar, eller 

iii) 30 timmar ha genomförts 
som befälhavare på turmotorsegelflyg-
plan (TMG) eller segelflygplan. 

c) Flygtid. Sökanden ska i flygplan under 
den integrerade kursen ha genomfört 150 timmars 
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flygtid (se även JAR-FCL 1.050 a)3)) och under 
modulkursen ha genomfört 200 timmars flygtid, 
inbegripet minst 

1) 100 timmar som befälhavare, 
eller 70 timmar som befälhavare, om flygtiden 
genomförs under en kurs i integrerad flyg-
utbildning i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 
1.160 och 1.165 a)1) till och med 3) samt AMC 
FCL 1.160 och 1.165 a)1), 2) och 3), 

2) 20 timmars navigeringsflygtid 
VFR som befälhavare, inbegripet en oriente-
ringsflygning på minst 540 km (300 nautiska 
mil), under vilken fullstoppslandningar vid två 
flygplatser andra än startflygplatsen ska göras, 

3) 10 timmars instrumentutbild-
ningstid, av vilka högst 5 timmar får vara 
instrumenttid på marken, och 

4) 5 timmars mörkerflygning, i 
enlighet med JAR-FCL 1.165 b). 

JAR-FCL 1.160 Teorikunskaper 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.160 och 1.165 
a)1) till och med 4)) 

a) Kurs. En sökande till ett trafikflygar-
certifikat CPL(A) ska ha erhållit teoriundervisning 
på en godkänd kurs vid en godkänd flygskola 
(FTO). Kursen bör kombineras med en flyg-
utbildningskurs i enlighet med JAR-FCL 1.165. 

b) Prov. En sökande till ett trafikflygar-
certifikat CPL(A) ska ha uppvisat en kunskapsnivå 
som är lämplig för de befogenheter som tillkommer 
en innehavare av ett trafikflygarcertifikat CPL(A) 
samt uppfylla kraven i JAR-FCL 1 (Flygplan), 
kapitel J. 

c) En sökande som har genomgått en 
integrerad flygutbildningskurs ska uppvisa minst 
den kunskapsnivå som fordras på den kursen, i 
enlighet med det relevanta tillägg 1 till JAR-FCL 
1.160 och 1.165 a)1) till och med 3). 

JAR-FCL 1.165 Flygutbildning 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.160 och 1.165 
a)1) till och med 4) 
samt AMC FCL 1.160 
och 1.165 a)1) till och 
med 4)) 

a) Kurs. En sökande till ett trafikflygar-
certifikat CPL(A) ska på en godkänd flygskola ha 
genomgått en godkänd integrerad kurs eller en 
modulkurs för flygutbildning på flygplan med ett 

luftvärdighetsbevis som är utfärdat eller godtaget 
av en JAA-medlemsstat. Kursen bör kombineras 
med en teorikurs. För detaljer om godkända kurser, 
se följande: 

1) Integrerad ATP(A)-kurs — 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a)1) 
samt AMC FCL 1.160 och 1.165 a)1). 

2) Integrerad CPL(A)/IR-kurs — 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a)2) 
samt AMC FCL 1.160 och 1.165 a)2). 

3) Integrerad CPL(A)-kurs — 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a)3) 
samt AMC FCL 1.160 och 1.165 a)3). 

4) Modulkurs för CPL(A) — tillägg 
1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a)4) samt AMC 
FCL 1.160 och 1.165 a)4). 

b) Mörkerutbildning. Sökanden ska ha 
genomfört minst fem timmars flygtid i flygplan 
under mörker, däribland minst tre timmar i dubbel-
kommando, som inbegriper minst en timmes 
navigeringsflygning, samt fem starter och fem full-
stoppslandningar i enkelkommando. 

JAR-FCL 1.170 Praktiska krav 
(Se tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.170) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.160 och 1.165 
a)1) till och med 4)) 

En sökande till ett trafikflygarcertifikat CPL(A) 
ska ha uppvisat förmåga att som befälhavare på ett 
flygplan utföra de relevanta förfaranden och 
manövrer som beskrivs i tillägg 1 och 2 till JAR-
FCL 1.170 med en kompetens som är lämplig för 
de befogenheter som tillkommer en innehavare av 
ett trafikflygarcertifikat CPL(A). En sökande ska 
genomgå det flygprov som fordras enligt det 
relevanta tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 
a)1) till och med 4). 



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–D–3 JAR-FCL 1   Kapitel D 

Tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 1) 
Integrerad ATP(A)-kurs 
(Se JAR-FCL 1.160, 1.165 och 1.170) 
(Se tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.170) 
(Se tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.210) 
(Se AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 1)) 
(Se AMC FCL 1.470 a)) 
(Se IEM FCL 1.170) 

1 Syftet med den integrerade ATP(A)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig 
för att de ska kunna verka som biträdande pilot på flermotoriga flerpilotsflygplan i kommersiell flygtransport 
samt för att de ska kunna erhålla ett trafikflygarcertifikat CPL(A)/IR. 

2 En sökande som önskar genomgå en integrerad ATP(A)-kurs ska, under övervakning av skolchefen på en 
godkänd flygskola (FTO), genomgå alla undervisningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs 
som arrangeras av den FTO:n. 

3 Kursen ska vara mellan 12 och 36 månader lång. Särskilda arrangemang kan, med myndighetens god-
kännande, göras för att förlänga kursen utöver 36 månader, då ytterligare flygutbildning eller markundervisning 
tillhandahålls av FTO:n. 

4 En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett 
PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i överensstämmelse med ICAO:s Annex 1. En ab initio-elev ska uppfylla 
de krav på piloter under utbildning som anges i JAR-FCL, kapitel B. Då det är fråga om en elev med PPL(A) 
eller PPL(H), får 50 procent av de timmar tillgodoräknas som denne har flugit i luftfartyg före kursen gentemot 
kursens flygtidskrav (JAR-FCL 1.165 a) 1) och tillägg 1 till JAR-FCL 1.165 a) 1), stycke 13) upp till en summa 
av 40 timmar, eller 45 timmar, om ett mörkerbevis har erhållits, av vilka upp till 20 timmar kan utgöras av 
flygtid i dubbelkommando. Tillgodoräknande av flygtimmar ska ske enligt FTO:ns avgörande och skrivas in i 
sökandens utbildningsdokumentation. Då det är fråga om en elev som inte innehar flygcertifikat kan en FTO 
med myndighetens godkännande godta att vissa övningar i dubbelkommando (se AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 
1), fas 2 och 3) kan flygas i helikopter eller turmotorsegelflygplan upp till högst 20 timmar. 

5 En sökande som misslyckas med att fullfölja hela ATP(A)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja 
den, kan ansöka hos myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett lägre certifikat och, i 
tillämpliga fall, för en instrumentbehörighet. 

6 En sökande som under en utbildningskurs önskar föras över till en annan FTO ska ansöka hos myndig-
heten om en formell uppskattning av det antal ytterligare utbildningstimmar som måste genomföras på en annan 
FTO. 

7 FTO:n ska innan sökanden beviljas tillträde till kursen försäkra sig om att denne har de kunskaper i 
matematik, fysik och engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursens teoriundervisning. 
En sökande ska uppvisa förmåga att använda det engelska språket i överensstämmelse med tillägg 1 till JAR-
FCL 1.200. 

8 Kursen ska omfatta 

a) teoriundervisning som motsvarar kunskapsnivån för ATPL(A), 

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning, och  

c) träning av samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) för verksamhet på flerpilotsflygplan. 

9 Ett genomförande av teoriprovet(en) i stycke 12 och av flygprovet(en) i stycke 14 med godkända resultat 
uppfyller kraven på teorikunskaper och flygskicklighet för utfärdande av ett CPL(A) med en klass- eller 
typbehörighet för det(de) flygplan som används på provet(en) och en instrumentbehörighet (A) för flermotoriga 
flygplan. 

TEORIKUNSKAPER 

10 Kursplanen för teoriundervisningen redovisas i AMC FCL 1.470 a). En godkänd teorikurs för ATP(A) ska 
omfatta minst 750 timmars undervisning (1 timme = 60 minuters undervisning), som kan inbegripa klass-
rumsarbete, användning av interaktiv video, presentationer med diabilder eller ljudband, nyttjande av 
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inlärningsstudio, datorbaserade övningar och andra medier som godkänns av myndigheten, allt i lämpliga 
proportioner. 

De 750 undervisningstimmarna ska fördelas på så sätt att timantalet för respektive ämne inte understiger 
följande: 

Ämne timmar 

Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 40 

Luftfartyg, generellt 80 

Prestanda och färdplanering 90 

Människans förutsättningar och begränsningar 50 

Meteorologi 60 

Navigation 150 

Flygoperativa procedurer 20 

Flygningens grundprinciper 30 

Flygradiotelefoni 30 

En annan timfördelning kan överenskommas mellan myndigheten och FTO:n. 

11 MCC-kursen ska omfatta minst 25 timmars teoriundervisning och övningar. 

TEORIPROV 

12 En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en 
innehavare av ett ATPL(A), i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL 1 (Flygplan), kapitel J. 

FLYGUTBILDNING 

13 Flygutbildningen, som inte inbegriper utbildning för typbehörighet, ska omfatta minst 195 timmar, tiden 
för alla kunskapsprov inbegripen, av vilka upp till 55 timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid på 
marken. Inom ramen för de 195 timmarna ska sökande genomföra minst följande: 

a) 95 timmar i dubbelkommando, av vilka upp till 55 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken. 

b) 100 timmar som befälhavare, inbegripet 50 timmars VFR-flygning och 50 timmars instrumentflygtid 
som befälhavare under utbildning (SPIC). (SPIC-tid ska tillgodoräknas som flygtid som befälhavare, såvida inte 
flyginstruktören har varit tvungen att påverka eller kontrollera någon del av flygningen. En markgenomgång 
efter flygning av flyginstruktören påverkar inte tillgodoräknandet av tiden som flygtid som befälhavare.) 

c) 50 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en VFR-distansflygning på minst 540 km 
(300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras. 

d) Fem timmars flygtid i flygplan ska genomföras under mörker, däribland minst tre timmar i dubbel-
kommando som inbegriper minst en timmes orienteringsnavigering samt fem starter och fem fullstopps-
landningar på egen hand. 

e) 115 timmars instrumenttid, som omfattar 

i) 50 timmars undervisning i instrumentflygning, av vilka upp till 25 timmar kan vara instru-
menttid på marken i en FNPT I, eller 40 timmar, om instrumentutbildningen på marken genomförs i en 
FNPT II eller flygsimulator. Efter en överenskommelse med den godkännande myndigheten får maximalt tio 
timmar av instrumenttiden på marken som utförs i en FNPT II eller en flygsimulator genomföras i en FNPT 
I, 

ii) 50 timmar som SPIC, och 

iii) 15 timmars samarbete i flerpilotsbesättning (MCC); för vilket en flygsimulator eller FNPT II 
kan användas. 

Se AMC-FCL 1.160 och 1.165 a)1) för kursplanen för flygutbildningen. 
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FLYGPROV 

14 Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) på 
antingen ett enmotorigt eller ett flermotorigt flygplan, i överensstämmelse med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 
1.170, och flygprovet för instrumentbehörighet på ett flermotorigt flygplan, i överensstämmelse med tillägg 1 
och 2 till JAR-FCL 1.210, samt eventuella andra prov som fordras enligt JAR-FCL 1.262 c). 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 2) 
Integrerad CPL(A)/IR-kurs 
(Se JAR-FCL 1.160, 1.165 och 1.170) 
(Se tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.170) 
(Se tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.210) 
(Se AMC FCL 1.160 och 1.165 a)2)) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.470) 
(Se IEM FCL 1.170) 

1 Syftet med den integrerade kursen för CPL(A) och IR/(A) är att utbilda piloter till den kompetensnivå som 
är nödvändig för att framföra enmotoriga eller flermotoriga enpilotsflygplan i kommersiell flygtransport samt 
för att erhålla ett CPL(A)/IR. 

2 En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(A)/IR-kurs ska, under övervakning av skolchefen på 
en godkänd flygskola (FTO), genomgå alla undervisningsetapper i en sammanhängande godkänd 
utbildningskurs som arrangeras av den FTO:n. 

3 Kursen ska vara mellan 9 och 30 månader lång. 

4 En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett 
PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i överensstämmelse med ICAO:s Annex 1. En ab initio-elev ska uppfylla 
de krav på piloter under utbildning som anges i JAR-FCL, kapitel B. Då det är fråga om en elev med PPL(A) 
eller PPL(H), får 50 procent av de timmar tillgodoräknas som denne har flugit i luftfartyg före kursen gentemot 
kursens flygtidskrav (JAR-FCL 1.165 a) 1) och tillägg 2 till JAR-FCL 1.165 a) 2), stycke 12) upp till en summa 
av 40 timmar, eller 45 timmar, om ett mörkerbevis har erhållits, av vilka upp till 20 timmar kan utgöras av 
flygtid i dubbelkommando. Tillgodoräknande av flygtimmar ska ske enligt FTO:ns avgörande och skrivas in i 
sökandens utbildningsdokumentation. Då det är fråga om en elev som inte innehar flygcertifikat kan en FTO 
med myndighetens godkännande godta att vissa övningar i dubbelkommando (se AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 
2), fas 2 och 3) kan flygas i helikopter eller turmotorsegelflygplan upp till högst 20 timmar. 

5 En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL(A)/IR-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja 
den, kan ansöka hos myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett lägre certifikat och, i 
tillämpliga fall, för instrumentbehörighet. 

6 En sökande som under en utbildningskurs önskar föras över till en annan FTO ska ansöka hos myndig-
heten om en formell uppskattning av det antal ytterligare utbildningstimmar som måste genomföras på en annan 
FTO. 

7 FTO:n ska innan sökanden beviljas tillträde till kursen försäkra sig om att denne har de kunskaper i mate-
matik, fysik och engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursens teoriundervisning. En 
sökande ska uppvisa förmåga att använda det engelska språket i överensstämmelse med tillägg 1 till JAR-FCL 
1.200. 

8 Kursen ska omfatta 

a) teoriundervisning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(A) och IR, och 

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning. 

9 Ett genomförande av teoriprovet/teoriproven i stycke 11 och av flygprovet i stycke 13 med godkända 
resultat uppfyller kraven på teorikunskaper och flygskicklighet för att utfärda ett CPL(A) med en klass- eller 
typbehörighet för det/de flygplan som används på provet/proven och antingen en instrumentbehörighet (A) för 
flermotoriga eller enmotoriga flygplan. 

TEORIKUNSKAPER 

10 Kursplanen för teoriundervisningen redovisas i AMC FCL 1.470 b) och c). En godkänd teorikurs för 
CPL(A)/IR ska omfatta minst 500 timmars undervisning, som kan inbegripa klassrumsarbete, användning av 
interaktiv video, presentationer med diabilder eller ljudband, nyttjande av inlärningsstudio, datorbaserade 
övningar och andra medier som godkänns av myndigheten, allt i lämpliga proportioner. De 500 timmarna 
undervisning (1 timme = 60 minuters undervisning) ska fördelas på så sätt att timantalet för respektive ämne 
inte understiger följande: 



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–D–7 JAR-FCL 1   Kapitel D 

Ämne timmar 

Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 30 

Luftfartyg, generellt 50 

Prestanda och färdplanering 60 

Människans förutsättningar och begränsningar 15 

Meteorologi 40 

Navigation 100 

Flygoperativa procedurer 10 

Flygningens grundprinciper 25 

Flygradiotelefoni 30 

En annan timfördelning kan överenskommas mellan myndigheten och FTO:n. 

TEORIPROV 

11 En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en 
innehavare av ett CPL(A) och en instrumentbehörighet, i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL 1 
(flygplan), kapitel J. 

FLYGUTBILDNING 

12 Flygutbildningen, som inte inbegriper utbildning för typbehörighet, ska omfatta minst 180 timmar, tiden 
för alla kunskapsprov inbegripen, av vilka upp till 40 timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid på 
marken. Inom ramen för de 180 timmarna ska sökande genomföra minst följande: 

a) 80 timmar i dubbelkommando, av vilka upp till 40 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken. 

b) 100 timmar som befälhavare, inbegripet 50 timmars VFR-flygning och 50 timmars instrumentflygtid 
som befälhavare under utbildning (SPIC). (SPIC-tid ska tillgodoräknas som flygtid som befälhavare, såvida inte 
flyginstruktören har varit tvungen att påverka eller kontrollera någon del av flygningen. En markgenomgång av 
flyginstruktören påverkar inte tillgodoräknandet av tiden som flygtid som befälhavare.) 

c) 50 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en VFR-distansflygning på minst 540 km 
(300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras. 

d) Fem timmars flygtid i flygplan ska genomföras under mörker, däribland minst tre timmar i dubbel-
kommando som inbegriper minst en timmes orienteringsnavigering samt fem, starter och fem fullstopps-
landningar på egen hand. 

e) 100 timmars instrumenttid, som omfattar 

i) 50 timmars undervisning i instrumentflygning, av vilka upp till 25 timmar kan vara 
instrumenttid på marken i en FNPT I, eller 40 timmar, om all instrumentutbildning på marken genomförs i 
en FNPT II eller flygsimulator. Efter en överenskommelse med den godkännande myndigheten får maximalt 
tio timmar av instrumenttiden på marken som utförs i en FNPT II eller en flygsimulator genomföras i en 
FNPT I, 

ii) 50 timmar som SPIC. 

Se AMC-FCL 1.160 och 1.165 a)2) för kursplanen för flygutbildningen. 

FLYGPROV 

13 Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) på 
antingen ett flermotorigt eller ett enmotorigt flygplan, i överensstämmelse med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 
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1.170, och flygprovet för instrumentbehörighet på antingen ett enmotorigt eller ett flermotorigt flygplan i 
enlighet med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.210.  
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 3) 
Integrerad CPL(A)-kurs 
(Se JAR-FCL 1.160, 1.165 och 1.170) 
(Se tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.170) 
(Se AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 3)) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.470) 
(Se IEM-FCL 1.170) 

1 Syftet med den integrerade CPL(A)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig 
för att utfärda ett CPL(A) och att erbjuda eventuell ytterligare bruksflygsutbildning som sökanden önskar 
erhålla, med undantag för flyginstruktörsutbildning och undervisning för instrumentbehörighet. 

2 En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(A)-kurs ska, under övervakning av skolchefen på en 
godkänd flygskola (FTO), genomgå alla undervisningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs 
som arrangeras av den FTO:n. 

3 Kursen ska vara mellan 9 och 24 månader lång. 

4 En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett 
PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i överensstämmelse med ICAO:s Annex 1. En ab initio-elev ska uppfylla 
de krav på piloter under utbildning som anges i JAR-FCL, kapitel B. Då det är fråga om en elev med PPL(A) 
eller PPL(H), får 50 procent av de timmar tillgodoräknas som denne har flugit i luftfartyg före kursen gentemot 
kursens flygtidskrav (JAR-FCL 1.165 a) 3) och tillägg 1 till JAR-FCL 1.165 a) 3), stycke 12) upp till en summa 
av 40 timmar, eller 45 timmar, om ett mörkerbevis har erhållits, av vilka upp till 20 timmar kan utgöras av 
flygtid i dubbelkommando. Tillgodoräknande av flygtimmar ska ske enligt FTO:ns avgörande och skrivas in i 
sökandens utbildningsdokumentation. Då det är fråga om en elev som inte innehar flygcertifikat kan en FTO 
med myndighetens godkännande godta att vissa övningar i dubbelkommando (se AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 
3), fas 2 och 3) kan flygas i helikopter eller turmotorsegelflygplan upp till högst 20 timmar. 

5 En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL(A)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja 
den, kan ansöka hos myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett lägre certifikat. 

6 En sökande som under en utbildningskurs önskar föras över till en annan FTO ska ansöka hos 
myndigheten om en formell uppskattning av det antal ytterligare utbildningstimmar som måste genomföras på 
en annan FTO. 

7 FTO:n ska innan sökanden beviljas tillträde till kursen försäkra sig om att denne har de kunskaper i mate-
matik och fysik som behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursens teoriundervisning. 

8 Kursen ska omfatta 

a) teoriundervisning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(A), och 

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning. 

9 Ett genomförande av teoriproven i stycke 11 och av flygprovet(en) i stycke 13 med godkända resultat 
uppfyller kraven på kunskaper och flygskicklighet för att utfärda ett CPL(A) med en klass- eller typbehörighet 
för det(de) flygplan som används på provet(en). 

TEORIKUNSKAPER 

10 Kursplanen för teoriundervisningen för CPL(A) redovisas i AMC FCL 1.470 b). En godkänd teorikurs för 
CPL(A) ska omfatta minst 300 timmars undervisning (1 timme = 60 minuters undervisning) (eller 200 timmar, 
om sökanden innehar ett PPL), som kan inbegripa klassrumsarbete, användning av interaktiv video, 
presentationer med diabilder eller ljudband, nyttjande av inlärningsstudio, datorbaserade övningar och andra 
medier som godkänns av myndigheten, allt i lämpliga proportioner. 

TEORIPROV 

11 En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en 
innehavare av ett CPL(A), i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL 1 (Flygplan), kapitel J. 
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FLYGUTBILDNING 

12 Flygutbildningen, som inte inbegriper utbildningen för typbehörighet, ska omfatta minst 150 timmar, tiden 
för alla kunskapsprov inbegripen, av vilka upp till fem timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid 
på marken. Inom ramen för de 150 timmarna ska sökande genomföra minst följande:  

a) 80 timmar i dubbelkommando, av vilka upp till fem timmar kan utgöras av instrumenttid på marken. 

b) 70 timmar som befälhavare. 

c) 20 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en VFR-distansflygning på minst 540 km 
(300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras. 

d) Fem timmars flygtid i flygplan ska genomföras under mörker, däribland minst tre timmar i dubbel-
kommando som inbegriper minst en timmes orienteringsnavigering samt fem starter och fem fullstoppsland-
ningar på egen hand. 

e) Tio timmars undervisning i instrumentflygning, av vilka upp till fem timmar kan utgöras av instru-
menttid på marken i en FNPT I eller II eller flygsimulator. 

f) Fem timmar ska genomföras i ett flygplan som är certifierat för att medföra minst fyra personer och 
utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ. 

Se AMC-FCL 1.160 och 1.165 a)3) för kursplanen för flygutbildningen. 

FLYGPROV 

13 Efter avslutad flygutbildning ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) på ett enmotorigt eller 
flermotorigt flygplan, i överensstämmelse med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.170. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.160 och 1.165 a) 4) 
Modulkurs för CPL(A) 
(Se JAR-FCL 1.125 c) 
(Se JAR-FCL 1.160, 1.165 och 1.170) 
(Se tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.170) 
(Se AMC FCL 1.160 och 1.165 a) 4)) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.470)  
(Se IEM-FCL 1.170) 

1 Syftet med modulkursen för CPL(A) är att utbilda innehavare av ett PPL(A) till den kompetensnivå som 
är nödvändig för att utfärda ett CPL(A). 

2 a) Innan en sökande påbörjar en modulkurs för CPL(A) ska denne inneha ett PPL(A) utfärdat i enlighet 
med ICAO Annex 1. 

b) Innan en sökande påbörjar flygträningen ska denne: 

i) ha genomfört 150 timmars flygtid som pilot, och 

ii) ha uppfyllt kraven i JAR-FCL 1.225 och 1.240, om ett flermotorigt flygplan ska användas på 
flygprovet. 

3 En sökande som önskar genomgå en modulkurs för CPL(A) ska, under övervakning av skolchefen på en 
godkänd flygskola (FTO), genomgå alla undervisningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs 
som arrangeras av den FTO:n. Teoriundervisningen kan ges vid en godkänd FTO som endast tillhandahåller 
teoriundervisning. Denna del av kursen ska övervakas av skolchefen på den aktuella skolan. 

4 Teorikursen ska avslutas inom 18 månader. Flygundervisningen och flygprovet ska genomföras inom 
giltighetstiden för betyget ”godkänt” på teoriproven, i enlighet med JAR-FCL 1.495. 

5 FTO:n ska innan sökanden beviljas tillträde till kursen försäkra sig om att denne har de kunskaper i 
matematik och fysik som behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursens teoriundervisning. 

6 Kursen ska omfatta 

a) teoriundervisning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(A), och 

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning. 

7 Ett genomförande av teoriprovet i stycke 9 och av flygprovet i stycke 13 med godkända resultat uppfyller 
kraven på kunskaper och flygskicklighet för att utfärda ett CPL(A) med en klass- eller typbehörighet för det 
(de) flygplan som används på provet. 

TEORIKUNSKAPER 

8 Kursplanen för teoriundervisningen för CPL(A) redovisas i AMC FCL 1.470 b). En godkänd teorikurs för 
CPL(A) ska omfatta minst 200 timmars undervisning (1 timme = 60 minuters undervisning), som kan inbegripa 
klassrumsarbete, användning av interaktiv video, presentationer med diabilder eller ljudband, nyttjande av 
inlärningsstudio, datorbaserade övningar och andra medier som godkänns av myndigheten, allt i lämpliga 
proportioner. Även godkända kurser på distans (korrespondens) kan, enligt myndighetens avgörande, erbjudas 
som en del av kursen. 

TEORIPROV 

9 En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en 
innehavare av ett CPL(A), i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL 1 (Flygplan), kapitel J. 
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FLYGUTBILDNING 

10 Sökande utan instrumentbehörighet ska ges minst 25 timmars flygutbildning i dubbelkommando (se AMC 
FCL 1.160 och 1.165 a) 4)), inbegripet tio timmars instrumentutbildning, av vilka upp till fem timmar kan 
utgöras av instrumenttid på marken i en BITD, en FNPT I eller II eller i en flygsimulator (se AMC FCL 1.160 
och 1.165 a) 4)). Sökande som innehar ett giltigt IR(A) ska tillgodoräknas instrumentutbildningstiden i 
dubbelkommando. Sökanden som innehar ett giltigt IR(H) kan tillgodoräkna sig upp till fem timmar av 
instrumentutbildningstid i dubbelkommando, men minst fem timmar instrumentutbildningstid ska ges i ett 
flygplan. 

11 a) Sökande med en giltig instrumentbehörighet ska ges minst 15 timmars undervisning i visuell flygning i 
dubbelkommando.  

b) Sökande utan mörkerbevis i flygplan ska dessutom ges minst fem timmars undervisning i 
mörkerflygning (se JAR-FCL 1.125 c)). 

12 Minst fem timmar av flygundervisningen ska genomföras i ett flygplan som är certifierat för att medföra 
minst fyra personer och utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ. 

Se AMC-FCL 1.160 och 1.165 a)4) för kursplanen för flygundervisningen. 

FLYGPROV 

13 Efter att ha avslutat flygutbildningen och uppfyllt de relevanta erfarenhetskraven ska sökanden genomföra 
flygprovet för CPL(A) på antingen ett enmotorigt eller flermotorigt flygplan, i överensstämmelse med tillägg 1 
och 2 till JAR-FCL 1.170. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.170 
Flygprov för utfärdande av ett CPL(A) 
(Se JAR-FCL 1.170) 
(Se tillägg 2 till JAR-FCL 1.170) 
(Se IEM FCL 1.170) 

1 En sökande till ett flygprov för CPL(A) ska på ett tillfredsställande sätt ha genomgått all erforderlig 
utbildning, inbegripet utbildning på samma typ/klass av flygplan som ska användas på provet. Sökanden ska 
tillåtas välja om han vill genomföra provet med ett enmotorigt flygplan eller, under förutsättning att erfaren-
hetskravet i JAR-FCL 1.255 eller JAR-FCL 1.260 på 70 timmars flygtid som befälhavare på flygplan är 
uppfyllt, med ett flermotorigt flygplan. Det flygplan som används på flygprovet ska uppfylla de krav på 
skolflygplan som föreskrivs i tillägg 1 till JAR-FCL 1.055. Det ska vara certifierat för att medföra minst fyra 
personer och utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ. 

2 De administrativa procedurerna för att bekräfta att sökanden är lämpad att genomföra provet, inbegripet 
uppvisande av sökandens utbildningsdokumentation för kontrollanten, fastställs av myndigheten. 

3 En sökande ska godkännas på sektion 1 till och med 5 i flygprovet, och på sektion 6, om ett flermotorigt 
flygplan används. Om sökanden underkänns på någon punkt i en sektion, underkänns den sektionen. Om 
sökanden underkänns på mer än en sektion, måste han genomföra hela provet igen. En sökande som underkänns 
på endast en sektion ska genomföra den underkända sektionen igen. Om sökanden underkänns på någon sektion 
vid omprovet, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts vid ett tidigare försök, måste han genomföra 
hela provet igen. Alla sektioner i flygprovet ska genomföras inom sex månader. 

4 Ytterligare utbildning kan fordras efter ett underkänt flygprov. Om en sökande på två försök misslyckas 
med att erhålla godkänt på alla sektioner i provet, fordras ytterligare utbildning, som fastställs av myndigheten. 
Det finns ingen gräns för det antal försök som får göras för att bli godkänd på flygprovet. 

PROVETS GENOMFÖRANDE 

5 Myndigheten tillhandahåller kontrollanten säkerhetsrådgivning i en omfattning som säkerställer att provet 
genomförs på ett säkert sätt. 

6 Skulle sökanden välja att avbryta flygprovet av skäl som kontrollanten anser vara otillräckliga, ska sökan-
den genomföra hela flygprovet på nytt. Om provet avbryts av skäl som kontrollanten anser vara tillräckliga, ska 
endast de inte genomförda sektionerna flygas vid ett senare tillfälle. 

7 Varje manöver eller förfarande i provet får, enligt kontrollantens avgörande, upprepas en gång av sökan-
den. Kontrollanten kan när som helst avbryta provet, om han anser att sökanden måste genomföra ett 
fullständigt omprov. 

8 En sökande ska flyga flygplanet från en position där befälhavarens uppgifter kan utföras samt genomföra 
provet som om det inte fanns några andra besättningsmedlemmar. Ansvaret för flygningen ska fördelas i 
överensstämmelse med nationella bestämmelser. 

9 Flygvägen ska väljas av kontrollanten, och slutmålet ska vara en kontrollerad flygplats. Flygningen kan 
avslutas på startflygplatsen eller på annan flygplats. Sökanden ska ansvara för färdplaneringen och tillse att all 
utrustning och alla dokument som behövs för att genomföra flygningen finns ombord. Flygningen ska vara i 
minst 90 minuter. 

10 En sökande ska för kontrollanten ange de kontroller och uppgifter som utförs, inbegripet identifieringen 
av radiohjälpmedel. Kontroller ska genomföras i överensstämmelse med den godkända checklistan för det 
flygplan på vilket provet genomförs. Under förberedelserna inför flygprovet ska sökanden fastställa effekt-
inställningar och farter. Prestandauppgifter för start, inflygning och landning ska beräknas av sökanden i 
enlighet med den operativa handboken eller flyghandboken för det flygplan som används. 

11 Kontrollanten får inte ta del i handhavandet av flygplanet, utom då ett ingripande är nödvändigt av säker-
hetsskäl eller för att undvika oacceptabel försening för annan trafik. 
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TOLERANSER VID FLYGPROV 

12 Sökanden ska uppvisa förmåga att  

– framföra flygplanet inom ramen för dess begränsningar, 

– utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet, 

– uppvisa gott omdöme och flygsinne, 

– tillämpa kunskaper om flygning, och 

– alltid kontrollera flygplanet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett 
förfarande eller en manöver aldrig allvarligt betvivlas. 

13 Följande gränsvärden är avsedda som allmän vägledning. Kontrollanten ska ta hänsyn till turbulenta 
väderförhållanden och till det använda flygplanets manöveregenskaper och prestanda. 

Höjd 
Normal flygning ±100 fot 
Med simulerat motorbortfall ±150 fot 

Spårning av signal från radionavigeringshjälpmedel ±5° 

Kurshållning 
Normal flygning ±10° 
Med simulerat motorbortfall ±15° 

Hastighet 
Start och inflygning ±5 knop 
Alla andra flygskeden ±10 knop 

PROVETS INNEHÅLL 

14 Det innehåll och de sektioner i flygprovet som redovisas i tillägg 2 till JAR-FCL 1.170 ska användas för 
flygprovet. Format och ansökningsformulär för flygprovet kan fastställas av myndigheten (se IEM FCL 1.170). 
Övningarna i punkterna c) och e)iv) i sektion 2 samt hela sektion 5 och sektion 6 kan genomföras i en FNPT II 
eller flygsimulator. 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.170 
Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL(A) 
(Se JAR-FCL 1.170) 
(Se IEM FCL 1.170) 

 

SEKTION 1 
ÅTGÄRDER FÖRE FLYGNING SAMT START 

Checklista ska användas och flygsinne (flygning med hjälp av yttre visuella referenser, förfaranden för förebyggande och 
rengörande avisning, etc.) visas i alla sektioner. 

a Åtgärder före flygning, inbegripet  

dokumentering, bestämning av massa och balans, väderbriefing. 

b Inspektion och klargöring av flygplanet. 

c Taxning och start. 

d Trim och överväganden avseende prestanda. 

e Uppträdande på flygplatsen och i trafikvarvet. 

f Förfarande vid start, inställning av höjdmätare, uppsikt över annan trafik. 

g ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 

SEKTION 2 
ALLMÄNNA MANÖVRER UNDER FLYGNING 

a Flygning med hjälp av yttre visuella referenser, inbegripet planflykt, stigning, plané och uppsikt. 

b Flygning vid kritiskt låga farter, inbegripet igenkännande och hävande av begynnande respektive full stall. 

c Svängar, inbegripet svängar i landningskonfiguration. Branta svängar 45°. 

d Flygning vid kritiskt höga farter, inbegripet igenkännande och hävande av grävande sväng. 

e Flygning med hjälp enbart av instrument, inbegripet 

i.  planflykt, marschkonfiguration, kontroll av kurshållning, höjd och fart, 

ii.  stigande och sjunkande svängar med 10°–30° bankning, 

iii.  återgång från icke vanligt förekommande flyglägen, 

iv.  begränsad panel (grundinstrument). 

f ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 
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SEKTION 3 
FÖRFARANDEN PÅ STRÄCKA 

a Flygning med hjälp av yttre visuella referenser, inbegripet marschkonfiguration 
Överväganden avseende räckvidd/maximal flygtid. 

b Orientering, kartläsning. 

c Kontroll av höjd, fart och kurs, uppsikt. 

d Höjdmätarinställning. ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden. 

e Övervakning av flygförloppet, driftfärdplan, bränsleåtgång, uppskattning av kursavvikelser samt återtagande av korrekt 
kurs. 

f Iakttagande av väderförhållanden, bedömning av väderutvecklingen, diversionsplanering. 

g Spårning, lokalisering (NDB eller VOR), identifiering av hjälpmedel (instrumentflygning). Genomförande av 
diversionsplan till alternativflygplats (visuell flygning). 

SEKTION 4 
FÖRFARANDEN VID INFLYGNING OCH LANDNING 

a Förfaranden vid ankomst, inställning av höjdmätare, kontroller, uppsikt. 

b ATC-förbindelse: beaktande, R/T-förfaranden. 

c Nytt varv från låg höjd. 

d Normal landning, landning i sidvind (i mån av lämpliga förhållanden). 

e Landning på kort fält. 

f Inflygning och landning med motorn på tomgång (endast enmotoriga flygplan). 

g Landning utan användning av klaffar. 

h Åtgärder efter flygning. 

SEKTION 5 
ONORMALA PROCEDURER OCH NÖDFÖRFARANDEN 

Denna sektion kan kombineras med sektion 1 till och med 4. 

a Simulerat motorbortfall efter start (på säker höjd), brandövning. 

b Funktionsfel hos utrustning, 
inbegripet alternativ landningsställsutfällning, fel på elsystem och bromsar. 

c Nödlandning (simulerad). 

d ATC-förbindelse: beaktande, R/T-förfaranden. 

e Muntliga frågor. 
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SEKTION 6 
SIMULERAD ASYMMETRISK FLYGNING OCH RELEVANTA KLASS-/TYPÖVNINGAR 

Denna sektion kan kombineras med sektion 1 till och med 5. 

a Simulerat motorbortfall under start (på säker höjd, såvida övningen inte utförs i en flygsimulator). 

b Asymmetrisk inflygning och nytt varv. 

c Asymmetrisk inflygning och fullstoppslandning. 

d Avstängning av motor och återstart. 

e ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden, flygsinne. 

f Enligt kontrollantens avgörande – relevanta punkter i flygprovet för klass-/typbehörighet som kan inbegripas, i tillämpliga 
fall: 

i.  Flygplanssystem, inbegripet handhavande av autopilot. 

ii.  Hantering av trycksystem. 

iii.  Användning av system för rengörande och förebyggande avisning. 

g Muntliga frågor. 
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KAPITEL E — INSTRUMENTBEHÖRIGHET (flygplan) — IR(A)

JAR-FCL 1.174 Medicinsk lämplighet 

Sökande till en IR(A) ska vara medicinskt 
lämplig i överensstämmelse med JAR-FCL 3.355 
b). 

JAR-FCL 1.175 Omständigheter då en 
IR(A) fordras 

Anmärkning:  
JAR-FCL 1.175 b) tillämpas inte i Sverige. 

a) En innehavare av ett flygcertifikat (A) 
får inte vara pilot på ett flygplan enligt instru-
mentflygreglerna (IFR), förutom som pilot under 
flygprov eller under flygutbildning i dubbel-
kommando, såvida han inte innehar en instrument-
behörighet (IR(A)) som är lämplig för kategorin av 
luftfartyg och utfärdad i överensstämmelse med 
JAR-FCL. 

b) I JAA-medlemsstater där den nationella 
lagstiftningen kräver flygning enligt IFR under 
speciella omständigheter (t.ex. i mörker) får 
innehavaren av ett flygcertifikat flyga enligt IFR, 
under förutsättning att han innehar en kvalifikation 
som är lämplig för de omständigheter och flyg-
förhållanden under vilka, och för det luftrum i 
vilket, flygningen genomförs. Nationella kvalifi-
kationer som tillåter piloter att flyga enligt IFR, 
utom under VMC, utan att vara innehavare av en 
giltig instrumentbehörighet (IR(A)) ska begränsas 
till användning endast i den certifikatutfärdande 
statens luftrum. 

JAR-FCL 1.180 Befogenheter och 
villkor 

a) Befogenheter 

1) I enlighet med de begränsningar i 
behörigheten som fastställts till följd av en 
annan pilots ingripande som biträdande pilot 
(flerpilotsbegränsning) under det flygprov som 
redovisas i tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.210 
och under förutsättning att andra villkor som 
anges i JAR-bestämmelserna är uppfyllda, har 
innehavaren av en IR(A) för flermotoriga flyg-
plan befogenhet att framföra flermotoriga och 
enmotoriga flygplan enligt IFR med en lägsta 
beslutshöjd på 200 fot (60 meter). 
Beslutshöjder lägre än 200 fot (60 meter) kan 
godkännas av myndigheten efter ytterligare 
utbildning och prov i överensstämmelse med 

JAR-OPS, AMC FCL 1.261 a), stycke 6, och 
tillägg 2 till JAR-FCL 1.240, sektion 6. 

2) Under förutsättning att de villkor 
för flygprov som redovisas i tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.210, liksom andra villkor som 
anges i JAR-bestämmelserna, är uppfyllda, har 
innehavaren av en IR(A) för enmotoriga flyg-
plan befogenhet att framföra enmotoriga flyg-
plan enligt IFR med en lägsta beslutshöjd på 
200 fot (60 meter). 

b) Villkor. En sökande som har uppfyllt de 
villkor som anges i JAR-FCL-bestämmelserna 
1.185 till och med 1.210 ska anses ha uppfyllt 
kraven för utfärdande av en IR(A). 

JAR-FCL 1.185 Giltighet, förlängning 
och förnyelse 

a) En IR(A) är giltig ett år från datumet för 
utfärdande eller förnyelse eller från den sista giltig-
hetsdagen i en giltig IR(A), om den förlängts i 
enlighet med JAR-FCL 1.246 a). 

b) Om IR(A)-behörigheten är begränsad till 
användning i endast flerpilotsverksamhet, ska 
förlängning och förnyelse genomföras i flerpilots-
verksamhet. 

 c) Om IR(A)-behörigheten inte har för-
längts eller förnyats inom de föregående sju åren, 
måste innehavaren göra om teoriprovet för IR(A) 
och flygprovet i enlighet med tillägg 1 till JAR-
FCL 1.210. 

JAR-FCL 1.190 Erfarenhet 

En sökande till en IR(A) ska inneha ett PPL(A) 
med mörkerbevis eller ett CPL(A) samt ha 
genomfört minst 50 timmars orienteringsflygning 
som befälhavare på flygplan eller helikoptrar, av 
vilka minst tio timmar ska ha genomförts på 
flygplan. 

JAR-FCL 1.195 Teorikunskaper 
a) Kurs. En sökande till en IR(A) ska ha 

erhållit teoriundervisning på en godkänd kurs vid 
en godkänd flygskola (FTO). Kursen bör, då det är 
möjligt, kombineras med en flygutbildningskurs. 

b) Prov. En sökande ska uppvisa en 
kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter 
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som tillkommer en innehavare av en IR(A) och 
uppfylla kraven i JAR-FCL 1 (Flygplan), kapitel J. 

JAR-FCL 1.200 Kunskaper i det 
engelska språket 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.200) 

a) Sökande till en IR(A) eller validering 
ska ha uppvisat kunskaper i det engelska språket i 
enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.200. 

b) Innehavaren av en IR(A) som utfärdats i 
enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.200 ska ha 
ett PPL(A), ett CPL(A) eller ett ATPL(A) utökat 
med befogenheter för radiotelefoni på engelska. 

JAR-FCL 1.205 Flygutbildning 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.205) 

a) En sökande till en IR(A) ska ha deltagit i 
en kurs för integrerad flygutbildning som 
inbegriper utbildning för IR(A) (se JAR-FCL 
1.165) eller ha genomgått en godkänd modulkurs 
för flygutbildning i enlighet med tillägg 1 till JAR-
FCL 1.205. 

b) Om en sökande innehar en IR(H), kan 
det totala antalet timmar flygutbildning som före-
skrivs i tillägg 1 till JAR-FCL 1.205 minskas till tio 
timmar, på enmotoriga eller flermotoriga flygplan, 
enligt vad som är tillämpligt. 

JAR-FCL 1.210 Flygskicklighet 
(Se tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.210) 

a) Allmänt. En sökande till en IR(A) ska ha 
uppvisat förmåga att utföra de förfaranden och 
manövrer som föreskrivs i tillägg 1 och 2 till JAR-
FCL 1.210 med en kompetens som är lämplig för 
de befogenheter som tillkommer en innehavare av 
ett IR(A). 

b) Flermotoriga flygplan. Provet för instru-
mentbehörighet för flermotoriga flygplan ska 
genomföras med ett flermotorigt flygplan. 

En sökande som önskar erhålla en typ-/klass-
behörighet för det flygplan som används vid 
flygprovet ska även uppfylla kraven i JAR-FCL 
1.262. 

c) Enmotoriga flygplan. Provet för instru-
mentbehörighet för enmotoriga flygplan ska 
genomföras med ett enmotorigt flygplan. Ett fler-
motorigt flygplan med tandemplacerade motorer 

ska räknas som ett enmotorigt flygplan, då det 
används i syfte att erhålla en IR för enmotoriga 
flygplan. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.200 
IR(A) – Kunskaper i det engelska språket 
(Se JAR-FCL 1.200) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.005) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.015) 

KUNSKAPER I DET ENGELSKA SPRÅKET 

1 En sökande till, eller en innehavare av en IR(A) ska behärska det engelska språket för följande syften: 

a) Under flygning: 

Den radiotelefoni som är relevant för en flygnings alla faser, inbegripet nödlägen. 

Ovanstående krav anses vara uppfyllt om sökanden har godkänts på ett flygprov för IR eller ATPL eller på 
en kompetenskontroll under vilken dubbelriktad radiotelefonikommunikation utförts på engelska. 

b) På marken:  

All information som är relevant för att genomföra en flygning, t.ex. ska en sökande kunna 

* läsa och förstå tekniska handböcker som är skrivna på engelska, t.ex. drifthandböcker, 
flyghandböcker etc., 

* genomföra planering före flygning, tillgodgöra sig insamlad väderinformation, NOTAM, 
ATC-färdplaner etc., 

* använda alla slags flygkartor och andra tillhörande dokument för flygning på sträcka, ut- 
och inflygningskartor och tillhörande dokument som är skrivna på engelska. 

Ovanstående krav anses vara uppfyllt om sökanden har utexaminerats från en IR- eller ATP-utbildning som 
tillhandahållits på engelska, eller om sökanden har godkänts på teoriprov för IR eller ATPL som genomförts på 
engelska. 

c) Vid kommunikation: 

En sökande ska kunna kommunicera med övriga besättningsmedlemmar på engelska under en 
flygnings alla faser, inbegripet förberedelserna. 

Ovanstående krav anses vara uppfyllt om sökanden eller innehavaren av en IR(A) har utexaminerats från en 
MCC-kurs som tillhandahållits på engelska och innehar ett intyg på att kursen avslutats i enlighet med JAR-
FCL 1.250 a) 3), eller om sökanden eller innehavaren har godkänts på ett flygprov för flerpilotsverksamhet eller 
på en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 och 1.295, under vilket den dubbelriktade 
radiotelefonikommunikationen och kommunikationen med andra besättningsmedlemmar sker på engelska. 

2 Alternativt kan ovanstående krav uppfyllas om sökanden eller innehavaren har godkänts på ett särskilt 
prov som ges av myndigheten eller på myndighetens vägnar, efter att ha genomgått en utbildningskurs som gör 
det möjligt för sökanden att uppfylla målen i 1a), b) och c) ovan. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.205 
IR(A) – Modulkurs för flygutbildning 
(Se JAR-FCL 1.205) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.470) 

1 Syftet med modulkursen för flygutbildning för IR(A) är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är 
nödvändig för att framföra flygplan enligt IFR och i IMC i överensstämmelse med ICAO PANS-OPS, Doc. 
8168. 

2 En sökande till en modulkurs för IR(A) ska inneha ett PPL(A) eller ett CPL(A), och dessa ska inbegripa 
befogenheter att flyga under mörker, som är utfärdade i överensstämmelse med ICAO:s Annex 1. Flygskolan ska 
säkerställa att en sökande till en IR(A)-kurs för flermotoriga flygplan och som inte har haft någon klass- eller 
typbehörighet för flermotoriga flygplan har erhållit den utbildning för flermotoriga flygplan som anges i JAR-
FCL 1.261 b) 2) innan han eller hon påbörjar flygutbildningen för IR(A)-kursen. 

3 En sökande som önskar genomgå en modulkurs för IR(A) ska, under övervakning av skolchefen på 
en godkänd flygskola (FTO), genomgå alla undervisningsetapper i en sammanhängande godkänd 
utbildningskurs som arrangeras av den FTO:n. Teoriundervisningen kan ges vid en godkänd FTO som 
endast tillhandahåller teoriundervisning. Denna del av kursen ska övervakas av skolchefen på den aktuella 
skolan. 

4 Teorikursen ska avslutas inom 18 månader. Flygutbildningen och flygprovet ska genomföras inom 
giltighetstiden för betyget ”godkänt” på teoriproven, i enlighet med JAR-FCL 1.495. 

5 Kursen ska omfatta 

a) teoriundervisning som motsvarar kunskapsnivån för instrumentbehörighet, 

b) utbildning i instrumentflygning. 

6 Ett framgångsrikt genomförande av teoriprovet/teoriproven i stycke 8 och av flygprovet i stycke 14 
uppfyller kraven på kunskaper och flygskicklighet för att utfärda en IR(A). 

TEORIKUNSKAPER 

7 Kursplanen för teoriundervisningen för IR(A) redovisas i tillägg 1 till JAR-FCL 1.470. En godkänd 
modulkurs för IR(A) ska omfatta minst 200 timmars undervisning (1 timme = 60 minuters undervisning), som 
kan inbegripa klassrumsarbete, användning av interaktiv video, presentationer med diabilder eller ljudband, 
nyttjande av inlärningsstudio, datorbaserade övningar och andra medier som godkänns av myndigheten, allt i 
lämpliga proportioner. Även godkända kurser på distans (korrespondens) kan, enligt myndighetens avgörande, 
erbjudas som en del av kursen. 

TEORIPROV 

8 En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för befogenheterna i en IR(A), i överens-
stämmelse med förfarandena i JAR-FCL, kapitel J. 

FLYGUTBILDNING 

9 En IR(A)-kurs för enmotoriga flygplan ska omfatta minst 50 timmars instrumenttid som elev, av vilka upp 
till 20 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i en FNPT I, eller upp till 35 timmar i en flygsimulator 
eller FNPT II. Efter en överenskommelse med den godkännande myndigheten får maximalt 10 timmar av 
instrumenttiden på marken som utförs i en FNPT II eller en flygsimulator genomföras i en FNPT I. 

10 En IR(A)-kurs för flermotoriga flygplan ska omfatta minst 55 timmars instrumenttid som elev, av 
vilka upp till 25 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i en FNPT I, eller upp till 40 timmar i en 
flygsimulator eller FNPT II. Efter en överenskommelse med den godkännande myndigheten får maximalt 
10 timmar av instrumenttid på marken som utförs i en FNPT II eller flygsimulator genomföras i en FNPT I. Den 
återstående utbildningen i instrumentflygning ska inbegripa minst 15 timmar i flermotoriga flygplan. 

11 En innehavare av en IR(A) för enmotoriga flygplan som även innehar en typ- eller klassbehörighet för 
flermotoriga flygplan och som önskar erhålla en första IR(A) för flermotoriga flygplan ska på ett 



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 
 

 1–E–5 JAR-FCL 1    Kapitel E 

tillfredsställande sätt vid en godkänd FTO/TRTO genomgå en kurs som omfattar minst fem timmars under-
visning i instrumentflygning på flermotoriga flygplan, av vilka tre timmar kan genomföras i en flygsimulator 
eller FNPT II. 

12 En innehavare av ett CPL(A) som utfärdats i överensstämmelse med ICAO kan få det totala antalet 
utbildningstimmar som föreskrivs i styckena 9 och 10 ovan minskat med fem timmar. 

13 Flygövningarna vid flygprovet för IR(A) ska omfatta 

a) förfaranden före IFR-flygning, inbegripet användning av flyghandboken och av lämpliga dokument 
från flygtrafikledningen vid iordningställandet av IFR-färdplan, 

b) förfaranden och manövrer vid IFR-verksamhet under normala och onormala förhållanden samt vid 
nödlägen, vilka minst ska innefatta 

– övergång från visuell flygning till instrumentflygning vid start, 

– standardiserade utflygnings- och inflygningsförfaranden enligt IFR, 

– IFR-förfaranden under flygning på sträcka, 

– förfarande vid väntlägen, 

– instrumentinflygning till angivna minima, 

– förfaranden vid avbruten inflygning, 

– landning efter instrumentinflygning, inbegripet cirkling, 

c) manövrer under flygning och särskilda flygkarakteristika, 

d) vid behov, framförande av ett flermotorigt flygplan i övningarna ovan, inbegripet framförande av 
flygplanet med hjälp enbart av instrument under ett simulerat motorbortfall och under avstängning och återstart 
av motorn (den sistnämnda övningen ska genomföras på säker höjd, såvida den inte genomförs i en 
flygsimulator eller FNPT II). 

FLYGPROV 

14 a)  Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen och uppfyllt erfarenhetskraven i JAR-FCL 1.190, 
ska sökanden genomföra flygprovet för IR(A) på antingen ett flermotorigt eller ett enmotorigt flygplan, i 
överensstämmelse med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.210. 

b) Efter att ha genomgått kursen i stycke 11 ovan, ska den sökande genomföra ett flygprov på ett 
flermotorigt flygplan, i överensstämmelse med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.210. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.210 
IR(A) – Flygprov 
(Se JAR-FCL 1.185 och 1.210) 
(Se IEM FCL 1.210) 

1 En sökande till ett flygprov för IR(A) ska ha erhållit utbildning på flygplan av samma klass eller typ som 
det som kommer att användas på flygprovet. Det flygplan som används under flygprovet ska uppfylla de krav 
på skolflygplan som föreskrivs i tillägg 1 till JAR-FCL 1.055. 

2 De administrativa procedurerna för att bekräfta att sökanden är lämpad att genomföra provet, inbegripet 
uppvisande av sökandens utbildningsdokumentation för kontrollanten, fastställs av den myndighet som godkänt 
sökandens utbildning. 

3 En sökande ska godkännas på sektionerna 1 till och med 5 i provet/kontrollen, och på sektion 6 i tillägg 2 
till JAR-FCL 1.210, om ett flermotorigt flygplan används. Om sökanden underkänns på någon punkt i en 
sektion, underkänns den sektionen. Om sökanden underkänns på mer än en sektion, måste han genomföra hela 
provet igen. En sökande som underkänns på endast en sektion ska genomföra den underkända sektionen igen. 
Om sökanden underkänns på någon sektion vid omprovet, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts 
vid ett tidigare försök, måste han genomföra hela provet igen. Alla sektioner i flygprovet ska genomföras inom 
sex månader. 

4 Ytterligare utbildning kan fordras efter ett underkänt prov eller en underkänd kontroll. Om en sökande på 
två försök misslyckas med att erhålla godkänt på alla sektioner i provet, fordras ytterligare utbildning, som 
fastställs av myndigheten. Det finns ingen gräns för det antal försök som får göras för att bli godkänd på 
flygprovet. 

PROVETS GENOMFÖRANDE 

5 Provet är avsett att simulera en faktisk flygning. Flygvägen ska väljas av kontrollanten. Ett väsentligt 
inslag är sökandens förmåga att planera och genomföra flygningen med utgångspunkt i normalt genom-
gångsmaterial. Sökanden ska ansvara för färdplaneringen och tillse att all utrustning och alla dokument som 
behövs för att genomföra flygningen finns ombord. Flygningen ska vara i minst en timme. 

6 Myndigheten tillhandahåller kontrollanten säkerhetsråd som ska följas under provet. 

7 Skulle sökanden välja att avbryta flygprovet av skäl som kontrollanten anser vara otillräckliga, ska 
sökanden genomföra hela flygprovet på nytt. Om provet avbryts av skäl som kontrollanten anser vara till-
räckliga, ska endast de inte genomförda sektionerna flygas vid ett senare tillfälle. 

8 Varje manöver eller förfarande i provet får, enligt kontrollantens avgörande, upprepas en gång av 
sökanden. Kontrollanten kan när som helst avbryta provet, om han anser att sökanden måste genomföra ett 
fullständigt omprov. 

9 En sökande ska flyga flygplanet från en position där befälhavarens uppgifter kan utföras och genomföra 
provet som om det inte fanns några andra besättningsmedlemmar. Kontrollanten får inte ta någon del i 
handhavandet av flygplanet, utom då ett ingripande är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undvika 
oacceptabel försening för annan trafik. Om kontrollanten eller en annan pilot ingriper som biträdande pilot 
under provet, kommer befogenheterna i instrumentbehörigheten att begränsas till flerpilotsverksamhet. En 
sådan begränsning till flerpilotsverksamhet kan tas bort av en sökande om han eller hon genomför ett flygprov i 
enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.210 i ett enpilotsflygplan där inga andra besättningsmedlemmar är 
engagerade i genomförandet av flygningen. Ett sådant flygprov kan genomföras i en FNPT II eller i en 
flygsimulator. Ansvaret för flygningen ska fördelas i enlighet med nationella bestämmelser. 

10 Beslutshöjder, lägsta planéhöjder och punkt för avbruten inflygning ska fastställas av sökanden och 
godkännas av kontrollanten. 

11 En sökande till IR(A) ska för kontrollanten ange de kontroller och uppgifter som utförs, inbegripet 
identifieringen av radiohjälpmedel. Kontroller ska genomföras i överensstämmelse med den godkända 
checklistan för det flygplan på vilket provet genomförs. Under förberedelserna inför flygprovet ska sökanden 
fastställa effektinställningar och farter. Prestandauppgifter för start, inflygning och landning ska beräknas av 
sökanden i enlighet med den operativa handboken eller flyghandboken för det flygplan som används. 
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TOLERANSER VID FLYGPROV 

12 Sökanden ska uppvisa förmåga att  

– framföra flygplanet inom dess begränsningar, 
– utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet, 
– uppvisa gott omdöme och flygsinne, 
– tillämpa kunskaper om flygning, och 
– alltid kontrollera flygplanet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett förfarande eller en  

manöver aldrig allvarligt betvivlas. 

13 Följande gränsvärden är avsedda som allmän vägledning. Kontrollanten ska ta hänsyn till turbulenta 
väderförhållanden och till det använda flygplanets manöveregenskaper och prestanda. 

Höjd 
Allmänt ±100 fot 
Inledning av nytt varv på beslutshöjden +50 fot/–0 fot 
Lägsta planéhöjd (MDH)/MAP/höjd +50 fot/–0 fot 

Spårning 
av signal från radionavigeringshjälpmedel ±5° 
vid precisionsinflygning halvskalig avvikelse från sidvinkel och
 glidbana 

Kurshållning 
med full funktion hos alla motorer ±5° 
med simulerat motorbortfall ±10° 

Fart 
med full funktion hos alla motorer ±5 knop  
med simulerat motorbortfall +10 knop/–5 knop 

PROVETS INNEHÅLL 

14 Det innehåll och de sektioner i flygprovet som redovisas i tillägg 2 till JAR-FCL 1.210 ska användas för 
flygprovet. Format och ansökningsformulär för flygprovet kan fastställas av myndigheten (se IEM FCL 1.210). 
Av säkerhetsskäl kan sektion 2, punkt d och sektion 6 i flygprovet genomföras i en FNPT II eller i en flyg-
simulator. 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.210 
Innehåll i flygprov för utfärdande av IR(A) 
(Se JAR-FCL 1.185 och 1.210) 
(Se IEM FCL 1.210) 

 

SEKTION 1 
ÅTGÄRDER FÖRE FLYGNING SAMT START 

Checklista ska användas och flygsinne (förfaranden för förebyggande och rengörande avvisning etc) visas i alla sektioner. 

a Användning av flyghandbok (eller motsvarande), särskilt för beräkning av prestanda, massa och balans hos 
luftfartyget. 

b Användning av flygtrafikledningsdokument, väderdokument. 

c Iordningställande av ATC-färdplan, IFR-färdplan/-logg. 

d Inspektion före flygning. 

e Väderminima. 

f Taxning. 

g Genomgång före start. Start. 

h Övergång till instrumentflygning. 

i Förfaranden vid instrumentavgång, höjdmätarinställning. 

j ATC-förbindelse — beaktande, R/T-förfaranden. 

SEKTION 2 
ALLMÄNNA MANÖVRER 

a Flygning med hjälp av enbart instrument, inbegripet: planflykt vid olika farter, trim. 

b Stigande och sjunkande svängar med ihållande standardsväng. 

c Återgång från icke vanligt förekommande flyglägen, inbegripet ihållande svängar med 45° bankning och branta 
sjunkande svängar. 

d* Hävande av begynnande stall i planflykt, under stigande/sjunkande svängar och i landningskonfiguration. 

e Begränsad panel (grundinstrument), stabiliserad stigning eller plané med standardsväng till givna kurser, återgång 
från icke vanligt förekommande flyglägen. 

* Kan genomföras i en flygsimulator eller FNPT II. 
+ Kan genomföras i antingen sektion 4 eller sektion 5. 
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SEKTION 3 

FÖRFARANDEN UNDER FLYGNING PÅ STRÄCKA ENLIGT IFR 

a Spårning, inbegripet uppfångande av signaler, t.ex. NDB, VOR, RNAV. 

b Användning av radiohjälpmedel. 

c Planflykt, kontroll av kurs, höjd och fart, effektinställning, trimteknik. 

d Höjdmätarinställningar. 

e Tidtagning och revidering av ETA (väntläge på sträcka — om nödvändigt). 

f Övervakning av flygförlopp, driftfärdplan, bränsleåtgång, handhavande av systemen. 

g Förfaranden mot nedisning, simulerade, om nödvändigt. 

h ATC-förbindelse och beaktande, R/T-förfaranden. 

SEKTION 4 
FÖRFARANDEN VID PRECISIONSINFLYGNING 

a Inställning och kontroll av navigeringshjälpmedel, identifiering av hjälpmedel. 

b Förfaranden vid ankomst, kontroll av höjdmätare. 

c Genomgång vid inflygning och landning, inbegripet kontroller under plané/inflygning/landning. 

d+ Förfarande i väntläge. 

e Beaktande av publicerad inflygningsprocedur. 

f Tidtagning för inflygning. 

g Kontroll av höjd, fart och kurs (stabiliserad inflygning). 

h+ Åtgärder vid pådrag. 

i+ Förfarande vid avbruten inflygning/landning. 

j ATC-förbindelse — beaktande, R/T-förfaranden. 

* Kan genomföras i en flygsimulator eller FNPT II. 
+ Kan genomföras i antingen sektion 4 eller sektion 5. 
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SEKTION 5 

FÖRFARANDEN VID ICKE-PRECISIONSINFLYGNING 

a Inställning och kontroll av navigeringshjälpmedel, identifiering av hjälpmedel. 

b Förfaranden vid ankomst, höjdmätarinställningar. 

c Genomgång vid inflygning och landning, inbegripet kontroller under plané/inflygning/landning. 

d+ Förfarande i väntläge. 

e Beaktande av publicerad inflygningsprocedur. 

f Tidtagning för inflygning. 

g Kontroll av höjd, fart och kurs (stabiliserad inflygning). 

h+ Åtgärder vid pådrag. 

i+ Förfarande vid avbruten inflygning/landning. 

j ATC-förbindelse — beaktande, R/T-förfaranden. 

SEKTION 6 (i tillämpliga fall) 
SIMULERAD ASYMMETRISK FLYGNING 

a Simulerat motorbortfall efter start eller vid pådrag. 

b Asymmetrisk inflygning och procedurmässigt nytt varv. 

c Asymmetrisk inflygning och landning, förfarande vid avbruten inflygning. 

d ATC-förbindelse: beaktande, R/T-förfaranden. 

*  Kan genomföras i en flygsimulator eller FNPT II. 
+  Kan genomföras i antingen sektion 4 eller sektion 5. 
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KAPITEL F — TYP- OCH KLASSBEHÖRIGHET (flygplan)

JAR-FCL 1.215 Klassbehörigheter (A) 
 

a) Indelning. Klassbehörigheter ska upp-
rättas för enpilotsflygplan som inte fordrar en typ-
behörighet, enligt följande: 

1) Alla enmotoriga 
kolvmotorflygplan (land). 

2) Alla enmotoriga 
kolvmotorflygplan (sjö). 

3) Alla turmotorsegelflygplan 
(TMG). 

4) Varje tillverkare av enmotoriga 
turbopropflygplan (land). 

5) Varje tillverkare av enmotoriga 
turbopropflygplan (sjö). 

6) Alla flermotoriga kolvmotorflyg-
plan (land). 

7) Alla flermotoriga kolvmotorflyg-
plan (sjö). 

b) Förteckning.  

1) Klassbehörigheter för flygplan ska 
utfärdas i enlighet med tillhörande admi-
nistrativa förfaranden som godtagits av JAA. 
Vid byte till en annan typ eller variant av flyg-
plan inom en klassbehörighet krävs skillnads- 
eller familjaritetsutbildning. 

2) Flygplan som inte är angivna i de 
tillhörande administrativa förfarandena kan 
införas i JAR-FCL-certifikatet, men behörig-
hetens befogenheter är begränsade till flygplan 
som är registrerade i den 
behörighetsutfärdande staten. 

c) Kraven för utfärdande och förläng-
ning/förnyelse av följande klassbehörigheter fast-
ställs av myndigheten. 

1) sjöflygplan, 

2) flermotoriga flygplan med tandem-
placerade motorer och 

3) flygplan med endast ett säte. 

JAR-FCL 1.220 Typbehörigheter (A) 
 

a) Kriterier. Vid upprättande av typbehö-
righeter för andra flygplan än dem som inbegrips i 
JAR-FCL 1.215, ska följande punkter beaktas: 

1) Luftvärdighetsbevis för typen. 

2) Flygegenskaper. 

3) Certifierade minimibesättningar. 

4) Teknisk nivå. 

b) Indelningar. Typbehörigheter för flyg-
plan ska upprättas för  

1) varje typ av flerpilotsflygplan, 
eller 

2) varje typ av flermotorigt enpilots-
flygplan som är utrustat med turboprop- eller 
turbojetmotorer, eller 

3) varje typ av enmotorigt enpilots-
flygplan som är utrustat med turbojetmotor, 
eller 

4) andra typer av flygplan, om det 
anses vara nödvändigt. 

c) Förteckning. 

 1) Typbehörigheter för flygplan ska 
utfärdas i enlighet med tillhörande administra-
tiva förfaranden som godtagits av JAA. Vid 
byte till en annan variant av flygplan inom en 
typbehörighet krävs skillnads- eller familja-
ritetsutbildning. 

 2) i) flygplan som inte är 
typcertifierade i enlighet med FAR/JAR 23, 
FAR/JAR 23 pendelkategori (commuter 
category) FAR/JAR 25, BCAR eller AIR 2051 
eller 

  ii) flygplan som är typcertifi-
erade i en JAA-medlemsstat enligt särskild 
registrering som t.ex. militärflygplan, före detta 
militärflygplan, experimentklassade flygplan 
eller veteranflygplan, 

är inte angivna i de tillhörande admi-
nistrativa förfarandena. 

3) Flygplan som inte är angivna i de till-
hörande administrativa förfarandena kan införas i 
JAR-FCL-certifikatet, men behörighetens befogen-
heter är begränsade till flygplan som är registrerade 
i den behörighetsutfärdande staten. 
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JAR-FCL 1.221 Enpilotsflygplan med 
höga prestanda 
 

a) Kriterier. Vid upprättande av klass- eller 
typbehörighet för enpilotsflygplan som benämns 
högprestandaflygplan (HPA), ska följande iakttas: 

1)  typ av motoranläggning, 

2)  det befintliga flygplansskrovets 
kapacitet, 

3) kabintryck, 

4) navigeringssystemets kapacitet, 

5) prestanda, både flygfält och på 
sträcka, 

6) flygegenskaper. 

b) Förteckning. Flygplan med höga pres-
tanda ska anges som sådana i tillhörande 
administrativa förfaranden inom relevant klass- eller 
typbehörighetslista med anmärkningen HPA. 

JAR-FCL 1.225 Omständigheter då 
typ- eller 
klassbehörigheter 
fordras 

En innehavare av ett flygcertifikat får inte vara 
pilot på ett flygplan, förutom som pilot under flyg-
prov eller flygutbildning, såvida han inte innehar 
en giltig och lämplig klass- eller typbehörighet. När 
en klass- eller typbehörighet utfärdas som 
begränsar befogenheterna till att gälla endast som 
biträdande pilot, eller som begränsar 
befogenheterna på annat sätt som överenskoms 
inom JAA, ska sådana begränsningar skrivas in i 
behörigheten. 

JAR-FCL 1.230 Särskild auktorisation 
av typ- eller 
klassbehörigheter 

När det gäller icke-kommersiella flygningar för 
särskilda syften, t.ex. flygutprovning, kan myndig-
heten skriftligen tillhandahålla en innehavare av ett 
certifikat en särskild auktorisation, i stället för att 
utfärda en klass- eller typbehörighet i överens-
stämmelse med JAR-FCL 1.225. Giltigheten för en 
sådan auktorisation ska vara begränsad till att 
utföra en speciell uppgift. 

JAR-FCL 1.235 Typ- och 
klassbehörigheter – 
Befogenheter, antal 
och varianter 
 

a) Befogenheter. Om inte annat följer av 
JAR-FCL 1.215 b) och c) samt JAR-FCL 1.220 a) 
och b) ovan, har en innehavare av en typ- eller 
klassbehörighet befogenhet att vara pilot på den typ 
eller klass av flygplan som anges i behörigheten.  

b) Antal typ-/klassbehörigheter som får 
innehas. I JAR-FCL sätts ingen gräns för det antal 
behörigheter som får innehas samtidigt. Dock kan 
JAR-OPS begränsa det antal behörigheter som kan 
utövas på en och samma gång. 

c) Varianter. Om varianten inte har flugits 
under en period på två år efter skillnadsutbild-
ningen, krävs ytterligare skillnadsutbildning eller 
en kompetenskontroll på varianten, med undantag 
för typer eller varianter som omfattas av klassbehö-
righeten för SEP. 

1) Skillnadsutbildning kräver ytter-
ligare kunskaper och träning i lämpligt utbild-
ningshjälpmedel eller i flygplan. 

Skillnadsutbildningen ska föras in i pilotens 
loggbok eller motsvarande dokument och 
undertecknas av den CRI/TRI/SFI(A) eller 
FI(A) som genomfört utbildningen. 

2) Familjaritetsutbildning kräver att 
ytterligare kunskaper förvärvas. 

JAR-FCL 1.240 Typ- och klass-
behörigheter – Krav 
(Se tillägg 1 till 3 till 
JAR-FCL 1.240) 

a) Allmänt 

1) En sökande till en typbehörighet 
för en typ av flerpilotsflygplan ska uppfylla de 
krav för typbehörigheter som föreskrivs i JAR-
FCL 1.250, 1.261 och 1.262. 

2) En sökande till en typbehörighet 
för en typ av enpilotsflygplan ska uppfylla de 
krav som föreskrivs i JAR-FCL 1.255, 1.261 a), 
b) och c) samt 1.262 a) och i tillämpliga fall 
JAR-FCL 1.251. 

3) En sökande till en 
klassbehörighet för en klass av flygplan ska 
uppfylla de krav som föreskrivs i JAR-FCL 
1.260, 1.261 a), b) och c) samt 1.262 a) och i 
tillämpliga fall JAR-FCL 1.251. 
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4) Typbehörighetskursen, teoridelen 
inbegripen, ska genomföras inom den 
sexmånadersperiod som föregår flygprovet. 

5) En klass- eller typbehörighet för 
flygplan kan, enligt myndighetens avgörande, 
utfärdas av en icke-JAA-stat till en sökande 
som uppfyller kraven för behörigheten, under 
förutsättning att tillämpliga krav i JAR-FCL 
1.250, 1.255 eller 1.260 är uppfyllda. En sådan 
behörighet begränsas till flygplan som är 
registrerade i den icke-JAA-staten eller som 
handhas av en operatör i den icke-JAA-staten. 
Begränsningen kan avlägsnas när innehavaren 
har genomfört minst 500 timmars flygning som 
pilot på typen/klassen och uppfyllt kraven för 
förlängning i JAR-FCL 1.245, och i tillämpliga 
fall JAR-FCL 1.251. 

6) En giltig typbehörighet som ingår 
i ett certifikat som utfärdats av en icke-JAA-stat 
kan föras över till ett JAR-FCL-certifikat, under 
förutsättning att relevant kompetenskontroll har 
skett, och att sökanden är flygaktiv som pilot 
och inte har mindre än 500 timmars erfarenhet 
på den aktuella typen. Tillämpliga krav i JAR-
FCL 1.250, 1.251, 1.255 eller 1.260 ska vara 
uppfyllda. 

7) En giltig klassbehörighet som 
ingår i ett certifikat som utfärdats av en icke-
JAA-stat kan föras över till ett JAR-FCL-
certifikat, under förutsättning att relevant 
kompetenskontroll har skett, och att sökanden 
är flygaktiv som pilot och inte har mindre än 
100 timmars erfarenhet på den aktuella klassen. 
Tillämpliga krav i JAR-FCL 1.251 eller 1.260 
ska vara uppfyllda. 

8) En giltig klass-/typbehörighet 
som ingår i ett certifikat som utfärdats av en 
JAA-medlemsstat kan konverteras till ett JAR-
FCL-certifikat, under förutsättning att det är 
gällande och att den senaste 
förlängningen/förnyelsen av behörigheten 
genomfördes i enlighet med de krav som anges 
i JAR FCL och JAR-FCL 1.250, 1255 eller 
1.260, enligt vad som är tillämpligt. 

b) Flygprov 

1) Innehåll och sektioner i flyg-
provet för en behörighet för flermotoriga 
flerpilotsflygplan redovisas i tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.240. 

2)  Innehåll och sektioner i flyg-
provet för en behörighet för flermotoriga 
enpilotsflygplan och för enmotoriga flygplan 
redovisas i tillägg 1 och 3 till JAR-FCL 1.240.  

Varje tillämplig punkt i lämpligt flygprov ska 
genomföras på ett tillfredsställande sätt inom den 
sexmånadersperiod som omedelbart föregår det 
datum då ansökan om behörigheten inkommer. 

JAR-FCL 1.245 Typ- och 
klassbehörigheter – 
Giltighet, förlängning 
och förnyelse 
(Se tillägg 1 till 3 till 
JAR-FCL 1.240) 

a) Typbehörigheter för flygplan samt klass-
behörigheter för flermotoriga flygplan — Giltighet. 
Typbehörigheter för flygplan och klassbehörigheter 
för flermotoriga flygplan gäller i ett år räknat från 
dagen för utfärdande eller, om en förlängning äger 
rum inom behörighetens giltighetsperiod, i ett år 
räknat från den sista giltighetsdagen. 

b) Typbehörigheter för flygplan samt klas-
sbehörigheter för flermotoriga flygplan — För-
längning. För att förlänga typbehörigheter för 
flygplan och klassbehörigheter för flermotoriga 
flygplan, ska sökanden genomföra  

1) en kompetenskontroll i överens-
stämmelse med tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 i 
ett flygplan av relevant klass eller typ, inom den 
tremånadersperiod som omedelbart föregår 
behörighetens sista giltighetsdag, och 

2) minst tio routesektorer som pilot 
på flygplan av relevant typ eller klass eller en 
routesektor som pilot på flygplan av relevant 
typ eller klass eller i en flygsimulator 
tillsammans med en kontrollant inom 
behörighetens giltighetsperiod. 

3) En förlängning av en IR(A), om 
sådan innehas, bör kombineras med kompetens-
kontrollen för typ/klassbehörighet i överens-
stämmelse med tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 
och 1.295. 

c) Klassbehörigheter för enmotoriga en-
pilotsflygplan — Giltighet och förlängning. Klass-
behörigheter för enmotoriga enpilotsflygplan gäller 
i två år räknat från dagen för utfärdande eller från 
sista giltighetsdagen, om behörigheten förlängs 
inom giltighetsperioden. 

1) Alla klassbehörigheter (land) för 
enmotoriga kolvmotorflygplan och alla behö-
righeter för turmotorsegelflygplan – Förläng-
ning. För att förlänga klassbehörigheter för 
enmotoriga kolvmotorflygplan (land) certifi-
erade för en pilot och/eller klassbehörigheter 
för turmotorsegelflygplan (TMG), ska 
sökanden: 
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i) inom den tremånaders-
period som föregår behörighetens sista 
giltighetsdag, godkännas på en kompe-
tenskontroll enligt tillägg 1 och 3 till 
JAR-FCL 1.240 eller tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.210 av en auktoriserad 
kontrollant i den relevanta klassen, eller 

ii) inom den tolvmånaders-
period som föregår behörighetens sista 
giltighetsdag genomföra tolv timmars 
flygning i ett enmotorigt kolvmotor-
flygplan eller ett turmotorsegelflygplan, 
inklusive 

A) sex timmars flyg-
tid som befälhavare, 

B) 12 starter och 12 
landningar, och 

C) genomföra en skol-
flygning som varar i minst en 
timme tillsammans med en FI(A) 
eller CRI(A). Denna flygning kan 
ersättas av en annan kompe-
tenskontroll eller ett annat flyg-
prov. 

iii) När en sökande innehar 
klassbehörighet för både enmotoriga 
kolvmotorflygplan (land) och behörig-
het för turmotorsegelflygplan, kan 
denne uppfylla kraven i stycke i) ovan i 
endera klassen eller i ii) ovan i endera 
klassen eller en blandning av klasserna, 
och på så sätt erhålla förnyelse av både 
behörigheterna. 

2) Enmotoriga turbopropflygplan 
(land) certifierade för en pilot — Förlängning. 
För att förlänga klassbehörigheter för 
enmotoriga turbopropflygplan (land), ska 
sökanden inom den tremånadersperiod som 
föregår behörighetens sista giltighetsdag 
godkännas av en auktoriserad kontrollant på en 
kompetenskontroll som genomförs med ett 
flygplan av relevant klass. 

d) En sökande som misslyckas med att 
erhålla godkänt på alla sektioner i en kompetens-
kontroll före en typ- eller klassbehörighets sista 
giltighetsdag får inte utöva befogenheterna i behö-
righeten förrän kompetenskontrollen har genom-
förts på ett framgångsrikt sätt. 

e) Förlängning av giltighetsperiod eller 
förlängning av behörigheter under särskilda om-
ständigheter: 

1) När befogenheterna i en typ-, 
klass- eller instrumentbehörighet för luftfartyg 
utövas endast på flygplan som är registrerade i 

en icke-JAA-stat, kan myndigheten, enligt eget 
avgörande, förlänga behörighetens giltighets-
period eller förlänga behörigheten, under förut-
sättning att den icke-JAA-statens krav är 
uppfyllda. 

2) När befogenheterna i en typ-, 
klass- eller instrumentbehörighet för luftfartyg 
utövas på JAA-registrerade flygplan som 
framförs av en operatör i en icke-JAA-stat i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 83bis i 
International Convention on Civil Aviation, 
Chicago, kan myndigheten, enligt eget 
avgörande, förlänga behörighetens giltighets-
period eller förlänga behörigheten, under förut-
sättning av den JAA-statens krav är uppfyllda. 

3) En behörighet som förlängs i 
enlighet med bestämmelserna i 1) eller 2) ovan 
ska förlängas i överensstämmelse med JAR-
FCL 1.245 b) eller c) och, i tillämpliga fall, 
JAR-FCL 1.185 innan befogenheterna utövas 
på luftfartyg som är registrerade i och framförs 
av en operatör i en JAA-medlemsstat. 

4) En behörighet som utfärdas eller 
används i en icke-JAA-stat kan, enligt myndig-
hetens avgörande, stå kvar i ett JAR-FCL-
certifikat, under förutsättning att den statens 
krav uppfylls och behörigheten är begränsad till 
luftfartyg som är registrerade i den staten.  

f) Utgångna behörigheter 

1) Om en typbehörighet eller en 
klassbehörighet för flermotoriga flygplan har 
upphört att gälla, ska sökanden uppfylla de krav 
på repetitionsutbildning som fastställs av 
myndigheten och genomföra en kompetens-
kontroll i överensstämmelse med tillägg 1 och 2 
eller 3 till JAR-FCL 1.240. Behörigheten är 
giltig från den dag då kraven för förnyelse är 
uppfyllda. 

2) Om en klassbehörighet för enmo-
toriga enpilotsflygplan har upphört att gälla, ska 
sökanden genomföra flygprovet i tillägg 1 och 
3 till JAR-FCL 1.240. 

 
g)  Överensstämmelse med JAR-OPS. 

Kraven för förlängning som anges i JAR-FCL 
1.245 b) anses vara uppfyllda när en sökande som 
tjänstgör enligt JAR-OPS 1 uppfyller kraven för 
operatörens kompetenskontroll (OPC) som anges i 
JAR-OPS 1.965 samt om operatören kan uppvisa, i 
en omfattning som myndigheten anser vara 
tillräcklig, att de obligatoriska punkterna i tillägg 2 
eller 3 till JAR-FCL 1.240 har uppfyllts under de 
12 månader som föregått förlängningen i enlighet 
med JAR-OPS 1.965 a) 2). För detta ändamål ska 
operatörens kompetenskontroll (OPC) genomföras 
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under de tre månader som föregår behörighetens 
sista giltighetsdag. 
 

JAR-FCL 1.246 Instrumentbehörighet, 
förlängning och 
förnyelse 
(Se JAR-FCL 1.185) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.246) 

a)  Förlängning 

En IR(A) ska förlängas inom de tre månader 
som föregår behörighetens sista giltighetsdatum. 
När så är möjligt ska en förlängning av en IR(A) 
kombineras med kompetenskontrollen för förläng-
ning av en typ- eller klassbehörighet. 

1) En person som ansöker om 
förlängning av en IR(A) som är kombinerad 
med en klass- eller typbehörighet ska slutföra 
en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 1 
och 2 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 eller tillägg 
3 till JAR-FCL 1.240. I detta fall är 
instrumentbehörigheten giltig under samma 
period som klass- eller typbehörigheten, för-
utom vid en förlängning av en klassbehörighet 
för ett enmotorigt flygplan, där instrument-
behörighetens giltighetstid är tolv månader. 

2) En person som ansöker om för-
längning av en IR(A) som inte är kombinerad 
med förlängning av en klass- eller 
typbehörighet ska: 

i) uppfylla sektion 3 b) i 
tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 

ii) uppfylla de delar i sektion 
1 som är relevanta för den avsedda 
flygningen, och 

iii) för flermotoriga flygplan, 
uppfylla sektion 6 i tillägg 3 till JAR-
FCL 1.240 som en kompetenskontroll 
enbart med hjälp av instrument. 

En FNPT II eller en flygsimulator kan 
användas, men minst varannan kompetens-
kontroll för förlängning av en IR(A) ska under 
dessa omständigheter genomföras i ett flygplan. 

3) Ömsesidigt tillgodoräknande ska 
ske i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.246. 

4) En sökande som inte godkänns på 
relevant del i en kompetenskontroll för IR(A) i 
enlighet med JAR-FCL 1.246 a) 1) eller a) 2) 
före instrumentbehörighetens sista giltighetsdag 

får inte utöva sina IR(A)-befogenheter förrän 
kompetenskontrollen har genomförts med god-
känt resultat. 

b)  Förnyelse 

1) Om en instrumentbehörighet har 
upphört att gälla ska sökanden: 

i) Uppfylla krav på repe-
titionsutbildning samt övriga krav som 
fastställs av myndigheten, och 

ii) genomföra det som anges i 
sektion 3b i tillägg 3 till JAR-FCL 
1.240, inklusive flygförberedelsen som 
vid ett flygprov. 

Behörigheten är giltig från den dag då kraven 
för förnyelse är uppfyllda. 

JAR-FCL 1.250 Typbehörighet för 
flerpilotsflygplan – 
Villkor 
(Se AMC FCL 1.261 d)) 
(Se tillägg 1 till JAR- 
FCL 1.261 d)) 

a) Villkor för att påbörja utbildning: En 
sökande till en första typbehörighetskurs för en typ 
av flerpilotsflygplan ska: 

1) ha minst 100 timmars flygtid som 
befälhavare på flygplan, 

2) inneha en giltig instrumentbehö-
righet (A) för flermotoriga flygplan, 

3) inneha ett intyg som bestyrker att 
träningen av samarbete i flerpilotsbesättningar 
(MCC) har genomförts på ett tillfredsställande 
sätt; om MCC-kursen ska fogas till kursen för 
typbehörighet (se JAR-FCL 1.261 och 1.262, 
AMC FCL 1.261 d) och tillägg 1 till JAR-FCL 
1.261 d) är detta krav inte tillämpligt, och 

4) ha uppfyllt kraven i JAR-FCL 
1.285. 

b) Sökande som innehar: 

1) antingen ett intyg som bestyrker 
träningen av samarbete i flerpilotsbesättningar 
(MCC) i enlighet med JAR-FCL 2 samt 
erfarenhet av mer än 100 timmar som pilot i en 
flerpilotshelikopter, eller 

2) erfarenhet av mer än 500 timmar 
som pilot i en flerpilotshelikopter eller 

3) erfarenhet av minst 500 timmar 
som pilot i flerpilotsverksamhet i enlighet med 
JAR-OPS på enpilotsflygplan, JAR/FAR 23 på 
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flermotoriga flygplan ska anses uppfylla kraven 
på samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC). 

c) Även innehavare av ett PPL(A) eller ett 
CPL(A) och typbehörigheter för flerpilotsflygplan 
som har utfärdats i enlighet med andra krav än dem 
i JAR-FCL ska visa att de uppfyller kraven i 4) 
ovan, oavsett deras förmodade höga kunskapsnivå. 

d)  För utfärdande av ytterligare behörig-
heter för flerpilotsflygplan krävs en giltig 
instrumentbehörighet för flermotoriga flygplan. 

JAR-FCL 1.251 Typ- och klass-
behörighet för 
enpilotsflygplan  
med höga prestanda – 
Villkor 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.251) 
(Se AMC FCL 1.251) 

a) Villkor för att påbörja utbildning:  En 
sökande till en första typ- eller klassbehörighet 
knuten till enpilotsflygplan med höga prestanda 
(HPA) ska: 

 1) ha minst 200 timmars flygtimmar, 

2) ha uppfyllt kraven i JAR-FCL 
1.255 eller 1.260, enligt vad som är tillämpligt, 

3) i) inneha ett intyg från en 
förberedande kurs enligt tillägg 1 till JAR-FCL 
1.251 som ska ha hållits av en FTO eller en 
TRTO, eller 

ii) ha godkänts på minst teori-
provet för ATPL(A) i enlighet med 
JAR-FCL 1.285, eller 

iii) inneha ett giltigt ICAO 
ATPL(A) eller CPL/IR med teoriunder-
visning för ATPL(A). 

b) Innehavaren av ett certifikat som utfär-
dats av en JAA-medlemsstat och som innefattar 
klass- eller typbehörighet knuten till enpilots-
flygplan med höga prestanda får undantas  kravet 
på teoriundervisning i a) 3) ovan när behörigheten 
överförs till ett JAR-FCL-certifikat som utfärdats 
av staten. 

JAR-FCL 1.255 Typbehörighet för 
enpilotsflygplan – 
Villkor 

Erfarenhet — enbart flermotoriga flygplan 

En sökande till en första typbehörighet för ett 
flermotorigt enpilotsflygplan ska ha genomfört 
minst 70 timmars flygning som befälhavare på 
flygplan. 

JAR-FCL 1.260 Klassbehörighet – 
Villkor 

Erfarenhet — enbart flermotoriga flygplan 

En sökande till en klassbehörighet för ett fler-
motorigt enpilotsflygplan ska ha genomfört minst 
70 timmars flygning som befälhavare på flygplan. 

JAR-FCL 1.261 Typ- och 
klassbehörigheter – 
Kunskaper och 
flygutbildning 
(Se tillägg 1 till JAR–
FCL 1.261 a) och AMC 
FCL 1.261 a)) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.261 c) 2) 
(Se tillägg 1, 2 och 3 till 
JAR–FCL 1.240) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.261 d)) 
(Se tillägg 2 till JAR–
FCL 1.055) 
(Se AMC FCL 1.261 c) 
2)) 
(Se AMC FCL 1.261 d)) 
(Se JAR–FCL.251) 
(Se AMC 1.251) 

a) Teoriundervisning och krav på prov 

1) En sökande till en klass- eller 
typbehörighet för enmotoriga eller flermotoriga 
flygplan ska ha genomgått erforderlig teori-
undervisning (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.261a) 
och AMC FCL 1.261a)) samt ha uppvisat den 
kunskapsnivå som krävs för att på ett säkert sätt 
kunna framföra den aktuella flygplanstypen. 

2) Enbart flermotoriga flygplan. En 
sökande till en klassbehörighet för flermotoriga 
enpilotsflygplan ska ha genomgått minst sju 
timmars teoriundervisning om manövrering och 
handhavande av flermotoriga flygplan. 

b) Flygutbildning 

1) En sökande till en klass-/typ 
behörighet för enmotoriga och flermotoriga 
enpilotsflygplan ska ha genomgått en flyg-
utbildning som anknyter till flygprovet för 
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klass-/typbehörighet (se tillägg 3 till JAR-FCL 
1.240). 

2) Enbart flermotoriga flygplan. En 
sökande till en klass-/typbehörighet för fler-
motoriga enpilotsflygplan ska ha genomfört 
minst 2 timmar och 30 minuters flygutbildning i 
dubbelkommando på flermotoriga flygplan 
under normala förhållanden samt minst 3 
timmar och 30 minuters flygutbildning i 
dubbelkommando med träning av förfaranden 
vid motorbortfall och tekniker vid asymmetrisk 
flygning. 

3) En sökande till en typbehörighet 
för flerpilotsflygplan ska ha genomgått en 
flygutbildning som anknyter till flygprovet för 
typbehörighet (se tillägg 2 till JAR-FCL 1.240). 

c) Tillhandahållande av utbildningskurser 

1) Utbildningskurser för ovanstå-
ende syften ska tillhandahållas av en FTO eller 
en TRTO. Utbildningskurser kan även 
tillhandahållas av en flygskola eller 
kontrakterad flygskola som leds av en operatör 
eller tillverkare, eller, under speciella 
omständligheter, av en särskilt auktoriserad 
instruktör.  

2) Den typen av kurser ska vara 
godkända av myndigheten (se AMC FCL 1.261 
c)2)), och den typen av flygskolor ska uppfylla 
gällande krav i tillägg 2 till JAR-FCL 1.055, i 
enlighet med vad som fastställs av 
myndigheten. För utbildning utan flygtid (Zero 
Flight time Training, ZFTT), se tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.261 c)2). 

3) Utan hinder av styckena c)1) och 
2) ovan kan utbildningskurser för klass-
behörighet för enmotoriga flygplan eller klass-
behörighet för turmotorsegelflygplan (TMG) 
tillhandahållas av en FI eller en CRI. 

d) Träning av samarbete i flerpilots-
besättning (MCC) (se även JAR-FCL 1.250 a)3)) 

1) Kursen är avsedd att tillhanda-
hålla MCC-utbildning under två omständig-
heter: 

i) Till elever som deltar i en 
integrerad ATP-kurs, i överensstäm-
melse med kursens syfte (se tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.160 och 1.165 a)1)). 

ii) Till innehavare av PPL/IR 
eller CPL/IR som inte har genomgått en 
integrerad ATP-kurs men som önskar 
erhålla en första typbehörighet för fler-
pilotsflygplan (se JAR-FCL 1.250 a)3)). 

MCC-kursen ska omfatta minst 25 timmars 
teoriundervisning och övningar samt 20 timmars 
MCC-utbildning. Elever som deltar i en integrerad 
ATP-kurs kan få den praktiska träningen minskad 
med fem timmar. Då det är möjligt, bör MCC-
utbildningen kombineras med den första typ-
behörighetskursen på flerpilotsflygplan. 

2) MCC-utbildningen ska avslutas 
inom sex månader, under övervakning av 
skolchefen på antingen en godkänd FTO eller 
en godkänd TRTO, eller under övervakning på 
en godkänd utbildningskurs som leds av en 
operatör. En kurs som leds av en operatör ska 
uppfylla gällande krav i tillägg 2 till JAR-FCL 
1.055, i enlighet med vad som fastställs av 
myndigheten. För ytterligare detaljer om MCC-
utbildning, se AMC-FCL 1.261 d) och IEM 
FCL 1.261 d). En FNPT II eller flygsimulator 
ska användas. När så är möjligt ska MCC-
utbildningen kombineras med en första 
typbehörighetsutbildning för flerpilotsflygplan, 
så att den praktiska MCC-utbildningen kan 
reduceras till inte mindre än 10 timmar om 
samma flygsimulator används för både MCC-
utbildning och utbildning för typbehörighet. 

JAR-FCL 1.262 Typ- och 
klassbehörigheter –
Flygskicklighet 
(Se tillägg 1, 2 och 3 till 
JAR-FCL 1.240) 
(Se tillägg 1 till AMC 
FCL 1.261 d)) 

a) Flygprov för enpilotsflygplan. En 
sökande till en typ- eller klassbehörighet för ett 
enpilotsflygplan ska ha uppvisat den flyg-
skicklighet som krävs för att på ett säkert sätt 
kunna framföra ett flygplan av aktuell typ eller 
klass, i enlighet med tillägg 1 och 3 till JAR-FCL 
1.240. 

b) Flygprov för flerpilotsflygplan. En 
sökande till en typbehörighet för ett flerpilots-
flygplan ska ha uppvisat den flygskicklighet som 
krävs för att på ett säkert sätt kunna framföra den 
aktuella flygplanstypen, som befälhavare eller 
biträdande pilot, enligt vad som är tillämpligt, i en 
besättningsmiljö med flera piloter, i enlighet med 
tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.240. 

c) Samarbete i flerpilotsbesättning Efter att 
ha avslutat MCC-utbildningen, ska sökanden 
antingen uppvisa förmåga att utföra de uppgifter 
som åligger en pilot på flerpilotsflygplan genom att 
godkännas på flygprovet för typbehörighet på 
flerpilotsflygplan, i enlighet med tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.240, eller erhålla ett intyg på att han 
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har genomgått MCC-utbildning, enligt tillägg 1 till 
AMC FCL 1.261 d). 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 
Flygprov och kompetenskontroll för typ-/klassbehörigheter för flygplan samt för ATPL 
(Se JAR-FCL 1.240 till och med 1.262 samt 1.295) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 a)) 
(Se AMC FCL 1.261 a)) 
 

1 Sökanden ska ha genomgått erforderlig undervisning i överensstämmelse med kursplanen (se även tillägg 
1 till JAR-FCL 1.261 a) och tillägg 2 och 3 till JAR-FCL 1.240). Kursplanen kan reduceras för att en sökande 
ska kunna tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet på liknande typer av luftfartyg när en JOEB rekommenderar det 
och JAA har lämnat sitt samtycke. De administrativa procedurerna för att bekräfta att sökanden är lämpad att 
genomföra provet, inbegripet uppvisande av sökandens utbildningsdokumentation för kontrollanten, ska 
fastställas av myndigheten. 

2 De punkter som ska ingå i flygprov och kompetenskontroller redovisas i tillägg 2 och 3 till JAR-FCL 
1.240. En sökande kan tillgodoräkna sig flygprovsmoment som är gemensamma för andra typer eller varianter 
där piloten har erfarenhet när en JOEB rekommenderar det och JAA har lämnat sitt samtycke. Dessa 
tillgodoräknanden ska inte tillämpas under flygprov för ATPL. Med myndighetens godkännande kan flera olika 
scenarier som inbegriper simulerad produktionsflygning utarbetas för flygprov och kompetenskontroller. 
Kontrollanten väljer ett av dessa scenarier. Flygsimulatorer, om sådana finns tillgängliga, och andra godkända 
utbildningshjälpmedel ska användas. 

3 a) För enpilotsflygplan (SPA): Sökanden ska godkännas på alla sektioner i flygprovet/kompetenskont-
rollen. Om sökanden underkänns på någon punkt i en sektion, underkänns den sektionen. Om sökanden 
underkänns på mer än en sektion, måste han genomföra hela provet/kontrollen igen. En sökande som 
underkänns på endast en sektion ska genomföra den underkända sektionen igen. Om sökanden underkänns på 
någon sektion vid omprovet/omkontrollen, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts vid ett tidigare 
försök, måste han genomföra hela provet/kontrollen igen. 

b) För flerpilotsflygplan (MPA): Sökanden ska godkännas på alla sektioner i flygprovet/kompetenskont-
rollen. Om sökanden underkänns på mer än fem punkter, ska hela provet/kontrollen genomföras igen. En 
sökande som underkänns på fem eller färre punkter ska genomföra de punkterna igen. Om sökanden 
underkänns på någon punkt vid omprovet/omkontrollen, inbegripet någon av de punkter som har godkänts vid 
ett tidigare försök, ska hela provet/kontrollen genomföras igen. 

c) Om sökanden underkänns eller inte genomför sektion 6, utfärdas typbehörigheten utan befogenheter för 
Kat II eller III. 

d) Sektion 6 ingår inte i flygprovet för ATPL. 

4 Ytterligare utbildning kan fordras efter ett underkänt prov eller en underkänd kontroll. Om en sökande på 
två försök misslyckas med att erhålla godkänt på alla sektioner, fordras ytterligare utbildning, enligt vad som 
fastställs av kontrollanten. Det finns ingen gräns för det antal försök som får göras att bli godkänd på 
flygprovet/kompetenskontrollen. 

PROVETS/KONTROLLENS GENOMFÖRANDE — ALLMÄNT  

5 Myndigheten tillhandahåller kontrollanten säkerhetsråd som ska följas då provet/kontrollen genomförs. 

6 Skulle en sökande välja att avbryta ett prov eller en kontroll av skäl som kontrollanten anser vara 
otillräckliga, ska sökanden anses ha underkänts på de punkter som inte genomförts. Om provet/kontrollen 
avbryts av skäl som kontrollanten anser vara tillräckliga, ska endast de inte genomförda punkterna testas vid ett 
senare tillfälle. 

7 Varje manöver eller förfarande i provet/kontrollen får, enligt kontrollantens avgörande, upprepas en gång 
av sökanden. Kontrollanten kan när som helst avbryta provet/kontrollen, om han anser att sökanden måste 
genomföra ett fullständigt omprov/omkontroll. 

8 Kontroller och förfaranden ska utföras i överensstämmelse med den godkända checklistan för det flygplan 
som används under provet/kontrollen och, i tillämpliga fall, i enlighet med MCC-konceptet. Prestandauppgifter 
för start, inflygning och landning ska beräknas av sökanden i enlighet med den operativa handboken eller 
flyghandboken för det flygplan som används. Beslutshöjder, lägsta planéhöjder och punkt för avbruten 
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inflygning ska fastställas av sökanden till ett ATPL(A) och/eller av typ-/klassbehörighetsinnehavaren under 
kompetenskontrollen, enligt vad som är tillämpligt.  

SÄRSKILDA KRAV FÖR FLYGPROV/KOMPETENSKONTROLL FÖR ETT FLERPILOTSFLYGPLAN 
SAMT FÖR FLYGPROV SOM KRÄVS FÖR ETT ATPL(A) 

9 Provet/kontrollen för ett flerpilotsflygplan ska genomföras i en besättningsmiljö med flera piloter. En 
annan sökande eller en annan pilot kan fungera som andrepilot. Om ett flygplan, och inte en simulator, används 
för provet/kontrollen, ska instruktören vara andrepilot. 

10 En sökande ska agera som manövrerande pilot (PF) under alla sektioner i provet/kontrollen, förutom vid 
punkterna 2.6 och vid de onormala procedurer och nödförfaranden som anges i punkterna 3.4.0 till 3.4.14 samt 
3.6.0 till 3.6.9, vilka kan utföras som manövrerande pilot eller icke-manövrerande pilot i enlighet med 
procedurerna för samarbete i flerpilotsbesättning (i enlighet med tillägg 2 till 1.240 och 1.295). Den person som 
ansöker om ett första utfärdande av en typbehörighet för flerpilotsflygplan eller ATPL(A) ska också uppvisa en 
förmåga att agera som icke-manövrerande pilot. Sökanden kan välja antingen vänster- eller högersätet vid 
provet/kontrollen om alla punkterna i provet/kontrollen kan utföras från det säte som valts. 

11 Följande punkter, som omfattar en befälhavares uppgifter, ska särskilt kontrolleras vid prövning/kontroll 
av sökande till ett ATPL(A) eller till en typbehörighet för flerpilotsflygplan, oavsett om sökanden agerar som 
PF eller PNF: 

a) Förmåga att leda samarbetet i besättningen. 

b) Förmåga att upprätthålla en allmän överblick över flygplanets funktion genom lämplig övervakning. 

c) Förmåga att göra prioriteringar och fatta beslut i överensstämmelse med säkerhetsaspekter och 
gällande regler och bestämmelser som är lämpliga för den aktuella situationen, inbegripet nödlägen. 

12 Provet/kontrollen bör genomföras enligt IFR och, så långt det är möjligt, i simulerad kommersiell flyg-
transportsmiljö. Ett väsentligt inslag är förmågan att planera och genomföra flygningen med utgångspunkt i 
normalt genomgångsmaterial. 

TOLERANSER VID FLYGPROV 

13 Sökanden ska uppvisa förmåga att  

a) framföra flygplanet inom ramen för dess begränsningar, 

b) utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet, 

c) uppvisa gott omdöme och flygsinne, 

d) tillämpa kunskaper om flygning, 

e) alltid kontrollera flygplanet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett förfarande eller en 
manöver aldrig allvarligt betvivlas, 

f) vara insatt i och kunna tillämpa förfaranden för besättningssamarbete och, i tillämpliga fall, 
förfaranden vid inkapacitet hos någon besättningsmedlem, och 

g) i tillämpliga fall, kunna kommunicera med övriga besättningsmedlemmar på ett effektivt sätt. 

14 Följande gränsvärden är avsedda som allmän vägledning. Kontrollanten ska ta hänsyn till turbulenta 
väderförhållanden och till den använda flygplanstypens manöveregenskaper och prestanda. 

Höjd 
Allmänt ±100 fot 
Inledning av nytt varv på beslutshöjden +50 fot/–0 fot 
Lägsta planéhöjd +50 fot/–0 fot 

Spårning 
av signal från radionavigeringshjälpmedel ±5° 
vid precisionsinflygning halvskalig avvikelse från sidvinkel och 

  glidbana 
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Kurshållning 
med full funktion hos alla motorer ±5° 
med simulerat motorbortfall ±10° 

Fart 
med full funktion hos alla motorer ±5 knop 
med simulerat motorbortfall +10 knop/–5 knop 

FLYGPROVETS/KOMPETENSKONTROLLENS INNEHÅLL 

15 a) Innehåll och sektioner i flygprovet och kompetenskontrollen redovisas i tillägg 2 till JAR-FCL 1.240 
(flerpilotsflygplan) och i tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 (enpilotsflygplan). Format och ansökningsformulär till 
flygprovet kan fastställas av myndigheten (se IEM FCL 1.240 1) och 2)). 

 b) När typbehörighetskursen omfattar mindre än två timmars flygutbildning på flygplanet, kan flygprovet 
genomföras i enbart flygsimulator och äga rum före flygutbildningen på flygplanet. I detta fall ska ett intyg 
om genomförd typbehörighetskurs, inklusive flygutbildningen på flygplanet, översändas till myndigheten 
innan den nya typbehörigheten införs i sökandens certifikat. 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.240 och 1.295 
Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på flerpilotsflygplan för 
ATPL/typbehörighet 
(Se JAR-FCL 1.240 till och med 1.262 samt 1.295) 

1 Följande symboler används med följande betydelser:  

P = Utbildad till befälhavare eller biträdande pilot samt till manövrerande pilot (PF) och inte 
  manövrerande pilot (PNF) inför utfärdande av tillämplig typbehörighet. 

X = En simulator ska användas för denna övning, om en sådan finns att tillgå, annars ska ett 
luftfartyg användas, om det är tillämpligt för manövern eller proceduren. 

P#   = Utbildningen ska kompletteras med en övervakad inspektion av flygplanet. 

 

2 Den praktiska träningen ska genomföras med minst den typ av utrustning som anges med (P), men den 
kan även genomföras med en mer avancerad typ av utrustning, vilket anges med en pil (----->). 

Följande förkortningar används för att ange träningsutrustning: 

A = Flygplan 

FS =  Flygsimulator 

FTD =  Flygutbildningshjälpmedel 

OTD =  Andra utbildningshjälpmedel 

3 Punkter som är markerade med asterisk (*) ska flygas endast med hjälp av instrument. Om detta krav inte 
uppfylls under flygprovet eller kompetenskontrollen ska behörigheten begränsas till endast VFR. 

4 Om det står ett ”M” i kontrollkolumnen för flygprovet/kompetenskontrollen, innebär det att det rör sig om 
en obligatorisk övning. 

5 En flygsimulator ska användas för den praktiska träningen och provet om simulatorn ingår som en del av 
en godkänd kurs för typbehörighet. Följande faktorer avgör om en kurs godkänns eller inte: 

a) Simulatorns eller FNPT II:ns kvalifikation enligt JAR-STD. 

b) Instruktörens och kontrollantens meriter. 

c) Mängden produktionsflygningsinriktad simulatorträning som tillhandahålls på kursen. 

d) De meriter och tidigare erfarenheter av produktionsflygning som piloten under utbildning har. 

e) Mängden övervakad produktionsflygning som erbjuds efter det att den nya typbehörigheten utfärdas. 
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PRAKTISK TRÄNING 
 

FLYGPROV/ 
KOMPETENSKONTROLL 

FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom- 
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

SEKTION 1        

1 Förberedelser inför flygning 

1.1 Prestandaberäkningar 

P       

1.2 Extern visuell inspektion av 
flygplanet, lokalisering av varje detalj 
samt syfte med inspektionen 

P#   P    

1.3 Inspektion av cockpit  P      

1.4 Genomgång av checklista före 
start av motorer, startförfaranden, 
kontroll av radio- och navigerings-
utrustning, val och inställning av 
frekvenser för navigering och 
kommunikation 

P-----> -----> -----> ----->  M  

1.5 Taxning i enlighet med 
instruktioner från flygkontrollorgan (ATC) 
eller instruktören 

  P-----> ----->    

1.6 Kontroller före start  P-----> -----> ----->  M  

SEKTION 2        

2 Starter 

2.1 Normala starter med olika 
klaffinställningar, inbegripet omedelbar 
start. 

  P-----> ----->    

2.2* Instrumentstart. Övergång till 
instrumentflygning ska ske vid rotering 
eller omedelbart efter lättning. 

  P-----> ----->    

2.3 Start i sidvind (flygplan, om 
möjligt).   P-----> ----->    

2.4 Start med maximal startmassa 
(faktisk eller simulerad maximal 
startmassa). 

  P-----> ----->    

2.5 Starter med simulerat 
motorbortfall 

2.5.1* kort efter att V2 har uppnåtts  

  P*-----> ----->    
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PRAKTISK TRÄNING 

 

FLYGPROV/KOMPETENS-
KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom- 
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad träning 

FS 
A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov  

 

* På flygplan som inte är certifierade som 
flygplan av transportkategori (JAR/FAR 
25) eller av pendelkategori (commuter 
category) (SFAR 23) får motorbortfall 
inte simuleras förrän en lägsta höjd på 
500 fot över banänden har nåtts. På 
flygplan som har samma prestanda som 
ett flygplan av transportkategori med 
avseende på startmassa och täthetshöjd 
kan instruktören simulera motorbortfall 
kort efter att V2 har uppnåtts. 

       

2.5.2* mellan V1 och V2   P X  
 M 
 enbart  
 FS 

 

2.6          Avbruten start vid tillräcklig fart 
innan V1 har uppnåtts.    

  P-----> ------>X  M  

 

SEKTION 3        

3 Manövrer och förfaranden  
                under flygning 
3.1 Svängar med och utan  
                spoilrar. 

  P-----> ------>    

3.2 Kompensering för 
nossänkning och Machstöt då det 
kritiska Machtalet nås samt andra 
utmärkande flygegenskaper hos 
flygplanet (t.ex. “Dutch Roll”). 

  P-----> ----->X 
För 
denna 
övning 
får inte 
ett flyg-
plan 
använ-
das 

   

3.3 Normalt handhavande av 
system och flygmaskinistens 
kontrollpanel. 

P-----> -----> -----> ----->    
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PRAKTISK TRÄNING 
 

FLYGPROV/KOMPETENS-
KONTROLL FÖR 

ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom- 
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov  

3.4 Normalt och onormalt hand-
havande av följande system: 

     M Ett obligatoriskt 
minimum på 3 
onormala 
punkter ska 
väljas från 3.4.0 
till och med 
3.4.14 

3.4.0 Motor (propellermotor, om 
nödvändigt). P-----> -----> -----> ----->    

3.4.1 Trycksättning och luft-
konditionering. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.2  Pitot-/statiskt system. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.3  Bränslesystem. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.4  Elektriska system. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.5 Hydrauliska system. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.6 Styr- och trimsystem. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.7  System för förebyggande och 
rengörande avisning, bländskyddets 
värmesystem. 

P-----> -----> -----> ----->    

3.4.8 Autopilot/Flygdirektor. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.9 Stallvarningssystem eller 
system för hävning av stall samt 
stabiliseringssystem. 

P-----> -----> -----> ----->    

3.4.10  Terrängvarningssystem, 
väderradar, radiohöjdmätare, trans-
ponder. 

 P-----> -----> ----->    

3.4.11  Radioapparater, 
navigeringsutrustning, instrument, färd-
datasystem (FMS). 

P-----> -----> -----> ----->    

3.4.12 Landningsställ och bromsar. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.13  System för framkantsklaffar 
och klaffar. P-----> -----> -----> ----->    

3.4.14  Hjälpkraftsaggregat (APU). P-----> -----> -----> ----->    

Avsiktligt blank        
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom- 
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

3.6 Onormala procedurer och 
nödförfaranden: 

 

     M 

Ett obligatoriskt 
minimum på 3 
punkter ska 
väljas från 3.6.1 
till och med 
3.6.9 

3.6.1 Brandövningar, t.ex. för brand 
i motor, APU, kabin, lastutrymme, 
cockpit, vingar eller elektriska system, 
inklusive evakuering. 

 P-----> -----> ----->    

3.6.2  Kontroll över och bortledande 
av rök.  P-----> -----> ----->    

3.6.3  Motorbortfall, avstängning och 
återstart på säker höjd.  P-----> -----> ----->    

3.6.4  Bränsledumpning (simulerad).  P-----> -----> ----->    

3.6.5  Vindskjuvning vid 
start/landning.   P X  Enbart 

FS  

3.6.6  Simulerat tryckfall i 
kabinen/nödplané.   P-----> ----->    

3.6.7  Inkapacitet hos 
flygbesättningsmedlem.  P-----> -----> ----->    

3.6.8  Andra nödlägesförfaranden, i 
enlighet med vad som anges i tillämplig 
flyghandbok för flygplanet. 

 P-----> -----> ----->    

3.6.9     ACAS event P-----> -----> - - >   Enbart 
FS  

3.7  Branta svängar med 45° 
bankning, 180° till 360° höger- och 
vänstersväng. 

 P-----> -----> ----->    

3.8 Tidigt igenkännande av och 
åtgärder mot begynnande stall 
(stallvarningssystemet ska aktiveras) i 
startkonfiguration (klaffar i startläge), i 
marschflygningskonfiguration och i 
landningskonfiguration (klaffar i 
landningsläge, landningsställ utfällda). 

  P-----> ----->    

3.8.1 Återgång från full stall, eller 
efter aktivering av stallvarningssystemet, 
i stig-, marsch- och 
inflygningskonfiguration. 

  P X    
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom-
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktören
s signatur, 
efter 
avslutad 
träning 

FS 
A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

3.9 Förfaranden vid 
instrumentflygning:        

3.9.1* Beaktande av utpasserings- 
och inflygningsvägar samt av ATC-
instruktioner. 

 P-----> -----> ----->   M  

3.9.2*  Förfaranden vid väntläge.  P-----> -----> ----->    

3.9.3* Presicionsinflygningar ned till en 
beslutshöjd (DH) på lägst 60 m (200 fot).        

3.9.3.1* manuellt, utan flygdirektor,   P-----> ----->  
M 
(Enbart 
flygprov) 

 

3.9.3.2* manuellt, med flygdirektor,   P-----> ----->    

3.9.3.3* med autopilot,   P-----> ----->    

3.9.3.4* manuellt, med en motor 
simulerat ur funktion; motorbortfall ska 
simuleras under slutlig inflygning innan 
ytterfyr (OM) passeras till sättning, eller 
genom hela förfarandet för avbruten 
inflygning. 

I flygplan som inte är certifierade som 
flygplan av transportkategori (JAR/FAR 
25) eller av pendelkategori (commuter 
category) (SFAR 23) ska inflygning med 
simulerat motorbortfall och ett påföljande 
nytt varv inledas i enlighet med den icke 
precisionsinflygning som beskrivs i 3.9.4. 
Ett nytt varv ska inledas då publicerad 
hinderfrihetshöjd (OCH/A) nås, dock inte 
på en höjd som understiger en lägsta 
planéhöjd (MDH/A) på 500 fot över 
bantröskeln. På flygplan som har samma 
prestanda som ett flygplan av 
transportkategori med avseende på 
startmassa och täthetshöjd, kan 
instruktören simulera motorbortfall i 
överensstämmelse med 3.9.3.4. 

  P-----> ----->  M  
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom-
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

3.9.4* NDB- eller VOC/LOC-
inflygning ned till MDH/A.   P*-----> ----->   M  

3.9.5 Cirklingsinflygning under 
följande förutsättningar: 

a)* Inflygning i simulerade 
instrumentflygningsförhållanden till 
godkänd minimihöjd för 
cirklingsinflygning på flygplatsen i fråga, i 
överensstämmelse med de lokala 
hjälpmedlen för instrumentinflygning, 

följt av 

b)  cirklingsinflygning till en annan 
bana vars centrumlinje avviker minst 90° 
från centrumlinjen för den bana som 
används för slutlig inflygning i punkt a), 
på godkänd minimihöjd för 
cirklingsinflygning. 

Anmärkning: Om det inte är möjligt att 
genomföra a) och b) av ATC-skäl, kan 
ett varv i simulerade lågsiktsförhållanden 
genomföras. 

  

P*-----> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SEKTION 4        

4 Förfaranden vid avbruten 
inflygning 

4.1 Ett nytt varv med alla motorer i 
funktion*, efter en ILS-inflygning, då 
beslutshöjd (DH) nås. 

  P*-----> ----->    

4.2 Andra förfaranden vid 
avbruten inflygning.   P*-----> ----->    

4.3* Manuellt nytt varv med kritisk 
motor simulerat ur funktion efter en 
instrumentinflygning då DH, MDH eller 
MAPt nås. 

  P*-----> ----->   
 M  

4.4 Avbruten landning 15 m (50 
fot) över bantröskel samt ett nytt varv.   P-----> ----->    
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom-
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad träning 

FS 
A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

SEKTION 5        

5 Landningar 

5.1 Normala landningar*, även efter 
ILS-inflygning, med övergång till visuell 
flygning då DH nås. 

  P     

5.2  Landning med simulerat 
blockerad stabilisator i inte trimbart läge. 

  P-----> För 
denna 
övning 
får inte 
ett 
flygplan 
använ-
das 

   

 5.3  Landning i sidvind (luftfartyg,  
 om möjligt).   P-----> ----->    

5.4   Trafikvarv och landning utan 
klaffar och framkantsklaffar, eller med 
klaffar och framkantsklaffar endast delvis 
utfällda. 

  P-----> ----->    

5.5  Landning med kritisk motor 
simulerat ur funktion.   P-----> ----->  M  

5.6 Landning med två motorer ur 
funktion: 

- Flygplan med tre motorer: den 
centrumplacerade motorn och en yttre 
motor, under förutsättning att det är 
genomförbart enligt information från AFM. 

- Flygplan med fyra motorer: två motorer 
på samma sida. 

  P X  M 

enbart FS 

(endast 
flygprov) 

 

 
 
Allmänna anmärkningar: 

  

Särskilda krav för att utöka en typbehörighet till instrumentflygningar ned till en beslutshöjd som understiger 200 fot 
(60m), dvs. kategori II/III-operationer. 

(Se kapitel E, JAR-FCL 1.180) 
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom-
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad träning 

FS 
A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov  

SEKTION 6        

6 Tilläggsauktorisation till en 
typbehörighet för instrumentinflygningar 
ned till en beslutshöjd som understiger 60 
m (200 fot) (Kategori II/III). 

Följande manövrer och förfaranden utgör 
minimikrav på träning för att 
instrumentinflygningar ned till en DH som 
understiger 60 m (200 fot) ska medges. 
Under följande instrumentinflygningar och 
förfaranden för avbruten inflygning ska all 
flygplansutrustning som krävs för 
typcertifiering av instrumentinflygningar 
ned till en DH som understiger 60 m 
(200 fot) användas. 

6.1* Avbruten start vid minsta tillåtna 
RVR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P*-----> 

 

 

 

 

 

 

 

 

----->X 
För 
denna 
övning 
får inte 
ett flyg-
plan 
använ-
das 

  

 

 

 

 

 

 

 

M* 

 

6.2* ILS-inflygningar 

I simulerade 
instrumentflygningsförhållanden, ned till 
tillämplig DH, med hjälp av 
flygvägledningssystem. 
Standardförfaranden för 
besättningssamarbete (fördelning av 
uppgifter, förfaranden för rutinutrop (call 
out procedures), ömsesidig övervakning, 
informationsutbyte och stöd) ska följas.  

  P-----> ----->  M  
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR 
ATPL/TYPBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden 
(innefattande MCC) 

    Genom-
fört med 

 OTD FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

6.3* Nytt varv 

efter inflygningar enligt 6.2, då DH nås.   
Utbildningen ska också inbegripa ett nytt 
varv på grund av (simulerat) otillräcklig 
bansynvidd, vindskjuvning, 
flygplansavdrift större än vad 
gränsvärdena för en lyckad inflygning 
tillåter, funktionsnedsättning hos 
utrustning på marken/i flygplanet innan 
DH nås samt ett nytt varv med simulerad 
funktionsnedsättning hos utrustning i 
flygplanet. 

  P-----> ----->  M*  

6.4* Landning(ar) 

med visuell referens etablerad på DH, 
efter instrumentinflygning. Om det 
aktuella flygvägledningssystemet så 
tillåter, ska en automatisk landning 
genomföras. 

  P-----> ----->  M*  

Anm: KATEGORI II/III-operationer ska genomföras i överensstämmelse med operativa bestämmelser. 
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Tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 
Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på en- och flermotoriga 
enpilotsflygplan för klass-/typbehörighet 
(Se JAR-FCL 1.240 till och med 1.262 samt 1.295) 

1 Följande symboler används med följande betydelser: 

P  = Utbildad till befälhavare inför utfärdande av tillämplig klass-/typbehörighet. 

X = En simulator ska användas för denna övning, om en sådan finns att tillgå, annars ska ett 
luftfartyg användas, om det är lämpligt för manövern eller proceduren. 

2 Den praktiska träningen ska genomföras med minst den typ av utrustning som anges med (P), men den 
kan även genomföras med en mer avancerad typ av utrustning, vilket anges med en pil (----->). 

Följande förkortningar används för att ange träningsutrustning: 

A = Flygplan  

FS = Flygsimulator 

FTD = Flygutbildningshjälpmedel (innefattande FNPT II för ME-klassbehörighet) 

3 De punkter i sektion 3B (för flermotoriga flygplan sektion 6) som är markerade med en asterisk (*) ska 
flygas endast med referens till instrument om förlängning/förnyelse av en instrumentbehörighet innefattas i 
flygprovet eller kompetenskontrollen. Om de markerade (*) punkterna inte flygs endast med referens till 
instrument under flygprovet eller kompetenskontrollen, och när det inte är möjligt att tillgodoräkna sig 
befogenheterna i instrumentbehörigheten, ska klass-/typbehörigheten begränsas till endast VFR. 

4 Sektion 3A ska genomföras för att förlänga en typbehörighet eller en klassbehörighet för flermotoriga 
flygplan, endast VFR, då kravet på 10 genomförda routesektorer inom den senaste tolvmånadersperioden inte 
har uppfyllts.  Sektion 3A krävs inte om sektion 3B har uppfyllts. 

5 Om det står ett "M" i kontrollkolumnen för flygprovet/kompetenskontrollen, innebär det att det rör sig om 
en obligatorisk övning, eller ett val där det finns fler än en övning. 

6 När en kompetenskontroll på ett enpilotsflygplan utförs i flerpilotsverksamhet i enlighet med JAR-OPS, 
ska typ-/klassbehörigheten begränsas till flerpilotsverksamhet. 

7 En flygsimulator eller FNPT II ska användas för den praktiska träningen för typbehörigheter eller för 
klassbehörigheter för flermotoriga flygplan, om en simulator eller FNPT II ingår som en del av en godkänd typ- 
eller klassbehörighetskurs.  Följande faktorer avgör om en kurs godkänns eller inte: 

a) Simulatorns eller FNPT II:ns kvalifikation enligt JAR-STD. 

b) Instruktörens och kontrollantens meriter. 

c) Mängden träning i flygsimulator eller FNPT II som tillhandahålls på kursen. 

d) De meriter och tidigare erfarenheter som piloten under utbildning har. 
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PRAKTISK TRÄNING 
FLYGPROV/KOMPETENS-

KONTROLL FÖR TYP-
KLASSBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden    Genom-
fört med 

 FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

SEKTION 1 

1 

1.1 

 
Avgång 

Avgångar före flygning, inbegripet 
dokumentation, massa och balans,  
väderbriefing 

      

1.2 Kontroller före start:  
Utvändiga/invändiga.   P  M  

1.3 
Motorstart:  
Normal. 
Med funktionsfel. 

P----> ----> ---->  M  

1.4 Taxning.  P----> ---->  M  

1.5 Kontroller före avgång:  
Motoruppvärmning (i tillämpliga fall). P----> ----> ---->  M  

1.6 

Startprocedur:  
Normal, med klaffinställningar enligt 
flyghandboken. 
I sidvind (i mån av lämpliga förhållanden). 

 P----> ---->    

1.7 
Stigning: Vx/Vy. 
Svängar till givna kurser. 
Utplaning. 

 P----> ---->  M  

1.8 ATC-förbindelse – Beaktande, R/T-
förfaranden.       

SEKTION 2 

2 

2.1 

 

Manövrer under flygning (VMC) 

Planflykt vid olika farter, inbegripet flygning 
vid kritiskt låg fart med och utan klaffar 
(inklusive inflygning till VMCA i tillämpliga 
fall.) 

 P----> ---->    

2.2 Branta svängar (360° vänster- och 
högersväng med 45° bankning).  P----> ---->  M  

2.3 

Stall och urgång:  

i. Stall med rent flygplan 

ii.  Begynnande stall i sjunkande 
sväng med bankning i 
inflygningskonfiguration och 
med motoreffekt. 

iii.  Begynnande stall i landnings-
konfiguration och med 
motoreffekt. 

iv.  Begynnande stall, stigande 

 P----> ---->  M  
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PRAKTISK TRÄNING 

FLYGPROV/KOMPETENS-
KONTROLL FÖR TYP-
KLASSBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden    Genom-
fört med 

 FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

sväng med klaffar i startläge och 
med stigeffekt (endast 
enmotoriga flygplan). 

2.4 
Handhavande, med användning av 
autopilot och flygdirektor (kan genomföras 
i sektion 3) (i tillämpliga fall) 

 P----> ---->  M  

2.5 ATC-förbindelse – Beaktande, R/T-
förfaranden. 

      

SEKTION 3A 

3A 
 

3A.1 

Förfaranden på sträcka enligt 
(se tillägg 3 till JAR-FCL 1.240, 
anm. 3 och 4). 

Färdplan, död räkning och kartläsning. 

      

3A.2 Bibehållande av höjd, kurs och fart.       

3A.3 Orientering, tidtagning och revidering av 
ETA.       

3A.4 
Användning av 
radionavigeringshjälpmedel (i tillämpliga 
fall). 

      

3A.5 
Handhavanderutiner under flygning 
(driftfärdplan, rutinkontroller, inbegripet 
bränsle, system och isbildning). 

      

3A.6 ATC-förbindelse – Beaktande, R/T-
förfaranden.       

SEKTION 3B 

3B 

3B.1* 

Instrumentflygning 

Avgång enligt IFR. 
 P----> ---->  

 

M 
 

3B.2* Sträckflygning enligt IFR.  P----> ---->  M  

3B.3* Förfaranden i väntläge.  P----> ---->  M  

3B.4* 
ILS till DH/A på 200 fot (60 m) eller till 
procedurminima (autopilot får 
användas för att fånga upp glidbanan). 

 P----> ---->  M  

3B.5* Icke-precisionsinflygning till MDH/A 
och MAP.  P----> ---->  M  

3B.6* 

Flygövningar inklusive 
simulerade fel på kompass 
och attitydindikator: 

Standardsvängar, 

återgång från icke vanligt 
förekommande flyglägen. 

 
 
P----> 

 

----> ---->  M  

3B.7* Fel på kurssändare eller glidbana P----> ----> ---->    
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PRAKTISK TRÄNING 

FLYGPROV/KOMPETENS-
KONTROLL FÖR TYP-
KLASSBEHÖRIGHET 

Manövrer/Förfaranden    Genom-
fört med 

 FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

3B.8* ATC-förbindelse – beaktande, R/T-
förfaranden.       

        

SEKTION 4 

4 

4.1 

Ankomst och landningar 

Förfarande vid ankomst till flygplats. 
 P----> ---->  M  

4.2 Normal landning.  P----> ---->  M  

4.3 Landning utan klaffar.  P----> ---->  M  

4.4 Landning i sidvind (i mån av lämpliga 
förhållanden).  P----> ---->    

4.5 

Inflygning och landning med motorn på 
tomgång från upp till 2 000 fot över 
landningsbanan (endast enmotoriga 
flygplan). 

 P----> ---->    

4.6 Pådrag från minimihöjd.  P----> ---->  M  

4.7 Pådrag och landning under mörker (i 
tillämpliga fall). P----> ----> ---->    

4.8 ATC-förbindelse – Beaktande, R/T-
förfaranden.       

SEKTION 5 

5 

 

Onormala procedurer och nödförfaranden 
(Denna sektion kan kombineras med 
sektion 1 till och med 4) 

      

5.1 Avbruten start vid tillräcklig fart.  P----> ---->  M  

5.2 Simulerat motorbortfall efter start (endast 
enmotoriga flygplan).   P  M  

5.3 Simulerad nödlandning utan motoreffekt 
(endast enmotoriga flygplan)   P  M  

5.4 

Simulerade nödlägen: 

i.  Brand eller rök under flygning. 

ii.  Förlust av motoreffekt. 

P----> ----> ---->    

5.5 Motoravstängning och återstart (endast 
flygprov på ME) P----> ----> ---->    

5.6 ATC-förbindelse — Beaktande, R/T-
förfaranden.       
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PRAKTISK TRÄNING 

FLYGPROV/KOMPETENS-
KONTROLL FÖR TYP-
KLASSBEHÖRIGHET 

   Genom-
fört med 

Manövrer/Förfaranden 

FTD FS A 

Instruktörens 
signatur, efter 
avslutad 
träning FS 

A 

Kontrollantens 
signatur, efter 
genomfört prov 

SEKTION 6 

6 

 

6.1* 

Simulerad asymetrisk flygning  
(Denna sektion kan kombineras med 
sektion 1 till och med 5) 
 

Simulerat motorbortfall under start (på 
säker höjd, såvida övningen inte utförs i 
en flygsimulator eller FNPT II). 

P----> ----> -->X  M  

6.2* Asymmetrisk inflygning och nytt varv. P----> ----> ---->  M  

6.3* Asymmetrisk inflygning och 
fullstoppslandning. P----> ----> ---->  M  

6.4 ATC-förbindelse — Beaktande, R/T-
förfaranden.       
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.246 
Tillgodoräknande av IR-delen i kombination med kompetenskontroller för typ- eller 
klassbehörighet 
(Se JAR-FCL 1.246) 

Tillgodoräknande ska endast beviljas när innehavaren ska förlänga instrumentbehörigheter för enmotoriga 
flygplan och flermotoriga enpilotsflygplan enligt vad som är tillämpligt. 

 
När en kompetenskontroll inklusive 
instrumentbehörighet genomförs och 
innehavaren har gällande: 

 

Tillgodoräknande är giltigt för IR-delen i en kompetenskontroll för:  

1) 2)  

Typbehörighet för flerpilot a.  klass enmotoriga flygplan * och  

b.  typbehörighet för enmotoriga flygplan *, och 

c.  klass- och typbehörighet för enpilot, flermotoriga flygplan, endast    
tillgodoräknande för sektion 3b i tillägg 3 till JAR-FCL 1.240. 

a) 

Typbehörighet för enpilot, flermotoriga 
flygplan som flygs som enpilot 

a.  klass enpilot, flermotoriga flygplan, och 

b.  klass- och typbehörighet för enmotoriga flygplan 

 

b) 

Typbehörighet för enpilot, flermotoriga 
flygplan begränsad till flerpilots-
verksamhet 

a. klass enpilot, flermotoriga flygplan *, och 

b. klass- och typbehörighet för enmotoriga flygplan *  

 

c) 

Klassbehörighet för enpilot, flermotoriga 
flygplan som flygs som enpilot 

 

a.  klass- och typbehörighet för enmotoriga flygplan och 

b.  typbehörighet för enpilot, flermotoriga flygplan 

d) 

Klassbehörighet för enpilot, flermotoriga 
flygplan begränsad till flerpilots-
verksamhet 

a.  klass- och typbehörighet för enmotoriga flygplan * och 

b.  typbehörighet för enpilot, flermotoriga flygplan * 

e) 

Klassbehörighet för enpilot, enmotoriga 
flygplan 

     klass- och typbehörighet för enmotoriga flygplan f) 

Typbehörighet för enpilot, enmotoriga 
flygplan 

     klass- och typbehörighet för enmotoriga flygplan g) 

*  Gäller under förutsättning att minst tre starter och inflygningar enligt instrumentflygreglerna har 
genomförts på en SP-klass eller typ av flygplan i enpilotsverksamhet under de föregående tolv månaderna. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.251 
Ytterligare teoriundervisning för klass- eller typbehörighet för enpilotsflygplan med 
höga prestanda 
(Se tillägg 3 till JAR-FCL 1.055) 
(Se JAR-FCL 1.251) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.285) 
(Se AMC FCL 1.055 a)) 
(Se AMC JAR-FCL 1.251) 

UTBILDNING – FLYGPLAN MED HÖGA PRESTANDA 

1 Målet med teoriutbildningen är att ge den sökande tillräckliga kunskaper om de aspekter av handhavandet 
av flygplan som kan flyga vid höga hastigheter och höga höjder, samt de flygplanssystem som krävs för sådana 
typer av flygningar. 

2 Innehavaren av ett ICAO ATPL(A) eller den som har godkänts på ett teoriprov för ATPL(A) anses ha 
uppfyllt kraven i JAR-FCL 1.251 a) 3). 

3 Ett godkännande i något av ämnena som utgör en del av HPA-kursen kommer inte att tillgodoräknas vid 
framtida examinationskrav för utfärdande av CPL(A), IR(A) eller ATPL(A). 

TILLHANDAHÅLLANDE AV UTBILDNING 

4 Teoriundervisning för HPA kan tillhandahållas av en FTO som är godkänd för att utföra teoriundervisning 
för ATPL(A).  Utbildning kan också tillhandahållas av TRTO:er som erbjuder utbildning för klass- och 
typbehörigheter. I sådana fall ska utbildningen godkännas särskilt.  Den som tillhandahåller utbildningen ska 
intyga att sökanden har avslutat utbildningen och visat sina kunskaper. Detta är en förutsättning för utbildning 
på den första typ- eller klassbehörigheten för de flygplan som benämns högprestandaflygplan. 

KURSPLAN 

5 Det finns inget krav på hur lång en teoriutbildning ska vara. Teoriutbildningen kan genomföras med hjälp 
av distanskurser. De ämnen som ska ingå i utbildningen samt i skriftliga prov anges i tabellen nedan. 

Huvudämnenas rubriker anges i versaler, kursplanens innehåll anges med ämnesnummer.  Ämnesnumren 
hänvisar till de nummer i teoriutbildningens kursplan som anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.470.  Kursplanens 
innehåll är en allmän indikation på områden som ska omfattas. Provets innehåll bör täcka alla ämnesnummer 
oavsett deras relevans för särskilda typer eller klasser av flygplan. 
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Ämnesnr. Kursplanens innehåll 

021 00 00 00 SKROV OCH SYSTEM, ELSYSTEM, MOTORFUNKTION 

021 02 02 01 

till 

021 02 02 03 

Växelström - allmänt 

Generatorer 

Växelström, strömförsörjning 

021 01 08 03 Trycksättning (luftdrivna system – kolvmotorer) 

021 01 09 04 Trycksättning (luftdrivna system – turbojet och turboprop) 

021 03 01 06 

021 03 01 07 

021 03 01 08 

021 03 01 09 

Motorprestanda - kolvmotorer 

Motorkraftshöjning (överladdning) 

Bränsle 

Blandning 

021 03 02 00 

till 

021 03 04 09 

Turbinmotorer 

021 04 05 00 Luftfartygs syrgasutrustning 

032 02 00 00 PRESTANDAKLASS B – FLERMOTORIGA FLYGPLAN 

032 02 01 00 

till 

032 02 04 01 

Prestanda hos flermotoriga flygplan som inte är certifierade enligt JAR/FAR 25 – hela ämnet 

040 02 00 00 MÄNNISKANS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 

040 02 01 00 

till 

040 02 01 03 

Grundläggande mänsklig psykologi 

och 

höghöjdsmiljö 

050 00 00 00 METEOROLOGI – VIND OCH RISKER VID FLYGNING 

050 02 07 00 

till 

050 02 08 01 

Jetströmmar 

CAT 

Stående vågor 

050 09 01 00 

till 

050 09 04 05 

Risker vid flygning 

Isbildning och turbulens 

Åskväder 

062 02 00 00 GRUNDPRINCIPER FÖR RADAR 

062 02 01 00 

till 

062 02 05 00 

Grundprinciper för radar 

Flygburen radar 

SSR 
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Ämnesnr. Kursplanens innehåll 

081 00 00 00 FLYGNINGENS GRUNDPRINCIPER – FLYGPLAN 

081 02 01 00 till 

081 02 03 02 

Transonisk aerodynamik – hela ämnet 

Machtal/tryckvågor 

Buffetmarginal/aerodynamisk gräns 

PROV 

6. Det skriftliga provet ska bestå av minst 60 flervalsfrågor. Provet kan delas upp i flera delar efter ämnes-
område enligt FTO:ns/TRTO:ns avgörande.  För att godkännas krävs att sökanden skriver rätt på 75 % av 
provet. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 a) 
Krav på teoriundervisning för flygprov/kompetenskontroll för klass-/typbehörigheter 
(Se JAR-FCL 1.261 a)) 
(Se AMC FCL 1.261 a)) 

1 Teoriundervisningen ska ledas av en auktoriserad instruktör som innehar lämplig typ-/klassbehörighet 
eller av en instruktör som har lämplig erfarenhet inom flygning och kunskaper om det aktuella luftfartyget, t.ex. 
en färdmekaniker, flygtekniker, flygklarerare. 

2 Teoriundervisningen ska följa kursplanen i AMC FCL 1.261 a), i enlighet med vad som är tillämpligt för 
den aktuella klassen/typen av flygplan. Beroende på den utrustning och de system som är installerade, ska 
utbildningen inbegripa, men inte begränsas till, följande: 

a) Flygplanets struktur och utrustning, normalt handhavande av system och felfunktioner. 

  - Dimensioner. 
 - Motor inklusive hjälpkraftsaggregat. 
  - Bränslesystem. 
  - Trycksättning och luftkonditionering. 
 - Förfaranden mot nedisning. Vindrutetorkare och regnavvisande medel. 
  - Hydrauliska system. 
 - Landningsställ. 
 - Manöverorgan, lyftanordningar. 
  - Elektrisk kraftförsörjning. 
  - Flyginstrument, kommunikation, radar- och navigeringsutrustning. 
  - Cockpit, kabin och lastutrymme. 
  - Nödutrustning. 

b) Begränsningar. 
  - Allmänna begränsningar. 

- Motorbegränsningar. 
- Systembegränsningar. 
- Minimiutrustningslista. 

c) Prestanda, färdplanering och övervakning. 
- Prestanda. 
- Färdplanering. 
- Övervakning av flygning. 

d) Last, balans och service. 

- Lastning och balans. 
- Service på marken. 

e) Nödprocedurer 

f) Särskilda krav för att utöka en typbehörighet till instrumentinflygningar ned till en beslutshöjd som 
understiger 200 fot (60 m). 

 - Flygburen utrustning, procedurer och begränsningar. 

g) Särskilda krav för flygplan med cockpit med elektroniska instrument. 

  - Elektroniska instrumentflygningssystem (t.ex. EFIS, EICAS). 

h) Färddatasystem (FMS).  

3 När det gäller ett första utfärdande av typbehörigheter för flerpilotsflygplan, ska det skriftliga eller 
datorbaserade provet vanligtvis bestå av 100 flervalsfrågor, på lämpligt sätt fördelade över kursplanens 
huvudämnen. Nivån för godkänt ska ligga på 75 procent i vart och ett av kursplanens huvudämnen. 
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4 När det gäller ett första utfärdande av typ- och klassbehörigheter för flermotoriga enpilotsflygplan, ska 
antalet flervalsfrågor på det skriftliga eller datorbaserade provet avgöras av flygplanets komplexitet. Nivån för 
godkänt ska ligga på 75 procent. 

5 När det gäller enmotoriga enpilotsflygplan, kan kontrollanten förrätta teoridelen i flygprovet respektive 
kompetenskontrollen muntligen, och på så sätt bedöma om en tillfredsställande kunskapsnivå har uppnåtts eller 
inte. 

6 När det gäller kompetenskontroller för flermotoriga en- och flerpilotsflygplan, ska teorikunskaperna 
bestyrkas genom ett prov som består av ett frågeformulär med flervalsfrågor, eller genom annan lämplig metod. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 c) 2) 
Godkännande av utbildning för typbehörighet utan flygtid (flygplan) 

1 ALLMÄNT 

a) Godkännanden för typbehörighet utan flygtid (ZFTT) får bara ges till en flygskola hos en JAR-OPS 
1-operatör eller en flygskola som har ett särskilt, godkänt avtal med en JAR-OPS 1-operatör. 

b) Flygskolan ska se till att eleven uppfyller alla nödvändiga förutsättningar innan han eller hon 
påbörjar typbehörighetsutbildningen. 

c) Typbehörigheten kommer att vara begränsad till den operatören till dess att flygning under övervak-
ning har genomförts.  

2 GODKÄNNANDE AV TYPBEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR MED ZFTT 

a) Den flygsimulator som används ska vara kvalificerad i enlighet med JAR-STD och användargodkänd 
för ZFTT av myndigheten.  Ett användargodkännande utfärdas bara om flygsimulatorn är representativ för det 
flygplan som används av operatören. 

b) Den flygsimulator som är godkänd för ZFTT ska vara funktionsduglig i enlighet med STD-
operatörens kriterier för kvalitetssystem (se AMC STD 1A.025). Viss utrustning kan vara ur funktion under 
förutsättning att den inte krävs under simulatorpasset. Rörliga och visuella funktioner ska vara fullt funktions-
dugliga. 

c) Såvida inte annat anges ska ett särskilt simulatorpass som omfattar minst sex extra starter och 
landningar som ingår i typbehörighetsutbildningen genomföras i enlighet med vad som anges i JAR-OPS 1.945 
d) 2). 

d) När det gäller ett första godkännande för att bedriva ZFTT ska operatören ha innehaft ett drifttillstånd 
enligt JAR-OPS under minst ett år. Den tidsperioden kan reduceras enligt myndighetens avgörande när 
operatören och TRTO:n har erfarenhet av typbehörighetsutbildning. 

e) Ett godkännande för ZFTT ska endast ges om operatören har minst 90 dagars operativ erfarenhet av 
flygplanstypen. I de fall då ZFTT tillhandahålls av en flygskola som har ett särskilt godkänt avtal med en JAR-
OPS 1-operatör gäller inte kravet på 90 dagars operativ erfarenhet om den TRI(A) som är involverad i de 
tillkommande extra starterna och landningarna som anges i JAR-OPS 1.945 d) 2) har operativ erfarenhet på 
flygplanstypen som är godtagbar för myndigheten. 

f) Den kontroll som krävs i enlighet med JAR-OPS 1.965 b) kan kombineras med flygprovet för 
typbehörigheten. När detta inte är fallet ska en övergångsutbildning och en kontroll genomföras i enlighet med 
JAR-OPS 1.945 före det särskilda simulatorpasset. 

3 NÖDVÄNDIG PILOTERFARENHET 

En pilot som genomgår en ZFTT-utbildning ska ha genomfört, på ett turbojetflygplan av transportkategori i 
flerpilotssystem eller på ett turbopropflygplan i flerpilotssystem som har en maximal startmassa på minst 10 ton 
eller en godkänd kabinkonfiguration för befordran av fler än 19 passagerare, minst:  

a) 1 500 timmars flygtid eller 250 routesektorer om en flygsimulator som är kvalificerad till nivå CG, C 
eller interim C används under utbildningen, eller 

b) 500 timmars flygtid eller 100 routesektorer om en flygsimulator som är kvalificerad till nivå DG, 
interim D eller D används under utbildningen. 

När en pilot går över från ett turbopropflygplan till ett turbojetflygplan eller från ett turbojetflygplan till ett 
turbopropflygplan krävs extra simulatorutbildning som godkänts av myndigheten. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 d) 
Utbildning i samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) (flygplan) 
(Se JAR-FCL 1.261 d)) 
(Se AMC FCL 1.261 d)) 

1 Syftet med utbildningen är att uppnå kompetens inom området samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC), 
för att på ett säkert sätt handha flermotoriga flerpilotsflygplan under IFR och för att säkerställa att: 

a) befälhavaren fullgör sina uppgifter som ledare och beslutsfattare oavsett om denne tjänstgör som 
manövrerande pilot eller som icke-manöverande pilot, 

b) den manövrerande pilotens och den icke-manövrerande pilotens uppgifter är klart och tydligt 
fördelade och beskrivna, så att den manövrerande piloten kan ägna hela sin uppmärksamhet åt flygningen, 

c) samarbete utförs korrekt i såväl normala situationer som i onormala situationer och nödsituationer, 

d) ömsesidig övervakning, information och stöd alltid kan garanteras. 

INSTRUKTÖRER 

2 Instruktörer i MCC-utbildning ska vara mycket väl förtrogna med människans förutsättningar och 
begränsningar och CRM-utbildning. Instruktörerna ska ha kunskap om den senaste utvecklingen inom området 
som behandlar människans förutsättningar och begränsningar (human factors) och CRM. 

TEORIUNDERVISNING 

3 Kursplanen för teoriundervisningen redovisas i AMC FCL 1.261 d). En godkänd MCC-utbildning ska 
bestå av minst 25 timmar. 

FLYGUTBILDNING 

4 Kursplanen för flygutbildningen redovisas i AMC FCL 1.261 d). 

INTYG 

5 Vid utbildningens slut bör sökanden erhålla ett intyg som bestyrker att denne genomfört utbildningen med 
tillfredsställande resultat. 

TILLGODORÄKNANDE 

6 En innehavare av ett certifikat som omfatttar MCC-utbildning på helikopter ska undantas från kravet att 
fullfölja kursplanen för teoriundervisningen i enlighet med AMC FCL 1.261 d). 
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KAPITEL G — TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) — ATPL(A) 

JAR-FCL 1.265 Minimiålder 

En sökande till ett ATPL(A) ska vara minst 21 
år gammal. 

JAR-FCL 1.270 Medicinsk lämplighet 

En sökande till ett ATPL(A) ska inneha ett 
giltigt medicinskt intyg av klass 1. För att utöva 
befogenheterna i ett ATPL(A), ska ett giltigt 
medicinskt intyg av klass 1 innehas. 

JAR-FCL 1.275 Befogenheter och 
villkor 

a) Befogenheter. Under förutsättning att 
andra villkor som anges i JAR-bestämmelserna är 
uppfyllda, har en innehavare av ett ATPL(A) befo-
genhet att 

1) utöva samma befogenheter som 
en innehavare av ett PPL(A), ett CPL(A) och en 
IR(A), och 

2) vara befälhavare eller biträdande 
pilot på flygplan som används i flygtransport-
verksamhet. 

b) Villkor. En sökande till ett ATPL(A) 
som har uppfyllt de villkor som anges i JAR-FCL 
1.265, 1.270 samt 1.280 till och med 1.295 ska 
anses ha uppfyllt kraven för att utfärda ett 
ATPL(A) med en typbehörighet för den 
flygplanstyp som används vid flygprovet. 

JAR-FCL 1.280 Erfarenhet och 
tillgodoräknande 
(Se JAR-FCL 1.050 
a)3)) 

a) En sökande till ett ATPL(A) ska som 
pilot på flygplan ha genomfört minst 1 500 timmars 
flygtid (se även JAR-FCL 1.050 a) 3)). Av de 
1 500 timmarna kan upp till 100 timmar 
genomföras i flygsimulator och FNPT, av vilka 
maximalt 25 timmar kan genomföras i FNPT, 
omfattande minst: 

1) 500 timmar i flerpilotsverksamhet 
på flygplan som är typcertifierade i överens-
stämmelse med JAR/FAR-25, transportkate-
gorin, eller JAR/FAR-23, pendelkategorin, eller 
BCAR eller AIR 2051, 

2) 250 timmar som befälhavare, 
eller minst 100 timmar som befälhavare och 
150 timmar som en biträdande pilot som under 
övervakning av befälhavaren utför en befäl-
havares uppgifter och funktioner, under förut-
sättning att övervakningsmetoden är godtagbar 
för myndigheten, 

3) 200 timmars 
orienteringsflygning, av vilka minst 100 timmar 
ska ha genomförts som befälhavare eller som en 
biträdande pilot som under övervakning av 
befälhavaren utför en befälhavares uppgifter 
och funktioner, under förutsättning att 
övervakningsmetoden är godtagbar för 
myndigheten, 

4) 75 timmars instrumenttid, av 
vilka högst 30 timmar får vara instrumenttid på 
marken, och 

5) 100 timmars mörkerflygning som 
befälhavare eller biträdande pilot. 

b) 1) Innehavare av ett flygcertifikat 
eller likvärdigt dokument för andra kategorier av 
luftfartyg får tillgodoräkna sig flygtid i sådana 
andra kategorier av luftfartyg i enlighet med JAR-
FCL 1.155, utom flygtid i helikopter, som får till-
godoräknas med upp till 50 procent av den flygtid 
som föreskrivs i stycke a). 

2) Innehavare av ett flygmaskinist-
certifikat får tillgodoräkna sig 50 procent av 
flygtiden som flygmaskinist, upp till maximalt 
250 timmar. Dessa 250 timmar kan tillgodo-
räknas gentemot det krav på 1 500 timmar som 
föreskrivs i stycke a) och det krav på 500 
timmar som föreskrivs i stycke a)1), under 
förutsättning att den totala tillgodoräknade tiden 
inte överstiger 250 timmar i något av dessa 
stycken. 

c) Kraven på erfarenhet ska vara uppfyllda 
innan flygprovet i JAR-FCL 1.295 genomförs. 

JAR-FCL 1.285 Teorikunskaper 
(Se AMC FCL 1.285) 

a) Kurs. En sökande till ett ATPL(A) ska 
ha erhållit teoriundervisning på en godkänd kurs 
vid en godkänd flygskola (FTO). En sökande som 
inte har erhållit teoriundervisning under en inte-
grerad utbildningskurs ska genomgå den kurs som 
föreskrivs i tillägg 1 till JAR-FCL 1.285. 
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b) Prov. En sökande till ett ATPL(A) ska 
ha uppvisat en kunskapsnivå som är lämplig för de 
befogenheter som tillkommer en innehavare av ett 
ATPL(A) och som svarar mot kraven i JAR-FCL 1 
(flygplan), kapitel J. 

JAR-FCL 1.290 Flygutbildning 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.261 d)) 
(Se AMC FCL 1.261 d)) 

En sökande till ett ATPL(A) ska inneha ett 
CPL(A), en instrumentbehörighet (A) för fler-
motoriga flygplan samt ha erhållit undervisning om 
samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) i enlighet 
med JAR-FCL 1.261 d) (se tillägg 1 till JAR-FCL 
1.261 d) och AMC FCL 1.261 d)). 

JAR-FCL 1.295 Flygskicklighet 
a)  En sökande till ett ATPL(A) ska ha 

uppvisat förmåga att som befälhavare på ett 
flygplan som är typcertifierat för en minimi-
besättning bestående av två piloter enligt IFR (se 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.220, del B) utföra de 
förfaranden som beskrivs i tillägg 1 och 2 till JAR-
FCL 1.240 och 1.295 med en kompetens som är 
lämplig för de befogenheter som tillkommer en 
innehavare av ATPL(A). 

b) Flygprovet för ATPL(A) kan på en och 
samma gång tjäna som flygprov för utfärdande av 
detta certifikat och som kompetenskontroll för 
förlängning av typbehörigheten för det flygplan 
som används i provet, och det kan kombineras med 
flygprovet för utfärdande av typbehörighet för 
flerpilotsflygplan. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.285 
ATPL(A) – Modulkurs för teoriundervisning 
(Se JAR-FCL 1.285) 
(Se tillägg 1a till JAR-FCL 1.055) 
(Se tillägg 1 till JAR-FCL 1.470) 

1 Syftet med kursen är att utbilda piloter som inte har erhållit teoriundervisning under en integrerad kurs till 
den kunskapsnivå som fordras för ett ATPL(A). 

2 En sökande som önskar genomgå en modulkurs i ATPL(A)-teori ska under ledning av skolchefen på en 
godkänd FTO fullfölja 650 timmars undervisning (1 timme = 60 minuters undervisning) i ATPL-teori inom en 
18-månadersperiod. Sökanden ska inneha ett PPL(A) som är utfärdat i enlighet med ICAO Annex 1. 

Innehavare av ett CPL/IR kan få antalet timmar teoriundervisning minskat med 350 timmar. 

Innehavare av ett CPL(A) kan få antalet timmar teoriundervisning minskat med 200 timmar, och innehavare av 
en IR kan få antalet timmar teoriundervisning minskat med 200 timmar.  

 

3 FTO:n ska innan sökanden beviljas tillträde till kursen försäkra sig om att denne har de kunskaper i 
matematik och fysik som behövs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen. 

4 Undervisningen ska omfatta alla punkter i gällande kursplaner, vilka redovisas i tillägg 1 till JAR-FCL 
1.470. En godkänd kurs bör inbegripa formellt klassrumsarbete och kan innefatta användning av interaktiv 
video, presentationer med diabilder/ljudband, nyttjande av lärostudior, datorbaserade övningar samt andra 
medier som godkänns av myndigheten. Även godkända kurser på distans (korrespondens) kan, enligt myndig-
hetens avgörande, erbjudas som en del av kursen. 
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KAPITEL H— INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (flygplan) 

JAR-FCL 1.300 Utbildning – Allmänt  
a) En person får inte leda den flygutbild-

ning som krävs för utfärdande av något flyg-
certifikat eller någon behörighet, såvida personen i 
fråga inte innehar 

1) ett flygcertifikat med instruktörs-
behörighet, eller 

2) en särskild auktorisation som ut-
färdats av en JAA-medlemsstat då 

i) nya flygplan introduceras, 
eller 

ii) veteranflygplan eller spe-
cialtillverkade flygplan för vilka ingen 
person innehar en instruktörsbehörighet 
registreras, eller 

iii) utbildningen bedrivs utan-
för JAA-medlemsstaterna av instruk-
törer som inte innehar ett JAR-FCL-
certifikat (se tillägg 1 till JAR-FCL 
1.300). 

b) En person får inte leda utbildning i 
syntetisk flygning, såvida han eller hon inte innehar 
en FI(A)-, TRI(A)-, IRI(A)- eller CRI(A)-
behörighet, eller en MCCI(A)-, SFI(A)- eller 
STI(A)- auktorisation. Stycke a) 2) ovan gäller 
även för utbildning i syntetisk flygning. 

JAR-FCL 1.305 Behörigheter och 
auktorisationer för 
instruktörer – Syften 

Det finns sju erkända instruktörskategorier. 

a) Behörighet för flyginstruktör — flygplan 
(FI(A)). 

b) Behörighet för typinstruktör — flygplan 
(TRI(A)). 

c) Behörighet för klassinstruktör — flyg-
plan (CRI(A)). 

d) Behörighet för IFR-instruktör — flyg-
plan (IRI(A)). 

e) Auktorisation för instruktör för syntetisk 
flygträning — flygplan (SFI(A)). 

f) Auktorisation för instruktör för sam-
arbete i flerpilotsbesättningar (MCCI(A)). 

g) Auktorisation för instruktör för syntetisk 
flygträning – flygplan (STI(A)). 

JAR-FCL 1.310 Instruktörsbe-
hörigheter – Allmänt 

a) Förutsättningar. Varje instruktör ska, 
såvida inte annat anges: 

i) inneha minst det certifikat, 
de behörigheter samt de kvalifikationer 
som utbildningen avser, och 

ii) ha minst 15 timmars erfa-
renhet som pilot på typen eller klassen 
av flygplan som utbildningen avser och 

iii) ha rätt att under sådan 
utbildning tjänstgöra som befälhavare 
på luftfartyg. 

b) Flera funktioner. Under förutsättning att 
en instruktör uppfyller de krav på behörighet och 
erfarenhet som föreskrivs i detta kapitel för de 
olika funktionerna, är han inte begränsad till endast 
en funktion, som flyginstruktör (FI), typinstruktör 
(TRI), klassinstruktör (CRI) eller IFR-instruktör 
(IRI). 

c) Tillgodoräknande för sökande till ytter-
ligare auktorisationer eller behörigheter. Sökande 
till ytterligare auktorisationer eller instruktörs-
behörigheter får tillgodoräkna sig de färdigheter 
och kunskaper som de har uppvisat vid förvärvan-
det av den instruktörsauktorisation eller instruk-
törsbehörighet som innehas. 

JAR-FCL 1.315 Behörigheter och 
auktorisationer för 
instruktörer – 
Giltighetstid 

a) Alla instruktörsbehörigheter och aukto-
risationer gäller i tre år. 

b) Giltighetstiden för en särskild auktori-
sation får inte överstiga tre år. 

c) En sökande som misslyckas med att 
erhålla godkänt på alla sektioner i en kompetens-
kontroll före en instruktörsbehörighets sista giltig-
hetsdag får inte utöva befogenheterna i behö-
righeten förrän kompetenskontrollen har genom-
förts med godkänt resultat 
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JAR-FCL 1.320 Behörighet för 
flyginstruktör 
(flygplan) (FI(A)) – 
Minimiålder 

En sökande till en flyginstruktörsbehörighet ska 
vara minst 18 år gammal. 

JAR-FCL 1.325 FI(A) – Begränsningar 
i befogenheterna 

a) Period med begränsning. Till dess en 
innehavare av en FI(A)-behörighet har genomfört 
minst 100 timmars flygutbildning och, därtill, över-
vakat minst 25 ensamflygningar med elever, är 
befogenheterna i behörigheten begränsade. 
Begränsningarna avlägsnas från behörigheten när 
kraven ovan har uppfyllts och på rekommendation 
av den övervakande FI(A). 

b) Begränsningar. Befogenheterna är be-
gränsade till att under övervakning av en FI(A) 
som är godkänd för detta ändamål leda 

1) flygutbildning för utfärdande av 
PPL(A) — eller de delar av integrerade kurser 
som motsvarar PPL(A)-nivå — och av klass- 
och typbehörigheter för enmotoriga flygplan. 
Dock är befogenheterna att godkänna första 
ensamflygningar i dager eller mörker och första 
navigeringsflygningar på egen hand i dager 
eller mörker undantagna, och 

2) utbildning i mörkerflygning, 
under förutsättning att mörkerbevis innehas, om 
förmågan att undervisa under mörker har 
uppvisats för en FI(A) som är auktoriserad att 
utföra FI(A)-utbildning i enlighet med JAR-
FCL 1.330 f). Kravet på aktuell erfarenhet av 
mörkerflygning enligt JAR-FCL 1.026 ska vara 
uppfyllt. 

JAR-FCL 1.330 FI(A) – Befogenheter 
och krav 
(Se JAR-FCL 1.325) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.330 och 1.345) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.395) 
(Se AMC FCL 1.395) 

En innehavare av en FI(A)-behörighet har befo-
genhet (för begränsningar, se JAR-FCL 1.325) att 
leda flygutbildning för 

a) utfärdande av PPL(A) samt klass- och 
typbehörigheter för enmotoriga flygplan,  

b) utfärdande av CPL(A), under förutsätt-
ning att FI(A):n har genomfört minst 500 timmars 

flygtid som pilot på flygplan, inbegripet minst 200 
timmars flygutbildning, 

c) mörkerflygning, under förutsättning att 
mörkerbevis innehas och att förmågan att undervisa 
under mörker har uppvisats för en FI(A) som är 
auktoriserad för att utföra FI(A)-utbildning i 
enlighet med JAR-FCL 1.330 f) och kravet på 
mörkerflygning enligt JAR-FCL 1.026 är uppfyllt, 

d) 1) utfärdande av en IR(A) under 
förutsättning att instruktören: 

i) har minst 200 timmars 
flygtid enligt instrumentflygreglerna, av 
vilka upp till 50 timmar kan utgöras av 
instrumenttid på marken i en flyg-
simulator eller FNPT II, och 

ii) som elev har genomgått en 
godkänd kurs som inbegriper minst 5 
timmars flygutbildning i flygplan, flyg-
simulator eller FNPT II (se tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.395 och AMC FCL 1.395) 
samt har godkänts på lämpligt flygprov 
i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 
1.330 och 1.345, 

 2) dessutom, när det gäller utfärdande 
av en IR(A) för flermotoriga flygplan, ska 
instruktören uppfylla kraven i JAR-FCL 1.380 
a), utfärdande av IR(A) för flermotoriga flyg-
plan, under förutsättning att instruktören upp-
fyller kraven i JAR-FCL 1.380 a),  

e) utfärdande av typ- eller klassbehörighet 
för flermotoriga enpilotsflygplan, under förut-
sättning att instruktören uppfyller kraven i JAR-
FCL 1.380 a), 

f) utfärdande av FI(A)-behörighet, under 
förutsättning att instruktören  

 1) har genomfört minst 500 timmars 
utbildning i flygplan, och 

 2) för en FI(A)-kontrollant har 
uppvisat förmåga att utbilda en FI(A) under ett 
flygprov som genomförs i överensstämmelse 
med tillägg 1 till JAR-FCL 1.330 och 1.345, 
och 

 3) är auktoriserad av myndigheten för 
detta ändamål. 

JAR-FCL 1.335 FI(A) – 
Antagningskrav 
(Se tillägg 3 till JAR-
FCL 1.240) 
(Se tillägg 1 till JAR- 
FCL 1.470) 

Innan en sökande tillåts påbörja en godkänd 
utbildningskurs för en FI(A)-behörighet ska han 
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a) ha minst ett CPL(A) eller ha genomfört 
minst 200 timmars flygtid av vilka 150 timmar ska 
vara som befälhavare, om personen innehar ett 
PPL(A), 

b) uppfylla de kunskapskrav för ett CPL(A) 
som anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.470, 

c) ha genomfört minst 30 timmars flygtid 
på enmotoriga kolvmotorflygplan, av vilka minst 
fem timmar ska ha genomförts inom den sex-
månadersperiod som föregår det inträdesflygtest 
som redovisas i f) nedan, 

d) ha erhållit minst tio timmars utbildning i 
instrumentflygning, av vilka högst fem timmar får 
utgöras av instrumenttid på marken i en FNPT eller 
flygsimulator, 

e) ha genomfört minst 20 timmars oriente-
ringsflygning som befälhavare, inbegripet en flyg-
ning på minst 540 km (300 nautiska mil), under 
vilken två fullstoppslandningar på två olika flyg-
platser ska genomföras, och 

f) ha godkänts på ett särskilt inträdes-
flygtest som genomförs med en FI som är behörig i 
enlighet med JAR-FCL 1.330 f) och som är baserat 
på den kompetenskontroll som redovisas i tillägg 3 
till JAR-FCL 1.240, inom den sexmånadersperiod 
som föregår kursstarten. Genom flygtestet bedöms 
den sökandes förmåga att genomgå kursen. 

JAR-FCL 1.340 FI(A) – Kurs 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.340) 
(Se AMC FCL 1.340) 

a) En sökande till en FI(A)-behörighet ska 
ha genomgått en godkänd kurs i teoriundervisning 
och flygutbildning på en godkänd FTO (se tillägg 1 
till  JAR-FCL 1.340 och AMC FCL 1.340). 

b) Kursen är avsedd att utbilda sökanden 
till att utbilda elever på enmotoriga flygplan upp 
till PPL(A)-standard. Flygutbildningen ska omfatta 
minst 30 timmars flygutbildning, av vilka 25 
timmar ska utgöras av utbildning i dubbel-
kommando. De återstående fem timmarna kan 
utgöras av gemensam flygning (d.v.s. två sökande 
flyger tillsammans och övar sig i att förevisa 
flygövningar). Av de 25 timmarna kan fem timmar 
genomföras i en flygsimulator eller FNPT som är 
godkänd för detta ändamål av myndigheten. 
Flygprovet är inte inräknat i kursens utbildningstid. 

JAR-FCL 1.345 FI(A) – Skicklighet 
(Se tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.330 och 
1.345) 

En sökande till en FI(A)-behörighet ska för en 
kontrollant som är utsedd av myndigheten för detta 
ändamål uppvisa förmåga att utbilda en elev till 
den nivå som fordras för utfärdande av ett PPL(A), 
inbegripet genomgång före och efter flygning samt 
teoriundervisning, i överensstämmelse med kraven 
i tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345. 

JAR-FCL 1.350 FI(A) – Utfärdande av 
behörighet 

En sökande till en FI(A)-behörighet 

a)  som har uppfyllt de krav som anges i 
JAR-FCL 1.310, 1.315 och 1.335 till och med 
1.345, 

eller 

b) som har fått en särskild auktorisation 
utfärdad i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 
1.300, uppfyller kraven i JAR-FCL 1.355 och inne-
har ett JAR-FCL-certifikat  

ska ha uppfyllt de krav som gäller för ett 
utfärdande av en FI(A)-behörighet, med förbehåll 
för de inledande begränsningar som anges i JAR-
FCL 1.325. 

JAR-FCL 1.355 FI(A) – Förlängning 
och förnyelse 
(Se tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.330 och 
1.345) 
(Se AMC FCL 1.355 a) 
2)) 
(Se IEM FCL 1.355) 

a) För att förlänga en FI(A)-behörighet ska 
innehavaren uppfylla två av följande tre krav. Han 
ska 

1) ha genomfört minst 100 timmars 
skolning på flygplan som FI, CRI, IRI eller som 
kontrollant under behörighetens giltighets-
period, inbegripet minst 30 timmars skolning 
inom den tolvmånadersperiod som föregår FI-
behörighetens sista giltighetsdag; 10 timmar av 
dessa 30 timmar ska utgöras av IR-skolning, 
om befogenheterna att utbilda till IR ska 
förlängas, 

2) ha deltagit på ett fortbildnings-
seminarium för FI (se AMC FCL 1.355 a) 2)) 
inom FI-behörighetens giltighetsperiod. Denna 
ska vara godkänd av myndigheten. 
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3) som en kompetenskontroll ha 
godkänts på det flygprov som redovisas i tillägg 
1 och 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345, inom 
den tolvmånadersperiod som föregår FI-behö-
righetens sista giltighetsdag. 

b) Minst varannan förlängning av en FI(A)-
behörighet ska genomföras som en kompetens-
kontroll i enlighet med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 
1.330 och 1.345 (flygprov) med godkänt resultat 
som ett av de två krav som ska uppfyllas för att 
överensstämmelse med JAR-FCL 1.355 a) ska 
uppnås. 

c) Om behörigheten har upphört att gälla, 
ska sökanden uppfylla kraven i a) 2) och a) 3) ovan 
inom den tolvmånadersperiod som föregår en 
förnyelse. 

JAR-FCL 1.360 Behörighet för 
typinstruktör 
(flerpilotsflygplan) 
(TRI(MPA)) – 
Befogenheter 
(Se JAR-FCL 1.261 d)) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.261 d))  
(Se AMC FCL 1.261 d)) 

a) En innehavare av en TRI(MPA)-
behörighet har befogenhet att utbilda certifikat-
innehavare till typbehörighet för MPA och att leda 
den undervisning som fordras för samarbete i 
flerpilotsbesättningar (MCC) (se JAR-FCL 1.261 
d), tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 d) och AMC FCL 
1.261 d)). 

b) Om TRI(A)-utbildningen endast utförs i 
en flygsimulator, ska TRI(A)-behörigheten inte 
omfatta utbildning avseende nödprocedurer/onor-
mala procedurer i flygplan. För att ta bort denna 
begränsning ska innehavaren av en TRI(A) i ett 
flygplan genomgå den utbildning som anges i 
AMC FCL 1.365 del 2, stycke 8. 

JAR-FCL 1.365 TRI(MPA) – Krav 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.365)  
(Se AMC FCL 1.365) 

a) En sökande till ett första 
utfärdande av en TRI(MPA)-behörighet ska 

1) med godkänt resultat ha genom-
gått en godkänd TRI-kurs på en godkänd FTO 
eller TRTO (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.365 
och AMC FCL 1.365), 

2) ha genomfört minst 1 500 tim-
mars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan, 

3) inom den tolvmånadersperiod 
som föregår ansökan ha flugit minst 30 route-
sektorer, vilka ska inbegripa starter och land-
ningar som befälhavare eller biträdande pilot på 
ett flygplan av tillämplig typ eller, med myndig-
hetens godkännande, på ett flygplan av lik-
värdig typ, och av vilka högst 15 sektorer får 
genomföras i en flygsimulator, och 

4) på en fullständig typbehörighets-
kurs ha lett minst tre timmars flygutbildning 
som anknyter till en TRI:s uppgifter, på ett flyg-
plan och/eller i en flygsimulator av tillämplig 
typ och under övervakning av och till 
belåtenhet för en TRI som är utsedd av 
myndigheten för detta ändamål. 

Kraven ovan uppfylls om sökanden innehar ett 
JAR-FCL-certifikat, har fått en särskild aukto-
risation i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 
1.300 samt uppfyller de krav som anges i JAR-
FCL 1.370. 

b) Innan befogenheterna utökas till andra 
MPA-typer, ska innehavaren 

1) inom den tolvmånadersperiod 
som föregår ansökan ha flugit minst 15 
routesektorer, vilka ska inbegripa starter och 
landningar som befälhavare eller biträdande 
pilot på ett flygplan av tillämplig typ eller, med 
myndighetens godkännande, på ett flygplan av 
likvärdig typ, och av vilka högst sju sektorer får 
genomföras i en flygsimulator, 

2) på ett tillfredsställande sätt ha 
genomfört den relevanta tekniska utbildningen i 
en godkänd TRI-kurs på en godkänd FTO eller 
TRTO (se AMC FCL 1.365), och 

3) på en fullständig typbehörighets-
kurs ha lett minst tre timmars flygutbildning 
som anknyter till en TRI(MPA):s uppgifter, på 
ett flygplan och/eller i en flygsimulator av 
tillämplig typ och under övervakning av och till 
belåtenhet för en TRI(A) som är utsedd av 
myndigheten för detta ändamål. 

JAR-FCL 1.370 TRI(MPA) – 
Förlängning och 
förnyelse 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.365) 
(Se AMC FCL 1.365) 

a) För att förlänga en TRI(MPA)-behörig-
het ska sökanden inom den tolvmånadersperiod 
som föregår behörighetens sista giltighetsdag 

1) leda utbildningen på en av föl-
jande delar i en fullständig kurs för typ-
utbildning/fortbildning/ repetitionsutbildning: 
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i) ett simulatorpass på minst 
3 timmar, eller 

ii) en flygövning på minst en 
timme, inbegripet minst två starter och 
två landningar, 

 eller 
2) erhålla TRI(A)-fortbildning som 

är godtagbar för myndigheten. 

b) Om behörigheten har upphört att gälla, 
ska sökanden 

1) inom den tolvmånadersperiod som 
föregår ansökan ha flugit minst 30 route-
sektorer, vilka ska inbegripa starter och 
landningar som befälhavare eller biträdande 
pilot på ett flygplan av tillämplig typ eller, med 
myndighetens godkännande, på ett flygplan av 
likvärdig typ, och av vilka högst 15 sektorer får 
genomföras i en flygsimulator, 

2) med godkänt resultat ha genom-
gått de relevanta delarna av en godkänd 
TRI(MPA)-kurs, enligt överenskommelse med 
myndigheten (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.365 
och AMC FCL 1.365) och med hänsyn tagen 
till sökandens senast förvärvade erfarenheter, 
och 

3) på en fullständig typbehörighets-
kurs ha lett minst tre timmars flygutbildning 
som anknyter till en TRI(MPA):s uppgifter, på 
ett flygplan och/eller i en flygsimulator av 
tillämplig typ och under övervakning av och till 
belåtenhet för en TRI(A) som är utsedd av 
myndigheten för detta ändamål. 

JAR-FCL 1.375 Behörighet för 
klassinstruktör 
(enpilotsflygplan) 
(CRI(SPA)) – 
Befogenheter 
(Se JAR-FCL 1.310 a)) 

En innehavare av en CRI(SPA) har befogenhet 
att utbilda certifikatinnehavare inför utfärdande av 
en typ- eller klassbehörighet för enpilotsflygplan. 
Innehavaren kan utbilda på enmotoriga eller 
flermotoriga flygplan, under förutsättning att han 
innehar lämplig behörighet (se JAR-FCL 1.310 a)). 

JAR-FCL 1.380 CRI(SPA) – Krav 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.330 och 1.345) 
(Se tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.380) 
(Se AMC FCL 1.380) 

a) Flermotoriga flygplan. En sökande till 
en CRI(SPA)-behörighet för flermotoriga flygplan 
ska 

1) ha genomfört minst 500 timmars 
flygtid som pilot på flygplan, 

2) ha genomfört minst 30 timmar 
som befälhavare på tillämplig typ eller klass av 
flygplan, innan han eller hon påbörjar kursen, 

3) ha genomgått en godkänd kurs 
vid en godkänd FTO eller TRTO som omfattar 
minst fem timmars flygutbildning på ett 
flygplan eller i en flygsimulator, ledd av en 
instruktör som är godkänd för detta ändamål (se 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.380 och AMC FCL 
1.380), och 

4) ha godkänts på ett flygprov i 
överensstämmelse med tillägg 1 och 
sektionerna 1, 2, 3, 5 och 7 i tillägg 2 till JAR-
FCL 1.330 och 1.345. 

b) Enmotoriga flygplan. En sökande till en 
CRI(SPA)-behörighet för enmotoriga flygplan ska 

1) ha genomfört minst 300 timmars 
flygtid som pilot på flygplan, 

2) ha genomfört minst 30 timmar 
som befälhavare på tillämplig typ eller klass av 
flygplan, innan han eller hon påbörjar kursen, 

3) ha genomgått en godkänd kurs 
vid en godkänd FTO eller TRTO som omfattar 
minst tre timmars flygutbildning på flygplan 
eller i flygsimulator, ledd av en instruktör som 
är godkänd för detta ändamål (se tillägg 2 till 
JAR-FCL 1.380), och 

 4) ha godkänts på ett flygprov i 
överensstämmelse med tillägg 1 och 
sektionerna 1, 2, 3, 4 och 7 i tillägg 2 till JAR-
FCL 1.330 och 1.345. 

c) Innan befogenheterna enligt behörig-
heten utökas till en annan klass eller typ av flyg-
plan, ska innehavaren inom den föregående 
tolvmånadersperioden ha genomfört minst tio 
timmars flygtid på flygplan av tillämplig klass eller 
typ eller, med myndighetens godkännande, på 
flygplan av likvärdig typ. För att utöka en CRI(A) 
från enmotoriga till flermotoriga flygplan ska 
kraven i a) ovan vara uppfyllda. 
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JAR-FCL 1.385 CRI(SPA) – 
Förlängning och 
förnyelse 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.330 och 1.345) 

a) För att förlänga en CRI(SPA)-behörighet 
ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som 
föregår behörighetens sista giltighetsdag 

1) i) leda minst tio timmars 
utbildning i egenskap av CRI(SPA) och 

ii) om sökanden har CRI(SPA)-
behörigheter på både enmotoriga och 
flermotoriga flygplan, leda minst fem 
timmar på enmotoriga flygplan och fem 
timmar på flermotoriga flygplan inom 
de tio timmars utbildning som krävs i 
egenskap av CRI(SPA) eller 

2) leda fortbildning i en omfattning 
som myndigheten anser vara tillräcklig, eller 

3) erhålla fortbildning som CRI(A). 

b) Om behörigheten har upphört att gälla, 
ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som 
föregår ansökan 

1) ha erhållit fortbildning som 
CRI(A) i en omfattning som myndigheten anser 
vara tillräcklig, och 

2) som en kompetenskontroll ha 
godkänts på den relevanta delen (d.v.s. ME 
eller SE) av det flygprov som redovisas i tillägg 
1 och 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345. 

JAR-FCL 1.390 Behörighet för IFR-
instruktör (flygplan) 
(IRI(A)) – 
Befogenheter 

Befogenheterna för en innehavare av en IRI(A)-
behörighet är begränsade till att leda flygutbildning 
för: 

a) utfärdandet av en IR(A) för enmotoriga 
flygplan, 

b) utfärdandet av en IR(A) för flermotoriga 
flygplan, förutsatt att instruktören uppfyller kraven 
i JAR-FCL 1.380 a). 

JAR-FCL 1.395 IRI(A) – Krav 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.330 och 1.345) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.395) 
(Se AMC FCL 1.395) 

En sökande till en IRI(A)-behörighet ska 

a) ha genomfört minst 800 timmars flygtid 
enligt IFR, av vilka minst 400 timmar ska ha 
genomförts i flygplan, 

b) med godkänt resultat ha genomgått en 
godkänd kurs vid en godkänd FTO (se tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.395 och AMC FCL 1.395) som 
omfattar teoriundervisning och minst tio timmars 
flygutbildning på ett flygplan, i en flygsimulator 
eller FNPT II, och 

c) ha godkänts på det flygprov som redo-
visas i tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 1.330 och 
1.345. 

JAR-FCL 1.400 IRI(A) – Förlängning 
och förnyelse 

a) För att förlänga en IRI(A)-behörighet ska 
innehavaren uppfylla kraven i JAR-FCL 1.355 a). 

b) Om behörigheten har upphört att gälla, 
ska innehavaren uppfylla kraven i JAR-FCL 1.355 c) 
liksom eventuella andra krav som fastställs av 
myndigheten. 

JAR-FCL 1.405 Auktorisation för 
instruktör för 
syntetisk flygträning 
(flygplan) (SFI(A)) – 
Befogenheter 
(Se JAR-FCL 1.261 d)) 

En innehavare av en SFI(A)-auktorisation har 
befogenhet att leda utbildning i syntetisk flygning 
för typbehörigheter och den undervisning som 
fordras för samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) 
(se JAR-FCL 1.261 d)). 

JAR-FCL 1.410 SFI(A) – Krav 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.240) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.365) 
(Se AMC FCL 1.365) 

a) En sökande till en SFI(A)-auktorisation 
ska 

1) inneha eller ha innehaft ett trafik-
flygarcertifikat som är utfärdat av en JAA-
medlemsstat eller ett icke-JAR-FCL-certifikat 
med trafikflygarbefogenheter som är godtagbart 
för myndigheten, 

2) ha genomfört simulatordelen av 
tillämplig typbehörighetskurs vid en godkänd 
FTO eller TRTO, 
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3) ha minst 1 500 timmars flygerfa-
renhet som pilot på flerpilotsflygplan, 

4) ha genomgått en godkänd 
TRI(A)-kurs (se tillägg 1 till JAR-FCL 1.365 
och AMC FCL 1.365), 

5) på en fullständig typbehörighets-
kurs ha lett minst tre timmars flygutbildning 
som anknyter till en TRI(A):s uppgifter, på ett 
flygplan av tillämplig typ och under övervak-
ning av och till belåtenhet för en TRI(A) som är 
utsedd av myndigheten för detta ändamål. 

6) inom den tolvmånadersperiod 
som föregår ansökan ha genomfört en kompe-
tenskontroll i enlighet med tillägg 1 och 2 till 
JAR-FCL 1.240 i en flygsimulator av tillämplig 
typ, och 

7) i) inom den tolvmånadersperiod 
som föregår ansökan ha genomfört minst tre 
routesektorer som observatör i cockpit på ett 
flygplan av tillämplig typ eller en liknande typ 
enligt överenskommelse med myndigheten eller 

ii) inom den tolvmånadersperiod 
som föregår ansökan ha genomfört, som 
observatör i cockpit på tillämplig typ 
eller en liknande typ enligt överens-
kommelse med myndigheten, minst två 
LOFT-baserade simulatorpass som 
genomförs av en kvalificerad flygbesätt-
ning. De här simulatorpassen ska 
omfatta: 

A) en flygning mellan två olika 
flygplatser och som varar under minst 
två timmar, och 

B) tillhörande planering före 
flygning och genomgång efter flygning. 

Kraven ovan uppfylls om sökanden har fått en 
särskild auktorisation i enlighet med tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.300 samt uppfyller de krav som anges i 
JAR-FCL 1.415. 

b) Om befogenheterna ska utökas till andra 
typer av flerpilotsflygplan, ska innehavaren 

1) på ett tillfredsställande sätt ha 
genomfört simulatordelen av den relevanta typ-
behörighetskursen, och 

2) på en fullständig typbehörighets-
kurs ha lett minst tre timmars flygutbildning 
som anknyter till en TRI(A):s uppgifter, på ett 
flygplan av tillämplig typ och under övervak-
ning av och till belåtenhet för en TRI(A) som är 
utsedd av myndigheten för detta ändamål. 

JAR-FCL 1.415 SFI(A) – Förlängning 
och förnyelse 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.240) 
(Se tillägg 1 till 1.365) 
(Se AMC FCL 1.365) 

a) För att förlänga en SFI(A)-auktorisation 
ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som 
föregår auktorisationens sista giltighetsdag 

1) leda ett simulatorpass på minst tre 
timmar som en del av en fullständig kurs för 
typutbildning/fortbildning/repetitionsutbildning 

och 

2) ha genomfört en kompetenskont-
roll i enlighet med tillägg 1 och 2 till FCL 1.240 
i en flygsimulator av lämplig typ. 

b) Om auktorisationen har upphört att 
gälla, ska sökanden 

1) ha genomfört simulatordelen av 
tillämplig typbehörighetskurs, 

2) med godkänt resultat ha genom-
gått en godkänd TRI(A)-kurs, enligt överens-
kommelse med myndigheten (se tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.365 och AMC FCL 1.365), 

3) på en fullständig typbehörighets-
kurs ha lett minst tre timmars flygutbildning 
som anknyter till en TRI(A):s uppgifter, på ett 
flygplan av tillämplig typ och under över-
vakning av och till belåtenhet för en TRI(A) 
som är utsedd av myndigheten för detta ända-
mål. 

4) ha genomfört en kompetenskont-
roll i enlighet med tillägg 1 till JAR-FCL 1.240 
i en flygsimulator av lämplig typ. 

JAR-FCL 1.416 Auktorisation för 
MCC-instruktör 
(flygplan)  
(MCCI(A)) – 
Befogenheter 

Innehavaren av ett MCCI(A) har befogenhet att 
leda utbildningen i den praktiska delen av en MCC-
kurs, såvida den inte kombineras med utbildning 
för typbehörighet. 

JAR-FCL 1.417 MCCI(A) – Krav 
(Se AMC FCL 1.417) 

a) En sökande till en MCCI(A)-auktorisation 
ska 
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1) inneha eller ha innehaft ett trafik-
flygarcertifikat utfärdat av en JAA-
medlemsstat, eller ett trafikflygarcertifikat 
utfärdat av en icke-JAA-medlemsstat som är 
godtagbart för myndigheten, 

2) ha minst 1 500 timmars flygerfa-
renhet som pilot på flerpilotsflygplan, 

3) ha genomgått en godkänd MCCI-
kurs på en FNPT II eller en flygsimulator (se 
AMC FCL 1.417), 

4) på en fullständig MCC-utbildning 
ha lett minst tre timmars flygutbildning/MCC-
utbildning på relevant FNPT II eller 
flygsimulator under övervakning av och till 
belåtenhet för en TRI(A), SFI(A) eller 
MCCI(A) som är utsedd av myndigheten för 
detta ändamål. 

b) Om befogenheterna ska utökas till att 
omfatta andra typer av FNPT II eller flygsimu-
latorer ska innehavaren uppfylla kraven i stycke a) 
4) ovan på den typen av FNPT II eller flyg-
simulator. 

JAR-FCL 1.418 MCCI(A) – 
Förlängning och 
förnyelse 

a) För att förlänga en MCCI(A)-aukto-
risation ska sökanden inom den tolvmånaders-
period som föregår auktorisationens sista 
giltighetsdag ha uppfyllt kravet i JAR-FCL 1.417 
a) 4). 

b) Om auktorisationen har upphört att 
gälla, ska sökanden 

1) uppfylla alla eventuella krav 
gällande fortbildning enligt myndighetens av-
görande, och 

2) ha uppfyllt kravet i JAR-FCL 
1.417(a)(4).  

JAR-FCL 1.419 Auktorisation för 
instruktör för synte-
tisk flygträning (flyg-
plan) STI(A) – 
Befogenheter, krav, 
förlängning och för-
nyelse 

a) Befogenheter. 

En innehavare av en STI(A)-auktorisation 
har befogenhet att leda utbildning i syntetisk 
flygträning för utfärdande av certifikat, instrument-
behörighet och klass- eller typbehörighet för en-
pilotsflygplan. 

b) Krav. En sökande till en STI(A)-aukto-
risation ska 

1) inneha, eller inom de tre före-
gående åren ha innehaft, ett flygcertifikat med 
en instruktörsbehörighet som är lämplig för de 
kurser som undervisningen avser, eller ett icke-
JAA-certifikat som är godtagbart för myndig-
heten,   

2) i) i en flygsimulator eller FNPT II 
ha lett minst tre timmars flygträning som 
anknyter till en STI(A):s uppgifter. Detta ska 
övervakas och godkännas av en FIE(A) som är 
utsedd av myndigheten för detta ändamål, eller 

ii) för en STI(A) som endast 
avser undervisa på en BITD gäller att 
denne ska ha genomfört minst tre 
timmars flygutbildning på en BITD som 
ska ha övervakats och godkänts av en 
FIE(A) som är utsedd av myndigheten 
för det ändamålet. 

 3) i) inom den tolvmåna-
dersperiod som föregår ansökan ha genomfört 
en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 3 
till JAR-FCL 1.240 i en FNPT av den klass 
eller typ av flygplan som är lämplig för den 
undervisning som avses, eller 

 ii) för en STI(A) som 
endast avser undervisa på BITD gäller 
att denne inom den tolvmånadersperiod 
som föregår ansökan ska ha genomfört 
en kompetenskontroll som endast 
omfattar de övningar som anges i tillägg 
1 till JAR-FCL 1.125.  

c) För att förlänga en STI(A)-auktorisation 
ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som 
föregår auktorisationens sista giltighetsdag 

1) ha lett minst tre timmars under-
visning i en flygsimulator, FNPT II eller BITD i 
tillämpliga fall, som en del av en fullständig 
CPL-, IR-, PPL-, klass- eller typbehörig-
hetsutbildning, och 

2) ha genomfört sektion 3B i 
kompetenskontrollen enligt vad som anges i 
tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 för lämplig typ 
eller klass av flygplan i en flygsimulator eller 
FNPT II, i vilken utbildning genomförs rutin-
mässigt, eller 

3) För en STI(A) som endast 
undervisar på BITD gäller att denne ska ha 
genomfört en kompetenskontroll som endast 
omfattar de övningar som anges i tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.125. 

d) Om auktorisationen har upphört att 
gälla, ska sökanden 
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1) i)  ha genomfört minst tre 
timmars repetitionsutbildning i en flygsimulator 
eller FNPT II, eller 

ii)  för en STI(A) som endast 
avser att undervisa på BITD gäller att denne har 
genomfört minst tre timmars repetitions-
utbildning i en BITD. 

2) ha lett minst tre timmars under-
visning på en fullständig utbildning för CPL, 
IR, PPL, klass- eller typbehörighet. Under-
visningen ska övervakas och godkännas av en 
FIE(A), FI(A), CRI(A), IRI(A), TRI(A) eller 
SFI(A) som är utsedd av myndigheten för detta 

ändamål. Minst en timme av undervisningen 
ska övervakas och godkännas av en FIE(A). 

3) i) ha genomfört sektion 3B i 
kompetenskontrollen enligt vad som anges i 
tillägg 3 till JAR-FCL 1.240 för lämplig typ 
eller klass av flygplan i en flygsimulator eller 
FNPT II, i vilken utbildning genomförs rutin-
mässigt, eller 

ii) för en STI(A) som endast 
undervisar på BITD gäller att denne ska 
ha genomfört en kompetenskontroll som 
endast omfattar de övningar som anges i 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.125.
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.300 
Krav på särskild auktorisation för instruktörer som inte innehar JAR-FCL-certifikat att 
utbilda vid en TRTO utanför JAA-medlemsstaterna eller vid en FTO där utbildningen 
delvis är förlagd utanför JAA-medlemsstater i enlighet med tillägg 1b till JAR-FCL 
1.055 
(Se JAR-FCL 1.300 a)2)iii)) 
1 a) För instruktörer som önskar utbilda för JAR-FCL-certifikat med klass- och instrument-
behörigheter gäller följande: 

i) De ska minst inneha ett CPL och de behörigheter, utfärdade i överensstämmelse med ICAO 
Annex I, som krävs av respektive icke-JAA-stat för den utbildning som ska ges på luftfartyg som är 
registrerade i den staten. 

ii) De ska ha genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flygplan, av vilka minst 200 
timmar ska ha genomförts som flyginstruktör, samt ha erfarenhet av att tjänstgöra som instruktör på det 
område som utbildningen avser samt uppfylla de krav som anges i JAR-FCL 1.330 a), b), c), d) och/eller e). 

iii) De ska, i överensstämmelse med JAR-FCL, ha genomgått en eller flera godkända relevanta 
kurser i teoriundervisning och flygutbildning. Kursen kan modifieras, i enlighet med myndighetens 
godkännande, med hänsyn tagen till sökandens tidigare utbildning och erfarenhet, men ska omfatta minst 30 
timmars markbunden undervisning och 15 timmars utbildning i dubbelkommando som leds av en 
flyginstruktör som innehar JAR-FCL-certifikat och behörighet i överensstämmelse med JAR-FCL 1.330 f). 

iv) De ska ha godkänts på flygprovet i JAR-FCL 1.345. 

v) Auktorisationens giltighetstid fastställs av myndigheten men får inte överstiga tre år. 

vi) Förlängning eller förnyelse av en auktorisation som har utfärdats i överensstämmelse med 
punkt i) till iv) ovan ska ske i överensstämmelse med JAR-FCL 1.355. 

 b) Auktorisationen begränsas enligt följande: 

i) Ingen utbildning för utfärdande av instruktörsbehörigheter. 

ii) Ingen utbildning i JAA-medlemsstater. 

iii) Utbildning endast till elever som har tillräckliga kunskaper i det språk på vilket utbildningen 
ges. 

iv) Till de delar av den integrerade ATP-kursen där instruktören kan uppvisa erfarenhet som är 
relevant för den avsedda utbildningen enligt 1 a)ii). 

v)  Ingen MCC-undervisning enligt vad som anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 d) och AMC 
FCL 1.261 d). 

2 a) För instruktörer som önskar utbilda till en JAR-FCL-typbehörighet gäller följande: 

i) De ska minst inneha det certifikat och de behörigheter, utfärdade i överensstämmelse med 
ICAO Annex I, som krävs av respektive icke-JAA-stat för den utbildning som ska ges på luftfartyg som är 
registrerade i den staten. 

ii) De ska uppfylla erfarenhetskraven i JAR-FCL 1.365 a)2) och 3), för att vara TRI(A), eller 
JAR-FCL 1.410 a)3) och 7), för att vara SFI(A).  

iii) De ska som typinstruktör (TRI(A) eller likvärdigt) ha genomfört minst 100 timmars utbildning 
på flygplan eller i simulator. 

iv) Auktorisationens giltighetstid fastställs av myndigheten men får inte överstiga tre år. 

v) De ska ha uppfyllt kraven för förlängning i JAR-FCL 1.370, för att vara TRI(A), eller JAR-
FCL 1.415, för att vara SFI(A). 

b) Auktorisationen begränsas enligt följande: 

i) Ingen utbildning för utfärdande av instruktörsbehörigheter. 

ii) Ingen utbildning i JAA-medlemsstater. 
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iii) Utbildning endast till elever som har tillräckliga kunskaper i det språk på vilket utbildningen 
ges. 

iv) Ingen MCC-undervisning enligt vad som anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.261 d) och AMC 
FCL 1.261 d). 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.330 och 1.345 
Uppläggning av flygprov, kompetenskontroll och muntligt teoriprov för 
flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) 
(Se JAR-FCL 1.330, 1.345, 1.355, 1.380, 1.385 och 1.395) 
1 Flygprovet för en FI(A)-behörighet redovisas i tillägg 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345. Provet omfattar 
muntliga teoriprov på marken, genomgångar före och efter flygning samt förevisning av flygövningar som FI(A) 
under flygprov i ett flygplan. 

2 En sökande till ett flygprov ska ha erhållit utbildning på flygplan av samma typ eller klass som det som 
används för provet. Det flygplan som används för provet ska uppfylla de krav som föreskrivs i tillägg 1 till JAR-
FCL 1.055, punkt 25. 

3 Innan en sökande genomför flygprovet ska han ha genomgått erforderlig utbildning. Flygskolan (FTO) ska 
uppvisa sökandens utbildningsdokumentation, om kontrollanten så begär. 

4 Sektion 1, flygprovets muntliga teoriprov, består av följande två delar: 

a) Sökanden ska hålla en provföreläsning för andra ”elever”, av vilka en är kontrollanten. Innehållet i 
provföreläsningen ska väljas från punkt a-h i sektion 1. Tiden för att förbereda provföreläsningen ska på förhand 
överenskommas med kontrollanten. Sökanden får använda sig av lämplig litteratur. Provföreläsningen bör inte 
vara längre än 45 minuter. 

b) Sökanden förhörs muntligt av kontrollanten på punkt a-i i sektion 1 och på innehållet i FI(A)-
kursernas pedagogik och utbildningsmetodik. 

5 Sektion 2, 3 och 7 avser FI(A)-behörighet för enmotoriga (SE) enpilotsflygplan (SPA). Dessa sektioner 
omfattar övningar där sökanden ska uppvisa sin förmåga att vara FI(A) (dvs. övningar där sökanden i rollen av 
instruktör ska förevisa övningar), utvalda av kontrollanten från kursplanen för FI(A)-kurserna (se AMC FCL 
1.340, 1.380 och 1.395). Sökanden ska uppträda som FI(A) och som sådan genomföra genomgång före flygning, 
flygutbildning och genomgång efter flygning. 

6 Sektion 4 är avsiktligt tom och kan användas för att infoga andra förevisningsövningar, i enlighet med vad 
kontrollanten fastställer och meddelar sökanden före flygprovet. 

7 Sektion 5 omfattar extra förevisningsövningar för FI(A)-behörighet för flermotoriga (ME) SPA. Om 
sektionen ska genomföras, ska ett ME SPA, en simulator eller FNPT II användas. Om en simulator eller FNPT 
används, ska simuleringen avse ett flermotorigt flygplan. Denna sektion ska genomföras jämte sektion 2, 3 och 4 
(i tillämpliga fall) och 7. 

8 Sektion 6 är avsiktligt tom. Denna del inbegriper extra förevisningsövningar, i enlighet med vad som 
bestäms av kontrollanten och överenskoms med sökanden före flygprovet, för FI(A)-behörighet för instrument-
behörighet (IR). Dessa övningar relateras till kraven på utbildning som gäller vid ett första utfärdande av en IR. 

9 Under flygprovet ska sökanden uppta det säte som vanligtvis upptas av FI(A):n. Kontrollanten eller annan 
FI(A) ska uppträda som "elev". Sökanden ska förklara de aktuella övningarna och, där det är lämpligt, förevisa 
hur de genomförs för ”eleven”. Därefter ska ”eleven” utföra samma manövrer och inbegripa typiska 
nybörjarmisstag. Sökanden förväntas rätta till misstagen muntligt och/eller, om det är nödvändigt, genom att 
ingripa. 

10 Sektion 1 samt 2 till och med 7 (relevanta sektioner) ska genomföras inom en sexmånadersperiod, men alla 
sektioner bör, om möjligt, genomföras under en och samma dag. Om sökanden underkänns på någon övning i 
sektion 2, 3 och 4 (i tillämpliga fall) och 5/6 (om relevant), måste han vid ett omprov genomföra alla sektioner 
igen. Sektion 1 kan, vid ett underkännande, göras om var för sig. 

11 Kontrollanten kan när som helst avbryta provet, om han anser att sökanden måste genomföra ett 
fullständigt omprov, på grund av nivån på den uppvisade flygningen eller utbildningen. 

12 Kontrollanten ska vara befälhavare, utom då en annan FI(A), enligt överenskommelse med kontrollanten, 
utses till befälhavare för flygningen. Ansvaret för flygningen ska fördelas i överensstämmelse med nationella 
bestämmelser. 

13 Det innehåll och de sektioner i flygprovet som redovisas i tillägg 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345 ska 
användas för flygprovet.  Format och ansökningsformulär för flygprovet kan fastställas av myndigheten (se IEM 
FCL 1.130). 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345 
Innehåll i flygprov, muntligt teoriprov och kompetenskontroll för 
flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) 
(Se JAR-FCL 1.330 och 1.345) 
(Se IEM FCL 1.330) 

 
SEKTION 1 

MUNTLIGT TEORIPROV 

a Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 

b Luftfartyg, generellt 

c Prestanda och färdplanering 

d Människans förutsättningar och begränsningar 

e Meteorologi 

f Navigation 

g Flygoperativa procedurer 

h Flygningens grundprinciper 

i Utbildningsrelaterad administration 

 
SEKTION 2 OCH 3 UTVALD HUVUDÖVNING: 

 
SEKTION 2 

GENOMGÅNG FÖRE FLYGNING 

a Visuell framställning 

b Teknisk exakthet 

c Tydlighet 

d Artikulation 

e Undervisningsteknik 

f Användning av modeller och hjälpmedel 

g Elevdeltagande 
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SEKTION 3 
FLYGNING 

a Uppläggning av övningsförevisning 

b Synkronisering av tal och övningsförevisning 

c Korrigering av misstag 

d Handhavande av flygplan 

e Undervisningsteknik 

f Allmänt flygsinne/Säkerhet 

g Val av läge, användning av luftrummet  

SEKTION 4 
ANDRA ÖVNINGAR 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

SEKTION 5 
ÖVNINGAR FÖR FLERMOTORIGA FLYGPLAN 

a 1Åtgärder vid motorbortfall kort efter start 

b 1Inflygning och nytt varv med en motor 

c 1Inflygning och landning med en motor 

d  

e  

f  

g  

 
1 Dessa övningar ska förevisas på flygprovet för instruktörsbehörighet på klassen flermotoriga enpilots-

flygplan. 
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SEKTION 6 
ÖVNINGAR MED INSTRUMENT 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

SEKTION 7 
GENOMGÅNG EFTER FLYGNING 

 
a Visuell framställning 

b Teknisk exakthet 

c Tydlighet 

d Artikulation 

e Undervisningsteknik 

f Användning av modeller och hjälpmedel 

g Elevdeltagande 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.340 
Behörighet för flyginstruktör – (flygplan) (FI(A))-kurs 
(Se JAR-FCL 1.340) 
(Se AMC FCL 1.340) 

UTBILDNINGENS MÅL 
1 Syftet med kursen för FI(A) är att utbilda flygcertifikatsinnehavare till den kompetensnivå som är 
nödvändig för att utfärda en FI(A)-behörighet, samt att 

a) repetera och utvidga elevens tekniska kunskaper, 

b) träna eleven i utbildning av markrelaterade ämnen och flygövningar, 

c) säkerställa att elevens flygningar håller en tillräckligt hög standard, och 

d) lära eleven principerna för grundläggande undervisning samt att tillämpa dem på PPL-nivå. 

2 Med undantag från sektionen som innehåller pedagogik och utbildningsmetodik utgör de ämnen som ingår 
i kursplanen för markbunden undervisning och flygträning ett komplement till kursplanen för PPL(A) och bör 
redan vara kända för den sökande. 

3 FI(A)-utbildningen bör lägga särskild tonvikt på individen i relation till mänskliga förutsättningar och 
begränsningar (Human Factors) i samspelet mellan människa, maskin och teoretiska kunskaper. Särskild upp-
märksamhet bör riktas mot den sökandes mogenhet och omdöme, samt dennes förståelse för vuxna människor, 
deras beteenden och olika utbildningsnivåer. 

4 Under kursen ska den sökande bli medveten om sin egen inställning rörande vikten av flygsäkerhet. Ett 
ökat flygsäkerhetsmedvetande ska vara ett grundläggande mål genom hela kursen. Det är av högsta vikt att 
utbildningens målsättning är att ge de sökande de kunskaper, färdigheter och attityder som är relevanta för en 
flyginstruktörs uppgifter. 

5 Sökandens FI(A)-behörighet utfärdas när denne har fullföljt utbildningen och blivit godkänd på slutprovet. 

UNDERVISNING OCH UTBILDNINGSMETODIK 
6 Kursplanen anges i AMC FCL 1.340, del 1. En godkänd teorikurs för FI(A) ska omfatta minst 125 timmar, 
inklusive prov. Piloter som innehar eller har innehaft en FI(H)-behörighet kan tillgodoräkna sig 75 av de 125 
timmar som ingår i den första delen av FI(A)-kursens sektion "Pedagogik och utbildningsmetodik". 

FLYGUTBILDNING 
7 Kursplanen för flygträning anges i AMC FCL 1.340, del 2. En godkänd FI(A)-kurs ska omfatta minst 30 
timmars flygundervisning. 

FLYGPROV 
8 När kursen har avslutats ska sökanden genomföra ett flygprov i enlighet med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 
1.330 och 1.345. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.365 
Utbildning för typinstruktör gällande behörighet för flerpilotsflygplan (TRI)(MPA) 
(Se JAR-FCL 1.365) 
(Se AMC FCL 1.365) 

UTBILDNINGENS MÅL 
1 Syftet med TRI(A)-utbildningen är att utbilda flygcertifikatsinnehavare som har tjänstgjort som pilot på 
flerpilotsflygplan under mer än 1 500 timmar till den kompetensnivå som krävs för utfärdande av en TRI(A)-
behörighet. Utbildningen ska vara utformad så att den förmedlar lämpliga kunskaper till den sökande vad gäller 
undervisning i teoretiska ämnen, flygträning och syntetisk flygträning, så att denne kan leda utbildningar som 
avser typbehörighet för flerpilotsflygplan för vilka den sökande är kvalificerad (se JAR-FCL 1.365). 

UNDERVISNING OCH UTBILDNINGSMETODIK 
2 Kursplanen anges i AMC FCL 1.365. En godkänd TRI(A)-utbildning i undervisning och utbildnings-
metodik ska bestå av minst 25 timmar. Piloter som innehar eller har innehaft någon av följande behörigheter kan 
tillgodoräkna sig TRI-utbildningens TRI(A)-del "Undervisning och utbildningsmetodik". 

FI(A), CRI(A), IRI(A), STI(A), MCCI(A), 
FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H) 

FLYGTRÄNING 
3 Kursplanen för flygträning anges i AMC FCL 1.365. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.380 
Utbildning för instruktörsbehörighet på klassen flermotoriga enpilotsflygplan 
(flygplan) (CRI(SPA)) 
(Se JAR-FCL 1.380) 
(Se AMC FCL 1.380) 
1 Syftet med utbildningen är att utbilda flygcertifikatsinnehavare som har minst 500 timmars erfarenhet som 
pilot på flygplan till den kompetensnivå som är nödvändig för utfärdande av CRI(A)-behörighet för flermotoriga 
enpilotsflygplan. Utbildningen ska vara utformad på så sätt att den förmedlar lämpliga kunskaper till den 
sökande vad gäller undervisning i teoretiska ämnen, flygträning och syntetisk flygträning, för att denne ska 
kunna hålla utbildningar avseende klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan för vilka den 
sökande är kvalificerad (se JAR-FCL 1.380). 

UNDERVISNING OCH UTBILDNINGSMETODIK 
2 Kursplanen anges i AMC FCL 1.380. En godkänd CRI(A)-utbildning i undervisning och utbildnings-
metodik ska bestå av minst 25 timmar. Piloter som innehar eller har innehaft någon av följande behörigheter kan 
tillgodoräkna sig CRI-utbildningens CRI(A)-del "Undervisning och utbildningsmetodik". 

FI(A), IRI(A), TRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A), 
FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H) 

FLYGUTBILDNING 
3 En sökande till ett utfärdande av CRI(SPA)-behörighet för flermotoriga flygplan ska genomföra minst 5 
timmars flygutbildning. Flygutbildningen ska hållas av en instruktör som är godkänd för ändamålet. Syftet med 
flygutbildningen ska vara att säkerställa att sökanden kan undervisa studenter som genomgår en utbildning för 
utfärdande av klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan i flygövningar på ett säkert och 
effektivt sätt. Kursplanen för flygutbildning anges i AMC FCL 1.380. 

FLYGPROV 
4 När kursen har avslutats ska sökanden genomföra ett flygprov i enlighet med tillägg 1 och sektionerna 1, 2, 
3, 5 och 7 i tillägg 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345. 
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Tillägg 2 till JAR-FCL 1.380 
Utbildning för instruktörsbehörighet på klassen enmotoriga enpilotsflygplan (flygplan) 
(CRI(SPA)) 
(Se JAR-FCL 1.380) 
1 Syftet med utbildningen är att utbilda flygcertifikatsinnehavare som har mer än 300 timmars erfarenhet 
som pilot på flygplan till den kompetensnivå som är nödvändig för utfärdande av CRI(A)-behörighet för 
enmotoriga flygplan. Utbildningen ska vara utformad på så sätt att den förmedlar lämpliga kunskaper till den 
sökande vad gäller undervisning i teoretiska ämnen, flygträning och syntetisk flygträning, för att denne ska 
kunna hålla utbildningar avseende klass- eller typbehörighet för enmotoriga enpilotsflygplan för vilka den 
sökande är kvalificerad (se JAR FCL 1.380). 

UNDERVISNING OCH UTBILDNINGSMETODIK 
2 En godkänd CRI(A)-utbildning i undervisning och utbildningsmetodik ska bestå av minst 25 timmar. 
Piloter som innehar eller har innehaft någon av följande behörigheter kan tillgodoräkna sig CRI-utbildningens 
CRI(A)-del "Undervisning och utbildningsmetodik". 

FI(A), IRI(A), TRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A), 
FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H) 

FLYGTRÄNING 
3. En sökande till ett utfärdande av CRI(SPA)-behörighet för enmotoriga flygplan ska genomföra minst 3 
timmars flygutbildning. Flygutbildningen ska hållas av en instruktör som är godkänd för ändamålet. Syftet med 
flygutbildningen ska vara att säkerställa att sökanden kan undervisa studenter som genomgår en utbildning för 
utfärdande av klass- eller typbehörighet för enmotoriga enpilotsflygplan i flygövningar på ett säkert och 
effektivt sätt. 

FLYGPROV 
4. När kursen har avslutats ska sökanden genomföra ett flygprov i enlighet med tillägg 1 och sektionerna 1, 2, 
3, 4 och 7 i tillägg 2 till JAR-FCL 1.330 och 1.345. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.395 
Utbildning för behörighet för IFR-instruktör (flygplan) (IRI(A)) 
Se JAR-FCL 1.395 
Se AMC FCL 1.395 
1  Syftet med utbildningen är att utbilda flygcertifikatsinnehavare till den kompetensnivå som är nödvändig 
för utfärdande av IRI(A)-behörighet. Utbildningen ska vara utformad så att den ger den sökande lämpliga 
kunskaper i instruktionsteknik, såväl markbunden som i luften och som grundar sig på beprövade pedagogiska 
metoder. 

UNDERVISNING OCH UTBILDNINGSMETODIK 
2  Kursplanen anges i AMC FCL 1.395. En godkänd IRI(A)-utbildning i undervisning och utbildnings-
metodik ska bestå av minst 25 timmar. Piloter som innehar eller har innehaft någon av följande behörigheter kan 
tillgodoräkna sig IRI-utbildningens IRI(A)-del "Undervisning och utbildningsmetodik". 

FI(A), CRI(A), TRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A), 
FI(H), TRI(H), SFI(H) 

Piloter som innehar en IRI(H) som uppfyller kraven som anges i JAR-FCL 1.395 a) kan tillgodoräkna sig 
innehållet i utbildning, dock inte "Long Briefing 2", "Air Exercise 2" och flygprov.  

FLYGTRÄNING 
3 En godkänd IRI(A)-utbildning ska bestå av minst 10 timmar alternativt minst fem timmar i flygplan, 
flygsimulator eller FPNT II om den sökande innehar FI(A). 

FLYGPROV 
4 När kursen har avslutats ska sökanden genomföra ett flygprov i enlighet med tillägg 1 och 2 till JAR-FCL 
1.330 och 1.345
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KAPITEL I — KONTROLLANTER (flygplan)  

JAR-FCL 1.420 Kontrollanter – Syften 

Det finns sex slags kontrollanter: 

a) Flygkontrollant — flygplan (FE(A)). 

b) Typkontrollant — flygplan (TRE(A)). 

c) Klasskontrollant — flygplan (CRE(A)).  

d) IFR-kontrollant — flygplan (IRE(A)). 

e) Kontrollant för syntetisk flygträning — 
flygplan (SFE(A)). 

f) Flyginstruktörskontrollant — flygplan 
(FIE(A)). 

JAR-FCL 1.425 Kontrollanter – 
Allmänt 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.425) 
(Se AMC FCL 1.425) 
(Se IEM FCL 1.425) 

a) Nödvändiga förutsättningar 

1) Kontrollanter ska inneha ett cer-
tifikat och en behörighet som minst motsvarar 
det certifikat eller den behörighet för vilka de är 
auktoriserade att förrätta flygprov eller 
kompetenskontroller för samt, såvida inte annat 
anges, befogenhet att utbilda till certifikatet 
eller behörigheten i fråga. 

2) Kontrollanter ska ha behörighet 
att vara befälhavare på luftfartyget under 
flygprov eller kompetenskontroller såvida inte 
annat anges, samt uppfylla de tillämpliga 
erfarenhetskrav som föreskrivs i JAR-FCL 
1.435 till och med 1.460. Om det inte finns 
några kontrollanter att tillgå, kan, enligt myn-
dighetens avgörande, kontrollanter/inspektörer 
auktoriseras utan att de uppfyller de ovan 
nämnda kraven på relevant instruktörs-/typ-
/klassbehörighet. 

3) Sökanden till en kontrollant-
auktorisation ska ha genomfört minst ett 
flygprov i rollen som den slags kontrollant som 
ansökan gäller, och detta ska inbegripa genom-
gång före flygning, genomförande av flyg-
provet, bedömning av sökanden som genomgår 
flygprovet, genomgång efter flygning samt 
registrering/dokumentering. Detta ”prov för 
godkännande av kontrollantauktorisation” över-
vakas av en inspektör från myndigheten eller av 

en erfaren kontrollant som är särskilt aukto-
riserad av myndigheten för detta ändamål. 

b) Flera funktioner. Under förutsättning att 
de uppfyller de krav på behörigheter och 
erfarenheter som föreskrivs i detta kapitel för de 
olika funktionerna, är kontrollanterna inte 
begränsade till endast en funktion, som FE(A), 
TRE(A), CRE(A) IRE(A), SFE(A) eller FIE(A). 

c) Uppfyllelse av JAR-bestämmelser. Kont-
rollanter auktoriseras i överensstämmelse med 
JAR-FCL 1.030. Kontrollanten ska uppfylla lämp-
liga ”Examiners’ standardisation arrangements”, 
som upprättats eller godkänts av myndigheten (se 
tillägg 1 till JAR-FCL 1.425, AMC FCL 1.425 och 
IEM FCL 1.425). 

d) Anteckningar i certifikatet. I certifikat 
där anteckningar om förlängning kan göras av 
kontrollanten, ska kontrollanten 

1) föra in följande uppgifter: behö-
righeter, dag för kontroll, sista giltighetsdag, 
auktorisationsnummer och namnteckning, 

2) lämna in originalet av kontroll-
formuläret för flygprovet/kompetenskontrollen 
till den utfärdande myndigheten och behålla en 
kopia av kontrollformuläret i en personakt. 

JAR-FCL 1.430 Kontrollanter – 
Giltighetstid 

En kontrollantauktorisation gäller i högst tre år. 
Kontrollanter auktoriseras på nytt enligt myndig-
hetens avgörande och i enlighet med tillägg 1 till 
JAR-FCL 1.425. 

JAR-FCL 1.435 Flygkontrollant 
(flygplan) (FE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

En FE (A) har befogenhet att förrätta 

a) flygprov för utfärdande av PPL(A) samt 
flygprov och kompetenskontroller för tillhörande 
klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, under 
förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 
1 000 timmars flygtid som pilot på flygplan, 
inbegripet minst 250 timmars skolning, 

b) flygprov för utfärdande av CPL(A) samt 
flygprov och kompetenskontroller för tillhörande 
klass-/typbehörigheter för enpilotsflygplan, under 
förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 
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2 000 timmars flygtid som pilot på flygplan, 
inbegripet minst 250 timmars skolning. 

JAR-FCL 1.440 Typbehörighets-
kontrollant (flygplan) 
(TRE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

En TRE (A) har befogenhet att förrätta 

a) flygprov för utfärdande av typbehörig-
heter för flerpilotsflygplan, 

b) kompetenskontroller för förlängning 
eller förnyelse av typ- och instrumentbehörigheter 
för flerpilotsflygplan, 

c) flygprov för utfärdande av ATPL(A), 

under förutsättning att kontrollanten har 
genomfört minst 1 500 timmars flygtid som pilot 
på flerpilotsflygplan, av vilka minst 500 timmar 
ska ha genomförts som befälhavare, och innehar 
eller har innehaft en behörighet eller auktorisation 
för TRI(A). 

JAR-FCL 1.445 Klassbehörighets-
kontrollant (flygplan) 
(CRE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

En CRE(A) har befogenhet att förrätta 

a) flygprov för utfärdande av klass- och 
typbehörigheter för enpilotsflygplan, 

b) kompetenskontroller för förlängning 
eller förnyelse av klass- och typbehörigheter för 
enpilotsflygplan samt för förlängning av instru-
mentbehörigheter, under förutsättning att kontroll-
anten innehar eller har innehaft ett trafikflygar-
certifikat (A) och innehar ett PPL(A) och har 
genomfört minst 500 timmar som pilot på flygplan. 

JAR-FCL 1.450 Instrument-
behörighets-
kontrollant (flygplan) 
(IRE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

En IRE(A) har befogenhet att förrätta flygprov 
för ett första utfärdande och kompetenskontroller 
för förlängning eller förnyelse av instrument-
behörigheter, under förutsättning att kontrollanten 
har genomfört minst 2 000 timmars flygtid som 
pilot på flygplan, inbegripet minst 450 timmars 
flygtid enligt IFR, av vilka 250 timmar ska ha 
genomförts som flyginstruktör. 

JAR-FCL 1.455 Kontrollant för 
syntetisk flygträning 
(flygplan) (SFE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

En SFE(A) har befogenhet att i en 
flygsimulator förrätta: 

a) flygprov för utfärdande av typbehörig-
heter för flerpilotsflygplan 

b) kompetenskontroller för förlängning 
eller förnyelse av typ- och instrumentbehörigheter 
för flerpilotsflygplan 

under förutsättning att kontrollanten innehar en 
ATPL(A), har genomfört minst 1 500 timmars 
flygtid som pilot på flerpilotsflygplan och är 
berättigad att utöva en SFI(A):s befogenheter samt 
för a) ovan innehar en giltig typbehörighet på 
tillämplig flygplanstyp. (Se JAR-FCL 1.405). 

JAR-FCL 1.460 Flyginstruktörs-
kontrollant (flygplan) 
(FIE(A)) – 
Befogenheter/Krav 

En FIE(A) har befogenhet att förrätta flygprov 
och kompetenskontroller eller förnyelser för att 
utfärda och förlänga flyginstruktörsbehörigheter, 
under förutsättning att kontrollanten har genomfört 
minst 2 000 timmars flygtid som pilot på flygplan, 
inbegripet minst 100 timmars flygtid med skolning 
av sökande till en FI(A)-behörighet. 
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Tillägg 1 till JAR-FCL 1.425 
Standardiserade arrangemang för kontrollanter 
Se JAR-FCL 1.425 och 1.430 
Se AMC FCL 1.425 

ALLMÄNT 

1 Varje JAA-medlemsstat ska publicera en förteckning över auktoriserade kontrollanter i vilken det särskilt 
ska anges vilka uppgifter kontrollanterna har, samt eventuella ytterligare ämnen som de är auktoriserade för. 
Denna förteckning ska sändas till JAA. 

2 Kontrollanterna ska genomgående tillämpa JAR-FCL-standarder under ett prov eller en kontroll. Eftersom 
omständigheterna vid varje prov/kontroll som utförs av en kontrollant kan variera, är det också viktigt att 
kontrollanten i sin utvärdering av provet/kontrollen tar hänsyn till eventuella ogynnsamma förhållanden som 
förekommit under provet/kontrollen. 

KONTROLLANTENS TILLSÄTTNING OCH AUKTORISATION 

3 En kontrollant ska utses och auktoriseras i enlighet med JAR-FCL. Kontrollanten ska vara: 

a) en flyginspektör från en myndighet eller 

b) en instruktör från en registrerad flygskola, FTO, TRTO; en flygskola som innehas av en tillverkare 
eller en underleverantör eller 

c) en pilot som innehar en särskild auktorisation från en JAA-medlemsstat. 

4 Alla kontrollanter ska vara lämpligt utbildade och kvalificerade samt ha lämplig erfarenhet för sin roll på 
den relevanta flygplanstypen/flygplansklassen. Det finns inga detaljerade kvalifikationskrav eftersom varje 
organisation har olika förutsättningar. Det är dock viktigt att kontrollanten alltid visar gott omdöme och har en 
professionell attityd. 

ÅTERAUKTORISERING AV KONTROLLANTER  

5 Kontrollanter kan återauktoriseras i överensstämmelse med JAR-FCL 1.430. För att återauktoriseras ska 
kontrollanten ha genomfört minst två flygprov eller kompetenskontroller en gång om året inom den treåriga 
auktorisationsperioden. Ett av flygproven eller en av kompetenskontrollerna som genomförs av kontrollanten 
inom giltighetsperioden för auktorisationen ska ha observerats av en inspektör från myndigheten eller av en 
erfaren kontrollant med särskild auktorisation för detta ändamål. 
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KAPITEL J — KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN 
FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGAR-

CERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER 

JAR-FCL 1.465 Krav 

En sökande till ett trafikflygarcertifikat eller en 
instrumentbehörighet ska uppvisa en kunskapsnivå 
som är lämplig för de befogenheter som är knutna 
till det certifikat eller den behörighet som ansökan 
gäller, genom att godkännas på teoriprov i 
överensstämmelse med de förfaranden som redo-
visas i JAR-FCL 1.470 till och med 1.495. 

JAR-FCL 1.470 Innehåll i teoriprov 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.470)  

a) En sökande till ett ATPL(A) ska i 
följande ämnen uppvisa en kunskapsnivå som är 
lämplig för de befogenheter som beviljas: 
Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder; 
luftfartyg, (generellt), prestanda och färdplanering, 
människans förutsättningar och begränsningar, 
meteorologi, navigation, flygoperativa procedurer, 
flygningens grundprinciper, flygradiotelefoni.  

b) En sökande till ett CPL(A) ska i följande 
ämnen uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för 
de befogenheter som beviljas: Luftfartssystemet 
och flygsäkerhetsstandarder; luftfartyg, (generellt), 
prestanda och färdplanering; människans förut-
sättningar och begränsningar, meteorologi, naviga-
tion, flygoperativa procedurer, flygningens grund-
principer, flygradiotelefoni.  

c) En sökande till en IR(A) ska i följande 
ämnen uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för 
de befogenheter som beviljas: Luftfartssystemet 
och flygsäkerhetsstandarder/flygoperativa procedu-
rer, luftfartyg (generellt), prestanda och färdplane-
ring, människans förutsättningar och 
begränsningar, meteorologi, navigation, 
flygradiotelefoni.  

d) Hur ämnena ska fördelas i proven, 
tillåtna tider, det totala antalet frågor och hur 
frågorna ska fördelas anges i tillhörande proce-
durer. 

JAR-FCL 1.475 Frågor 
(Se IEM FCL 1.475 a) 
och b)) 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.470) 

a) Den centrala frågebanken. Frågor an-
passade till kursplanerna (se tillägg 1 till JAR-FCL 
1.470 a), b) och c)) samlas i en av JAA 
sammanställd central frågebank (CQB). Frågor 
som införs i CQB formuleras på engelska, enligt en 
metod som beskrivs i IEM FCL 1.475 a), med 
användning av förkortningar (se IEM FCL 1.475 
b)), och utarbetas i ett datorkompatibelt format. 
Frågorna är av flervalstyp. En myndighet får efter 
eget gottfinnande sammanställa frågorna i ett prov i 
enlighet med JAR-FCL 1.480. 

b) Offentliggörande. Exempel på frågor 
och flervalssvar kommer med jämna mellanrum att 
publiceras av JAA. 

JAR-FCL 1.480 Förfarande vid prov 
(Se tillägg 1 till JAR-
FCL 1.470) 

a) Frekvens. En JAA-medlemsstat ska 
tillhandahålla en sökande möjligheten att genom-
föra erforderliga prov i överensstämmelse med de 
förfaranden som redovisas i detta kapitel. Ett 
fullständigt prov för ett certifikat eller en instru-
mentbehörighet ska omfatta prov i vart och ett av 
de ämnen som anges i tillägg 1 till JAR-FCL 1.470. 

b) Språk. Proven tillhandahålls på det eller 
de språk som myndigheten anser vara lämpligt. 
Myndigheten ska informera sökande om det eller 
de språk på vilket/vilka myndighetens prov 
kommer att genomföras. 

c) Innehåll. Frågorna i ett prov väljs av 
myndigheten från CQB i enlighet med en gemen-
sam metod som gör det möjligt att täcka in hela 
kursplanen för varje ämne. Innehållet i frågorna 
ändras inte, förutom då det är nödvändigt för att 
underlätta översättning till de nationella språken. 
Sättet att svara på frågor där det krävs numeriska 
beräkningar eller grafisk tolkning kan varieras, så 
att svaret ges i sådana andra former som myn-
digheten anser vara lämpliga. Provet i Flyg-
radiotelefoni kan, enligt myndighetens avgörande, 
skiljas från proven i övriga ämnen. En sökande 
som tidigare har godkänts på det ena av eller båda 
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proven i flygradiotelefoni för VFR respektive IFR 
ska inte på nytt genomgå prov på dessa sektioner. 

d) Muntliga prov. Muntliga prov kommer 
inte att erbjudas i stället för skriftliga eller dator-
baserade prov. 

e) Hjälpmedel. Myndigheten 
tillhandahåller de lämpliga tabeller, kartor och 
faktablad som fordras för att svara på frågorna.  

f) Kontroll- och säkerhetsåtgärder. Sökan-
dens identitet kontrolleras innan ett prov genom-
förs. 

g)  Sekretess. Innehållet i provskrivningarna 
är konfidentiellt. 

JAR-FCL 1.485 Sökandens 
skyldigheter 

a) En sökande ska genomföra hela prov-
serien i en JAA-medlemsstat. 

b) När en sökande har genomgått tillämp-
liga delar av den teoretiska utbildningen med 
tillfredsställande resultat ska den godkända FTO:n 
som ansvarar för sökandens utbildning 
rekommendera sökanden att genomföra en 
provskrivning. En sökande som har misslyckats 
med att fullfölja provet inom de gränser som anges 
i JAR-FCL 1.490 ska styrka genomförd 
kompletterande utbildning vid en godkänd 
utbildningsorganisation. 

c) Om myndigheten anser att en sökande 
under provet inte iakttar fastställda regler, anses 
detta utgöra grund för att underkänna sökanden, 
antingen på ett enskilt prov i ett ämne eller på 
provet som helhet. 

JAR-FCL 1.490 Krav för godkänt 
a) Godkänt på en provskrivning tilldelas en 

sökande som uppnår minst 75 procent av prov-
skrivningens maximala poäng. Minuspoäng före-
kommer inte. 

b) Enligt andra krav i JAR ska en sökande 
anses ha fullföljt det erforderliga teoretiska provet 
för tillämpligt pilotcertifikat eller behörighet när 
denne har blivit godkänd på samtliga erforderliga 
ämnen inom en period av 18 månader, räknat från 
slutet på den kalendermånad då sökanden skrev sitt 
första prov. 

c) En sökande ska skriva om hela provet 
om denne har blivit underkänd på en enskild 
provskrivning på fyra försök, eller om denne har 
blivit underkänd på alla provskrivningar inom 
antingen 6 provtillfällen eller den period som anges 
i paragraf b) ovan. Innan sökanden skriver om 
provet ska denne genomgå ytterligare utbildning 
som bestäms av myndigheten. 

JAR-FCL 1.495 Giltighetsperiod 
a) Ett godkänt på de teoriprov som ges i 

överensstämmelse med JAR-FCL 1.490 godtas 
som grund för att bevilja ett CPL(A) eller en IR(A) 
under 36 månader från det datum sökanden blev 
godkänd på alla erforderliga provskrivningar. 

b) Under förutsättning att en IR(A) erhålls i 
överensstämmelse med a) ovan förblir ett godkänt 
på det teoretiska provet för ATPL(A) gällande för 
utfärdande av ett ATPL(A) under en period på sju 
år räknat från den sista giltighetsdagen för en 
IR(A) som införts i ett CPL(A). 

c) Ett godkänt på teoriprovet för ATPL(A) 
förblir giltigt under en period på sju år räknat från 
den sista giltighetsdagen för en typbehörighet som 
införts i ett F/E-certifikat. 
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Appendix 1 to JAR-FCL 1.470 
Theoretical knowledge examination subjects / sections and length of examinations – ATPL,  
CPL and IR  
(See JAR-FCL 1.470) 

 Aeroplane (A) Helicopter (H) 

 
ATPL 

Airline Transport 
Pilot Licence 

CPL 
Commercial Pilot 

Licence 

IR 
Instrument Rating 

(Aircraft) 

ATPL 
Airline Transport 

Pilot Licence 

CPL 
Commercial Pilot 

Licence 

IR 
Instrument Rating 

(Aircraft) 

Subject Paper 
no 

Exam 
length 
time 

Paper 
no 

Exam 
length 
time 

Paper 
no 

Exam 
length 
time 

Paper 
no 

Exam 
length 
time 

Paper 
no 

Exam 
length 
time 

Paper 
no 

Exam 
length 
time 

010 Air Law (B) 1 1.40 1 0.45   1 1.40 1 1.00   

010 Air Law / Operational Procedures     1 1.00     1 1.00 

020 Aircraft General Knowledge (B)   2 2.30 2 1.15   2 2.30 2 1.15 

airframe/systems/power plant 2 2.00  (1.30)  (0.15) 2 2.00  (1.30)  (0.15)

instruments/electronics 3 1.30  (1.00)  (1.00) 3 1.30  (1.00)  (1.00)

030 Flight Performance and Planning (B)   3 3.00 3 2.00   3 3.30 3 2.00 

mass and balance 4 1.00  (0.45)   4 1.00  (1.00)   

Performance 5 1.00  (0.45)   5 1.00  (1.00)   

flight planning & monitoring 6 3.00  (1.30)  (2.00) 6 3.00  (1.30)  (2.00)

040 Human Performance & Limitations  7 1.00 4 0.30 4 0.30 7 1.00 4 0.30 4 0.30 

050 Meteorology (B) 8 2.30 5 1.30 5 1.30 8 2.30 5 1.00 5 1.30 

060 Navigation (B)   6 1.30 6 2.00   6 1.30 6 2.00 

general navigation 9 2.00  (1.00)  (0.30) 9 2.00  (1.00)  (0.30)

radio navigation 10 1.30  (0.30)  (1.30) 10 1.30  (0.30)  (1.30)

070 Operational Procedures (B) 11 1.20 7 0.45   11 1.20 7 1.20   

080 Principles of Flight (B) 12 1.00 8 0.45   12 1.00 8 1.00   

090 Communications   9 0.30 7 0.30   9 0.30 7 0.30 

VFR communications 13 0.30  (0.30)   13 0.30  (0.30)   

IFR communications 14 0.30    (0.30) 14 0.30    (0.30)

Total 14 20.30 9 11.45 7 8.45 14 20.30 9 12.50 7 8.45 

 
Note 1: refer to JAR-FCL 1.050(b) and 2.050(b) for crediting of flight time and theoretical knowledge. 
 
Note 2: (B) indicates that ‘Bridge’ examinations are required to convert from an Aeroplane licence to an 

Helicopter licence, and vice-versa. See Appendix 1 to JAR–FCL 1.050 and Appendix 1 to JAR-
FCL 2.050. 

 
Note 3: the syllabus combines the theoretical knowledge syllabuses for Aeroplane and Helicopter.  Column 

boxes marked with a cross (‘x’) indicate that knowledge of the relevant topic is required to be taught for the 
particular licence level.  Column boxes marked with a bullet point (•) indicate that the sub-topic is NOT 
applicable to the particular licence level. 



Bilaga 1  DEL 1 
LFS 2008:9 

JAR-FCL 1    Kapitel J 1–J–4  

 
  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

010 00 00 00 AIR LAW AND ATC PROCEDURES x x x x x x 

010 01 00 00 INTERNATIONAL AGREEMENTS AND ORGANISATIONS x x x x x x 

010 01 01 00 The Convention of Chicago x x x x x x 

010 01 01 01 Part I    Air Navigation x x x x x x 
 – general principles and application: sovereignty, territory       
 – flight over territory of Contracting States: right of non-

scheduled flight, scheduled air services, cabotage, landing 
at customs airports, applicability of air regulations, rules of 
the air, search of aircraft 

      

 – measures to  facilitate air navigation: customs duty, 
conditions to be fulfilled with respect to aircraft: certificates 
of airworthiness, licences of personnel, recognition of 
certificates and licences, cargo restrictions, photographic 
apparatus: documents to be carried in aircraft 

      

 – international standards and recommended practices: 
adoption of international standards and procedures, 
endorsement of certificates and licences, validity of 
endorsed certificates and licences: departure from 
international standards and procedures (notification of 
differences) 

      

010 01 01 02 Part II   The International Civil Aviation Organisation x x x x x x 
 – objectives and composition       

010 01 01 03 Regional structure and offices x x  x x  

010 01 01 04 Duties in relation to: x   x x  
 – annexes to the convention       
 – standards and recommended practices       
 – procedures for air navigation services       
 – regional supplementary procedures       
 – regional air navigation       
 – manuals and circulars       

010 01 02 00 Other International agreements x x x x x x 

010 01 02 01 The International Air Transport Agreement: x x  x x  
 – the five freedoms       

010 01 02 02 The Convention of Tokyo, La Haye, Montreal x x  x x  
 – jurisdiction       
 – authority of the pilot-in-command of the aircraft       

010 01 02 03 European organisations name, composition, objectives and 
relevant documents 

x x x x x x 

 – European Civil Aviation Conference (ECAC), including 
Joint Aviation Authorities (JAA) 

      

 – Eurocontrol       
 – European Commission (EC)       

010 01 02 04 Warsaw Convention x x  x x  

010 01 03 00 PIC authority and responsibility regarding safety and security x x  x x  

010 01 04 00 Operators and pilots liabilities towards persons and goods on 
the ground, in case of damage and injury caused by the 
operation of the aircraft. 

x x  x x  
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  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

010 01 05 00 Commercial practices and associated rules (leasing) x x  x x  
 – Dry lease       
 – Wet lease       
010 02 00 00 ANNEX 8 – AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT x x  x x  
 – applicability       
010 03 00 00 ANNEX 7 – AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION 

MARKS 
x x  x x  

 – applicability       
010 04 00 00 ANNEX 1 – PERSONNEL LICENSING x x x x x x 
 – applicability       
 – relation between ANNEX 1 and JAR–FCL       

010 05 00 00 RULES OF THE AIR (based on ANNEX 2) x x x x x x 

010 05 01 00 Annex 2: x x x x x x 
 – essential definitions, applicability of the rules of the air, 

general rules (except water operations), visual flight rules, 
instrument flight rules, signals, interception of civil aircraft, 
table of cruising levels 

      

010 06 00 00 PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION – AIRCRAFT 
OPERATIONS Doc. 8168-OPS/611, VOLUME 1 

x x x x x x 

010 06 01 00 Foreword x  x x  x 
 – introduction       

010 06 02 00 Definitions and abbreviations (see general statements) x  x x  x 

010 06 03 00 Departure procedures x  x x  x 
 – general criteria       
 – standard instrument departures       
 – omnidirectional departures       
 – published information       
 – simultaneous operations on parallel or near-parallel 

instrument runways 
      

 – area navigation (RNAV) departure procedures based on 
VOR/DME 

      

 – use of FMS/RNAV equipment to follow conventional 
departure procedures 
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  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

010 06 04 00 Approach procedures x  x x  x 
 – general criteria (except tables)       
 – approach procedure design: instrument approach areas, 

accuracy of fixes (only intersection fix tolerance factors, 
other fix tolerance factors, accuracy of facility providing 
track, approach area splays, descent gradient) 

      

 – arrival and approach segments: general, standard 
instrument arrival, initial approach segment (only general), 
intermediate approach segment, final approach segment 
(except tables), missed approach segment (only general) 

      

 – visual manoeuvring (circling) in the vicinity of the 
aerodrome: general, the visual manoeuvring (circling) area 
(except table), visual manoeuvring (circling) area not 
considered for obstacle clearance (except table), minimum 
descent altitude/height, visual flight manoeuvre, missed 
approach whilst circling 

      

 – simultaneous ILS operations on parallel or near-parallel 
runways 

      

 – area navigation (RNAV) approach procedures based on 
VOR/DME 

      

 – use of FMS/RNAV equipment to follow conventional non-
precision approach procedures 

      

010 06 05 00 Holding procedures x  x x  x 
 – in flight procedures (except table), entry, holding       
 – obstacle clearance (except table)       
010 06 06 00 Altimeter setting procedures (including ICAO Doc. 7030 – 

regional supplementary procedures) 
x x x x x x 

 – basic requirements (except tables), procedures applicable 
to operators and pilots (except tables) 

      

010 06 07 00 Secondary surveillance radar transponder operating procedures 
(including ICAO Doc. 7030 – regional supplementary 
procedures) 

x x x x x x 

 – operation of transponders       
 – operation of ACAS equipment       
 – phraseology       

010 07 00 00 AIR TRAFFIC SERVICES (based on ANNEX 11 and Doc. 
4444) 

x x x x x x 

010 07 01 00 Air Traffic Services – Annex 11 x x x x x x 
 – definitions (see general statements)       
010 07 01 01 General x x x x x x 
 – objectives of ATS, divisions of ATS, designation of the 

portions of the airspace and controlled aerodromes where 
ATS will be provided, classification of airspaces (appendix 4 
of annex 11), required navigation performance (RNP), 
establishment and designation of the units providing ATS, 
specifications for flight information regions, control areas and 
control zones, minimum flight altitudes, priority in the event of 
an aircraft in emergency, in-flight contingencies, time in ATS 

      

010 07 01 02 Air Traffic Control x x x x x x 
 – application       
 – provision of air traffic control service, operation of air 

traffic control service, separation minima, contents of 
clearances, co-ordination of clearances, control of persons 
and vehicles at aerodromes 
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  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

010 07 01 03 Flight Information Service x x x x x x 
 – application       
 – scope of flight information service       
 – operational flight information service broadcasts       
010 07 01 04 Alerting Service x x x x x x 
 – application, notification of rescue co-ordination centres 

(only INCERFA, ALERFA, DETRESFA), information to 
aircraft operating in the vicinity of an aircraft in a state of 
emergency 

      

010 07 01 05 Principles governing the identification of RNP types and the 
identification of ATS routes other than standard departure and 
arrival routes (Appendix 1) 

x x x x x x 

010 07 03 00 Rules of the air and air traffic services (ICAO Doc. 4444 – 
RAC/501/11 and ICAO Doc. 7030 – Regional supplementary 
procedures) 

x x x x x x 

 – definitions (see general statements)       
 – relationship to other document       
010 07 03 01 General provisions x x x x x x 
 – general air traffic services operating practices: submission of 

a flight plan, change from IFR to VFR flight, clearances and 
information, control of air traffic flow, altimeter setting 
procedures, indication of heavy wake turbulence category and 
MLS capacity, position reporting, air traffic incident report, 
procedures in regard to aircraft equipped with airborne 
collision avoidance systems (ACAS) 

      

 – Appendix 1       
010 07 03 02 Area Control Service x x x x x x 
 – general provisions for the separation of controlled traffic       
 – vertical separation: vertical separation application, vertical 

separation minimum, minimum cruising level, assignment 
of cruising level, vertical separation during ascent or 
descent 

      

 – horizontal separation: lateral separation application, lateral 
separation application, longitudinal separation application 
(except between supersonic aircraft) 

      

 – reduction in separation minima       
 – air traffic control clearances: contents, description of air 

traffic control clearances, clearance to fly maintaining own 
separations while in visual meteorological conditions, 
essential traffic information, clearance of a requested 
change in flight plan 

      

 – emergency and communication failure: emergency 
procedures (only general priority, emergency descent, 
action by pilot-in-command), air-ground communication 
failure (only concerning the actions by pilot-in-command), 
interception of civil aircraft 

      

010 07 03 03 Approach Control Service x x x x x x 
 – departing aircraft: general procedures for departing aircraft, 

clearances for departing aircraft to climb maintaining own 
separation while in visual meteorological conditions, 
information for departing aircraft 

      

 – arriving aircraft: general procedures for arriving aircraft, 
clearance to descend subject to maintaining own 
separation in visual meteorological conditions, visual 
approach, instrument approach, holding, approach 
sequence, expected approach time, information for 
arriving aircraft 
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010 07 03 04 Aerodrome Control Service x x x x x x 

 – functions of aerodrome control towers: general, alerting 
service provided by aerodrome control towers, suspension 
of VFR operations by aerodrome control towers 

      

 – traffic and taxi circuits: selection of runway-in-use       
 – information to aircraft by aerodrome control towers: 

information related to the operation of the aircraft, 
information on aerodrome conditions 

      

 – control of aerodrome traffic: order of priority for arriving 
and departing aircraft, control of departing and arriving 
aircraft, wake turbulence categorisation of aircraft and 
increased longitudinal separation minima, authorisation of 
special VFR flights 

      

010 07 03 05 Flight Information Service and Alerting Service x x x x x x 
 – flight information service       
 – alerting service       
010 07 03 06 Use of radar in Air Traffic Services x  x x x x 
 – general provisions: limitations in the use of radar, 

identification procedures (only establishment of radar 
identity), position information, radar vectoring 

      

 – use of radar in the air traffic control service       

010 08 00 00 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (based on ANNEX 
15) 

x x x x x x 

010 08 01 00 Annex 15 x x x x x x 
 – essential definitions       
 – applicability       

010 09 00 00 AERODROMES (based on ANNEX 14, VOL 1 & 2) x x x x x x 

010 09 01 00 Annex 14 x x x x x x 
 – definitions       
010 09 01 01 Aerodrome data: x x x x x x 
 – conditions of the movement area and related facilities       
010 09 01 02 Visual aids for navigation x x x x x x 
 – indicators and signalling devices       
 – markings       
 – lights       
 – signs       
 – markers       
010 09 01 03 Visual aids for denoting obstacles x x x x x x 
 – marking of objects       
 – lighting of objects       

010 09 01 04 Visual aids for denoting restricted use of areas x x x x x x 

010 09 01 05 Emergency and other services x x x x x x 
 – rescue and fire fighting       
 – apron management service       
 – ground servicing of aircraft       
010 09 01 06 Attachment A to Annex 14 x x x x x x 
 – calculation of declared distances       
 – radio altimeter operating areas       
 – approach lighting systems 
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010 10 00 00 FACILITATION (based on ANNEX 9) x x x x x x 
 – definitions       
010 10 01 00 Entry and departure of aircraft x x x x x x 
 – description, purpose and use of aircraft documents: 

general declaration 
      

010 10 02 00 Entry and departure of persons and their baggage x x x x x x 
 – entry requirement and procedures crew and other 

operator’s personnel 
      

010 11 00 00 SEARCH AND RESCUE (based on ANNEX 12) x x x x x x 

010 11 01 00 Annex 12 x x x x x x 
 – definitions       
010 11 01 01 Organisation x x x x x x 
 – establishment and provision of SAR service       
 – establishment of SAR regions       
 – establishment and designation of SAR services units       
010 11 01 02 Co-operation x x x x x x 
 – co-operation between States       
 – co-operation with other services       
010 11 01 03 Operating procedures x x x x x x 
 – procedures for pilots-in-command at the scene of an 

accident 
      

 – procedures for pilots-in-command intercepting a distress 
transmission 

      

 – search and rescue signals       
010 11 01 04 Search and rescue signals: x x x x x x 
 – signals with surface craft       
 – ground/air visual signal code       
 – air/ground signals       

010 12 00 00 SECURITY (based on ANNEX 17) x x  x x  

010 12 01 00 Annex 17 x x  x x  

010 12 01 01 General: x x  x x  
 – aims and objectives       
010 12 01 02 Organisation x x  x x  
 – co-operation and co-ordination       
010 12 01 03 Operators: operators security programme x x  x x  

010 13 00 00 AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION (based on ANNEX 
13) 

x x x x x x 

010 13 01 00 Annex 13 x x  x x  
 – definitions       
 – applicability       

010 14 00 00 JAR–FCL x x x x x x 

010 15 00 00 NATIONAL LAW x x x x x x 

010 15 01 00 National law and differences to relevant ICAO Annexes and 
JARs 

x x x x x x 
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020 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE x x x x x x 

021 00 00 00 AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, 
EMERGENCY EQUIPMENT – AEROPLANES 

x x     

021 00 00 00 AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, 
EMERGENCY EQUIPMENT – HELICOPTERS 

   x x  

021 00 00 00 AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, 
EMERGENCY EQUIPMENT – AIRCRAFT 

  x   x 

021 01 00 00 AIRFRAME AND SYSTEMS – AEROPLANES x x x   x 

021 01 01 00 Fuselage x x     
 – types of construction       
 – structural components and materials       
 – stress       
021 01 02 00 Cockpit and cabin windows x x     
 – construction (laminated glass)       
 – structural limitations       
021 01 03 00 Wings x x     
 – types of construction       
 – structural components and materials       
 – stress relief of engines, etc.  •     
 – stress       
021 01 04 00 Stabilising surfaces x x     
 – vertical, horizontal and V-tail surfaces       
 – construction materials       
 – efforts       
 – 'flutter'       
 – compensation system       
 – mach trim  •     
021 01 05 00 Landing Gear x x     
 – types       
 – construction       
 – locking devices and emergency extension systems       
 – accidental retraction prevention devices       
 – position, movement lights and indicators       
 – nose wheel steering       
 – wheels and tyres (construction, limitations)       
 – braking systems       
 – construction       
 – parking brake       
 – mode of operation of anti-skid system       
 – mode of operations of auto brake system       
 – operation, indications and warning systems        
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021 01 06 00 Flight Controls (construction and operation) x x     

021 01 06 01 Primary controls: x x     
 – elevator, aileron and rudder       
 – trim       
 – mode of actuation (mechanical, hydraulic, electrical, fly-

by-wire) 
      

 – operation, indicators, warning devices and controls       
 – efforts to transmit       
021 01 06 02 Secondary controls: x x     
 – leading and trailing edge lift augmentation devices       
 – lift dumping and speed brakes       
 – variable elevator       
 – mode of actuation (mechanical, hydraulic, electrical, fly-

by-wire) 
      

 – operation, indicators, warning devices       
 – danger situations and potential failures       

021 01 07 00 Hydraulics x x     

021 01 07 01 Basic principles of hydromechanics x x     
 – hydraulic fluids       
 – schematic construction and functioning of hydraulic 

systems 
      

021 01 07 02 Hydraulic systems x x     
 – main, standby and emergency systems       
 – operation, indicators, warning systems       
 – ancillary systems       

021 01 08 00 Air driven systems (piston engines only) x x x   x 

021 01 08 01 Pneumatic systems x x     
 – power sources       
 – schematic construction and functioning of pneumatic 

systems 
      

021 01 08 02 Air conditioning system x x     
 – heating and cooling       
 – construction, functioning and controls       
021 01 08 03 Pressurisation x x     
 – cabin altitude, maximum cabin altitude, differential 

pressure 
      

 – pressurised zones in the aircraft       
 – operation and indicators       
 – safety devices and warning systems       
 – rapid decompression, cabin altitude warning       
 – emergency procedures       
021 01 08 04 De-ice systems x x x   x 
 – pneumatic leading edge de-icing of wings and control 

surfaces 
      

 – schematic construction       
 – operational limitations       
 – initiation/timing of de-icing system usage        



Bilaga 1  DEL 1 
LFS 2008:9 

JAR-FCL 1    Kapitel J 1–J–12  

  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

021 01 09 00 Air Driven Systems (Turbopropeller and Jet aircraft) x x x   x 

021 01 09 01 Pneumatic system x x     
 – power sources       
 – schematic construction       
 – potential failures, warning devices       
 – operation, indicators, warning systems       
 – pneumatic operated systems       
021 01 09 02 Air conditioning system x x     
 – construction, functioning, operation, indicators and 

warning devices 
      

 – heating and cooling       
 – temperature regulation       
 – automatic and manual       
 – ram air ventilation       
 – schematic construction       
021 01 09 03 Anti-ice systems x x x   x 
 – aerofoil (Aeroplane), aerofoil/rotors (Helicopter) and 

control surfaces, powerplant, air intakes, windshield 
      

 – schematic construction, operating limitations and initiation, 
timing of de-icing system usage 

      

 – ice warning system       

021 01 09 04 Pressurisation x x     
 – cabin altitude, maximum cabin altitude, differential 

pressure 
      

 – pressurised zones in the aircraft       
 – operation and indicators       
 – safety devices and warning systems       
 – rapid decompression, cabin altitude warning       
 – emergency procedures       

021 01 10 00 Non-pneumatic operated de-ice and anti-ice systems x x x   x 

021 01 10 01 Schematic construction, functioning and operation of: x x x   x 
 –  air intake       
 –  propeller (Aeroplane); propeller/rotors (Helicopter)       
 –  pitot, static pressure sensor and stall warning devices       
 –  windshield       
 –  weeping wing system       
 –  rain repellent system       

021 01 11 00 Fuel system x x     

021 01 11 01 Fuel tanks x x     
 –  structural components and types       
 –  location of tanks on single-and multi-engine aircraft       
 –  sequence and types of refuelling       
 –  unusable fuel       

021 01 11 02 Fuel feed x x     
 –  gravity and pressure feed       
 –  crossfeed       
 –  schematic construction       

021 01 11 03 Fuel dumping system x x      
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021 01 11 04 Fuel system monitoring x x     
 –  operation, indicators, warning systems       
 –  fuel management (sequencing of fuel tank switching)       
 –  dip stick       

021 02 00 00 ELECTRICS x x x x x x 

021 02 01 00 Direct Current (DC) (ATPL and CPL); Direct/Alternating Current 
(DC/AC) (IR) 

x x x x x x 

021 02 01 01 General x x x x x x 
 –  electric circuits       
 –  voltage, current, resistance       
 –  Ohm's law       
 –  resistive circuits       
 –  resistance as a function of temperature       
 –  electrical power, electrical work       
 –  fuses (function, type and operation)       
 –  the electrical field       
 –  the capacitor (function)       
021 02 01 02 Batteries x x x x x x 
 –  types, characteristics       
 –  capacity       
 –  uses       
 –  hazards       
021 02 01 03 Magnetism x x x x x x 
 –  permanent magnetism       
 –  electromagnetism:       
 –  relay, circuit breaker, solenoid valve (principle,  

 function and applications) 
      

 –  electromagnetic power       
 –  electromagnetic induction       
021 02 01 04 Generators x x x x x x 
 –  alternator:       
 –  principle, function and applications       
 –  monitoring devices       
 –  regulation, control and protection       
 –  modes of excitation       
 –  starter generator       
021 02 01 05 Distribution x x x x x x 
 –  current distribution (buses)       
 –  monitoring of electrical flight instruments/systems:       
 –  ammeter, voltmeter       
 –  annunciators       
 –  electrical consumers       
 –  DC power distribution:       
 –  construction, operation and system monitoring       
 –  elementary switching circuits       

021 02 01 06 Inverter (applications) x x x x x x 

021 02 01 07 The aircraft structure as an electrical conductor x x  x x  
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021 02 02 00 Alternating Current (AC) x x  x x  

 

021 02 02 01 General x x  x x  
 –  single and multi-phase AC       
 –  frequency       
 –  phase shift       
 –  AC components       
021 02 02 02 Generators x x  x x  
 –  3-phase generator       
 –  brushless generator (construction and operation)       
 –  generator drive:       
 –  constant speed drive       
 –  integrated drive       
021 02 02 03 AC power distribution x x  x x  
 –  construction, operation and monitoring       
 –  protection circuits, paralleling of AC-generators       
021 02 02 04 Transformers x x  x x  
 –  function       
 –  types and applications       
021 02 02 05 Synchronous and asynchronous motors x x  x x  
 –  operation       
 –  application       

021 02 02 06 Transformer/rectifier units x x  x x  

021 02 03 00 Semiconductors x x  x x  
 –  principles of semiconductors       
 –  semiconductor resistors (properties and application)       
 –  rectifier (function and applications)       
 –  transistor (function and applications)       
 –  diode (function and applications)       

021 02 04 00 Basic knowledge of computers x x  x x  

021 02 04 01 Logic circuits x x  x x  

021 02 04 02 Logical symbols x x  x x  

021 02 04 03 Switching circuits and logical symbols x x  x x  

021 02 05 00 Basic radio propagation theory x x x x x x 

021 02 05 01 Basic principles x x x x x x 
 –  electromagnetic waves       
 –  wave length, amplitude, phase angle, frequency       
 –  frequency bands, sideband, single sideband       
 –  pulse characteristics       
 –  carrier, modulation, demodulation       
 –  kinds of modulation (amplitude, frequency, pulse, multiplex)       
 –  oscillation circuits       
021 02 05 02 Antennas x x x x x x 
 –  characteristics       
 –  polarisation       
 –  types of antennas       
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021 02 05 03 Wave propagation x x x x x x 
 –  ground waves       
 –  space waves       
 –  propagation with the frequency bands       
 –  frequency prognosis (MUF)       
 –  fading       
 –  factors affecting propagation (reflection, absorption,  

 interference, twilight, shoreline, mountain, static) 
      

021 03 00 00 POWERPLANT x x  x x  

021 03 01 00 Piston engine x x  x x  

021 03 01 01 General x x  x x  
 –  design types       
 –  principles of the 4-stroke internal combustion engine       
 –  mechanical components       
021 03 01 02 Lubrication system x x  x x  
 –  function       
 –  schematic construction       
 –  monitoring instruments and indicators       
 –  lubricants       
021 03 01 03 Air cooling x x  x x  
 –  system monitoring       
 –  cylinder head temperature       
 –  cowl flaps       
021 03 01 04 Ignition x x  x x  
 –  schematic construction and function       
 –  types of ignition       
 –  magneto check       
021 03 01 05 Engine fuel supply x x  x x  
 –  carburettor (construction and mode of operation, 

carburettor icing) 
      

 –  fuel injection (construction and mode of operation)       
 –  alternate air       
021 03 01 06 Engine performance x x  x x  
 –  pressure/density altitude       
 –  performance as a function of pressure and temperature       
021 03 01 07 Power augmentation devices x x  x x  
 –  turbocharger, supercharger (construction and effect on 

engine performance) 
      

021 03 01 08 Fuel x x  x x  
 –  types, grades       
 –  detonation characteristics, octane rating       
 –  colour coding       
 –  additives       
 –  water content, ice formation       
 –  fuel density       
 –  alternate fuels, differences in specifications, limitations       
021 03 01 09 Mixture x x  x x  
 –  rich and lean mixture       
 –  maximum power and fuel economy mixture setting        
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021 03 01 10 Propeller x x     
 –  fixed pitch and constant speed propeller       
 –  principles and operation of propellers on single and multi-

engine aircraft 
      

 –  propeller check       
 –  propeller efficiency as a function of airspeed       
 –  aircraft and engine protection (propeller operation: 

ground/air, coarse/fine pitch limitations) 
      

021 03 01 11 Engine handling and manipulation x x  x x  
 –  power setting, power range       
 –  mixture setting       
 –  operational limitations       
021 03 01 12 Operational criteria x x  x x  
 –  maximum and minimum RPM       
 –  (induced) engine vibration and critical RPM       
 –  remedial action by abnormal engine start, run-up and in-

flight 
      

021 03 02 00 Turbine engine x x  x x  

021 03 02 01 Principles of operation x x  x x  

021 03 02 02 Types of construction x x  x x  
 –  centrifugal       
 –  axial flow       
 –  free turbine • •     
 –  single shaft turbine • •     
 –  turboprop    • •  
 –  turbojet    • •  
 –  turbofan    • •  

021 03 03 00 Engine construction x x  x x  

021 03 03 01 Air inlet x x  x x  
 –  function       
021 03 03 02 Compressor x x  x x  
 –  function       
 –  construction and mode of operation       
 –  effects of damage       
 –  compressor stall and surge (cause and avoidance)       
 –  compressor characteristics       
021 03 03 03 Diffusor x x  x x  
 –  function       

021 03 03 04 Combustion chamber x x  x x  
 –  function, types and working principles       
 –  mixing ratios       
 –  fuel injectors       
 –  thermal load       

021 03 03 05 Turbine x x  x x  
 –  function, construction and working principles       
 –  thermal and mechanical stress       
 –  effects of damage       
 –  monitoring of exhaust gas temperature        
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021 03 03 06 Jet pipe x x     
 –  function       
 –  different types       
 –  noise silencing devices       

021 03 03 07 Pressure, temperature and airflow in a turbine engine x x  x x  

021 03 03 08 Reverse thrust x x     
 –  function, types and principles of operation       
 –  degree of efficiency       
 –  use and monitoring       

021 03 03 09 Performance and thrust augmentation x x     

 –  water injection, principles of operation       

 –  use and system monitoring       

021 03 03 10 Bleed air x x  x x  

 –  effect of use of bleed air on thrust, exhaust temperature, 
 RPM and pressure ratio 

   • •  

 –  effect of use of bleed air on performance       

021 03 03 11 Auxiliary gearbox x x  x x  

 –  function       

021 03 04 00 Engine systems x x  x x  

021 03 04 01 Ignition x x  x x  

 –  function, types, components, operation, safety aspects       

021 03 04 02 Starter x x  x x  

 –  function, type, construction and mode of operation       

 –  control and monitoring       

 –  self sustaining and idle speeds       

021 03 04 03 Engine start malfunctions x x  x x  

 –  cause and avoidance       

021 03 04 04 Fuel system x x  x x  

 –  construction, components       

 –  operation and monitoring       

 –  malfunctions       

021 03 04 05 Lubrication x x  x x  

 –  construction, components       

 –  operation and monitoring       

 –  malfunctions       

021 03 04 06 Fuel x x  x x  

 –  effects of temperature       

 –  impurities       

 –  additives       

021 03 04 07 Thrust x x     

 –  thrust formula       

 –  flat rated engine       

 –  thrust as a function of airspeed, air density, pressure, 
temperature and RPM 

      

021 03 04 08 Powerplant operation and monitoring x x  x x   
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021 03 04 09 Power    x x  
 –  power sharing engines       
 –  function of density       
 –  flat rated engine       

021 03 05 00 Auxiliary Power Unit (APU) x x  x x  

021 03 05 01 General x x  x x  
 –  function, types       
 –  location       
 –  operation and monitoring       

021 03 05 02 Ram air turbine x x     
 –  function       

021 04 00 00 EMERGENCY EQUIPMENT x x  x x  

021 04 01 00 Doors and emergency exits x x  x x  
 –  accessibility       
 –  normal and emergency operation       
 –  markings       
 –  floor exit markings       
 –  crew emergency exits       
 –  passenger emergency exits       
 –  evacuation slides, general usage or as life rafts or flotation 

devices 
   • •  

021 04 02 00 Smoke detection x x  x x  
 –  location, indicators, function test       
021 04 03 00 Fire detection x x  x x  
 –  location, warning mode, function test       
021 04 04 00 Fire fighting equipment x x  x x  
 –  location, operation, contents, gauge, function test       
021 04 05 00 Aircraft oxygen equipment x x  x x  
 –  principles of operation       
 –  protection and surveillance devices       
 –  drill, use of equipment in case of rapid decompression    • •  
 –  comparison of constant flow and demand outlet masks       
 –  oxygen generators    • •  
 –  dangers of oxygen use, safety measures       
021 04 06 00 Emergency equipment x x  x x  
 –  portable, hand-held fire extinguisher       
 –  smoke mask, smoke protection hood       
 –  portable oxygen system       
 –  emergency locator beacon, transmitter       
 –  life jacket, life raft       
 –  pocket lamp, emergency lighting       
 –  megaphone       
 –  crash axe       
 –  fireproof gloves       
 –  emergency flotation system • •      
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021 05 00 00 AIRFRAME AND SYSTEMS – HELICOPTERS    x x  

021 05 01 00 Helicopter configurations    x x  
 –  single rotor       
 –  tandem rotor       
 –  coaxial rotor       
 –  side by side rotor       

021 05 02 00 Controls and rotors    x x  

021 05 02 01 Control systems    x x  
 –  types       
 –  components       
 –  adjustments       
 –  primary controls (cyclic, collective, directional)       
021 05 02 02 Rotorheads    x x  
 –  types       
 –  components       
 –  material       
021 05 02 03 Tailrotors/Notar    x x  
 –  types       
 –  components       
 –  material       
021 05 02 04 Blades    x x  
 –  types       
 –  section       
 –  construction       
 –  material       
 –  adjustment       
021 05 02 05 Control surfaces    x x  
 –  vertical horizontal       
 –  construction       
 –  material       
021 05 03 00 Fuselage    x x  
 –  types of construction       
 –  structural components, materials, limitations       
021 05 04 00 Cockpit and cabin    x x  
 –  construction       
 –  structural limitations       
021 05 05 00 Landing gear    x x  
 –  types e,g floats, skids, wheels, etc,,,       
 –  construction       
 –  locking devices and emergency extension systems       
 –  accidental retraction prevention devices       
 –  position, movement lights and indicators       
 –  wheels and tyres       
 –  braking systems :       
 –  construction       
 –  parking brake       
 –  operation, indications and warning systems        
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021 05 06 00 Transmission systems    x x  

021 05 06 01 

 
Drive shafts    x x  

 –  types       
 –  components       
 –  material       
021 05 06 02 Gearboxes    x x  
 –  types       
 –  construction       
 –  material       
 –  lubrication       
 –  indications       
021 05 06 03 Clutches    x x  
 –  types       
 –  components       
021 05 06 04 Freewheeling    x x  
 –  types       
 –  components       
021 05 07 00 Rotorbrake    x x  
 –  components       
 –  construction       
021 05 08 00 Inspection    x x  
 –  vibration       
 –  balancing       
 –  tracking       

021 05 09 00 Hydraulics    x x  

021 05 09 01 Basic principles of hydromechanics    x x  
 –  hydraulic fluids       
 –  schematic construction and functioning of hydraulic 

systems 
      

021 05 09 02 Hydraulic systems    x x  
 –  main, standby and emergency systems       
 –  operation, indicators, warning systems       
 –  ancillary systems       
 –  auxiliary systems       
021 05 10 00 Air driven systems    x x  
021 05 10 01 Pneumatic systems    x x  
 –  power sources       
 –  schematic construction       
 –  potential failures, safety devices       
 –  operation, indicators, warning systems       
 –  pneumatic operated systems       
021 05 10 02 Air conditioning system    x x  
 –  construction, functioning, operation, indicators and 

warning devices 
      

 –  heating and cooling       
 –  temperature regulation – automatic and manual       
 –  ram air ventilation        
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021 05 11 00 De ice and anti-ice systems    x x  
 –  schematic construction, functioning and operation of       
 –  air intake       
 –  rotors (main tailrotor)       
 –  pitot, static pressure sensor       
 –  windshield       
 –  control surfaces (horizontal stabiliser)       
 –  rain repellent system       
 –  ice warning systems       

021 05 12 00 Fuel system    x x  

021 05 12 01 Fuel tanks (main and auxiliary)    x x  
 –  structural components and types       
 –  location of tanks on single and multi-engine helicopter       
 –  sequence and types of refuelling       
 –  unusable fuel       
 –  crashworthiness       
021 05 12 02 Fuel feed    x x  
 –  gravity and pressure feed       
 –  crossfeed       
 –  schematic construction       

021 05 12 03 Fuel dumping system    x x  

021 05 12 04 Fuel system monitoring    x x  
 –  operation, indicators, warning systems       
 –  fuel management (sequencing of fuel tank switching)       
 –  dip stick       
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022 00 00 00 INSTRUMENTATION – AEROPLANES x x     

022 00 00 00 INSTRUMENTATION – AIRCRAFT   x   x 

022 00 00 00 INSTRUMENTATION – HELICOPTERS    x x  

022 01 00 00 FLIGHT INSTRUMENTS x x x x x x 

022 01 01 00 Air data instruments x x x x x x 

022 01 01 01 Pitot and static system x x x x x x 
 –  pitot tube, construction and principles of operation       
 –  static source       
 –  malfunction       
 –  heating       
 –  alternate static source       
022 01 01 02 Altimeter x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
 –  display and setting       
 –  errors       
 –  correction tables       
 –  tolerances       
022 01 01 03 Airspeed indicator x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
 –  speed indications (IAS)       
 –  meaning of coloured sectors       
 –  maximum speed indicator, Vmo/Mmo pointer       
 –  errors       
022 01 01 04 Mach meter x      
 –  mach number formula       
 –  construction and principles of operation       
 –  display       
 –  construction types       
 –  errors       
022 01 01 05 Vertical Speed Indicator (VSI) x x x x x x 
 –  aneroid and instantaneous VSI (IVSI)       
 –  construction and principles of operation       
 –  display       
022 01 01 06 Air Data Computer (ADC) x   x x  
 –  principles of operation       
 –  input and output data, signals       
 –  uses of output data       
 –  block diagram       
 –  system monitoring       
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022 01 02 00 Gyroscopic instruments x x x x x x 

022 01 02 01 Gyro fundamentals x x x x x x 
 –  theory of gyroscopic forces (stability, precession)       
 –  types, construction and principles of operation:       
 –  vertical gyro       
 –  directional gyro       
 –  rate gyro       
 –  rate integrating gyro       
 –  single degree-of-freedom gyro       
 –  ring laser gyro       
 –  apparent drift       
 –  random drift       
 –  mountings       
 –  drive types, monitoring       
022 01 02 02 Directional gyro x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
022 01 02 03 Slaved gyro compass x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
 –  components       
 –  mounting and modes of operation       
 –  turn and acceleration errors       
 –  application, uses of output data       
022 01 02 04 Attitude indicator (vertical gyro) x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
 –  display types       
 –  turn and acceleration errors       
 –  application, uses of output data       
022 01 02 05 Turn and bank indicator (rate gyro) x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
 –  display types       
 –  application errors       
 –  application, uses of output data       
 –  turn co-ordinator       
022 01 02 06 Gyro stabilised platform (gimballed platform) x   x x  
 –  types in use       
 –  accelerometer, measurement systems       
 –  construction and principles of operation       
 –  platform alignment       
 –  applications, uses of output data       
022 01 02 07 Fixed installations (strap down systems) x   x x  
 –  construction and principles of operation       
 –  types in use       
 –  input signals       
 –  application, uses of output data       
022 01 03 00 Magnetic compass x x x x x x 
 –  construction and principles of operation       
 –  errors (deviation, effect of inclination)       
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022 01 04 00 Radio Altimeter x x x x x x 
 –  components       
 –  frequency band       
 –  principle of operation       
 –  display       
 –  errors       
022 01 05 00 Electronic Flight Instrument System (EFIS) x x x x x x 
 –  information display types       
 –  data input       
 –  control panel, display unit       
 –  example of a typical aircraft installation       
022 01 06 00 Flight Management System (FMS) x   x x  
 –  general principles       
 –  inputs and outputs of data       

022 02 00 00 AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS x x x x x x 

022 02 01 00 Flight Director x x x x x x 
 –  function and application       
 –  block diagram, components       
 –  mode of operation       
 –  operation set-up for various flight phases       
 –  command modes (bars)       
 –  mode indicator       
 –  system monitoring       
 –  limitations, operational restrictions       
022 02 02 00 Autopilot x x x x x x 
 –  function and application       
 –  types (different axes)       
 –  block diagram, components       
 –  lateral modes       
 –  longitudinal modes       
 –  common modes       
 –  autoland, sequence of operation   • • • • 
 –  system concepts for autoland, go around, take-off, fail 

passive, fail operational (redundant) 
  • • • • 

 –  control modes       
 –  signal interfacing to control surfaces       
 –  operation and programming for various flight phases       
 –  system monitoring       
 –  limitations, operational restrictions       

022 02 03 00 Flight envelope protection x   x x  

 –  function       
 –  input data, signals       
 –  output data, signals       
 –  system monitoring       
022 02 04 00 Yaw Damper / Stability augmentation system x x x x x x 
 –  function       
 –  block diagram, components       
 –  signal interfacing to vertical stabiliser   •    
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022 02 05 00 Automatic pitch trim x      
 –  function       
 –  input data, signals       
 –  mode of operation       
 –  horizontal stabiliser, trim tab actuator       
 –  system monitoring, safety of operation       
022 02 06 00 Thrust computation x      
 –  function       
 –  components       
 –  input data, signals       
 –  output data, signals       
 –  system monitoring       
022 02 07 00 Auto-thrust x      
 –  function and applications       
 –  block diagrams, components       
 –  mode of operation       
 –  automatic operation mode selection       
 –  signal interfacing to throttle level mechanism       
 –  operation and programming for various flight phases       
 –  system monitoring       
 –  limitations, operational restrictions       

022 03 00 00 WARNING AND RECORDING EQUIPMENT x x  x x  

022 03 01 00 Warnings general x x  x x  
 –  classification of warning       
 –  display, indicator systems       
022 03 02 00 Altitude alert system x   x x  
 –  function       
 –  block diagram, components       
 –  operation and system monitoring       
022 03 03 00 Ground proximity warning system (GPWS) x   x x  
 –  function       
 –  block diagram, components       
 –  input data, signals       
 –  warning modes       
 –  system integrity test       
022 03 04 00 Traffic collision avoidance system (TCAS) x   x x  
 –  function       
 –  warning modes       
022 03 05 00 Overspeed warning x      
 –  function       
 –  input data, signals       
 –  display, indicators       
 –  function test       
 –  effects on operation in case of failure       
022 03 06 00 Stall warning x x     
 –  function       
 –  constituent components of a simplified system       
 –  block diagram, components of a system with angle-of-

attack indicator 
      

 –  operation 
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022 03 07 00 Flight data recorder x   x x  
 –  function       
 –  block diagram, components       
 –  operation       
 –  system monitoring       
022 03 08 00 Cockpit voice recorder x   x x  
 –  function       
 –  block diagram, components       
 –  operation       

022 03 09 00 Rotors and engine over/underspeed warning    x x  
 –  function       
 –  input data, signals       
 –  display, indicators       
 –  function test       
 –  effects on operation in case of failure       

022 04 00 00 POWERPLANT AND SYSTEM MONITORING 
INSTRUMENTS 

x x  x x  

022 04 01 00 Pressure gauge x x  x x  
 –  sensors       
 –  pressure indicators       
 –  meaning of coloured sectors       

022 04 02 00 Temperature gauge x x  x x  
 –  sensors       
 –  ram rise, recovery factor    • •  
 –  temperature indicators       
 –  meaning of coloured sectors       
022 04 03 00 RPM indicator x x  x x  
 –  interfacing of signal pick-up to RPM gauge       
 –  RPM indicators, piston and turbine engines       
 –  meaning of coloured sectors       
022 04 04 00 Consumption gauge x x  x x  
 –  fuel flowmeter (function, indicators)       
 –  high pressure line fuel flowmeter (function, indications, 

failure warnings) 
   • •  

022 04 05 00 Fuel gauge x x  x x  
 –  measurement of volume/mass, units       
 –  measuring sensors       
 –  content, quantity indicators       
 –  reasons for incorrect indications       
022 04 06 00 Torque meter x x  x x  
 –  indicators, units       
 –  meaning of coloured sectors       
022 04 07 00 Flight hour meter x x  x x  
 –  drive source       
 –  indicators       
022 04 08 00 Vibration monitoring x x     
 –  indicators, units       
 –  interfacing to bypass turbofan engines       
 –  warning system 
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022 04 09 00 Remote (signal) transmission system x x  x x  
 –  mechanical       
 –  electrical       
022 04 10 00 Electronic Displays x x  x x  
 –  EFIS • •     
 –  EICAS       
 –  ECAM       
022 04 11 00 Chip detection    x x  
 –  indicators       
 –  principles       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK
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030 00 00 00 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING x x x x x x 

031 00 00 00 MASS AND BALANCE – AEROPLANES x x     

031 00 00 00 MASS AND BALANCE – HELICOPTERS    x x  

031 01 00 00 INTRODUCTION TO MASS AND BALANCE x x  x x  

031 01 01 00 Centre of gravity (cg) x x  x x  

031 01 01 01 Definition x x  x x  

031 01 01 02 Importance in regard to aircraft stability (Aeroplane); 
Importance in regard to helicopter stability (cyclic stick – 
travel/limitations) (Helicopter) 

x x  x x  

031 01 02 00 Mass and balance limits x x  x x  

031 01 02 01 Consult aeroplane/helicopter flight manual for: x x  x x  
 –  cg limits for take-off, landing, cruise configurations       

031 01 02 02 Maximum floor load x x  x x  

031 01 02 03 Maximum ramp and taxi mass (Aeroplane); Maximum taxi 
mass (Helicopter) 

x x  x x  

031 01 02 04 Factors determining maximum permissible mass: x x  x x  
 –  structural limitations       
 –  performance limitations such as: runway available for 

take-off and landing 
      

 –  weather conditions (temperature, pressure, wind, 
precipitation); rate-of-climb and altitude requirements 
for obstacle clearance; engine-out performance 
requirements 

      

031 01 02 05 Factors determining cg limits: x x  x x  
 –  aircraft stability, helicopter stability; ability of flight 

controls and surfaces to overcome mass and lift pitching 
moments under all flight conditions 

      

 –  changes in cg location during flight due to consumption 
of fuel, raising and lowering of undercarriage, and 
intentional relocation of passengers or cargo, transfer of 
fuel 

      

 –  movement of centre of lift because of changes in 
position of wing flaps (Aeroplane); Influence of hoist and 
external load operation (Helicopter) 

      

031 02 00 00 LOADING x x  x x  

031 02 01 00 Terminology x x  x x  

031 02 01 01 Empty mass x x  x x  

031 02 01 02 Dry Operating Mass (empty mass + crew + operating items + 
unusable fuel ) 

x x  x x  

031 02 01 03 Zero Fuel Mass x x  x x  

031 02 01 04 Standard mass x x  x x  

 –  crew, passengers and baggage       
 –  fuel, oil, water (volume/mass conversion factors)       
 –  carry-on luggage       

031 02 01 05 Useful load (traffic load + usable fuel) x x  x x  
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031 02 02 00 Aircraft mass checks x x  x x  

031 02 02 01 Procedure (in general terms, details not necessary) x x  x x  

031 02 02 02 Requirements for re-weighing of aircraft x x  x x  

031 02 02 03 Equipment lists x x  x x  

031 02 03 00 Procedures for determining aeroplane mass and balance 
documentation; Procedures for determining helicopter mass 
and balance documentation 

x x  x x  

031 02 03 01 Determine Dry Operating Mass (crew, equipment, etc.) x x  x x  

031 02 03 02 Intentionally left blank x x  x x  

031 02 03 03 Add mass of passengers and cargo (including passengers 
baggage) (standard mass) 

x x  x x  

031 02 03 04 Add mass of fuel x x  x x  

031 02 03 05 Check that applicable maximum gross mass limits are not 
exceeded (mass within legal limits) 

x x  x x  

031 02 04 00 Effects of overloading x x  x x  

031 02 04 01 Higher take-off and safety speeds x x  x x  

031 02 04 02 Longer take-off and landing distances x x  x x  

031 02 04 03 Lower rate-of-climb x x  x x  

031 02 04 04 Influence on range and endurance (Aeroplane); Decreased 
range and endurance (Helicopter) 

x x  x x  

031 02 04 05 Decreased engine-out performance x x  x x  

031 02 04 06 Possible structural damage in extreme cases x x  x x  

031 03 00 00 CENTRE OF GRAVITY (cg) x x  x x  

031 03 01 00 Basis of cg calculations (load and balance documentation) x x  x x  

031 03 01 01 Datum x x  x x  
 –  explanation of term       
 –  location       
 –  use in cg calculation       
031 03 01 02 Moment arm x x  x x  
 –  explanation of term       
 –  determination of algebraic signs       
 –  use       
031 03 01 03 Moment x x  x x  
 –  explanation       
 –  moment = mass  x  moment arm       
031 03 01 04 Expression in percentage of mean aerodynamic chord (% 

MAC) 
x x     

031 03 01 05 Expression of distance from Datumline    x x  

031 03 02 00 Calculation of cg (Aeroplane); Calculation of cg longitudinal 
and lateral (including computer calculations) (Helicopter) 

x x  x x  

031 03 02 01 Cg at empty mass x x  x x  
 –  determined when aircraft is weighed; determined when 

helicopter is weighed 
      

 –  recorded in aircraft documentation cg at Dry Operating 
Mass (Aeroplane); recorded in helicopter documentation 
cg at Dry Operating Mass 
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031 03 02 02 Movement of cg with addition of fuel, load and ballast x x  x x  

031 03 02 03 Practical methods of calculation x x  x x  
 –  computation method using either mathematical 

computations or specially designed slide rule 
      

 –  graph method       
 –  table method       
031 03 02 04 Intentional relocation of passengers or cargo to remain within 

cg limits 
   x x  

031 03 03 00 Securing of load x x  x x  

031 03 03 01 Importance of adequate tie-down x x  x x  
 –  equipments for cargo compartment and cargo aircraft       
 –  container    • •  
 –  pallet       
031 03 03 02 Effect of loadshift x x  x x  
 –  movement of cg, possible out of limits       
 –  possible damage due to inertia of a moving load       
 –  effect of acceleration of the aircraft load       

031 03 04 00 Area Load, Running Load, Supporting x x  x x  

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–J–31 JAR-FCL 1    Kapitel J 

 
  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

032 00 00 00 PERFORMANCE – AEROPLANES x x     

032 01 00 00 PERFORMANCE OF SINGLE-ENGINE AEROPLANES NOT 
CERTIFIED UNDER JAR/FAR 25 – PERFORMANCE 
CLASS B 

x x     

032 01 01 00 Definitions of terms and speeds used x x     

032 01 02 00 Take-off and landing performance x x     

032 01 02 01 Effect of aeroplane mass, wind, density, altitude, runway 
slope, runway conditions 

x x     

032 01 02 02 Use of aeroplane flight manual data x x     

032 01 03 00 Climb and cruise performance x x     

032 01 03 01 Use of aeroplane flight data x x     

032 01 03 02 Effect of density altitude and aeroplane mass x x     

032 01 03 03 Endurance and the effects of the different recommended 
power settings 

x x     

032 01 03 04 Still air range with various power settings x x     

032 02 00 00 PERFORMANCE OF MULTI-ENGINE AEROPLANES NOT 
CERTIFIED UNDER JAR/FAR 25 – PERFORMANCE 
CLASS B 

x x     

032 02 01 00 Definitions of terms and speeds x x     

032 02 01 01 Any new terms used for multi-engine aeroplane performance (032 
01 01 00) 

x x     

032 02 02 00 Importance of performance calculations x x     

032 02 02 01 Determination of performance under normal conditions x x     

032 02 02 02 Consideration of effects of pressure altitude, temperature, 
wind, aeroplane mass, runway slope, and runway conditions 

x x     

032 02 03 00 Elements of performance x x     

032 02 03 01 Take-off and landing distances x x     
 –  obstacle clearance at Take-off       
032 02 03 02 Rate of climb and descent x x     
 –  effects of selected power settings, speeds, and aircraft 

configuration 
      

032 02 03 03 Cruise altitudes and altitude ceiling x x     
 –  en-route requirements       

032 02 03 04 Payload/range trade-offs x x     

032 02 03 05 Speed/economy trade-offs x x     

032 02 04 00 Use of performance graphs and tabulated data x x     

032 02 04 01 Performance section of flight manual x x     
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032 03 00 00 PERFORMANCE OF AEROPLANES CERTIFIED UNDER 
JAR/FAR 25 – PERFORMANCE CLASS A 

x      

032 03 01 00 Take-off x      

032 03 01 01 Definitions of terms and speeds used x      
 –  appropriate speed definitions associated with take-off 

performance, with emphasis on: 
      

 –  V1: decision speed in event of engine failure on  
 take-off 

      

 –  VR:  rotation speed       
 –  V2:  take-off safety speed       
 –  appropriate distance definitions associated with take-off:       
 –  balanced field length       
 –  take-off run available (TORA)       
 –  take-off distance available (TODA)       
 –  accelerate stop distance available (ASDA)       
 –  clearways, stopways       
 –  mass/altitude/temperature limits       
 –  other appropriate speeds:       
 –  VMCG       
 –  VMCA       
 –  VMU       
 –  VLOF       
 –  VMBE       
032 03 01 02 Runway variables x      
 –  length, slope, surface       
 –  strength of runway (load classification number, single 

isolated wheel loading) 
      

032 03 01 03 Aeroplane variables x      
 –  mass       
 –  flap angle       
 –  reduced power settings       
 –  increased V2       
 –  use of anti-ice and de-ice       
 –  use of bleed air (ECS)       
032 03 01 04 Meteorological variables x      
 –  pressure altitude and temperature (density altitude), 

wind gust factor, surface conditions (standing water, 
snow, ice etc.) 

      

032 03 01 05 Take-off speeds x      
 –  computation of V1, VR and V2; initial climb speed, 

landing gear and flap retraction speeds 
      

032 03 01 06 Take-off distance x      
 –  computations of take-off distance       
 –  include consideration of aeroplane, runway, and 

meteorological variables when computing take-off 
distance and take-off speed 

      

 –  effects of early or late rotation on take-off distance; 
possibility of ground stall with early rotation 
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032 03 02 00 Accelerate-stop distance x      

032 03 02 01 Concept of balanced field length x      
 –  review of definitions (032 03 00 00)       
 –  relationship between balanced/unbalanced field length 

 and V1 
      

032 03 02 02 Use of flight manual charts x      
 –  computing accelerate-stop distances       
 –  decision time and deceleration procedure  

 assumptions: 
      

 –  time-to-decide allowance       
 –  use of brakes       
 –  use of reverse thrust       
 –  brake energy absorption limits:       
 –  delayed temperature rise       
 –  tyre limitations       

032 03 03 00 Initial climb x      

032 03 03 01 Climb segments x      
 –  undercarriage and flap retraction       
 –  take-off mass limitation with regard to climb  

 requirements 
      

032 03 03 02 All engines operating x      
 –  climb speed       
 –  rate of climb       
 –  noise abatement procedure       
032 03 03 03 Engine inoperative operation x      
 –  best angle-of-climb speed       
 –  best rate-of-climb speed       
 –  rates of climb:       
 –  effect of density altitude on climb performance       
032 03 03 04 Obstacle clearance requirements x      
 –  climb to clear obstacles       
 –  turning to avoid obstacles:       
 –  effect turns have on climb performance       

032 03 04 00 Climb x      

032 03 04 01 Use of flight manual performance charts x      
 –  effect of aeroplane mass       
 –  effect of density altitude change       
 –  time-to-climb calculations for reaching cruise altitude       
032 03 04 02 Significant airspeeds for climb x      
 –  flap retraction speeds       
 –  normal (all engines operating) climb speeds:       
 –  best angle-of-climb       
 –  best rate-of-climb       
032 03 04 03 One engine inoperative climb x      
 –  climb airspeeds:       
 –  best rate-of-climb       
 –  best angle-of-climb       
 –  maximum cruise height       
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032 03 05 00 Cruise x      

032 03 05 01 Use of cruise charts x      
 –  determination of cruise heights       
 –  maximum attainable cruise height       
 –  increase of maximum cruise speeds and power settings       
032 03 05 02 Cruise control x      
 –  maximum range: power settings, speeds, fuel  

 consumption 
      

 –  maximum endurance: power settings, speeds, fuel  
 consumption 

      

 –  speed/range trade-offs, for cruise power settings       
 –  maximum cruise power settings: resultant speeds, fuel  

 consumption 
      

032 03 05 03 En-route One Engine Inoperative x      
 –  engine inoperative charts       
 –  range and endurance       
 –  One-engine Out Service Ceiling:       
 –  maximum continuous power settings       
 –  ETOPS operations       
032 03 05 04 Obstacle clearance en-route x      
 –  net flight path       
 –  vertical and horizontal       
 –  overhead mass limitations       
 –  drift-down procedures       
032 03 05 05 Enroute – Aeroplanes with Three or More Engines, two  

       engines inoperative 
x      

 –  requirements and limitations       

032 03 06 00 Descent and landing x      

032 03 06 01 Use of descent charts x      
 –  time to start descent       
 –  fuel consumption in descent       
 –  limiting speed, e.g.       
 –  normal operating airspeed       
 –  maximum operating airspeed       
 –  speed for max glide ratio       
 –  maximum rate of descent speed (cabin pressure  

 rate of descent) 
      

032 03 06 02 Maximum permitted landing mass x      
 –  structural limit specified by aircraft manufacturer and the 

State airworthiness authorities 
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032 03 06 03 Approach and Landing data calculations x      
 –  suitability of selected landing runway:       
 –  landing distance available       
 –  computation of maximum landing mass for the given 

 runway conditions 
      

 –  computation of minimum runway length for the given       
 –  other factors: runway slope, surface conditions, wind

 temperature, density altitude 
      

 –  computation of expected actual landing mass       
 –  computations of approach and landing speeds       
 –  computations should be completed for alternate 

aerodromes as well 
      

 –  definitions of terms and speed used:       
 –  VTH, Threshold speed       
 –  Discontinued Approach Climb       
 –  Landing climb       
 –  Landing distance, Dry, Wet and Contaminated  

 runways 
      

 –  Landing Distance required       
  –  Destination airport       
  –  Alternate airport       
 –  Landing –        
 –  Landing configuration (all engine)       
 –  Approach configuration (one engine out)       

032 03 07 00 Practical application of an airplane performance manual x      

032 03 07 01 Use of typical turbojet or turboprop aeroplane performance 
manual 

x      

 –  take-off and landing mass calculations       
 –  take-off data computations:       
 –  effects of runway variables, aeroplane variables and

 meteorological variables 
      

 –  computation of the various 'V' speeds for take-off  
 and initial climb 

      

 –  computation of runway distance factors       
 –  rate and gradient of initial climb       
 –  obstacle clearance       
 –  appropriate engine-out calculations       
 –  climb computations:       
 –  climb rates and gradients       
 –  time-to-climb       
 –  fuel used       
 –  engine-out calculations       
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032 03 07 02 Cruise computations x      
 –  power settings and speeds for maximum range, 

maximum endurance and normal cruise 
      

 –  fuel consumption       
 –  engine-out operation; pressurisation failure, effect of 

lower altitude on range and endurance 
      

 –  ETOPS flight       
 –  additional considerations concerning fuel consumption:       

 –  effects of altitude and aircraft mass 
 –  fuel for holding, approach and cruise to alternate 
 –  in normal and abnormal conditions 
 –  after jet engine failure 
 –  after decompression 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
 



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–J–37 JAR-FCL 1    Kapitel J 

 
  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING – 
AEROPLANES 

x x     

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING – 
HELICOPTERS 

   x x  

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING – 
AIRCRAFT 

  x   x 

033 01 00 00 FLIGHT PLANS FOR CROSS-COUNTRY FLIGHTS x x x x x x 

033 01 01 00 Navigation plan x x x x x x 
033 01 01 01 Selection of routes, speeds, heights (altitudes) and alternate 

airfield/landing sites 
x x x x x x 

 –  terrain and obstacle clearance       
 –  cruising levels appropriate for direction of flight       
 –  navigation check points, visual or radio       

033 01 01 02 Measurement of tracks and distances x x x x x x 

033 01 01 03 Obtaining wind velocity forecast for each leg x x x x x x 

033 01 01 04 Computations of headings, ground speeds, and time en-route 
from tracks, true airspeed and wind velocities 

x x x x x x 

033 01 01 05 Completion of pre-flight portion of navigation flight log x x x x x x 

033 01 02 00 Fuel plan x x x x x x 

033 01 02 01 Computation of planned fuel usage for each leg and total fuel 
usage for the flight 

x x x x x x 

 –  flight manual figures for fuel flow during climb , en-route 
and during descent 

      

 –  navigation plan for times en-route       

033 01 02 02 Fuel for holding and diversion to alternate airfield x x x x x x 

033 01 02 03 Reserves x x x x x x 

033 01 02 04 Total fuel requirements for flight x x x x x x 

033 01 02 05 Completion of pre-flight portion of fuel log x x x x x x 

033 01 03 00 Flight monitoring and in-flight replanning x x x x x x 

033 01 03 01 In-flight fuel computations x x x x x x 
 –  recording of fuel quantities remaining at navigational 

checkpoints 
      

033 01 03 02 Calculation of actual consumption rate x x x x x x 
 –  comparison of actual and planned fuel consumption and 

fuel state 
      

033 01 03 03 Revision of fuel reserve estimates x x x x x x 

033 01 03 04 In-flight replanning in case of problems x x x x x x 
 –  selection of cruise altitude and power settings for new 

destination 
      

 –  time to new destination       
 –  fuel state, fuel requirements, fuel reserves       

033 01 04 00 Radio communication and navigation aids x x x x x x 

033 01 04 01 Communication frequencies and call signs for appropriate 
control agencies and in-flight service facilities such as 
weather stations 

x x x x x x 
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033 01 04 02 Radio navigation and approach aids, if appropriate x x x x x x 
 –  type       
 –  frequencies       
 –  identification       

033 02 00 00 ICAO ATC FLIGHT PLAN x x x x x x 

033 02 01 00 Types of flight plan x x x x x x 

033 02 01 01 ICAO flight plan x x x x x x 
 –  format       
 –  information included in completed plan       
 –  repetitive flight plan       

033 02 02 00 Completing the flight plan x x x x x x 

033 02 02 01 Information for flight plan obtained from x x x x x x 
 –  navigation flight plan       
 –  fuel plan       
 –  operator’s records for basic aircraft information       
 –  mass and balance records       

033 02 03 00 Filing the flight plan x x x x x x 

033 02 03 01 Procedures for filing x x x x x x 

033 02 03 02 Agency responsible for processing the flight plan x x x x x x 

033 02 03 03 Requirements of the State concerning when a flight plan must 
be filed 

x x x x x x 

033 02 04 00 Closing the flight plan x x x x x x 

033 02 04 01 Responsibilities and procedures x x x x x x 

033 02 04 02 Processing agency x x x x x x 

033 02 04 03 Checking slot time x x x x x x 

033 02 05 00 Adherence to flight plan x x x x x x 

033 02 05 01 Tolerances allowed by the State for various types of flight 
plans 

x x x x x x 

033 02 05 02 In-flight amendment of flight plan x x x x x x 
 –  conditions under which a flight plan must be amended       
 –  pilot’s responsibilities and procedures for filing an 

amendment 
      

 –  agency to which amendments are submitted       

033 03 00 00 PRACTICAL FLIGHT PLANNING x x x x x x 

033 03 01 00 Chart preparation x x x x x x 
033 03 01 01 Plot tracks and measure directions and distances x x x x x x 
033 03 02 00 Navigation plans x x x x x x 
033 03 02 01 Completing the navigation plan using: x x x x x x 
 –  tracks and distances from prepared charts       
 –  wind velocities as provided       
 –  true airspeeds as appropriate       
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033 03 03 00 Simple fuel plans x x x x x x 

033 03 03 01 Preparation of fuel logs showing planned values for: x x x x x x 
 –  fuel used on each leg       
 –  fuel remaining at end of each leg       
 –  endurance, based on fuel remaining and planned 

consumption rate, at end of each leg 
      

033 03 04 00 Radio planning practice x x x x x x 

033 03 04 01 Communications x x x x x x 
 –  frequencies and call signs of air traffic control agencies 

and facilities and for in-flight services such as weather 
information 

      

033 03 04 02 Navigation aids x  x x x x 
 –  frequencies and identifiers of en-route terminal facilities, 

if appropriate 
      

033 04 00 00 IFR (AIRWAYS) FLIGHT PLANNING x  x x  x 

033 04 01 00 Meteorological considerations x  x x  x 

033 04 01 01 Analysis of existing weather patterns along possible routes x  x x  x 

033 04 01 02 Analysis of winds aloft along prospective routes x  x x  x 

033 04 01 03 Analysis of existing and forecast weather conditions at 
destination and possible alternates 

x  x x  x 

033 04 02 00 Selection of routes to destination and alternates x  x x  x 

033 04 02 01 Preferred airways routings x  x x  x 

033 04 02 02. Extraction of tracks and distances from RAD/NAV chart x  x x  x 

033 04 02 03 Frequencies and identifiers of en-route radio navigation aids x  x x  x 

033 04 02 04 Minimum en-route altitudes, minimum crossing and reception 
altitudes 

x  x x  x 

033 04 02 05 Standard Instrument Departures (SIDs) and Standard Arrival 
Routes (STARs) 

x  x x  x 

033 04 03 00 General flight planning tasks x  x x  x 

033 04 03 01 Checking of AIP and NOTAM for latest airfield and en-route 
status information 

x  x x  x 

033 04 03 02 Selection of altitudes or flight levels for each leg of the flight x  x x  x 

033 04 03 03 Application of wind velocity on each leg to obtain heading and 
ground speeds 

x  x x  x 

033 04 03 04 Calculation of en-route times for each leg to the destination 
and to the alternate and determination of total time en-route 

x  x x  x 

033 04 03 05 Completion of fuel plan x  x x  x 

033 04 03 06 Preliminary study of instrument approach procedures and 
minima at destination and alternate 

x  x x  x 

033 04 03 07 Filling out and filing air traffic flight plan x  x x  x 
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033 05 00 00 JET AEROPLANES FLIGHT PLANNING (Additional 
considerations) – JAR–OPS 1 

x      

033 05 01 00 Additional flight planning aspects for jet aeroplanes (advanced 
flight planning) 

x      

033 05 01 01 Fuel planning x      
 –  en-route contingency fuel       
 –  destination, holding and diversion fuel       
 –  island reserves       
 –  importance of altitude selection when planning for 

diversion to alternate 
      

 –  use of performance chart to plan fuel usage and 
requirements based on planned climb, en-route cruise 
and descent 

      

 –  reserve fuel requirements       
 –  influence of centre of gravity on fuel consumption       

033 05 01 02 Computation of point-of-equal-time (PET) and point-of-safe-
return (PSR) 

x      

033 05 02 00 Computerised flight planning x      

033 05 02 01 General principles of present systems x      
 –  advantages       
 –  shortcomings and limitations       

033 06 00 00 PRACTICAL COMPLETION OF A ‘FLIGHT PLAN’ (flight 
plan, flight log, nav log ATC plan, etc.) 

x x x x x x 

033 06 01 00 Extraction of data x x x x x x 

033 06 01 01 Extraction of navigational data x x x x x x 

033 06 01 02 Extraction of meteorological data x x x x x x 

033 06 01 03 Extraction of performance data x x x x x x 

033 06 01 04 Completion of navigation flight plan x x x x x x 

033 06 01 05 Completion of fuel plan x x x x x x 
 –  time and fuel to top-of-climb       
 –  cruise sector times and fuel used       
 –  total time and fuel required to destination       
 –  fuel required for missed approach, climb en-route 

altitude, and cruise alternate 
      

 –  reserve fuel       

033 06 01 06. Computation of PET (point-of-equal-time), including equi-fuel 
and equi-time points, and PSR (point-of-safe-return) 

x   x x  

033 06 01 07 Completion of air traffic flight plan x x x x x x 
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033 07 00 00 OFFSHORE OR REMOTE AREA OPERATION    x x  

033 07 01 00 Additional flight planning aspects for offshore or remote area 
operation 

   x x  

033 07 01 01 Fuel planning    x x  
 –  en route contingency fuel       
 –  destination holding and diversion fuel       

 
 –  destination onshore reserve       
 –  use of performance chart to plan fuel usage and 

requirements based on planned climb en-route cruise 
and descent 

      

 –  reserve fuel requirements       
 –  one engine out (OEI) considerations       
033 07 01 02 Computation of point-of-equal-time (PET) and point-of-safe-

return (PSR) 
   x x  

033 07 02 00 Computerised flight planning    x x  
033 07 02 01 General principles of present systems    x x  
 –  advantages       
 –  shortcomings and limitations       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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034 00 00 00 PERFORMANCE – HELICOPTERS    x x  

034 01 00 00 AIRWORTHINESS – REQUIREMENTS    x x  

034 01 01 00 Definitions of terms and speeds used in:    x x  
 –  JAR/FAR part 27 & 27.1 applicability       
 –  JAR/FAR part 29 & 29.1 applicability       

034 02 00 00 DEFINITIONS OF TERMS    x x  

 –  masses       
 –  velocities : VLE, VLO, Vx, Vy, Vtoss : (V1) VNE VNO Vmini       
 –  velocity of best range and of maximum endurance       
 –  power limitations AEO OEI       
 –  altitudes       
 –  performance class 1, 2, 3 operations (see ICAO Annex 

6 Part III and JAR OPS 3 Subpart F, G, H and I) 
      

034 03 00 00 TAKE OFF – CRUISE – LANDING PERFORMANCE    x x  

 –  Use and interpretation of diagrams and tables 
associated with CAT A, CAT B, procedures in order to 
select and develop class 1, 2, 3 performance profiles 
according to available heliport size and location 
(surface or elevated).  See JAR–OPS 3 Subpart F, G , 
H , I 

      

034 04 00 00 PERFORMANCE OF HELICOPTERS JAR OPS 3, 
SUBPARTS F, G, H, I 

   x x  

034 04 01 00 Applicability – Performance Class 1, 2 and 3    x x  

034 04 02 00 General    x x  
 –  helicopter mass       
 –  approved performance data in Helicopter Flight Manual       
034 04 03 00 Terminology    x x  
 –  terms used in Subpart F, G, H and I and not defined in 

JAR–1 
      

034 05 00 00 PERFORMANCE CLASS 1 SUBPART G    x x  

034 05 01 00 General and Applicability    x x  
 –  take off from surface level heliports       
 –  take-off from elevated heliports/helidecks       
 –  critical power unit failure prior to TDP and after TDP       
034 05 02 01 Account of :    x x  
 –  take-off mass       
 –  pressure altitude       
 –  ambient temperature       
 –  take-off technique       
 –  head-wind component       
 –  tail-wind component       
034 05 02 02 Take-off flight path    x x  
 –  Critical power unit inoperative take-off flight path       
 –  Obstacle vertical and lateral margins and change of 

direction clearance margins 
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034 05 03 00 En route critical power unit inoperative    x x  

034 05 03 01 En route flight path    x x  
 –  out of sight of the surface       
 –  areas of mountainous terrain       
 –  Visual meteorological conditions and, in sight of surface       
 –  flight path altitudes       
 –  effects of winds on the flight path       
 –  fuel jettisons       
 –  width margins flight path reductions       
034 05 04 00 Landing:  to surface level heliports; to elevated 

heliports/helidecks; with critical power failure prior LDP and 
after LDP 

   x x  

034 05 04 01 Account of :    x x  
 –  landing mass       
 –  pressure altitude       
 –  ambient temperature       
 –  landing technique       
 –  head-wind component       
 –  tail-wind component       

034 06 00 00 SUBPART H – PERFORMANCE CLASS 2    x x  

034 06 01 00 General and Applicability    x x  

034 06 02 00 Take-off    x x  
 –  surface level heliports       
 –  elevated heliports/helidecks       
034 06 02 01 Take-off flight path    x x  
 –  critical power unit failure prior and/or after DPATO       

034 06 03 00 En route – critical power unit inoperative    x x  

034 06 04 00 Landing    x x  
 –  critical power unit failure prior to/or after DPBL       
034 06 04 01 Landing mass    x x  
 –  surface level heliports       
 –  elevated heliports and helidecks       

034 07 00 00 SUBPART 1 PERFORMANCE CLASS 3    x x  

034 07 01 00 General applicability aircraft certificated in either Category A 
or B 

   x x  

 –  operation conducted only from aerodromes       
 –  heliports and route areas and diversions that permit a 

safe forced landing in the event of a power unit failure 
      

034 07 01 01 Operations – ceiling and visibility limits    x x  
 –  overwater in a hostile environment limits       
034 07 01 02 Operations with exposure time    x x  

034 07 02 00 Take-off    x x  

034 07 03 00 En route    x x  

034 07 04 00 Landing    x x  

 
]
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040 00 00 00 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS x x x x x x 

040 01 00 00 Human Factors: basic concepts x x x x x x 

040 01 01 00 Human Factors in aviation x x x x x x 

040 01 01 01 Competence and limitations x x x x x x 

040 01 01 02 Becoming a competent pilot x x x x x x 
 –  the traditional approach towards 'proficiency'       
 –  the human factors approach towards 'professionalism'       

040 01 02 00 Accident statistics x x x x x x 

040 01 03 00 Flight safety concepts x x x x x x 

040 02 00 00 Basic aviation physiology and health maintenance x x x x x x 

040 02 01 00 Basics of flight physiology x x x x x x 

040 02 01 01 The atmosphere x x x x x x 
 –  composition       
 –  gas Laws       
 –  oxygen requirement of tissues       
040 02 01 02 Respiratory and circulatory systems x x x x x x 
 –  functional anatomy       
 –  hypobaric environment       
 –  pressurisation, decompression       
 –  rapid decompression       
 –  entrapped gases, barotrauma       
 –  counter measures, hypoxia       
 –  symptoms       
 –  time of useful consciousness       
 –  hyperventilation       
 –  accelerations       
040 02 01 03 High altitude environment x   x   
 –  ozone       
 –  radiation       
 –  humidity       

040 02 02 00 Man and Environment: the sensory system x x x x x x 

040 02 02 01 Central and peripheral nervous system x x x x x x 
 –  sensory threshold, sensitivity, adaptation       
 –  habituation       
 –  reflexes and biological control systems       
040 02 02 02 Vision x x x x x x 
 –  functional anatomy       
 –  visual field, foveal and peripheral vision       
 –  binocular and monocular vision       
 –  monocular vision cues       
 –  night vision       
040 02 02 03 Hearing x x x x x x 
 –  functional anatomy       
 –  flight related hazards to hearing       
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040 02 02 04 Equilibrium x x x x x x 
 –  functional anatomy       
 –  motion, acceleration, verticality       
 –  motion sickness       
040 02 02 05 Integration of sensory inputs x x x x x x 
 –  spatial disorientation       
 –  illusions       
 –  physical origin       
 –  physiological origin       
 –  psychological origin       
 –  approach and landing problems       

040 02 03 00 Health and hygiene x x x x x x 

040 02 03 01 Personal hygiene x x x x x x 

040 02 03 02 Common minor ailments x x x x x x 
 –  cold       
 –  influenza       
 –  gastro-intestinal upset       
040 02 03 03 Problem areas for pilots x x x x x x 
 –  hearing loss       
 –  defective vision       
 –  hypotension, hypertension, coronaric disease       
 –  obesity       
 –  nutrition hygiene       
 –  tropical climates       
 –  epidemic diseases       
040 02 03 04 Intoxication x x x x x x 
 –  tobacco       
 –  alcohol       
 –  drugs and self-medication       
 –  various toxic materials       
040 02 03 05 Incapacitation x x x x x x 
 –  symptoms and causes       
 –  recognition       
 –  operating coping procedures       

040 03 00 00 BASIC AVIATION PSYCHOLOGY x x x x x x 

040 03 01 00 Human information processing x x x x x x 

040 03 01 01 Attention and vigilance x x x x x x 
 –  selectivity of attention       
 –  divided attention       
040 03 01 02 Perception x x x x x x 
 –  perceptual illusions       
 –  subjectivity of perception       
 –  ‘bottom-up’/‘top-down’ processing       
040 03 01 03 Memory x x x x x x 
 –  sensory memory       
 –  working memory       
 –  long term memory       
 –  motor memory (skills)       
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040 03 01 04 Response selection x x x x x x 
 –  learning principles and techniques       
 –  drives       
 –  motivation and performance       

040 03 02 00 Human error and reliability x x x x x x 

040 03 02 01 Reliability of human behaviour x x x x x x 

040 03 02 02 Hypotheses on reality x x x x x x 
 –  similarity, frequency       
 –  completion causality       
040 03 02 03 Theory and model of human error x x x x x x 
040 03 02 04 Error generation x x x x x x 
 –  internal factors (cognitive styles)       
 –  external factors       
 –  ergonomics       
 –  economics       
 –  social environment (group, organisation)       

040 03 03 00 Decision making x x x x x x 

040 03 03 01 Decision-making concepts x x x x x x 
 –  structure (phases)       
 –  limits       
 –  risk assessment       
 –  practical application       

040 03 04 00 Avoiding and managing errors: cockpit management x x x x x x 

040 03 04 01 Safety awareness x x x x x x 
 –  risk area awareness       
 –  identification of error proneness (oneself)       
 –  identification of error sources (others)       
 –  situational awareness       

040 03 04 02 Co-ordination (multi-crew concepts) x   x   

040 03 04 03 Co-operation x   x   
 –  small group dynamics       
 –  leadership, management styles       
 –  duty and role       
040 03 04 04 Communication x x x x x x 
 –  communication model(s)       
 –  verbal and non-verbal communication       
 –  communication barriers       
 –  conflict management       

040 03 05 00 Personality x x x x x x 

040 03 05 01 Personality and attitudes x x x x x x 
 –  development       
 –  environmental influences       
040 03 05 02 Individual differences in personality x x x x x x 
 –  self-concepts (e.g., action vs. state-orientation)       

040 03 05 03 Identification of hazardous attitudes (error proneness) x   x   
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040 03 06 00 Human overload and underload x x x x x x 

040 03 06 01 Arousal x x x x x x 

040 03 06 02 Stress x x x x x x 
 –  definition(s), concept(s), model(s)       
 –  anxiety and stress       
 –  effects of stress       
040 03 06 03 Fatigue x x x x x x 
 –  types, causes, symptoms       
 –  effects of fatigue       
040 03 06 04 Body rhythm and sleep x x x x x x 
 –  rhythm disturbances       
 –  symptoms, effects, management       
040 03 06 05 Fatigue and stress management x x x x x x 
 –  coping strategies       
 –  management techniques       
 –  health and fitness programmes       
 –  relaxation techniques       
 –  religious practices       
 –  counselling techniques       

040 03 07 00 Advanced cockpit automation x x x x x x 

040 03 07 01 Advantages and disadvantages (criticalities) x x x x x x 

040 03 07 02 Automation complacency x x x x x x 

040 03 07 03 Working concepts x   x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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050 00 00 00 METEOROLOGY x x x x x x 

050 01 00 00 THE ATMOSPHERE x x x x x x 

050 01 01 00 Composition, extent, vertical division x x x x x x 

050 01 01 01 Composition, extent, vertical division x x x x x x 

050 01 02 00 Temperature x x x x x x 

050 01 02 01 Vertical distribution of temperature x x x x x x 

050 01 02 02 Transfer of heat x x x x x x 
 –  solar and terrestrial radiation       
 –  conduction       
 –  convection       
 –  advection and turbulence       

050 01 02 03 Lapse rate, stability and instability x x x x x x 

050 01 02 04 Development of inversions, types of inversions x x x x x x 

050 01 02 05 Temperature near the earth’s surface, surface effects, diurnal 
variation, effect of clouds, effect of wind 

x x x x x x 

050 01 03 00 Atmospheric pressure x x x x x x 

050 01 03 01 Barometric pressure, isobars x x x x x x 

050 01 03 02 Pressure variation with height, contours (isohypses) x x x x x x 

050 01 03 03 Reduction of pressure to mean sea level, QFF x x x x x x 

050 01 03 04 Surface low/upper-air low, surface high/upper-air high x x x x x x 

050 01 04 00 Atmospheric density x x x x x x 

050 01 04 01 Interrelationship of pressure, temperature and density x x x x x x 

050 01 05 00 International Standard Atmosphere (ISA) x x x x x x 

050 01 05 01 International Standard Atmosphere x x x x x x 

050 01 06 00 Altimetry x x x x x x 

050 01 06 01 Pressure altitude, true altitude x x x x x x 

050 01 06 02 Height, altitude, flight level x x x x x x 

050 01 06 03 Altimeter settings:  QNH, QFE, 1013.25 hPa x x x x x x 

050 01 06 04 Calculation of terrain clearance, lowest usable flight level, rule 
of thumb for temperature and pressure influences 

x  x x  x 

050 01 06 05 Effect of accelerated airflow due to topography x x x x x x 

050 02 00 00 WIND x x x x x x 

050 02 01 00 Definition and measurement x x x x x x 

050 02 01 01 Definition and measurement x x x x x x 

050 02 02 00 Primary cause of wind x x x x x x 

050 02 02 01 Primary cause of wind, pressure gradient, coriolis force, 
gradient wind 

x x x x x x 

050 02 02 02 Relationship between isobars and wind x x x x x x 

050 02 02 03 Effects of convergence and divergence x   x x  
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050 02 03 00 General circulation x x x x x x 

050 02 03 01 General circulation around the globe x x x x x x 

050 02 04 00 Turbulence x x x x x x 

050 02 04 01 Turbulence and gustiness, types of turbulence x x x x x x 

050 02 04 02 Origin and location of turbulence x x x x x x 

050 02 05 00 Variation of wind with height x x x x x x 

050 02 05 01 Variation of wind in the friction layer x x x x x x 

050 02 05 02 Variation of the wind caused by fronts x   x x  

050 02 06 00 Local winds x x x x x x 

050 02 06 01 Anabatic and catabatic winds, land and sea breezes, venturi 
effects 

x x x x x x 

050 02 07 00 Jet streams x   x   

050 02 07 01 Origin of jet streams x   x   

050 02 07 02 Description and location of jet streams x   x   

050 02 07 03 Names, heights and seasonal occurrence of jet streams x   x   

050 02 07 04 Jet stream recognition x   x   

050 02 07 05 CAT: cause, location and forecasting x   x   

050 02 08 00 Standing waves x x x x x x 

050 02 08 01 Origin of standing waves x x x x x x 

050 03 00 00 THERMODYNAMICS x x x x x x 

050 03 01 00 Humidity x x x x x x 

050 03 01 01 Water vapour in the atmosphere x x x x x x 

050 03 01 02 Temperature/dewpoint, mixing ratio, relative humidity x x x x x x 

050 03 02 00 Change of state of aggregation x  x x x x 

050 03 02 01 Condensation, evaporation, sublimation, freezing and melting, 
latent heat 

x  x x x x 

050 03 03 00 Adiabatic processes x  x x x x 

050 03 03 01 Adiabatic processes x  x x x x 

050 04 00 00 CLOUDS AND FOG x x x x x x 

050 04 01 00 Cloud formation and description x x x x x x 

050 04 01 01 Cooling by adiabatic expansion and by advection x  x x x x 

050 04 01 02 Cloud types, cloud classification x x x x x x 

050 04 01 03 Influence of inversions on cloud development x x x x x x 

050 04 01 04 Flying conditions in each cloud type x  x x  x 

050 04 02 00 Fog, mist, haze x x x x x x 

050 04 02 01 Radiation fog x x x x x x 

050 04 02 02 Advection fog x x x x x x 

050 04 02 03 Steaming fog x x x x x x 
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050 04 02 04 Frontal fog x x x x x x 

050 04 02 05 Orographic fog x x x x x x 

050 05 00 00 PRECIPITATION x x x x x x 

050 05 01 00 Development of precipitation x x x x x x 

050 05 01 01 Development of precipitation x x x x x x 

050 05 02 00 Types of precipitation x x x x x x 

050 05 02 01 Types of precipitation, relationship with cloud types x x x x x x 

050 06 00 00 AIRMASSES AND FRONTS x x x x x x 

050 06 01 00 Types of airmasses x x x x x x 

050 06 01 01 Description, factors affecting the properties of an airmass x x x x x x 

050 06 01 02 Classification of airmasses, modifications of airmasses, areas 
of origin 

x x x x x x 

050 06 02 00 Fronts x x x x x x 

050 06 02 01 Boundaries between airmasses (fronts), general situation, 
geographic differentiation 

x x x x x x 

050 06 02 02 Warm front, associated clouds and weather x x x x x x 

050 06 02 03 Cold front, associated clouds and weather x x x x x x 

050 06 02 04 Warm sector, associated clouds and weather x x x x x x 

050 06 02 05 Weather behind the cold front x x x x x x 

050 06 02 06 Occlusions, associated clouds and weather x x x x x x 

050 06 02 07 Stationary front, associated clouds and weather x x x x x x 

050 06 02 08 Movement of fronts and pressure systems, life cycle x x x x x x 

050 07 00 00 PRESSURE SYSTEMS x x x x x x 

050 07 01 00 Location of the principal pressure areas x x x x x x 

050 07 01 01 Location of the principal pressure areas x x x x x x 

050 07 02 00 Anticyclone x x x x x x 

050 07 02 01 Anticyclones, types, general properties, cold and warm 
anticyclones, ridges  and wedges, subsidence 

x x x x x x 

050 07 03 00 Non frontal depressions x x x x x x 

050 07 03 01 Thermal-, orographic– and secondary depressions, cold air 
pools, troughs 

x x x x x x 

050 07 04 00 Tropical revolving storms x   x x  

050 07 04 01 Development of tropical revolving storms x   x x  

050 07 04 02 Origin and local names, location and period of occurrence x   x x  

050 08 00 00 CLIMATOLOGY x x x x x x 

050 08 01 00 Climatic zones x   x x  

050 08 01 01 General seasonal circulation in the troposphere and lower 
stratosphere 

x   x x  
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050 08 01 02 Tropical rain climate, dry climate, mid-latitude climate, sub-
arctical climate with cold winter, snowclimate 

x   x x  

050 08 02 00 Tropical climatology x   x x  

050 08 02 01 Cause and development of tropical showers: humidity, 
temperature, tropopause 

x   x x  

050 08 02 02 Seasonal variations of weather and wind, typical synoptic 
situations 

x   x x  

050 08 02 03 Intertropical convergence zone (ITCZ), weather in the ITCZ, 
general seasonal movement 

x   x x  

050 08 02 04 Climatic elements relative to the area (monsoon, tradewinds, 
sandstorms, cold air outbreaks) 

x   x x  

050 08 02 05 Easterly waves x   x x  

050 08 03 00 Typical weather situations in mid-latitudes x x x x x x 

050 08 03 01 Westerly waves x x x x x x 

050 08 03 02 High pressure area x x x x x x 

050 08 03 03 Uniform pressure pattern x x x x x x 

050 08 03 04 Cold pool x x x x x x 

050 08 04 00 Local seasonal weather and wind x x x x x x 

050 08 04 01 Local seasonal weather and wind x x x x x x 
 –  Foehn, Mistral, Bora, Scirocco       
 –  Khamsin, Harmattan, Ghibbli and Pampero  • •   • 

050 09 00 00 FLIGHT HAZARDS x x x x x x 

050 09 01 00 Icing x x x x x x 

050 09 01 01 Weather conditions for ice accretion, topographical effects x x x x x x 

050 09 01 02 Types of ice accretion x  x x x x 

050 09 01 03 Hazards of ice accretion, avoidance x  x x x x 

050 09 02 00 Turbulence x x x x x x 

050 09 02 01 Effects on flight, avoidance x x x x x x 

050 09 02 02 CAT:  effects on flight x   x x  

050 09 03 00 Windshear x x x x x x 

050 09 03 01 Definition of windshear x x x x x x 

050 09 03 02 Weather conditions for windshear x x x x x x 

050 09 03 03 Effects on flight x x x x x x 

050 09 04 00 Thunderstorms x x x x x x 

050 09 04 01 Structure of thunderstorms, squall lines, life history, storm 
cells, electricity in the atmosphere, static charges 

x x x x x x 

050 09 04 02 Conditions for and process of development, forecast, location, 
type specification 

x x x x x x 

050 09 04 03 Thunderstorm avoidance, ground/airborne radar, stormscope x x x x x x 

050 09 04 04 Development and effect of downbursts x x x x x x 

050 09 04 05 Development of lightning discharges and effect of lightning 
strike on aircraft and flight execution 

x x x x x x 
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050 09 05 00 Tornadoes x   x x  

050 09 05 01 Occurrence x   x x  

050 09 06 00 Low and high level inversions x x x x x x 

050 09 06 01 Influence on aircraft performance x x x x x x 

050 09 07 00 Stratospheric conditions x   x x  

050 09 07 01 Tropopause influence on aircraft performance x   x x  

050 09 07 02 Effect of ozone, radioactivity    x   

050 09 08 00 Hazards in mountainous areas x x x x x x 

050 09 08 01 Influence of terrain on clouds and precipitation, frontal 
passage 

x x x x x x 

050 09 08 02 Vertical movements, mountain waves, windshear, turbulence, 
ice accretion 

x x x x x x 

050 09 08 03 Development and effect of valley inversions x x x x x x 

050 09 09 00 Visibility reducing phenomena x x x x x x 

050 09 09 01 Reduction of visibility caused by mist, smoke, dust, sand and 
precipitation 

x x x x x x 

050 09 09 02 Reduction of visibility caused by low drifting and blowing snow x x x x x x 

050 09 09 03 Micro meteorology    x x  

050 10 00 00 METEOROLOGICAL INFORMATION x x x x x x 

050 10 01 00 Observation x x x x x x 

050 10 01 01 On the ground – surface wind, visibility and runway visual 
range, transmissometers;  Clouds – type, amount, height of 
base and tops, movement;  Weather – including all types of 
precipitation, air temperature, relative humidity, dewpoint, 
atmospheric pressure 

x x x x x x 

050 10 01 02 Upper air observations x  x x x x 

050 10 01 03 Satellite observations, interpretation x  x x x x 

050 10 01 04 Weather radar observations ground and airborne, 
interpretation 

x  x x x x 

050 10 01 05 Aircraft observations and reporting, data link systems, 
PIREPS 

x x x x x x 

050 10 02 00 Weather charts x x x x x x 

050 10 02 01 Significant weather charts x x x x x x 

050 10 02 02 Surface charts x x x x x x 

050 10 02 03 Upper air charts x x x x x x 

050 10 02 04 Symbols and signs on analysed and prognostic charts x x x x x x 

050 10 03 00 Information for flight planning x x x x x x 

050 10 03 01 Aeronautical codes:  METAR, TAF, SPECI, SIGMET, 
SNOWTAM, runway report 

x x x x x x 

050 10 03 02 Meteorological broadcasts for aviation: VOLMET, ATIS, HF-
VOLMET, ACARS 

x x x x x x 

050 10 03 03 Content and use of pre-flight meteorological documents x x x x x x 
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050 10 03 04 Meteorological briefing and advice x x x x x x 

050 10 03 05 Measuring and warning systems for low level windshear, 
inversion 

x x x x x x 

050 10 03 06 Special meteorological warnings x x x x x x 

050 10 03 07 Information for computer flight planning x   x x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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060 00 00 00 NAVIGATION x x x x x x 

061 00 00 00 GENERAL NAVIGATION x x x x x x 

061 01 00 00 BASICS OF NAVIGATION x x  x x  

061 01 01 00 The solar system x x  x x  
 –  seasonal and apparent movements of the sun       
061 01 02 00 The earth x x  x x  
 –  great circle, small circle, rhumb line       
 –  convergency, conversion angle       
 –  latitude, difference of latitude       
 –  longitude, difference of longitude       
 –  use of latitude and longitude co-ordinates to locate any 

specific position 
      

061 01 03 00 Time and time conversions x x  x x  
 –  apparent time       
 –  UTC       
 –  LMT       
 –  standard times       
 –  dateline       
 –  determination of sunrise, sunset and civil twilight       
061 01 04 00 Directions x x  x x  
 –  terrestrial magnetism: declination, deviation and 

compass variations 
      

 –  magnetic poles, isogonals, relationship between true 
and magnetic 

      

 –  gridlines, isogrives       
061 01 05 00 Distance x x  x x  
 –  units of distance and height used in navigation: nautical 

miles, statute miles, kilometres, metres, yards and feet 
      

 –  conversion from one unit to another       
 –  relationship between nautical miles and minutes of 

latitude 
      

061 02 00 00 MAGNETISM AND COMPASSES x x  x x  

061 02 01 00 General principles x x  x x  
 –  terrestrial magnetism       
 –  resolution of the earth’s total magnetic force into vertical 

and horizontal components 
      

 –  the effects of change of latitude on these components       
 –  directive force       
 –  magnetic dip       
 –  variation       
061 02 02 00 Aircraft magnetism x x  x x  
 –  hard iron and vertical soft iron       
 –  the resulting magnetic fields       
 –  the variation in directive force       
 –  change of deviation with change of latitude and with 

change in the aircraft’s heading 
      

 –  turning and acceleration errors       
 –  keeping magnetic materials clear of the compass       
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061 02 03 00 Knowledge of the principles, standby and landing or main 
compasses and remote reading compasses 

x x  x x  

 –  detailed knowledge of the use of these compasses       
 –  serviceability tests       
 –  advantages and disadvantages of the remote indicating 

compass 
      

 –  adjustment and compensation of direct reading 
magnetic compass 

      

061 03 00 00 CHARTS x x x x x x 

061 03 01 00 General properties of miscellaneous types of projections x x  x x  
 –  Mercator       
 –  Lambert conformal conic       
 –  polar stereographic  •   •  
 –  transverse mercator  •   •  
 –  oblique mercator  •   •  
061 03 02 00 The representation of meridians, parallels, great circles and 

rhumb lines 
x x  x x  

 –  direct Mercator       
 –  Lambert conformal conic       
 –  polar stereographic  •     
061 03 03 00 The use of current aeronautical charts x x x x x x 
 –  plotting positions       
 –  methods of indicating scale and relief       
 –  conventional signs       
 –  measuring tracks and distances       
 –  plotting bearings       

061 04 00 00 DEAD RECKONING NAVIGATION (DR) x x  x x  

061 04 01 00 Basics of dead reckoning x x  x x  
 –  track       
 –  heading (compass, magnetic, true, grid)       
 –  wind velocity       
 –  airspeed ( IAS, CAS, TAS, Machnumber)       
 –  groundspeed       
 –  ETA       
 –  drift, wind correction angle       
 –  DR-position, fix       
061 04 02 00 Use of the navigational computer x x  x x  
 –  speed       
 –  time       
 –  distance       
 –  fuel consumption       
 –  conversions       
 –  heading       
 –  airspeed       
 –  wind velocity       



Bilaga 1  DEL 1 
LFS 2008:9 

JAR-FCL 1    Kapitel J 1–J–56  

  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

061 04 03 00 The triangle of velocities, methods of solution for the 
determination of 

x x  x x  

 –  heading       
 –  ground speed       
 –  wind velocity       
 –  track and drift angle, track error       
 –  time and distance problems       
061 04 04 00 Determination of DR position x x  x x  
 –  need for DR       
 –  confirmation of flight progress (mental DR)       
 –  lost procedures       
 –  heading and TAS vector since last confirmed position       
 –  application of wind velocity vector       
 –  last known track and ground speed vector       
 –  assessment of accuracy of DR position       
061 04 05 00 Measurement of DR elements x x  x x  
 –  calculation of altitude, adjustments, corrections, errors       
 –  determination of temperature       
 –  determination of appropriate speed       
 –  determination of mach number    • •  
061 04 06 00 Resolution of current DR problems by means of x x     
 –  Mercator charts       
 –  Lambert charts       
 –  polar stereographic projections  •     
061 04 07 00 Measurements of x x  x x  
 –  maximum range       
 –  radius of action       
 –  point-of-safe-return and point-of-equal-time       
061 04 08 00 Miscellaneous DR uncertainties and practical means of 

correction 
x x  x x  

061 05 00 00 IN-FLIGHT NAVIGATION x x  x x  

061 05 01 00 Use of visual observations and application to in-flight 
navigation 

x x  x x  

061 05 02 00 Navigation in climb and descent x x  x x  
 –  average airspeed       
 –  average wind velocity       
 –  ground speed/distance covered during climb or descent       
061 05 03 00 Navigation in cruising flight, use of fixes to revise navigation 

data as 
x x  x x  

 –  ground speed revision       
 –  off-track corrections       
 –  calculation of wind speed and direction       
 –  ETA revisions       

061 05 04 00 Flight log (including navigation records) x x  x x  

061 05 05 00 Purposes of FMS (flight management systems) x   x x  
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061 06 00 00 INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS (INS) x      

061 06 01 00 Principles and practical application x      
 –  gyroscopic principles       
 –  platform mounting       
 –  accelerometer principles       
 –  integrator principles       
 –  Shuler-tuned platform       
 –  navigation computer       
 –  strapdown systems       
061 06 02 00 Alignment procedures x      
 –  gyroscompassing       
 –  levelling       
061 06 03 00 Accuracy, reliability, errors and coverage x      
061 06 04 00 Flight deck equipment and operation x      
 –  mode selector unit (MSU)       
 –  control display unit (CDU)       
 –  horizontal situation indicator (HSI)       
061 06 05 00 INS operation x      
 –  normal flight, postion and waypoint entries       
 –  flight plan changes       
 –  bypassing waypoint       
 –  change of waypoint data       
 –  system check and updating       

 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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062 00 00 00 RADIO NAVIGATION x x x x x x 

062 01 00 00 RADIO AIDS x x x x x x 

062 01 01 00 Ground D/F (including classification of bearings) x x x x x x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
062 01 02 00 ADF (including associated beacons and use of the radio 

magnetic indicator) 
x x x x x x 

 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
062 01 03 00 VOR and Doppler-VOR (including the use of the radio 

magnetic indicator) 
x x x x x x 

 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
062 01 04 00 DME (distance measuring equipment) x x x x x x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
062 01 05 00 ILS (instrument landing system) x  x x  x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
062 01 06 00 MLS (microwave landing systems) x  x x  x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       

062 02 00 00 BASIC RADAR PRINCIPLES x x x x x x 

062 02 01 00 Pulse techniques and associated terms x  x x x x 
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062 02 02 00 Ground radar x  x x x x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
062 02 03 00 Airborne weather radar x  x x  x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  coverage       
 –  range       
 –  errors and accuracy       
 –  factors affecting range and accuracy       
 –  application for navigation       
062 02 04 00 SSR secondary surveillance radar and transponder x x x x x x 
 –  principles       
 –  presentation and interpretation       
 –  modes and codes, including mode S       
062 02 05 00 Use of radar observations and application to in-flight 

navigation 
x   x x  

062 05 00 00 AREA NAVIGATION SYSTEMS x  x x x x 

062 05 01 00 General philosophy x  x x  x 
 –  use of radio navigation systems or an inertial navigation 

system 
      

062 05 02 00 Typical flight deck equipment and operation x  x x  x 
 –  means of entering and selecting waypoints and desired 

course information (keyboard entry system) 
      

 –  means of selecting, tuning and identifying ground stations       
 –  instrumentation for en-route course guidance       
 –  for some types of systems, instrumentation for 

presenting distance travelled, distance to go and, if 
necessary, ground speed information 

      

 –  instrumentation for presenting current position data       
062 05 03 00 Instrument indications x  x x  x 
062 05 04 00 Types of area navigation system inputs x  x x  x 
 –  self-contained on-board systems (inertial navigation 

systems, doppler) 
      

 –  external sensor systems (VOR/DME, LORAN-C, Decca)       
 –  air data inputs (true airspeed, altitude, magnetic heading)       
062 05 05 00 VOR/DME area navigation (RNAV) x  x x  x 
 –  principle of operation       
 –  advantages and disadvantages       
 –  accuracy, reliability, coverage       
 –  flight deck equipment       

062 05 06 00 Flight director and autopilot coupling x   x x  
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062 06 00 00 SELF-CONTAINED AND EXTERNAL-REFERENCED 
NAVIGATION SYSTEMS 

x x x x x x 

062 06 01 00 Doppler x   x   
 –  principles of operation (airborne system)       
 –  ground speed and drift calculation       
 –  advantages and disadvantages       
 –  accuracy and reliability       
 –  flight deck equipment       
062 06 03 00 Loran-C x   x x  
 –  principle of operation       
062 06 04 00 Decca navigation system x   x x  
 –  principle of operation       
062 06 05 00 Satellite assisted navigation : GPS/GLONASS/DGPS x x x x x x 
 –  principle of operation       
 –  advantages and disadvantages       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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070 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES x x x x x x 

071 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES – AEROPLANE x x     

071 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES  – SPECIAL AND 
EMERGENCY PROCEDURES – 

   x x  

071 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES – AIRCRAFT   x   x 

071 01 00 00 GENERAL x x x x x x 

071 01 01 00 ICAO Annex 6, Parts I, II and III (as applicable – x x  x x  
 –  definitions       
 –  applicability       
 –  general framework and contents       

071 01 02 00 JAR–OPS – Requirements x x x x x x 

071 01 02 01 General requirements about : x x  x x  
 –  quality system       
 –  additional crew members       
 –  method of carriage of persons       
 –  admission to flight deck       
 –  unauthorised carriage       
 –  portable electronic devices       
 –  endangering safety       
 –  additional informations and forms to be carried       
 –  informations retained on ground       
 –  power to inspect       
 –  production of documentation and records       
 –  preservation of documentation       
 –  leasing       
071 01 02 02 Operator certification and supervision requirements : x x  x x  
 –  general rules for Air Operator Certification       
 –  issue       
 –  variation and continued validity of an AOC       
 –  administrative requirements       
071 01 02 03 Operational procedures requirements : x x  x x  
 –  operational control and supervision       
 –  use of Air Traffic Services       
 –  instrument departure and approach procedures       
 –  carriage of person with reduced mobility       
 –  carriage of inadmissible passengers, deportees or 

persons in custody 
      

 –  stowage of baggages and cargo       
 –  passengers seating       
 –  securing of passenger cabin and galley(s)       
 –  smoking on board       
 –  take-off conditions       
 –  application of take-off minimas       
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071 01 02 04 All weather operations requirements: low visibility operations x x x x x x 
 –  Aerodrome Operating Minimas – General  •   •  
 –  Terminology  •   •  
 –  Low visibility operations – General operating rules  •   •  
 –  Low visibility operations – Aerodrome considerations  •   •  
 –  Low visibility operations – Training and qualifications  •   •  
 –  Low visibility operations – Operating procedures  •   •  
 –  Low visibility operations – Minimum equipment  •   •  
 –  VFR Operating minima       
071 01 02 05 Instrument and safety equipment requirements: x x  x x  
 –  general introduction       
 –  circuit protection devices       
 –  windshield wipers       
 –  airborne weather radar equipment       
 –  flight crew interphone system       
 –  public address system       
 –  internal doors and curtains       
 –  first aid kits       
 –  emergency medical kit        
 –  first aid oxygen       
 –  supplemental oxygen – pressurised aeroplanes       
 –  supplemental oxygen – non-pressurised aeroplanes       
 –  crew protective breathing equipment       
 –  hand fire extinguishers       
 –  crash axes and crowbars       
 –  marking of break-in points       
 –  means for emergency evacuation       
 –  megaphones       
 –  emergency lightings       
 –  automatic emergency locator transmitter       
 –  life jackets       
 –  life rafts and survival ELTs for extended overwater flights       
 –  survival equipment       
071 01 02 06 Communication and navigation equipment requirements: x x  x x  
 –  radio equipment       
 –  audio selector panel       
 –  radio equipment VFR  •   •  
 –  communication and navigation IFR and VFR  •   •  
071 01 02 07 Aircraft maintenance: x x  x x  
 –  terminology       
 –  application for and approval of the operator’s 

maintenance system 
      

 –  maintenance management       
 –  quality system       
 –  operator’s maintenance management exposition       
 –  operator’s aircraft maintenance program       
 –  continued validity of the Air Operator’s certificate in 

respect of maintenance system 
      

 –  equivalent safety case       

071 01 02 08 Flight crew x x  x x  



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–J–63 JAR-FCL 1    Kapitel J 

  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

071 01 02 09 Flight and Duty Time limitations and rest requirements 
(Reserved) 

x x  x x  

071 01 02 10 Cabin crew x x  x x  

071 01 03 00 Navigation requirements for long-range flights x      

071 01 03 01 Flight management x      
 –  navigation planning procedures       
 –  completion of flight plans       
 –  choice of route, speed, altitude       
 –  selection of alternate aerodrome       
 –  minimal time routes, definition       
071 01 03 02 Transoceanic and polar flight (ICAO Doc. 7030 – Regional 

Supplementary Procedures) 
x      

 –  choice of the emergency means for the determination of 
course and INS cross-checks 

      

 –  cross-checks       
 –  determination of tracks and course       
 –  polar tracks       
 –  terrestrial magnetism characteristic in polar zones       
 –  specific problems of polar navigation       
071 01 03 03 MNPS Airspace (ICAO Doc. 7030 – Regional Supplementary 

Procedures,  NAT Doc. 001, T 13 5N/5 – Guidance and 
Information material concerning air navigation in the NAT 
Region, North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, 
and RVSM) 

x      

 –  definition       
 –  geographical limits       
 –  regulations and procedures       
 –  notices       

071 02 00 00 SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS 
(GENERAL ASPECTS) 

x x x x x x 

071 02 01 00 Minimum equipment list x x  x x  
 –  AFM       
071 02 02 00 Ground de-icing x x  x x  
 –  icing conditions       
 –  definition and recognition, on ground/in flight       
 –  de-icing, anti-icing, types of de-icing fluids       
 –  performance deterioration, on ground/in flight       

071 02 03 00 Bird strike risk and avoidance x x  x x  

071 02 04 00 Noise abatement x x  x x  
 –  influence of the flight procedure (departure, cruise, 

approach) 
      

 –  influence by the pilot (power setting, low drag, low 
power) 

   • •  

 –  influence by the pilot (power setting, track of helicopter) • •     
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071 02 05 00 Fire/smoke x x  x x  
 –  carburettor fire       
 –  engine fire       
 –  fire in the cabin, cockpit, freight compartment (choice of 

appropriate fire extinguishing agents according to fire 
classification and use of the extinguishers) 

      

 –  actions in case of overheated brakes after aborted take-
off and landing 

   • •  

 –  smoke in the cockpit and cabin (effects and actions 
taken) 

      

071 02 06 00 Decompression of pressurised cabin x x     
 –  slow decompression       
 –  rapid or explosive decompression       
 –  dangers and action taken       
071 02 07 00 Windshear, microburst x x  x x  
 –  definition and description       
 –  effects and recognition during departure and approach       
 –  actions to avoid and actions taken during encounter       
071 02 08 00 Wake turbulence x x x x x x 
 –  cause       
 –  influence of speed and mass, wind       
 –  actions taken when crossing traffic, during take-off and 

landing 
      

071 02 09 00 Security x x  x x  
 –  unlawful events       
071 02 10 00 Emergency and precautionary landings x x  x x  
 Operations in various terrain – water (i.e. slopes, mountains, 

jungle, offshore) 
• •     

 –  definition       
 –  cause       
 –  factors to be considered (wind, terrain, preparation, 

flight tactics, landing in various terrain and water) 
      

 –  passenger information       
 –  evacuation       
 –  action after landing       
071 02 11 00 Fuel jettisoning x x  x x  
 –  safety aspects       
 –  legal aspects       
071 02 12 00 Transport of dangerous goods x x  x x  
 –  Annex 18       
 –  practical aspects       
071 02 13 00 Contaminated runways x x  x x  
 –  kinds of contamination       
 –  braking action, brake coefficient       
 –  performance corrections and calculations    • •  

071 02 14 00 Rotor downwash    x x  
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071 02 15 00 Operation    x x  
 influence by meteorological conditions i.e. :       
 –  icing       
 –  white out       
 –  strong winds       
 –  windshear, microburst 

 
      

071 03 00 00 EMERGENCY PROCEDURES    x x  

 influence by technical problems i.e.       
 –  engine failure       
 –  fire in cabin cockpit engine       
 –  tail/rotor/directional control failure       
 –  ground/resonance       
 –  blade/stall       
 –  settling with power (vortex ring)       
 –  overpitch       
 –  overspeed       
 –  sudden stoppage       
 –  dynamic rollover/mast bumping       

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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080 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT x x  x x  

081 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANE x x     

081 01 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS x x     

081 01 01 00 Basics, laws and definitions x x     

081 01 01 01 Laws and definitions x x     
 –  units       
 –  laws of Newton       
 –  ideal gas equation       
 –  equation of impulse       
 –  equation of continuity       
 –  Bernoulli’s theorem       
 –  static pressure       
 –  dynamic pressure       
 –  viscosity       
 –  density       
 –  IAS, CAS, EAS, TAS       
081 01 01 02 Basics about airflow x x     
 –  stationary airflow       
 –  not stationary airflow       
 –  streamline       
 –  streamtube       
 –  two-dimensional airflow       
 –  three-dimensional airflow       
081 01 01 03 Aerodynamic forces on surfaces x x     
 –  resulting airforce       
 –  lift       
 –  drag       
 –  angle of attack       
 –  forces and equilibrium of forces during climb, level, 

descent and turn 
      

081 01 01 04 Shape of an aerofoil x x     
 –  thickness to chord ratio       
 –  chordline       
 –  camberline       
 –  nose radius       
 –  camber       
 –  angle of attack       
 –  angle of incidence       
081 01 01 05 The wing shape x x     
 –  aspect ratio       
 –  root chord       
 –  tip chord       
 –  tapered wings       
 –  shape of wing surface       
 –  mean aerodynamic chord (MAC)       

081 01 02 00 The two-dimensional airflow about an aerofoil x x     

081 01 02 01 Streamline pattern x x     
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081 01 02 02 Stagnation point x x     

081 01 02 03 Pressure distribution x x     

081 01 02 04 Centre of pressure/Cma.c. x x     

081 01 02 05 Lift and downwash x x     

081 01 02 06 Drag and wake (loss of impulse) x x     

081 01 02 07 Influence of angle of attack x x     

081 01 02 08 Flow separation at high angles of attack x x     

081 01 02 09 The Lift – α graph x x     

081 01 03 00 The coefficients x x     

081 01 03 01 The lift coefficient Cl x x     
 –  the lift formula       
 –  Cl – α graph       
 –  Clmax and α       
 –  Normal Values of Clmax, αcrit, αstall, and the slope of the  

Cl/A.o.A curve 
      

081 01 03 02 The drag coefficient Cd x x     
 –  the drag formula:       
 –  zero lift drag       
 –  lift induced drag       
 –  Cd – α graph       
 –  Cl– Cd graph, profile polar       
 –  Cl – Cd ratio       
 –  normal values of the Cl – Cd ratio       
081 01 04 00 The three-dimensional airflow about an aeroplane x x     
081 01 04 01 Streamline pattern x x     
 –  span-wise flow and causes       
 –  tip vortices and local α       
 –  tip vortices and angle of attack       
 –  up-wash and down-wash die to tip vortices       
 –  span-wise lift distribution       
 –  wake turbulence behind an aircraft (causes, distribution, 

duration of the phenomenon) 
      



Bilaga 1  DEL 1 
LFS 2008:9 

JAR-FCL 1    Kapitel J 1–J–68  

  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

081 01 04 02 Induced drag x x     
 –  influence of tip vortices on the angle of attack       
 –  the induced local α       
 –  influence of induced angle of attack on the direction of 

the lift vector 
      

 –  induced drag and angle of attack       
 –  induced drag and speed       
 –  induced drag and wing aspect ratio       
 –  induced drag and wing planform       
 –  induced drag coefficient       
 –  induced drag coefficient and angle of attack       
 –  influence of the induced drag on the CL -α graph       
 –  influence of the induced drag on the CL – CD graph, 

airplane polar, lift drag ratio 
      

 –  parabolic airplane polar in a graph and as a formula       
 –  influence of plan of section       
 –  winglets       
 –  tip-tanks       
 –  wing span loading       
 –  influence of wing twist       
 –  influence of change of camber       

081 01 05 00 The total drag x x     

081 01 05 01 The parasite drag x x     
 –  profile drag       
 –  interference drag       
 –  friction drag       

081 01 05 02 The profile drag and speed x x     

081 01 05 03 The induced drag and speed x x     

081 01 05 04 The total drag x x     

081 01 05 05 The total drag and speed x x     

081 01 05 06 Minimum drag x x     

081 01 05 07 The drag – speed graph x x     

081 01 06 00 The ground effect x x     

081 01 06 01 Effect on CDi x x     

081 01 06 02 Effect on αcrit x x     

081 01 06 03 Effect on CL x x     

081 01 06 04 Effect on take-off and landing characteristics of an aircraft x x     

081 01 07 00 The relation between the lift coefficient and the speed for 
constant lift 

x x     

081 01 07 01 As a formula x x     

081 01 07 02 In a graph x x     

081 01 08 00 The stall x x     



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–J–69 JAR-FCL 1    Kapitel J 

  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

081 01 08 01 Flow separation at increasing angles of attack x x     
 –  the boundary layer:       
 –  laminar layer       
 –  turbulent layer       
 –  transition       
 –  separation point       
 –  influence of angle of attack       
 –  influence on:       
 –  pressure distribution       
 –  location of centre of pressure       
 –  CL       
 –  CD       
 –  pitch moments       
 –  down-wash at horizontal stabiliser       
 –  buffet       
 –  use of controls       
081 01 08 02 The stall speed x x     
 –  in the lift formula       
 –  1g stall speed       
 –  FAA stall speed       
 –  influence of:       
 –  the centre of gravity       
 –  power setting       
 –  altitude (IAS)       
 –  wing loading, W/S       
 –  load factor n:       
 –  definition       
 –  turns       
 –  forces       
081 01 08 03 The initial stall in span-wise direction x x     
 –  influence of plan form       
 –  aerodynamic twist (wash out)       
 –  geometric twist       
 –  use of ailerons       
 –  influence of fences, vortilons, saw teeth and vortex 

generators 
      

081 01 08 04 Stall warning x x     
 –  importance of stall warning       
 –  speed margin       
 –  buffet       
 –  stall strip       
 –  flapper switch       
 –  AOA vane       
 –  AOA probe       
 –  stick shaker       
 –  recovery from stall       
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081 01 08 05 Special phenomena of stall x x     
 –  the power-on stall       
 –  climbing and descending turns       
 –  swept back wings       
 –  super- or deep-stall, stick pusher       
 –  canards       
 –  T-tailed aircraft       
 –  avoidance of spins:       
 –  spin development       
 –  spin recognition       
 –  spin recovery       
 –  ice (in stagnation point and on surface):       
 –  absence of stall warning       
 –  abnormal behaviour of the stall       
 –  stabiliser stall       

081 01 09 00 CLmax augmentation x x     

081 01 09 01 Trailing edge flaps and the reasons for use in take-off and 
landing 

x x     

 –  different types of flaps:       
 –  split flap       
 –  plain flap       
 –  slotted flap       
 –  fowler flap       
 –  their influence on the CL – α graph       
 –  their influence on the CL – CD graph       
 –  flap asymmetry       
 –  influence on pitch movement       
081 01 09 02 Leading edge devices and the reasons for use in take-off and 

landing 
x x     

 –  different types:       
 –  krueger flaps       
 –  variable camber flaps       
 –  slats       
 –  their influence on the CL – α graph       
 –  their influence on the CL – CD graph       
 –  slat asymmetry       
 –  normal/automatic operation       
081 01 09 03 Vortex generators x x     
 –  aerodynamic principles       
 –  advantages       
 –  disadvantages       
081 01 10 00 Means to decrease the CL – CD ratio, increasing drag x x     
081 01 10 01 Spoilers and the reasons for use in the different phases of 

flight 
x x     

 –  different functions:       
 –  flight spoilers (speedbrakes)       
 –  ground spoilers (lift dumpers)       
 –  roll spoilers       
 –  spoiler-mixer       
 –  their influence on the CL – α graph       
 –  their influence on the CL – CD graph and ratio       
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081 01 10 02 Speedbrakes as a means of increasing drag and the reasons 
for use in the different phases of flight 

x x     

 –  the influence on the CL – CD graph and ratio       

081 01 11 00 The boundary layer x x     

081 01 11 01 Different types x x     
 –  laminar       
 –  turbulent       
081 01 11 02 Their advantages and disadvantages on pressure drag and 

friction drag 
x x     

081 01 12 00 Special circumstances x x     
081 01 12 01 Ice and other contamination x x     
 –  ice in stagnation point       
 –  ice on the surface (frost, snow, clear ice)       
 –  rain       
 –  contamination of the leading edge       
 –  effects on stall       
 –  effects on loss of controllability       
 –  effects on control surface moment       
 –  influence on high lift devices during take-off, landing 

and low speeds 
      

 –  affect on lift/drag ratio       

081 01 12 02 Deformation and modification of airframe, ageing aircraft x x     

081 02 00 00 TRANSONIC AERODYNAMICS x      

081 02 01 00 The Mach number definition x      

081 02 01 01 Speed of sound x      

081 02 01 02 Influence of temperature and altitude x      

081 02 01 03 Compressibility x      

081 02 02 00 Normal shockwaves x      

081 02 02 01 Mcrit and exceeding Mcrit x      

081 02 02 02 Influence of : x      
 –  Mach number       
 –  control deflection       
 –  angle of attack       
 –  aerofoil thickness       
 –  angle of sweep       
 –  area ruling       
081 02 02 03 Influence on : x      
 –  CL –  α graph       
 –  CLmax       
 –  CD       
 –  CL – CD       

081 02 02 04 Aerodynamic heating x      

081 02 02 05 Shock stall/Mach buffet x      
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081 02 02 06 Influence on : x      
 –  drag       
 –  pitch (Mach trim):       
 –  contribution of:       
  –  movement of the centre of pressure       
  –  angle of sweep       
  –  down-wash       

081 02 02 07 Buffet margin, aerodynamic ceiling x      

081 02 03 00 Means to avoid the effects of exceeding Mcrit x      

081 02 03 01 Vortex generators x      

081 02 03 02 Supercritical profile x      
 –  shape       
 –  influence of aerofoil shape on shockwaves       
 –  advantages and disadvantages of supercritical aerofoil       

081 03 00 00 SUPERSONIC AERODYNAMICS x      

081 03 01 00 Oblique shockwaves x      

081 03 01 01 Mach cone x      

081 03 01 02 Influence of aircraft weight x      

081 03 01 03 Expansion waves x      

081 03 01 04 Centre of pressure x      

081 03 01 05 Wave drag x      
 –  control surface hinge moment       
 –  control surface efficiency       

081 04 00 00 STABILITY x x     

081 04 01 00 Condition of equilibrium in stable horizontal flight x x     

081 04 01 01 Precondition for static stability x x     

081 04 01 02 Sum of moments x x     
 –  lift and weight       
 –  drag and thrust       
081 04 01 03 Sum of forces x x     
 –  in horizontal plane       
 –  in vertical plane       

081 04 02 00 Methods of achieving balance x x     

081 04 02 01 Wing and empennage (tail and canard) x x     

081 04 02 02 Control surfaces x x     

081 04 02 03 Ballast or weight trim x x     

081 04 03 00 Longitudinal stability x x     

081 04 03 01 Basics and definitions x x     
 –  static stability, positive, neutral and negative       
 –  precondition for dynamic stability       
 –  dynamic stability, positive, neutral and negative       
 –  damping:       
 –  phugoid       
 –  short period       
 –  effect of high altitude on dynamic stability       
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081 04 03 02 Static stability x x     

081 04 03 03 Neutral point/location of neutral point x x     
 –  definition       
081 04 03 04 Contribution of : x x     
 –  aircraft geometry       
 –  down-wash:       
 –  a.c. of the wing       
081 04 03 05 Location of centre of gravity x x     
 –  aft limit, minimum stability margin       
 –  forward position       
 –  effects on static and dynamic stability       

081 04 03 06 The CM – α graph x x     

081 04 03 07 Contribution of : x x     
 –  location of centre of gravity       
 –  control deflection       
 –  major aircraft parts (wings, fuselage, tail)       
 –  configuration:       
 –  flap deflection       
 –  gear extension       

081 04 03 08 The elevator position – speed graph (IAS) x x     

081 04 03 09 Contribution of : x x     
 –  location of centre of gravity       
 –  trim (trim tab)       
 –  trim (stabiliser trim)       

081 04 03 10 The stick force speed graph (IAS) x x     

081 04 03 11 Contribution of : x x     
 –  location of centre of gravity       
 –  trim (trim tab)       
 –  trim (stabiliser trim)       
 –  Mach number/Mach trim  •     
 –  friction in the system       
 –  downspring       
 –  Bob Weight       

081 04 03 12 The manoeuvring/stick force per g x x     

081 04 03 14 Contribution of : x x     
 –  location of centre of gravity       
 –  trim       
 –  spring       
 –  Bob Weight       
081 04 03 15 Stick force per g and the limit load factor x x     
 –  category of certification       
081 04 03 16 Special circumstances x x     
 –  ice:       
 –  effects of flap extension       
 –  effects of stabiliser ice       
 –  rain       
 –  deformation of airframe       

081 04 04 00 Static directional stability x x     

081 04 04 01 Slip angle ß x x     
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081 04 04 02 Yaw moment coefficient CN x x     

081 04 04 03 CN –  ß graph x x     

081 04 04 04 Contribution of x x     
 –  location of centre of gravity       
 –  angle of sweep of the wing       
 –  fuselage at high angles of attack       
 –  strakes       
 –  dorsal fin and angle of sweep of fin       
 –  major aircraft parts       

081 04 05 00 Static lateral stability x x     

081 04 05 01 Bank angle ø x x     

081 04 05 02 The roll moment coefficient Cl x x     

081 04 05 03 Contribution of angle of slip ß x x     

081 04 05 04 The Cl – ß graph x x     

081 04 05 05 Contribution of x x     
 –  angle of sweep of wing       
 –  ventral fin       
 –  location of the wing       
 –  dihedral/anhedral       

081 04 05 06 Effective lateral stability x x     

081 04 06 00 Dynamic lateral stability x x     

081 04 06 01 Effects of asymmetric propeller slipstream x x     

081 04 06 02. Tendency to spiral dive x x     

081 04 06 03 Dutch roll x x     
 –  causes       
 –  Mach  •     
 –  yaw damper       

081 04 06 04 Effects of altitude on dynamic stability x x     

081 05 00 00 CONTROL x x     

081 05 01 00 General x x     

081 05 01 01 Basics, the Three Planes and Three Axis x x     

081 05 01 02 Camber change x x     

081 05 01 03 Angle of attack change x x     

081 05 02 00 Pitch control x x     

081 05 02 01 Elevator x x     

081 05 02 02 Down-wash effects x x     

081 05 02 03 Ice on tail x x     

081 05 02 04 Location of centre of gravity x x     

081 05 03 00 Yaw control x x     

081 05 03 01 Pedal/Rudder ratio changer x x     

081 05 03 02 Moments due to engine thrust x x     
 –  direct       
 –  induced       
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081 05 03 03 Engine failure (n – 1) x x     
 –  rudder limitations at asymmetric thrust       
 –  meaning of VMCA, VMCG       

081 05 04 00 Roll control x x     

081 05 04 01 Ailerons x x     
 –  inboard ailerons       
 –  outboard ailerons       
 –  function in different phases of flight       

081 05 04 03 Spoilers x x     

081 05 04 04 Adverse yaw x x     

081 05 04 05 Means to avoid adverse yaw x x     
 –  frise ailerons       
 –  differential aileron deflection       
 –  coupling ailerons to rudder by spring       
 –  roll spoilers       
 –  effects of asymmetric propeller slip stream       

081 05 05 00 Interaction in different planes (yaw/roll) x x     

081 05 05 01 Limitations of asymmetric power x x     

081 05 06 00 Means to reduce control forces x x     

081 05 06 01 Aerodynamic balance x x     
 –  nose balance       
 –  hornbalances       
 –  internal balances       
 –  balance tab, antibalance tab       
 –  servo tab       
 –  spring tab       
081 05 06 02 Artificial x x     
 –  power assisted controls       
 –  fully powered controls       
 –  artificial feel:       
 –  inputs:       
  –  dynamic pressure q       
  –  stabiliser setting       

081 05 07 00 Mass balance x x     

081 05 07 01 Reasons to balance x x     
 –  means       

081 05 08 00 Trimming x x     

081 05 08 01 Reasons to trim x x     

081 05 08 02 Trim tabs x x     

081 05 08 03 Stabiliser trim/Trim rate versus IAS x x     
 –  position of Centre of Gravity influence on trim/stabiliser 

setting for take-off 
      

081 06 00 00 LIMITATIONS x x     

081 06 01 00 Operating limitations x x     
 –  flutter  •     
 –  aileron reversal  •     
 –  gear/flap operating  •     
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081 06 01 01 VMO, VNO, VNE x x     

081 06 01 02 MMO x      

081 06 02 00 Manoeuvring envelope x x     

081 06 02 01 Manoeuvring load diagram x x     
 –  load factor       
 –  accelerated stall speed       
 –  VA, VC, VD.       
 –  manoeuvring limit load factor/certification category       
081 06 02 02 Contribution of : x x     
 –  mass       
 –  altitude       
 –  Mach number  •     

081 06 03 00 Gust envelope x x     

081 06 03 01 Gust load diagram x x     
 –  vertical gust speeds       
 –  accelerated stall speed       
 –  VB, VC, VD       
 –  gust limit load factor       
 –  VRA       
081 06 03 02 Contribution of : x x     
 –  mass       
 –  altitude       
 –  Mach number  •     

081 07 00 00 PROPELLERS x x     

081 07 01 00 Conversion of engine torque to thrust x x     

081 07 01 01 Meaning of pitch x x     

081 07 01 02 Blade twist x x     

081 07 01 03 Fixed pitch and variable pitch/constant speed x x     

081 07 01 04 Propeller efficiency versus speed x x     

081 07 01 05 Effects of ice on propeller x x     

081 07 02 00 Engine failure or engine stop x x     

081 07 02 01 Windmilling drag x x     
 –  influence on yaw moment when asymmetric power       
081 07 02 02 Feathering x x     
 –  influence on glide performance       
 –  influence on yaw moment when asymmetric power       

081 07 03 00 Design feature for power absorption x x     

081 07 03 01 Aspect ratio of blade x x     

081 07 03 02 Diameter of propeller x x     

081 07 03 03 Number of blades x x     

081 07 03 04 Propeller noise x x     

081 07 04 00 Moments and couples due to propeller operation x x     

081 07 04 01 Torque reaction x x     

081 07 04 02 Gyroscopic precession x x     



DEL 1  Bilaga 1 
  LFS 2008:9 

 1–J–77 JAR-FCL 1    Kapitel J 

  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

081 07 04 03 Asymmetric slipstream effect x x     

081 07 04 04 Asymmetric blade effect x x     

081 08 00 00 FLIGHT MECHANICS x x     

081 08 01 00 Forces acting on an airplane x x     

081 08 01 01 Straight horizontal steady flight x x     

081 08 01 02 Straight steady climb x x     

081 08 01 03 Straight steady descent x x     

081 08 01 04. Straight steady glide x x     

081 08 01 05 Steady coordinated turn x x     
 –  bank angle       
 –  load factor       
 –  turn radius       
 –  angular velocity       
 –  rate one turn       

081 08 02 00 Asymmetric thrust x x     

081 08 02 01 Moments about the vertical axis x x     

081 08 02 02 Forces on vertical fin x x     

081 08 02 03 Influence of bank angle x x     
 –  overbanking       
 –  finstall       

081 08 02 04 Influence of aircraft weight x x     

081 08 02 05 Influence of use of ailerons x x     

081 08 02 06 Influence of special propeller effects on roll moments x x     
 –  propeller torque       
 –  propeller wash on flaps       

081 08 02 07 Influence of slipangle on roll moments x x     

081 08 02 08 VMCA x x     

081 08 02 09 VMCL x x     

081 08 02 10 VMCG x x     

081 08 02 11 Influence of altitude x x     

081 08 03 00 Emergency descent x x     

081 08 03 01 Influence of configuration x x     

081 08 03 02 Influence of chosen mach number and IAS x x     

081 08 03 03 Typical points on polar curve x x     

081 08 04 00 Windshear x x     

 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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082 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT – HELICOPTER    x x  

082 01 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS    x x  

082 01 01 00 Basics laws and definitions    x x  

082 01 01 01 Components of aircraft    x x  

082 01 01 02 Aircraft configuration    x x  

082 01 01 03 Units of measurement of    x x  
 –  length       
 –  area       
 –  volume       
 –  velocity       
 –  mass       
 –  pressure       
 –  temperature       
 –  density       
 –  force       
 –  power       
 –  energy       

082 01 01 04 Terms used to describe aerodynamic phenomena    x x  

082 01 01 05 Reference speeds    x x  

082 01 01 06 Abbreviations    x x  

082 01 02 00 Derivation of lift    x x  

082 01 02 01 Equation of continuity    x x  

082 01 02 02 Bernoulli’s theorem    x x  

082 01 02 03 Streamline flow    x x  

082 01 02 04 Angle of attack    x x  

082 01 02 05 Pressure distribution about a wing (transverse and 
longitudinal) 

   x x  

082 01 02 06 Centre of pressure    x x  

082 01 02 07 Aerofoil shape (plan and section) and its effect on lift    x x  

082 01 02 08 Lift formula    x x  

082 01 02 09 Lift/drag ratio    x x  

082 01 03 00 Drag    x x  

082 01 03 01 Profile drag    x x  
 –  causes       
 –  variation with speed       
 –  methods of minimising it       
082 01 03 02 Induced drag    x x  
 –  causes       
 –  vortices       
 –  variation with speed       
 –  design factors affecting it       

082 01 03 03 Total effect of the combination of profile and induced drag    x x  
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082 01 04 00 Distribution of forces – balance of couples    x x  

082 01 04 01 Lift/weight and thrust/drag couples    x x  

082 01 04 02 Necessity to achieve balance    x x  

082 01 04 03 Methods of achieving balance    x x  

082 01 05 00 Stability    x x  

082 01 05 01 Aircraft axes and planes of rotation    x x  

082 01 05 02 Static stability    x x  

082 01 05 03 Dynamic stability    x x  

082 01 05 04 Effects of design features on stability    x x  

082 01 05 05 Inter-action between stability in different planes    x x  

082 01 05 06 Effect of altitude/speed on stability    x x  

082 01 05 07 Roll and yaw dampers    x x  

082 01 06 00 Blade-stall    x x  

082 01 06 01 Angle of Attack    x x  

082 01 06 02 Boundary layer and reasons for stalling    x x  

082 01 06 03 Variation of lift and drag in the stall    x x  

082 01 06 04 Movement of the centre of pressure    x x  

082 01 07 00 Transonic effects on blades    x x  

082 01 07 01 Shock waves    x x  
 –  the reasons for their formation at subsonic speed       
 –  their effect on the handling and operation of the 

helicopter 
      

082 01 08 00 Limitations    x x  

082 01 08 01 Manoeuvring and gust envelope    x x  

082 01 09 00 Performance degradation    x x  

082 01 09 01 Adverse on performance due to profile contamination    x x  
 –  icing       
 –  rain       
 –  modification to and condition of the airframe       

082 02 00 00 HELICOPTER AERODYNAMICS    x x  

082 02 01 00 The helicopter and associated terminology    x x  

082 02 01 01 Comparison with fixed wing and autogyro    x x  

082 02 01 02 Plane of rotation    x x  

082 02 01 03 Axes of rotation    x x  

082 02 01 04 Rotor shaft axis    x x  

082 02 01 05 Tip path plane    x x  

082 02 01 06 Rotor disc    x x  

082 02 01 07 Disc loading    x x  

082 02 01 08 Blade loading    x x  
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082 02 02 00 The forces diagram and associated terminology    x x  

082 02 02 01 Pitch angle    x x  

082 02 02 02 Rotational airflow    x x  

082 02 02 03 Induced airflow    x x  

082 02 02 04 Relative airflow to the blade    x x  

082 02 02 05 Angle of attack    x x  

082 02 02 06 Lift-blade    x x  

082 02 02 07 Drag-blade    x x  

082 02 02 08 Total reaction – blade    x x  

082 02 02 09 Rotor thrust    x x  

082 02 02 10 Rotor drag    x x  

082 02 02 11 Torque    x x  

082 02 02 12 Weight    x x  

082 02 03 00 Uniformity of rotor thrust along blade span    x x  

082 02 03 01 Blade twist    x x  

082 02 03 02 Taper    x x  

082 02 03 03 Coning angle    x x  

082 02 03 04 Centrifugal force    x x  

082 02 03 05 Limits of rotor RPM    x x  

082 02 03 06 Centrifugal turning moments    x x  

082 02 04 00 Helicopter Controls    x x  

082 02 04 01 Collective lever    x x  
 –  collective pitch changes       
 –  relationship with rotor thrust and rotor drag       
082 02 04 02 Cyclic stick    x x  
 –  cyclic pitch changes       
 –  rotor disc attitude       
 –  rotor thrust tilt       
082 02 04 03 Yaw pedals    x x  
 –  fuselage torque       
 –  tail rotor drift       
 –  tail rotor roll       
 –  fenestron tail       
 –  tandem rotors       
 –  co axial rotors       
 –  notar       
082 02 05 00 Rotor blade freedom of movement    x x  
082 02 05 01 Feathering    x x  
 –  the feathering hinge       
 –  pitch angle       
082 02 05 02 Flapping    x x  
 –  the flapping hinge       
 –  alleviation of bending stresses       
 –  flapping to equality       
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082 02 05 03 Dragging    x x  
 –  the drag hinge       
 –  drag dampers       
 –  leading/lagging       
 –  periodic drag changes       
 –  blade cg (conservation of angular momentum)       
 –  hookes joint effect       

082 02 06 00 Phase lag and advance angle    x x  

082 02 06 01 The control orbit    x x  

082 02 06 02 Pitch operating arm movement    x x  

082 02 06 03 Rate of pitch change    x x  

082 02 06 04 Rate of blade flapping    x x  

082 02 06 05 Resulting disc attitude    x x  

082 02 06 06 Phase lag definition    x x  

082 02 06 07 Advantage angle – definition    x x  

082 02 07 00 Vertical flight    x x  

082 02 07 01 Take off    x x  

082 02 07 02 Vertical climb    x x  

082 02 07 03 Vertical descent    x x  

082 02 07 04 Hover outside ground effect    x x  

082 02 07 05 Ground effect    x x  

082 02 07 06 Factors affecting ground cushion    x x  

082 02 07 08 Dynamic roll-over avoidance of    x x  

082 02 08 00 Forces in balance    x x  

082 02 08 01 At the hover    x x  

082 02 08 02 In forward flight    x x  

082 02 08 03 Influence of cg    x x  

082 02 08 04 Influence of rotor shaft tilt    x x  

082 02 09 00 Translational lift    x x  

082 02 09 01 Effect of horizontal airflow on induced flow    x x  

082 02 09 02 Variation of total flow through the disc with forward flight    x x  

082 02 09 03 The relationship between pitch angle and angle of attack    x x  

082 02 10 00 Power Requirements    x x  

082 02 10 01 Rotor profile power    x x  

082 02 10 02 Power absorption – tail rotor and ancillary equipment    x x  

082 02 10 03 Rotor profile power variation with forward speed    x x  

082 02 10 04 Induced drag    x x  

082 02 10 05 Parasite drag    x x  

082 02 10 06 Total power required    x x  

082 02 10 07 Power available    x x  
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082 02 11 00 Further aerodynamics of forward flight    x x  

082 02 11 01 Transition from and to the hover    x x  

082 02 11 02 Symmetry and asymmetry of rotor thrust    x x  

082 02 11 03 Main rotor flapback    x x  

082 02 11 04 Tail rotor flapback and methods of removal    x x  

082 02 11 05 Factors affecting maximum forward speed    x x  
 –  design limits of cyclic stick       
 –  airflow reversal       
 –  retreating blade stall       
 –  symptoms and recovery actions       
 –  compressibility       
 –  flow separation       
 –  shock stall       
 –  ‘G’ stall       

082 02 11 06 Inflow roll    x x  

082 02 12 00 Factors affecting cyclic stick limits    x x  

082 02 12 01 All up mass (AUM)    x x  

082 02 12 02 Density altitude    x x  

082 02 12 03 Cg position    x x  

082 02 13 00 The flare – power flight    x x  

082 02 13 01 Thrust reversal    x x  

082 02 13 02 Effect on aircraft attitude    x x  

082 02 13 03 Increase in rotor thrust    x x  

082 02 13 04 Decrease in rotor drag    x x  

082 02 13 05 Increase in rotor RPM    x x  

082 02 13 06 Effect of deceleration    x x  

082 02 14 00 Settling with power (vortex ring)    x x  

082 02 14 01 Tip vortices    x x  

082 02 14 02 Comparison induced flow and external flow    x x  

082 02 14 03 Development    x x  

082 02 14 04 Change in relative airflow along blade span    x x  
 –  root stall and turbulence       

082 02 15 00 Blade sailing    x x  

082 02 15 01 Rotor RPM and blade rigidity    x x  

082 02 15 02 Effect of adverse wind    x x  

082 02 15 03 Minimising the danger    x x  

082 02 16 00 Autorotation – vertical    x x  

082 02 16 01 Rate of decent airflow    x x  

082 02 16 02 Effective airflow    x x  

082 02 16 03 Relative airflow    x x  

082 02 16 04 Inflow and Inflow angle    x x  
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082 02 16 05 Autorotative force    x x  

082 02 16 06 Rotor drag    x x  

082 02 16 07 Effect of mass and altitude    x x  

082 02 16 08 Control of rotor RPM with lever    x x  

082 02 16 09 Rotor RPM stability    x x  

082 02 17 00 Autorotation – forward flight    x x  

082 02 17 01 Factors affecting inflow angle    x x  

082 02 17 02 Effect of forward speed on rate of descent    x x  

082 02 17 03 Asymmetry of autorotative disc area in forward flight    x x  

082 02 17 04 Turning    x x  

082 02 17 05 The flare    x x  
 –  rotor RPM increase from movment of autorotative 

section 
      

 –  increase in rotor thrust       

 –  reduction in rate of descent       

082 02 17 06 Range and endurance    x x  

082 02 17 07 Autorotative landing    x x  

082 02 17 08 Height/velocity avoidance graph    x x  

082 02 18 00 Stability    x x  

082 02 18 01 Hover    x x  

082 02 18 02 Forward Flight    x x  

082 02 18 03 Rearward Flight    x x  

082 02 18 04 Stability aids    x x  
 –  stabilisers and effects of centre of gravity       
 –  gyro controlled stabiliser system       
 –  stabiliser bars       
 –  delta hinge effect       

082 02 18 05 Effect of lever application on attitude in translational flight    x x  

082 02 19 00 Control power    x x  

082 02 19 01 The teetering head    x x  

082 02 19 02 Fully articulated head    x x  

082 02 19 03 The rigid rotor    x x  

082 02 19 04 Effect on stability    x x  

082 02 19 05 Effect on dynamic/static rollover    x x  

082 02 20 00 Power requirements – graphs    x x  

082 02 20 01 Power required/power available graph    x x  

082 02 20 02 Maximum rate of climb speed    x x  

082 02 20 03 Operating with limited power    x x  

082 02 20 04 Best angle of climb speed    x x  

082 02 20 05 Maximum speed    x x  

082 02 20 06 Range and endurance    x x  
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  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

082 02 20 07 Overpitch    x x  

082 02 20 08 Overtorque    x x  

082 02 20 09 Turning    x x  

082 02 20 10 Comparison of piston and turbine engined helicopters    x x  
 –  range and endurance       
 –  effect of density altitude       
 –  effect of aircraft weight       

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

090 00 00 00 COMMUNICATIONS x x x x x x 

091 00 00 00 VFR COMMUNICATIONS x x  x x  

091 01 00 00 DEFINITIONS x x  x x  

091 01 01 00 Meanings and significance of associated terms x x  x x  

091 01 02 00 Air Traffic Services abbreviations x x  x x  

091 01 03 00 Q-code groups commonly used in RTF air-ground 
communications 

x x  x x  

091 01 04 00 Categories of messages x x  x x  

091 02 00 00 GENERAL OPERATING PROCEDURES x x  x x  

091 02 01 00 Transmission of letters x x  x x  

091 02 02 00 Transmission of numbers (including level information) x x  x x  

091 02 03 00 Transmission of time x x  x x  

091 02 04 00 Transmission technique x x  x x  

091 02 05 00 Standard words and phrases (relevant RTF phraseology 
included) 

x x  x x  

091 02 06 00 Radiotelephony call signs for aeronautical stations including 
use of abbreviated call signs 

x x  x x  

091 02 07 00 Radiotelephony call signs for aircraft including use of 
abbreviated call signs 

x x  x x  

091 02 08 00 Transfer of communication x x  x x  

091 02 09 00 Test procedures including readability scale x x  x x  

091 02 10 00 Read back and acknowledgement requirements x x  x x  

091 02 11 00 Radar procedural phraseology x x  x x  

091 03 00 00 RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (VFR) x x  x x  

091 03 01 00 Aerodrome weather x x  x x  

091 03 02 00 Weather broadcast x x  x x  

091 04 00 00 ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF 
COMMUNICATION FAILURE 

x x  x x  

091 05 00 00 DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES x x  x x  

091 05 01 00 Distress (definition – frequencies – watch of distress 
frequencies – distress signal – distress message) 

x x  x x  

091 05 02 00 Urgency (definition – frequencies – urgency signal – urgency 
message) 

x X  x x  

091 06 00 00 GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND 
ALLOCATION OF FREQUENCIES 

x X  x x  
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  Aeroplane Helicopter 

  ATPL CPL IR ATPL CPL IR 

092 00 00 00 IFR COMMUNICATIONS x  x x  x 

092 01 00 00 DEFINITIONS x  x x  x 

092 01 01 00 Meanings and significance of associated terms x  x x  x 

092 01 02 00 Air Traffic Control abbreviations x  x x  x 

092 01 03 00 Q-code groups commonly used in RTF air-ground 
communications 

x  x x  x 

092 01 04 00 Categories of messages x  x x  x 

092 02 00 00 GENERAL OPERATING PROCEDURES x  x x  x 

092 02 01 00 Transmission of letters x  x x  x 

092 02 02 00 Transmission of numbers (including level information) x  x x  x 

092 02 03 00 Transmission of time x  x x  x 

092 02 04 00 Transmission technique x  x x  x 

092 02 05 00 Standard words and phrases (relevant RTF phraseology 
included) 

x  x x  x 

092 02 06 00 Radiotelephony call signs for aeronautical stations including 
use of abbreviated call signs 

x  x x  x 

092 02 07 00 Radiotelephony call signs for aircraft including use of 
abbreviated call signs 

x  x x  x 

092 02 08 00 Transfer of communication x  x x  x 

092 02 09 00 Test procedures including readability scale; establishment of 
RTF communication 

x  x x  x 

092 02 10 00 Read back and acknowledgement requirements x  x x  x 

092 02 11 00 Radar procedural phraseology x  x x  x 

092 02 12 00 Level changes and reports x  x x  x 

092 03 00 00 ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF 
COMMUNICATION FAILURE 

x  x x  x 

092 04 00 00 DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES x  x x  x 

092 04 01 00 PAN medical x  x x  x 

092 04 02 00 Distress (definition – frequencies – watch of distress 
frequencies – distress signal – distress message) 

x  x x  x 

092 04 03 00 Urgency (definition – frequencies – urgency signal – urgency 
message) 

x  x x  x 

092 05 00 00 RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (IFR) x  x x  x 

092 05 01 00 Aerodrome weather x  x x  x 

092 05 02 00 Weather broadcast x  x x  x 

092 06 00 00 GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND 
ALLOCATION OF FREQUENCIES  

x  x x  x 

092 07 00 00 MORSE CODE  x x x x x x 
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SECTION 2 – ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)/  
[INTERPRETATIVE AND EXPLANATORY MATERIAL (IEM)] 

 
1 GENERAL 
 
1.1 This Section contains Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explanatory Material that 
has been agreed for inclusion in JAR–FCL 1. 
 
1.2 Where a particular JAR paragraph does not have an Acceptable Means of Compliance or any 
Interpretative/Explanatory Material, it is considered that no supplementary material is required. 
 
 
2 PRESENTATION 
 
2.1 The Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explanatory Material are presented in full 
page width on loose pages, each page being identified by the date of issue or the Change number under 
which it is amended or reissued. 
 
2.2 A numbering system has been used in which the Acceptable Means of Compliance or 
Interpretative/Explanatory Material uses the same number as the JAR paragraph to which it refers. The 
number is introduced by the letters AMC or IEM to distinguish the material from the JAR itself. 
 
2.3 The acronyms AMC and IEM also indicate the nature of the material and for this purpose the two 
types of material are defined as follows: 
 
Acceptable Means of Compliance (AMC) illustrate a means, or several alternative means, but not 
necessarily the only possible means by which a requirement can be met. It should however be noted that 
where a new AMC is developed, any such AMC (which may be additional to an existing AMC) will be 
amended into the document following consultation under the NPA procedure. 
 
Interpretative/Explanatory Material (IEM) helps to illustrate the meaning of a requirement. 
 
2.4 New AMC or IEM material may, in the first place, be made available rapidly by being published as a 
Temporary Guidance Leaflet (TGL). Licensing TGLs can be found in the Joint Aviation Authorities 
Administrative & Guidance Material, Section 5 – Personnel Licensing, Part Three: Temporary Guidance. The 
procedures associated with Temporary Guidance Leaflets are included in the Licensing Joint Implementation 
Procedures, Section 5 – Personnel Licensing, Part 2 Chapter 7. 

Note: Any person who considers that there may be alternative AMCs or IEMs to those published should 
submit details to the Licensing Director, with a copy to the Regulation Director, for alternatives to be properly 
considered by the JAA. Possible alternative AMCs or IEMs may not be used until published by the JAA as 
AMCs, IEMs or TGLs. 
 
2.5 Explanatory Notes not forming part of the AMC or IEM text appear in a smaller typeface. 
 
2.6 New, amended or corrected text is enclosed within heavy brackets. 
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AMC/IEM A – GENERAL REQUIREMENTS 

IEM FCL 1.001 
Abbreviations (Interpretative Material) 

A Aeroplane 
A/C Aircraft 
AMC Acceptable Means of Compliance 
AMC Aeromedical Centre 
AME Authorised Medical Examiner 
AMS Aeromedical Section 
ATC Air Traffic Control 
ATP Airline Transport Pilot  
ATPL Airline Transport Pilot Licence 
 
CFI Chief Flying Instructor 
CGI Chief Ground Instructor 
CP Co-pilot 
CPL Commercial Pilot Licence 
CRE Class Rating Examiner 
CRI Class Rating Instructor 
CQB Central Question Bank 
 
FCL Flight Crew Licensing 
FE Flight Examiner 
F/E Flight Engineer 
FI Flight Instructor 
FIE Flight Instructor Examiner 
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer 
FS Flight Simulator 
FTD Flight Training Device 
FTO Flying Training Organisation 
 
H Helicopter 
HPA High Performance Aeroplane 
HT Head of Training 
 
ICAO International Civil Aviation Organisation 
IEM Interpretative and Explanatory Material 
IFR Instrument Flight Rules 
IMC Instrument Meteorological Conditions 
IR Instrument Rating 
IRE Instrument Rating Examiner 
IRI Instrument Rating Instructor 
 
JAA Joint Aviation Authorities 
JAR Joint Aviation Requirements 
 
LOFT Line Orientated Flight Training 
 
MCC Multi Crew Co-operation 
ME Multi-engine 
MEL Minimum Equipment List 
MEP Multi-engine Piston 
MET Multi-engine Turbo-prop 
MPA Multi-pilot Aeroplane 
MPH Multi-pilot Helicopter 
 
nm Nautical Miles 



Bilaga 1  Allmänna råd SECTION 2 
LFS 2008:9 

JAR-FCL 1 2–A–2 Amendment 4 

OML Operational Multicrew Limitation 
OSL Operational Safety Pilot Limitation 
OTD Other Training Devices 
 
PF Pilot Flying 
PIC Pilot-In-Command 
PICUS Pilot-In-Command Under Supervision 
PNF Pilot Not Flying 
PPL Private Pilot Licence 
 
R/T Radiotelephony 
 
SE Single-engine 
SEP Single Engine Piston 
SET Single-engine Turbo-prop 
SFE Synthetic Flight Examiner 
SFI Synthetic Flight Instructor 
SPA Single-pilot Aeroplane 
SPH Single-pilot Helicopter 
SPIC Student Pilot-In-Command 
STD Synthetic Training Devices 
 
TMG Touring Motor Glider 
TR Type Rating 
TRE Type Rating Examiner 
TRI Type Rating Instructor 
TRTO Type Rating Training Organisation 
 
VFR Visual Flight Rules 
VMC Visual Meteorological Conditions 
 
ZFTT Zero Flight Time Training 
 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC FCL 1.005 & 1.015 
Knowledge requirements for the issue of a JAR–FCL licence on the basis of a national licence 
issued by a JAA Member State or for the validation of pilot licences of non-JAA States 
(Acceptable Means of Compliance) 

JAR–FCL Part 1 (Aeroplane) 

 
JAR–FCL SUBPART A – GENERAL REQUIREMENTS 

– 1.010 – Basic authority to act as a flight crew member 

– 1.015 – Acceptance of licences, ratings, authorisations, approvals or certificates 

– 1.016 – Credit given to a holder of a licence issued by a non-JAA State 

– 1.017 – Authorisation/Ratings for special purposes 

– 1.020 – Credit for military service 

– 1.025 – Validity of licences and ratings 

– 1.026 – Recent experience for pilots not operating in accordance with JAR–OPS 1 

– 1.035 – Medical fitness 

– 1.040 – Decrease in medical fitness 

– 1.050 – Crediting of flight time 

– 1.060 – Curtailment of privileges of licence holders aged 60 years or more. 

– 1.080 – Recording of flight time 

– Appendix 1 to JAR–FCL 1.005 – Minimum requirements for the issue of a JAA 
licence/authorisation on the basis of a national licence/authorisation issued by a JAA Member 
State. 

– Appendix 1 to JAR–FCL 1.015 – Minimum requirements for the validation of pilot licences of non-
JAA State. 

 
JAR–FCL SUBPART C – PRIVATE PILOT LICENCE 

– 1.100 – Minimum Age 

– 1.105 – Medical fitness 

– 1.110 – Privileges and conditions 

– 1.120 – Experience and Crediting 
 

JAR–FCL SUBPART D – COMMERCIAL PILOT LICENCE 

– 1.140 – Minimum Age 

– 1.145 – Medical fitness 

– 1.150 – Privileges and conditions 

– 1.155 – Experience and Crediting 
 

JAR–FCL SUBPART E – INSTRUMENT RATING 

– 1.174 – Medical fitness 

– 1.175 – Circumstances in which an instrument rating is required 

– 1.180 – Privileges and conditions 

– 1.185 – Validity, revalidation and renewal 
 
JAR–FCL Subpart F – TYPE AND CLASS RATINGS 

– 1.215 – Division of Class Ratings 

– 1.220 – Division of Type Ratings 
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– 1.221 – High performance single pilot aeroplanes 

– 1.225 – Circumstances in which type or class ratings are required  

– 1.235 – Privileges, number, variants 

– 1.240 – Requirements 

– 1.245 – Validity, revalidation and renewal 

– 1.250 – Type rating: multi-pilot – Conditions 

– 1.251 – Type and class rating for single-pilot high performance aeroplanes – Conditions 

– 1.255 – Type rating: single-pilot aeroplane – Conditions 

– 1.260 – Class rating – Conditions 

– 1.261 – Type and class ratings – Knowledge and flight instruction 

– 1.262 – Type and class ratings - Skill 

– Appendix 1 to JAR–FCL 1.240 & 1.295 – Skill test and Proficiency check for Type/Class Ratings 
and ATPL 

– Appendix 2 to JAR-FCL 1.240 & 1.295 – Contents of the ATPL(A) / type rating / training / skill test 
and proficiency check on multi-pilot aeroplanes 

– Appendix 3 to JAR–FCL 1.240 – Content of Class/Type rating training & test/proficiency checks on 
single and multi-engine single-pilot aeroplanes 

– Appendix 1 to JAR–FCL 1.251 – Course of additional theoretical knowledge for a class or type 
rating for high performance single-pilot aeroplane 

 

JAR–FCL SUBPART G – AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE 

– 1.265 – Minimum Age 

– 1.270 – Medical fitness 

– 1.275 – Privileges and conditions 

– 1.280 – Experience 
 

JAR–FCL SUBPART H – INSTRUCTOR RATINGS (AEROPLANE) 

– 1.300 – Instruction - General 

– 1.305 – Instructor ratings and authorisation – Purposes 

– 1.310 – Instructor ratings – General 

– 1.315 – Instructor ratings and authorisations – Period of validity 

– 1.320 – Flight Instructor rating (aeroplane) (FI(A)) – Minimum age 

– 1.325 – FI(A) – Restricted privileges 

– 1.330 – FI(A) – Privileges and requirements 

– 1.335 – FI(A) – Pre-requisite  requirements 

– 1.340 – FI(A) – Course 

– 1.345 – FI(A) – Skill 

– 1.350 – FI(A) – Rating issue 

– 1.355 – FI(A) – Revalidation and renewal 

– 1.360 – Type rating instructor rating (multi-pilot aeroplane) (TRI(MPA)) – Privileges 

AMC FCL 1.005 & 1.015 (continued) 



SECTION 2 Allmänna råd  Bilaga 1 
   LFS 2008:9 

Amendment 4 2–A–5 JAR-FCL 1 

– 1.365 – TRI(MPA) – Requirements 

– 1.370 – TRI(MPA) – Revalidation and renewal 

– 1.375 – Class rating instructor rating (single-pilot aeroplane) (CRI(SPA)) – Privileges 

– 1.380 – CRI(SPA) – Requirements 

– 1.385 – CRI(SPA) – Revalidation and renewal 

– 1.390 – Instrument rating instructor rating (aeroplane) (IRI(A)) – Privileges 

– 1.395 – IRI(A) – Requirements 

– 1.400 – IRI(A) – Revalidation and renewal 

– 1.405 – Synthetic flight instructor authorisation (aeroplane) (SFI(A)) – Privileges 

– 1.410 – SFI(A) – Requirements 

– 1.415 – SFI(A) – Revalidation and renewal 

– 1.416 – Multi Crew Co-operation Course Instructor authorisation (aeroplane) MCCI (A) – 
Aeroplane 

– 1.417 – MCCI (A) – Requirements 

– 1.418 – MCCI (A) – Revalidation and renewal 

– Appendix 1 to JAR–FCL 1.300 - Requirements for a specific authorisation for instructors not 
holding a JAR–FCL licence to instruct in a FTO or TRTO outside JAA Member States 

– Appendix 1 to JAR–FCL 1.330 & 1.345 - Arrangements for the flight instructor rating (FI(A)) skill 
test, proficiency check and oral theoretical knowledge examination 

– Appendix 2 to JAR–FCL 1.330 & 1.345 - Contents of the flight instructor rating (FI(A)) skill test, 
oral theoretical knowledge examination and proficiency check 

– Appendix 1 to JAR-FCL 1.340 - Flight instructor rating (aeroplane) (FI(A)) course 

– Appendix 1 to JAR-FCL 1.365 - Course for the type rating instructor rating for multi-pilot aeroplane 
(TRI) (MPA) 

– Appendix 1 to JAR-FCL 1.380 - Course for the single-pilot multi-engine class rating instructor 
rating (Aeroplane) (CRI(SPA)) 

– Appendix 2 to JAR FCL 1.380 - Course for the single-pilot single engine class rating instructor 
rating (aeroplane) (CRI(SPA)) 

– Appendix 1 to JAR FCL 1.395 - Course for the instrument rating instructor rating (Aeroplane) 
(IRI(A)) 

 

JAR–FCL 3 (MEDICAL) 

 
JAR–FCL SUBPART A - GENERAL REQUIREMENTS 

– 3.095 – Aeromedical examinations (3.095(a) and (b)) 

– 3.105 – Period of validity of medical certificates 

– 3.110 – Requirements for medical assessments 

– 3.115 – Use of medication or drugs 

– 3.120 – Responsibilities of the applicant 
 

 

 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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JAR–OPS SECTION 1 – REQUIREMENTS 

 
JAR–OPS SUBPART A – APPLICABILITY 

– 1.001 – Applicability 

 
JAR–OPS SUBPART B – GENERAL 

– 1.005 – General 

– 1.010 – Exemptions 

– 1.015 – Operational Directives 

– 1.025 – Common Language 

– 1.030 – Minimum Equipment Lists – Operators’ Responsibilities 

– 1.040 – Additional Crew Members 

– 1.060 – Ditching 

– 1.065 – Carriage of weapons of war and munitions of war 

– 1.070 – Carriage of sporting weapons and ammunition 

– 1.075 – Method of carriage of persons 

– 1.085 – Crew responsibilities 

– 1.090 – Authority of the commander 

– 1.100 – Admission to flight deck 

– 1.105 – Unauthorised carriage 

– 1.110 – Portable electronic devices 

– 1.115 – Alcohol and drugs 

– 1.120 – Endangering safety 

– 1.130 – Manuals to be carried 

– 1.135 – Additional information and forms to be carried 

– 1.140 – Information retained on the ground 

– 1.145 – Power to inspect 

– 1.150 – Production of documentation and records 

– 1.160 – Preservation, production and use of flight recorder recordings 
 
JAR–OPS SUBPART D – OPERATIONAL PROCEDURES 

– 1.200 – Operations manual 

– 1.210 – Establishment of procedures 

– 1.225 – Aerodrome Operating Minima 

– 1.260 – Carriage of Persons with Reduced Mobility 

– 1.265 – Carriage of inadmissible passengers, deportees or persons in custody 

– 1.270 – Stowage of baggage and cargo 

– 1.280 – Passenger seating 

AMC FCL 1.005 & 1.015 (continued) 
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– 1.285 – Passenger briefing 

– 1.290 – Flight preparation 

– 1.295 – Selection of aerodromes 

– 1.300 – Submission of ATS Flight Plan 

– 1.305 – Refuelling/defuelling with passengers embarking, on board or disembarking 

– 1.310 – Crew Members at stations 

– 1.315 – Assisting means for emergency evacuation 

– 1.320 – Seats, safety belts and harnesses 

– 1.325 – Securing of passenger cabin and galley(s) 

– 1.330 – Accessibility of emergency equipment 

– 1.335 – Smoking on board 

– 1.340 – Meteorological conditions 

– 1.345 – Ice and other contaminants 

– 1.350 – Fuel and oil supply 

– 1.355 – Take-off conditions 

– 1.360 – Application of take-off minima 

– 1.365 – Minimum flight altitudes 

– 1.370 – Simulated abnormal situations in flight 

– 1.375 – In-flight fuel management 

– 1.385 – Use of supplemental oxygen 

– 1.390 – Cosmic radiation 

– 1.395 – Ground proximity detection 

– 1.400 – Approach and landing conditions 

– 1.405 – Commencement and continuation of approach 

– 1.410 – Operating procedures – Threshold crossing height 

– 1.415 – Journey log 

– 1.420 – Occurrence reporting 

– 1.425 – Accident reporting 

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.305 – Refuelling/defuelling with passengers embarking, on board or 
disembarking 

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.375 – In-flight fuel management 
 
JAR–OPS SUBPART E – ALL WEATHER OPERATIONS 

– 1.435 – Terminology 

– 1.440 – Low visibility operations – General operating rules 

– 1.445 – Low visibility operations – Aerodrome considerations 

– 1.450 – Low visibility operations – Training and Qualifications 

– 1.455 – Low visibility operations – Operating Procedures 

– 1.460 – Low visibility operations – Minimum equipment 

– 1.465 – VFR Operating Minima 

AMC FCL 1.005 & 1.015 (continued) AMC FCL 1.005 & 1.015 (continued) 
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– Appendix 1 to JAR–OPS 1.430 – Aerodrome Operating Minima 

– Appendix 2 to JAR–OPS 1.430(c) – Aeroplane categories – All Weather Operations 
 
JAR–OPS SUBPART J – MASS AND BALANCE 

– 1.625 – Mass and balance documentation 

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.625 – Mass and balance – Documentation 
 
JAR–OPS SUBPART K – INSTRUMENTS AND EQUIPMENT 

– 1.630 – General introduction 

– 1.640 – Aeroplane operating lights 

– 1.650 – Day VFR operations – Flight and navigational instruments and associated equipment 

– 1.652 – IFR or night operations – Flight and navigational instruments and associated 
equipment 

– 1.660 – Altitude alerting system 

– 1.665 – Ground proximity warning systems 

– 1.670 – Airborne weather radar equipment 

– 1.675 – Equipment for operation in icing conditions 

– 1.680 – Cosmic radiation detection equipment 

– 1.690 – Crew member interphone system 

– 1.695 – Public address system 

– 1.700 – Cockpit voice recorders – 1 

– 1.705 – Cockpit voice recorders – 2 

– 1.710 – Cockpit voice recorders – 3 

– 1.715 – Flight data records – 1 

– 1.720 – Flight data records – 2 

– 1.725 – Flight data records – 3 

– 1.770 – Supplement oxygen – pressurised aeroplanes 

– 1.775 – Supplement oxygen – non-pressurised aeroplanes 

– 1.780 – Crew Protective Breathing Equipment 

– 1.820 – Automatic Emergency Locator Transmitter 
 
JAR–OPS SUBPART N – FLIGHT CREW 

– 1.940 – Composition of Flight Crew 

– 1.945 – Conversion Training and checking 

– 1.950 – Differences Training and Familiarisation training 

– 1.955 – Nomination as Commander 

– 1.960 – Commanders holding a Commercial Pilot Licence 

– 1.965 – Recurrent training and checking 

– 1.968 – Pilot qualification to operate in either pilot’s seat 

– 1.970 – Recent experience 

– 1.975 – Route and Aerodrome Competence Qualification 

AMC FCL 1.005 & 1.015 (continued) 
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– 1.978 – Advanced Qualification Programme 

– 1.980 – Operation on more than one type or variant 

– 1.985 – Training Records 

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.940 – In flight relief of flight crew members 

– Appendix 2 to JAR–OPS 1.940 – Single-pilot operations under IFR or at night  

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.965 – Recurrent training and checking – Pilots 

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.968 – Pilot qualification to operate in either pilot’s seat 
 
JAR–OPS SUBPART O – CABIN CREW 

– 1.990 – Number and Composition of Cabin Crew 
 
JAR–OPS SUBPART P – MANUALS, LOGS AND RECORDS 

– 1.1040 – General rules for Operations Manuals 

– 1.1045 – Operations Manual – structure and contents 

– 1.1050 – Aeroplane Flight Manual 

– 1.1055 – Journey log 

– 1.1060 – Operational flight plan 

– Appendix 1 to JAR–OPS 1.1045 – Operations Manual Contents 
 
JAR–OPS SUBPART Q – FLIGHT AND DUTY TIME LIMITATIONS AND REST REQUIREMENTS 

 
RESERVED 

 
JAR–OPS SUBPART R – TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR 

– 1.1215 – Provision of Information 
 

JAR–OPS SUBPART S – SECURITY 

– 1.1235 – Security requirements 

– 1.1240 – Training programmes 

– 1.1245 – Reporting acts of unlawful interference 

– 1.1250 – Aeroplane search procedure checklist 

– 1.1255 – Flight crew compartment security 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02; Amdt. 3, 01.07.03] 

AMC FCL 1.005 & 1.015 (continued) 
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IEM FCL 1.025 
Validity of medical certificates 

 

[This chapter is deleted] 

 

[ ] 

[Amdt. 1, 01.06.00, Amdt. 4, 10.09.05] 
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IEM FCL 1.035 
Carriage of safety pilots 
(See JAR–FCL 1.035) 

INTRODUCTION 

1 A safety pilot is a pilot who is qualified to act as PIC on the class/type of aeroplane and carried on 
board the aeroplane for the purpose of taking over control should the person acting as a PIC holding a 
specific medical certificate restriction become incapacitated. 

2 The following information should be provided to assist persons acting as safety pilots: 

a. the background for establishing the role of a safety pilot; 

b. the logging of flight time whilst acting as a safety pilot; 

c. the types of medical condition which restrict a particular pilot from flying solo; 

d. the safety pilot’s role and responsibilities; and 

e. guidance material to assist the safety pilot in the conduct of this role. 

3 Whenever a pilot licence holder with a safety pilot restriction renews or is issued with the related 
medical certificate, the holder should receive from the Authority an information sheet. This sheet will give 
advice to pilots utilised by the licence holder in the capacity of safety pilot. An example of this information 
sheet is shown below. 

INFORMATION SHEET 

General considerations 

4 The following are a few notes to help you in your role as a safety pilot. Your pilot has been 
assessed by the Medical Section of the Authority as unfit for solo private flying, but fit to fly with a safety 
pilot. Although this may sound medically rather alarming, the standards for such pilots are still high, and 
he/she would undoubtedly be passed fit to lead a ‘normal life’ on the ground. The chances of any problem 
occurring during the flight are therefore remote. Nevertheless, as with any aspect of flight safety, remote 
possibilities should be assessed and, as far as possible, eliminated. This is the purpose of the safety pilot 
limitation. 

5 Unless you have to take over the controls you are supernumerary and cannot log any flying time. 
You should be checked out and current on the aircraft. It must have dual controls and you must be licensed 
to fly in the proposed airspace and conditions. 

6 You should have some idea of your pilot’s medical condition and the problems that might occur 
during the flight. These could be due to a sudden or subtle incapacitation in a pilot who is otherwise 
functioning perfectly normally. Alternatively, there may be some fixed problem that is always present (such 
as poor vision in one eye or an amputated leg) which might cause difficulties in special circumstances. 

7 When flying with a pilot who might suffer some form of incapacitation, you should particularly 
monitor the critical stages of the flight (such as take-off and approach). It may be useful to use some form of 
question and answer routine as is done during commercial flights. If your pilot does become incapacitated, 
the two priorities are to fly the aeroplane and try to prevent him/her from compromising the controls. The 
greatest help in the latter situation is the continuous wearing of a fixed seat belt and shoulder harness (not 
an inertia reel). With a fixed disability it should be possible to anticipate when help may be needed 
(maximum braking for example) and to take appropriate action. Further points of consideration are as 
follows: 

a. You should check the medical certificate of your intended PIC to see if the medical restriction is tied 
to an aeroplane with specially adapted controls, or to a specific type of aeroplane. If so, ensure your PIC is 
in compliance in this respect. 

b. Before the flight, discuss with your PIC the circumstances under which you should intercede and 
take control of the aeroplane. During this discussion, also establish whether the PIC wishes you to conduct 
any flight crew ancillary tasks. If so, these should be clearly specified to avoid confusion between the PIC 
and you during the flight. This is particularly important when events are moving quickly and the aeroplane is 
near the surface, for example, during take-off or final approach to landing. 
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c. Bear in mind that you are not just a passenger but may, at any time during the flight, be called upon 
to take over control. Therefore, you will need to remain alert to this possible situation at all times. 

d. You should also keep in mind that accidents have occurred with two qualified pilots on board when 
both pilots thought the other was in control. A means of communication must be established between you 
and the PIC in order that both of you know who is in control of the aeroplane at any given time. The spoken 
words ‘I have control’ from one pilot and the response words ‘you have control’ from the other pilot is simple 
and appropriate for this purpose. 

e. In order to avoid distraction or confusion to the PIC during the flight, you should keep your hands 
and feet away from the controls unless safety circumstances arise which require you to take over control of 
the aeroplane. 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC FCL 1.055 
Quality system for FTOs/TRTOs 
(See Appendix 1a and 2 to JAR–FCL 1.055) 
(See IEM No. 1 to JAR–FCL 1.055) 

1 In accordance with Appendix 1a and 2 to JAR–FCL 1.055, a FTO and a TRTO shall, as a condition 
for approval, establish and maintain a quality system. This AMC establishes the objectives of such a system, 
and offers a means of compliance as to which elements should be included and how the system can be 
integrated in the organisations. 

2 The rationale for the requirements of quality systems is the need to establish a distinct assignment 
of roles between Authority and training organisations by creating an evident division between the regulatory 
and surveillance responsibility on the one hand, and responsibility of the training activities in itself on the 
other. Therefore the training organisations must establish a system whereby they can monitor their activities, 
be able to detect deviations from set rules and standards, take the necessary corrective actions and thus 
ensure compliance with Authority regulations and own requirements. A well established and functioning 
quality system will make it possible for the supervising Authority to perform inspections and surveillance 
efficiently and with a reasonable amount of resources. 

3 It is obvious and well recognised that the scope and complexity of a quality system should reflect 
the size and complexity of the training organisation and its training activities. The objectives and the same 
principles apply, however, to any training organisation, irrespective of size and complexity. Thus, in small 
and relatively small training organisations, the quality system may be quite simple and integrated in the basic 
organisation, whereas larger organisations with more complex training activities will need to establish 
separate and independent quality organisations within the overall organisational set-up. 

4 In determining size and complexity in this context the following guidelines apply: 

training organisations with 5 or less instructors employed are considered very small; 

training organisations employing between 6 and 20 instructors are considered small. 

In determining complexity, factors such as number of aircraft types used for training, range of training 
courses offered, geographical spread of training activities (e.g. the use of satellites), range of training 
arrangements with other training organisations, etc. will be considered. 

5 In a quality system of any FTO or TRTO the following five elements should be clearly identifiable: 

a. determination of the organisation’s training policy and training and flight safety standards; 

b. determination and establishment of assignment of responsibility, resources, organisation and 
operational processes, which will make allowance for policy and training and flight safety standards; 

c. follow up system to ensure that policy, training and flight safety standards are complied with; 

d. registration and documentation of deviations from policy, training and flight safety standards 
together with necessary analysis, evaluations and correction of such deviations; 

e. evaluation of experiences and trends concerning policy, training and flight safety standards. 

6 IEM No. 1 to JAR-FCL 1.055 describes in more detail objectives, the different elements of a quality 
system and offers guidance as to the set-up of quality systems in larger and/or more complex training 
organisations. For very small and small organisations paragraph 23 of IEM No. 1 to JAR-FCL 1.055 applies. 

7 The Quality System required in JAR–FCL and in other JARs may be integrated. 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC FCL 1.055(a) 
Approval of Modular Theoretical Knowledge Distance Learning Courses 
(See JAR-FCL 1.055(a)) 
(See Appendix 3 to JAR-FCL 1.055) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.130 & 1.135) 
(See Appendix 1 to JAR–FCL 1.160 & 1.165(a)(4)) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.205) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.251) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.285) 

GENERAL 

1. Modular theoretical knowledge training may be conducted to meet licensing requirements for the 
issue of a PPL, CPL, IR and ATPL, or first single pilot high performance aeroplane class/type rating.  
Approved distance learning courses may be offered as part of modular theoretical knowledge training at the 
discretion of the Authority. 

 

TRAINING ORGANISATION 

2. A variety of methods are open to FTOs to present course material.  It is, however, necessary for 
FTOs to maintain comprehensive records in order to ensure that students make satisfactory academic 
progress and meet the time constraints laid down in JAR-FCL for the completion of modular courses. 

3. The following are given as planning guidelines for FTOs developing the distance learning element of 
modular courses: 

a. An assumption that a student will study for at least 15 hours per week. 

b. An indication throughout the course material of what constitutes a week’s study. 

c. A recommended course structure and order of teaching acceptable to the Authority. 

d. One progress test for each subject for every 15 hours of study, which should be submitted to the 
FTO for assessment.  Additional self-assessed progress tests should be completed at intervals of 5 to 10 
study hours. 

e. Appropriate contact times throughout the course when a student can have access to an instructor 
by telephone, fax, e-mail or Internet. 

f. Measurement criteria to determine whether a student has satisfactorily completed the appropriate 
elements of the course to a standard that, in the judgement of the Head of Training, or CGI, will enable them 
to be entered for the JAR-FCL theoretical examinations with a good prospect of success. 

g. If the FTO provides the distance learning by help of I.T. solutions, for example the Internet, 
instructors should monitor student's progress by appropriate means.  

[Amdt. 3, 01.07.03] 
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IEM No. 1 to JAR–FCL 1.055 
Quality system for FTOs/TRTOs 
(See AMC FCL 1.055) 

INTRODUCTION 

A basis for quality should be established by every FTO/TRTO and problem-solving techniques to run 
processes should be applied. Knowledge in how to measure, establish and ultimately achieve quality in 
training and education is considered to be essential.  

The purpose of this IEM is to provide information and guidance to the training organisations on how to 
establish a Quality System that enables compliance with Appendix 1a to JAR–FCL 1.055, item 3 and 
Appendix 2 to JAR–FCL 1.055, item 3 (Quality Systems). 

In order to show compliance with Appendix 1a to JAR–FCL 1.055, item 3 and Appendix 2 to JAR–FCL 1.055, 
item 3, an FTO/TRTO should establish its Quality System in accordance with the instructions and 
information contained in the succeeding paragraphs. 

THE QUALITY SYSTEM OF THE FTO/TRTO 

1 Terminology 

 Accountable Manager 

 A person acceptable to the Authority who has  authority for ensuring that all training activities can 
be financed and carried out to the standards required by the  Authority, and additional requirements 
defined by the FTO/TRTO. 

 Quality 

 The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy 
stated or implied needs. 

 Quality Assurance 

 All those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that all training 
activities satisfy given requirements, including the ones specified by the FTO/TRTO in relevant 
manuals. 

 Quality Manager 

 The manager, acceptable to the Authority, responsible for the management of the Quality System, 
monitoring function and requesting corrective actions. 

 Quality Manual 

 The document containing the relevant information pertaining to the operator’s quality system and 
quality assurance programme. 

 Quality Audit 

 A systematic and independent examination to determine whether quality activities and related 
results comply with planned arrangements and whether these arrangements are implemented 
effectively and are suitable to achieve objectives. 

2 Quality Policy and Strategy 

 It is of vital importance that the FTO/TRTO describes how the organisation formulates, deploys, 
reviews its policy and strategy and turns it into plans and actions. A formal written Quality Policy 
Statement should be established that is a commitment by the Head of Training as to what the 
Quality System is intended to achieve. The Quality Policy should reflect the achievement and 
continued compliance with relevant parts of JAR–FCL together with any additional standards 
specified by the FTO/TRTO. 

 The Accountable Manager will have overall responsibility for the Quality System including the 
frequency, format and structure of the internal management evaluation activities. 
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3 Purpose of a Quality System 

 The implementation and employment of a Quality System will enable the FTO/TRTO to monitor 
compliance with relevant parts of JAR–FCL, the Operations Manual, the Training Manual, and any 
other standards as established by that FTO/TRTO, or the Authority, to ensure safe and efficient 
training.  

4 Quality Manager 

4.1 The primary role of the Quality Manager is to verify, by monitoring activities in the field of training, 
that the standards required by the Authority, and any additional requirements as established by the 
FTO/TRTO, are being carried out properly under the supervision of the Head of Training, the Chief 
Flying Instructor and the Chief Ground Instructor. 

4.2 The Quality Manager should be responsible for ensuring that the Quality Assurance Programme is 
properly implemented, maintained and continuously reviewed and improved. The Quality Manager 
should: 

– have direct access to the Head of Training; 

– have access to all parts of the FTO/TRTO’s organisation. 

4.3 In the case of small or very small FTO/TRTOs, the posts of the Head of Training and the Quality 
Manager may be combined. However, in this event, quality audits should be conducted by 
independent personnel. In the case of a training organisation offering integrated training the Quality 
Manager should not hold the position of Head of Training, Chief Flying Instructor and Chief Ground 
Instructor.  

5 Quality System 

5.1 The Quality System of the FTO/TRTO should ensure compliance with and adequacy of training 
activities requirements, standards and procedures. 

5.2 The FTO/TRTO should specify the basic structure of the Quality System applicable to all training 
activities conducted. 

5.3 The Quality System should be structured according to the size of the FTO/TRTO and the complexity 
of the training to be monitored. 

6 Scope 

 A Quality System should address the following: 

6.1 Leadership 

6.2 Policy and Strategy 

6.3 Processes 

6.4 The provisions of JAR–FCL 

6.5 Additional standards and training procedures as stated by the FTO/TRTO 

6.6 The organisational structure of the FTO/TRTO 

6.7 Responsibility for the development, establishment and management of the Quality System 

6.8 Documentation, including manuals, reports and records 

6.9 Quality Assurance Programme 

6.10 The required financial, material, and human resources 

6.11 Training requirements 

6.12 Customer satisfaction 
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7 Feedback System 

 The quality system should include a feedback system to ensure that corrective actions are both 
identified and promptly addressed. The feedback system should also specify who is required to 
rectify discrepancies and non-compliance in each particular case, and the procedure to be followed 
if corrective action is not completed within an appropriate timescale. 

8 Documentation 

 Relevant documentation includes the relevant part(s) of the Training and Operations Manual, which 
may be included in a separate Quality Manual. 

8.1 In addition relevant documentation should also include the following: 
 
Quality Policy;  
Terminology; 
Specified training standards;  
A description of the organisation;  
The allocation of duties and responsibilities;  
Training procedures to ensure regulatory compliance.  

8.2 The Quality Assurance Programme, reflecting:  
 
Schedule of the monitoring process;  
Audit procedures;  
Reporting procedures; 
Follow-up and corrective action procedures;  
Recording system;  
The training syllabus; and  
Document control. 

9 Quality Assurance Programme  

 The Quality Assurance Programme should include all planned and systematic actions necessary to 
provide confidence that all training are conducted in accordance with all applicable requirements, 
standards and procedures. 

10 Quality Inspection 

 The primary purpose of a quality inspection is to observe a particular event/action/document etc., in 
order to verify whether established training procedures and requirements are followed during the 
accomplishment of that event and whether the required standard is achieved. 
 
Typical subject areas for quality inspections are:  
Actual flight and ground training;  
Maintenance; 
Technical Standards; and  
Training Standards.  

11 Audit 
An audit is a systematic, and independent comparison of the way in which a training is being 
conducted against the way in which the published training procedures say it should be conducted. 
 
Audits should include at least the following quality procedures and processes: 
 
An explanation of the scope of the audit;  
Planning and preparation;  
Gathering and recording evidence; and   
Analysis of the evidence.  
 
The various techniques that make up an effective audit are:  
 

IEM No. 1 to JAR–FCL 1.055 (continued) 
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Interviews or discussions with personnel;  
A review of published documents;  
The examination of an adequate sample of records;  
The witnessing of the activities which make up the training; and  
The preservation of documents and the recording of observations. 

12 Auditors 

 The FTO/TRTO should decide, depending on the complexity of the training, whether to make use of 
a dedicated audit team or a single auditor. In any event, the auditor or audit team should have 
relevant training and/or operational experience. 

 The responsibilities of the auditors should be clearly defined in the relevant documentation. 

13 Auditor's Independence 

 Auditors should not have any day-to-day involvement in the area of the operation or maintenance 
activity which is to be audited. An FTO/TRTO may, in addition to using the services of full-time 
dedicated personnel belonging to a separate quality department, undertake the monitoring of 
specific areas or activities by the use of part-time auditors. 

 An FTO/TRTO whose structure and size does not justify the establishment of full-time auditors, may 
undertake the audit function by the use of part-time personnel from within his own organisation or 
from an external source under the terms of an agreement acceptable to the Authority. 

 In all cases the FTO/TRTO should develop suitable procedures to ensure that persons directly 
responsible for the activities to be audited are not selected as part of the auditing team. Where 
external auditors are used, it is essential that any external specialist is familiar with the type of 
training conducted by the FTO/TRTO. 

 The Quality Assurance Programme of the FTO/TRTO should identify the persons within the 
company who have the experience, responsibility and authority to: 

– Perform quality inspections and audits as part of ongoing Quality Assurance; 

– Identify and record any concerns or findings, and the evidence necessary to substantiate such 
concerns or findings; 

– Initiate or recommend solutions to concerns or findings through designated reporting channels; 

– Verify the implementation of solutions within specific timescales; 

– Report directly to the Quality Manager. 

14 Audit Scope 

 FTO/TRTOs are required to monitor compliance with the training and Operations Manuals they have 
designed to ensure safe and efficient training. In doing so they should as a minimum, and where 
appropriate, monitor: 

(a) Organisation; 

(b) Plans and objectives; 

(c) Training Procedures; 

(d) Flight Safety; 

(e) Manuals, Logs, and Records; 

(f) Flight and Duty Time Limitations, 

(g) Rest Requirements, and Scheduling; 

(h) Aircraft Maintenance/Operations interface; 

(i) Maintenance Programmes and Continued Airworthiness; 

(j) Airworthiness Directives management; 

(k) Maintenance Accomplishment. 

IEM No. 1 to JAR–FCL 1.055 (continued) IEM No. 1 to JAR–FCL 1.055 (continued) 
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15 Audit Scheduling 

 A Quality Assurance Programme should include a defined audit schedule and a periodic review 
cycle. The schedule should be flexible, and allow unscheduled audits when trends are identified. 
Follow-up audits should be scheduled when necessary to verify that corrective action was carried 
out and that it was effective. 

 An FTO/TRTO should establish a schedule of audits to be completed during a specific calendar 
period. All aspects of the training should be reviewed within a period of 12 months in accordance 
with the programme unless an extension to the audit period is accepted as explained below. 

 An FTO/TRTO may increase the frequency of their audits at their discretion but should not decrease 
the frequency without the acceptance of the Authority. It is considered unlikely that a period of  
greater than 24 months would be acceptable for any audit topic. 

 When an FTO/TRTO defines the audit schedule, significant changes to the management, 
organisation, training, or technologies should be considered, as well as changes to the regulatory 
requirements. 

16 Monitoring and Corrective Action 

 The aim of monitoring within the Quality System is primarily to investigate and judge its 
effectiveness and thereby to ensure that defined policy, training standards are continuously 
complied with. Monitoring activity is based upon quality inspections, audits, corrective action and 
follow-up. The FTO/TRTO should establish and publish a quality procedure to monitor regulatory 
compliance on a continuing basis. This monitoring activity should be aimed at eliminating the 
causes of unsatisfactory performance. 

 Any non-compliance identified should be communicated to the manager responsible for taking 
corrective action or, if appropriate, the Accountable Manager. Such non-compliance should be 
recorded, for the purpose of further investigation, in order to determine the cause and to enable the 
recommendation of appropriate corrective action. 

 The Quality Assurance Programme should include procedures to ensure that corrective actions are 
developed in response to findings. These quality procedures should monitor such actions to verify 
their effectiveness and that they have been completed. Organisational responsibility and 
accountability for the implementation of corrective action resides with the department cited in the 
report identifying the finding. The Accountable Manager will have the ultimate responsibility for 
ensuring, through the Quality Manager(s), that corrective action has re-established compliance with 
the standard required by the Authority and any additional requirements established by the 
FTO/TRTO. 

17 Corrective action 

 Subsequent to the quality inspection/audit, the FTO/TRTO should establish: 

(a) The seriousness of any findings and any need for immediate corrective action; 

(b) The origin of the finding; 

(c) What corrective actions are required to ensure that the non-compliance does not recur; 

(d) A schedule for corrective action; 

(e) The identification of individuals or departments responsible for implementing corrective action; 

(f) Allocation of resources by the Accountable Manager where appropriate. 

17.1 The Quality Manager should: 

17.1.1 Verify that corrective action is taken by the manager responsible in response to any finding of non-
compliance; 

17.1.2 Verify that corrective action includes the elements outlined in paragraph 16  above; 

17.1.3 Monitor the implementation and completion of corrective action; 

17.1.4 Provide management with an independent assessment of corrective action, implementation and 
completion; 

IEM No. 1 to JAR–FCL 1.055 (continued) 
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17.1.5 Evaluate the effectiveness of corrective action through the follow-up process. 

18 Management Evaluation 

 A management evaluation is a comprehensive, systematic documented review by the management 
of the quality system, training policies, and procedures, and should consider: 

 The results of quality inspections, audits and any other indicators; as well as the overall 
effectiveness of the management organisation in achieving stated objectives.  A management 
evaluation should identify and correct trends, and prevent, where possible, future non-conformities. 
Conclusions and recommendations made as a result of an evaluation should be submitted in writing 
to the responsible manager for action. The responsible manager should be an individual who has 
the authority to resolve issues and take action. The Accountable Manager should decide upon the 
frequency, format, and structure of internal management evaluation activities. 

19 Recording 

 Accurate, complete, and readily accessible records documenting the results of the Quality 
Assurance Programme should be maintained by the FTO/TRTO. Records are essential data to 
enable an FTO/TRTO to analyse and determine the root causes of non-conformity, so that areas of 
non-compliance can be identified and subsequently addressed. 

 The following records should be retained for a period of 5 years: 

 Audit Schedules;  
Quality inspection and Audit reports;  
Responses to findings;  
Corrective action reports;  
Follow-up and closure reports;  
Management Evaluation reports. 

20 Quality Assurance Responsibility for Sub-Contractors 

 An FTO/TRTO may decide to sub-contract out certain activities to external organisations subject to 
the approval of the Authority. 

 The ultimate responsibility for the training provided by the subcontractor always remains with the 
FTO/TRTO. A written agreement should exist between the FTO/TRTO and the sub- contractor 
clearly defining the safety related services and quality to be provided. The sub-contractor's safety 
related activities relevant to the agreement should be included in the FTO/TRTO's Quality 
Assurance Programme. 

 The FTO/TRTO should ensure that the sub-contractor has the necessary authorisation/approval 
when required, and commands the resources and competence to undertake the task. If the 
FTO/TRTO requires the sub-contractor to conduct activity which exceeds the sub-contractor's 
authorisation/approval, the FTO/TRTO is responsible for ensuring that the sub-contractor's quality 
assurance takes account of such additional requirements. 

21 Quality System Training 

 Correct and thorough training is essential to optimise quality in every organisation. In order to 
achieve significant outcomes of such training the FTO/TRTO should ensure that all staff understand 
the objectives as laid down in the Quality Manual. 

 Those responsible for managing the Quality System should receive training covering: 

 An introduction to the concept of Quality System;  
Quality management;  
Concept of Quality Assurance;  
Quality manuals;  
Audit techniques;  
Reporting and recording; and  
The way in which the Quality System will function in the FTO/TRTO. 
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 Time should be provided  to train every individual involved in quality management and for briefing 
the remainder of the employees. The allocation of time and resources should be governed by the 
size and complexity of the operation concerned. 

22 Sources of Training 

 Quality management courses are available from the various National or International Standards 
Institutions, and an FTO/TRTO should consider whether to offer such courses to those likely to be 
involved in the management of Quality Systems. Organisations with sufficient appropriately qualified 
staff should consider whether to carry out in-house training. 

23 Quality Systems for small/very small Organisations 

 The requirement to establish and document a Quality System, and to employ a Quality Manager 
applies to all FTO/TRTOs. 

 Complex quality systems could be inappropriate for small or very small FTO/TRTOs and the clerical 
effort required to draw up manuals and quality procedures for a complex system may stretch their 
resources. It is therefore accepted that such FTO/TRTOs should tailor their quality systems to suit 
the size and complexity of their training and allocate resources accordingly. 

 For small and very small FTO/TRTOs it may be appropriate to develop a Quality Assurance 
Programme that employs a checklist. The checklist should have a supporting schedule that requires 
completion of all checklist items within a specified timescale, together with a statement 
acknowledging completion of a periodic review by top management. An occasional independent 
overview of the checklist content and achievement of the Quality Assurance should be undertaken. 

 The small FTO/TRTO may decide to use internal or external auditors or a combination of the two. In 
these circumstances it would be acceptable for external specialists and or qualified organisations to 
perform the quality audits on behalf of the Quality Manager. 

 If the independent quality audit function is being conducted by external auditors, the audit schedule 
should be shown in the relevant documentation. 

 Whatever arrangements are made, the FTO/TRTO retains the ultimate responsibility for the quality 
system and especially the completion and follow-up of corrective actions. 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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IEM No. 2 to JAR–FCL 1.055 
Financial Evaluation of Flying Training Organisations (FTOs) / Type Rating Training 
Organisations (TRTOs) 
(See Appendix 1a and 2 to JAR–FCL 1.055) 

 

OBJECTIVE 

1. The objective of this IEM is to set out the means of compliance for the Authority to be satisfied that 
FTOs/TRTOs have sufficient funding available to conduct training to the approved standards of JAR–FCL. 
Paragraph 9 of Appendix 1a to JAR–FCL 1.055 and paragraph 8 of Appendix 2 to JAR–FCL 1.055 address 
the maintenance of acceptable flying training standards throughout the duration of a course. It is not 
intended to be a consumer protection provision. The grant and revalidation of an approval cannot therefore 
be construed as a guarantee of the underlying financial soundness of the organisation. It is an indication, on 
the basis of financial information provided, that the approved organisation can provide sufficient facilities and 
qualified staff such that flying training can be, or can continue to be, provided in accordance with relevant 
JAR–FCL training requirements and standards. 

 

APPLICATION FOR APPROVAL OR REVALIDATION 

2. Any application for initial approval or revalidation is to be supported by a plan, covering the period 
of approval requested, which includes at least the following information: 

(a) Training facilities and number of students 

 Details, as appropriate, of: 

– the number and types of training aircraft that will be used; 

– the number of flight and ground instructors that will be employed; 

– the number of classrooms and other types of training facilities (synthetic training devices, etc.) 
intended for use; 

– the supporting infrastructure (staff offices, operations room, briefing rooms, rest rooms, 
hangars, etc.) 

– planned number of students (by month and course) 

(b) Financial Details 

– capital expenditure necessary to provide the planned facilities; 

– costs associated with running each of the courses for which approval is sought; 

– income forecasts for the period of approval; 

– a forecast financial operating statement for the business for which approval is sought; 

– details of any other financial trading arrangement on which the viability of the approved 
organisation may be dependent. 

3. The plan submitted in support of an application for initial approval or revalidation is to be 
accompanied by a Financial Statement from the applicant’s bankers or auditors which certifies that the 
applicant has, or has recourse to, sufficient financial resources to meet the applicant’s proposals as 
described in the plan to conduct JAR–FCL approved courses. An appropriately revised Financial Statement 
will be required whenever the applicants wish to expand their activities in addition to those described in the 
plan, in order to satisfy the requirements of JAR–FCL. 

 

ONGOING FINANCIAL MONITORING 

4. After approval has been granted, if the Authority has reason to believe that the necessary standards 
of compliance with JAR–FCL are not being met or may not be met due to a lack or apparent lack of financial 
resources, the Authority may require the organisation to demonstrate in a written submission that sufficient 
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funds can and will be made available to continue to meet the terms of approval, or such modifications to it as 
may have been agreed with the Authority. Any such submission is to be accompanied by a further Financial 
Statement signed by the approved organisation’s bankers or auditors. 

5. The Authority may also require a Financial Statement if it appears to the Authority that operation of 
the approved course(s) is significantly at variance with the proposals contained in the business plan. 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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IEM No. 3 to JAR–FCL 1.055 
Training and Operations Manual for FTOs and TRTOs (if applicable) 
(See Appendix 1a and 2 to JAR–FCL 1.055) 

TRAINING MANUAL 

Training Manuals for use at an FTO [or TRTO] conducting approved integrated or modular flying training 
courses should include the following: 

 
Part 1 – The Training Plan 

The aim of the course (ATP(A), 
CPL/IR(A), CPL(A) as 
applicable) 

A statement of what the student is expected to do as a result of the 
training, the level of performance, and the training constraints to be 
observed. 

Pre-entry requirements Minimum age, educational requirements (including language), medical 
requirements.  
 
Any individual State requirements. 

Credits for previous experience 
 

To be obtained from the Authority before training begins. 
 

Training Syllabi The flying syllabus (single-engine), the flying syllabus (multi-engine), the 
synthetic flight training syllabus and the theoretical knowledge training 
syllabus. 
 

The time scale and scale, in 
weeks, for each syllabus 

Arrangements of  the course and the integration of syllabi time. 

Training programme The general arrangements of daily and weekly programmes for flying, 
ground and synthetic flight training. 
 
Bad weather constraints. 
 
Programme constraints in terms of maximum student training times, 
(flying, theoretical knowledge, synthetic) e.g. per day/week/month. 
Restrictions in respect of duty periods for students. 
Duration of dual and solo flights at various stages. 
Maximum flying hours in any day/night; maximum number of training 
flights in any day/night. 
 
Minimum rest period between duty periods. 

Training records Rules for security of records and documents. 
Attendance records. 
The form of training records to be kept. 
Persons responsible for checking records and students’ log books. 
The nature and frequency of record checks. 
Standardisation of entries in training records. 
Rules concerning log book entries. 

Safety training Individual responsibilities.  
Essential exercises. 
Emergency drills (frequency). 
Dual checks (frequency at various stages). 
Requirement before first solo day/night/navigation etc. 
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Tests and examinations Flying 
(a) Progress checks 
(b) Skill tests 
 
Theoretical Knowledge 
(a)  Progress tests 
(b)  Theoretical knowledge examinations  
 
Authorisation for test. 
Rules concerning refresher training before retest. 
Test reports and records. 
Procedures for examination paper preparation, type of question and 
assessment, standard required for ‘Pass’. 
Procedure for question analysis and review and for raising replacement 
papers. 
Examination resit procedures. 

Training effectiveness Individual responsibilities.  
General assessment. 
Liaison between departments. 
Identification of unsatisfactory progress (individual students). 
Actions to correct unsatisfactory progress. 
Procedure for changing instructors. 
Maximum number of instructor changes per student. 
Internal feedback system for detecting training deficiencies. 
Procedure for suspending a student from training. 
Discipline. 
Reporting and documentation. 

Standards and Level of 
performance at various stages 

Individual responsibilities.  
Standardisation. 
Standardisation requirements and procedures. 
Application of test criteria. 

 
Part 2 – Briefing and Air Exercises 

 
Air Exercise A detailed statement of the content specification of all the air exercises to 

be taught, arranged in the sequence to be flown with main and sub-titles. 
This should normally be the same as the air exercise specification for the 
flight instructor rating course. 

Air exercise reference list An abbreviated list of the above exercises giving only main and sub-titles 
for quick reference, and preferably in flip-card form to facilitate daily use 
by flight instructors. 

Course structure – Phase of 
training 

A statement of how the course will be divided into phases, indication of 
how the above air exercises will be divided between the phases and how 
they will be arranged to ensure that they are completed in the most 
suitable learning sequence and that essential (emergency) exercises are 
repeated at the correct frequency. Also,  the syllabus hours for each 
phase and for groups of exercises within each phase shall be stated and 
when progress tests are to be conducted, etc. 

Course structure integration of 
syllabi 

The manner in which theoretical knowledge, synthetic flight training and 
flying training will be integrated so that as the flying training exercises are 
carried out students will be able to apply the knowledge gained from the 
associated theoretical knowledge instruction and synthetic flight training. 
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Student progress The requirement for student progress and include a brief but specific 
statement of what a student is expected to be able to do and the standard 
of proficiency he must achieve before progressing from one phase of air 
exercise training to the next. Include minimum experience requirements 
in terms of hours, satisfactory exercise completion, etc. as necessary 
before significant exercises, e.g. night flying. 

Instructional methods The FTO requirements, particularly in respect of pre- and post-flying 
briefing, adherence to syllabi and training specifications, authorisation of 
solo flights, etc. 

Progress tests The instructions given to examining staff in respect of the conduct and 
documentation of all progress tests. 

Glossary of terms Definition of significant terms as necessary. 
Appendices Progress test report forms. 

Skill test report forms.  
FTO certificates of experience, competence, etc. as required. 

 
Part 3 – Synthetic Flight Training 

Structure generally as for Part 2. 

Part 4 – Theoretical knowledge instruction 

[Structure of the theoretical 
knowledge course 

A statement of the structure of the course, including the general 
sequence of the topics to be taught in each subject, the time allocated to 
each topic, the breakdown per subject and an example of a course 
schedule.  Distance Learning courses should include instructions of the 
material to be studied for individual elements of the course. 

Lesson Plans A description of each lesson or group of lessons including teaching 
materials, training aids, progress test organisation and inter-connection of 
topics with other subjects. 

Teaching materials Specification of the training aids to be used (e.g. study materials, course 
manual references, exercises, self-study materials, demonstration 
equipment). 

Student progress The requirement for student progress, including a brief but specific 
statement of the standard that must be achieved and the mechanism for 
achieving this, before application for theoretical knowledge examinations. 

Progress testing The organisation of progress testing in each subject, including topics 
covered, evaluation methods and documentation. 

Review procedure The procedure to be followed if the standard required at any stage of the 
course is not achieved, including an agreed action plan with remedial 
training if required.] 

OPERATIONS MANUAL 
Operations Manual for use at an FTO [or TRTO] conducting approved integrated or modular flying training 
courses include the following: 

(a) General 

– A list and description of all volumes in the Operations Manual 

– Administration (function and management) 

– Responsibilities (all management and administrative staff) 

– Student discipline and disciplinary action 

– Approval/authorisation of flights 

– Preparation of flying programme (restriction of numbers of aeroplanes in poor weather) 

– Command of aeroplane  
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–  Responsibilities of pilot-in-command 

– Carriage of passengers 

– Aeroplane documentation 

– Retention of documents 

– Flight crew qualification records (licences and ratings) 

– Revalidation (medical certificates and ratings) 

– Flying duty period and flight time limitations (flying instructors) 

– Flying duty period and flight time limitations (students) 

– Rest periods (flying instructors) 

– Rest periods (students) 

– Pilots’ log books 

– Flight planning (general) 

– Safety (general) – equipment, radio listening watch, hazards, accidents and incidents (including 
reports), safety pilots etc. 

(b) Technical 

– Aeroplane descriptive notes 

– Aeroplane handling (including checklists, limitations, aeroplane maintenance and technical logs, 
in accordance with relevant JARs, etc.) 

– Emergency procedures 

– Radio and radio navigation aids 

– Allowable deficiencies (based on MMEL, if available) 

(c) Route 

– Performance (legislation, take-off, route, landing etc.) 

– Flight planning (fuel, oil, minimum safe altitude, navigation equipment etc.) 

– Loading (loadsheets, mass, balance, limitations) 

– Weather minima (flying instructors) 

– Weather minima (students – at various stages of training) 

– Training routes/areas 

(d) Staff Training 

– Appointments of persons responsible for standards/competence of flying staff 

– Initial training 

– Refresher training 

– Standardisation training 

– Proficiency checks 

– Upgrading training 

FTO staff standards evaluation 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 4, 01.09.05] 
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       _________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
DATE  

(dd/mm/yy) 

DEPARTURE ARRIVAL AIRCRAFT SINGLE 

PILOT 

TIME 

MULTI-

PILOT TIME 

TOTAL 

TIME OF 

NAME PIC LANDINGS 

 PLACE TIME PLACE TIME MAKE, MODEL, 

VARIANT 

REGISTRATION SE ME  FLIGHT  DAY NIGHT 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  

TOTAL THIS PAGE 

    

  

TOTAL FROM PREVIOUS PAGES 

    

  

TOTAL TIME 
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9 10 11 12 

OPERATIONAL 

CONDITION TIME 

PILOT FUNCTION TIME SYNTHETIC TRAINING DEVICES SESSION REMARKS 

AND ENDORSEMENTS 

NIGHT 

 

IFR PILOT-IN-

COMMAND 

CO-PILOT DUAL INSTRUCTOR DATE 

(dd/mm/yy) 

TYPE  TOTAL TIME 

OF SESSION 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 I certify that the entries in this log are true. 

TOTAL THIS PAGE             ___________________ 
TOTAL FROM PREVIOUS 

PAGES 

            PILOT’S SIGNATURE 

 

TOTAL TIME 
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INSTRUCTIONS FOR USE 

1. JAR–FCL 1.080 and JAR–FCL 2.080 require holders of a flight crew licence to record details of all flights flown in a format acceptable to the National Aviation 
Authority responsible for licence or rating issue. This logbook enables pilot licence holders to record flying experience in a manner which will facilitate this process 
while providing a permanent record of the licence holders flying. Pilots who fly regularly aeroplanes and helicopters or other aircraft types are recommended to 
maintain separate logbooks for each type of flying. 

2. Flight crew logbook entries should be made as soon as practicable after any flight undertaken. All entries in the logbook shall be made in ink or indelible 
pencil. 

3. The particulars of every flight in the course of which the holder of a flight crew licence acts as a member of the operating crew of an aircraft are to be 
recorded in the appropriate columns using one line for each flight, provided that if an aircraft carries out a number of flights upon the same day returning on each 
occasion to the same place of departure and the interval between successive flights does not exceed thirty minutes, such series of flights may be recorded as a 
single entry. 

4. Flight time is recorded from the time the aircraft first moves under its own power for the purpose of taking off until the time the aircraft finally comes to rest 
after landing (see JAR–FCL 1.001). 

5. When an aircraft carries two or more pilots as members of the operating crew, one of them shall, before the flight commences, be designated by the operator 
as the aircraft ‘commander’, in accordance with JAR–OPS, who may delegate the conduct of the flight to another suitable qualified pilot. All flying carried out as 
‘commander’ shall be entered in the log book as ‘pilot-in-command’. A pilot flying as ‘pilot-in-command under supervision’ or ‘student pilot-in-command’ shall enter 
flying times as ‘pilot-in-command’ but all such entries shall be certified by the commander or flight instructor in the ‘Remarks’ column of the logbook. 

6. Notes on recording of flight time: 

• Column 1: enter date (dd/mm/yy) on which the flight commences. 

• Column 2/3: enter place of departure and destination either in full or the internationally recognised three or four letter designator. All times should be 
UTC. 

• Column 5: Indicate whether the operation was single or multi-pilot, and for single-pilot operation whether single or multi-engine. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
DATE  

(dd/mm/yy) 

DEPARTURE ARRIVAL AIRCRAFT SINGLE 

PILOT 

TIME 

MULTI-

PILOT 

TIME 

TOTAL TIME 

OF 

NAME PIC LANDINGS 

 PLACE TIME PLACE TIME MAKE, MODEL, 

VARIANT 

REGISTRATION SE ME  FLIGHT  DAY NIGHT 

              
14/11/98 LFAC 1025 EGBJ 1240 PA34-250 G-SENE    2 15 SELF 1  
15/11/98 EGBJ 1810 EGBJ 1930 C152 G-NONE    1 20 SELF  2 
              
22/11/98 LGW 1645 LAX 0225 B747-400 G-ABCD   9 40 9 40 SPEAKIN  1 
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Notes (continued): 

• Column 6: total time of flight may be entered in hours and minutes or decimal notation as desired. 

• Column 7: enter name of pilot-in-command or SELF as appropriate. 

• Column 8: indicate number of landings as pilot flying by day and/or night. 

• Column 9: enter flight time undertaken at night or under instrument flight rules if applicable. 

• Column 10: Pilot function time: 
• enter flight time as pilot-in-command (PIC), student pilot-in-command (SPIC) and pilot-in-command under supervision (PICUS) as 

PIC. 
• all time recorded as SPIC or PICUS must be countersigned by the aircraft commander/flight instructor in the Remarks (column 12). 
• instructor time should be recorded as appropriate and also entered as PIC. 
 

• Column 11: Flight Simulator (FS) or Flight Navigation Procedures Trainer (FNPT): 
• for FS enter type of aircraft and qualification number of the device. For other flight training devices enter either FNPT I or FNPT II 

as appropriate. 
Total time of session includes all exercises carried out in the device, including pre- and after-flight checks. 
Enter type of exercise performed in the Remarks (column 12), e.g. operator proficiency check, revalidation. 
 

• Column 12: the Remarks column may be used to record details of the flight at the holder’s discretion. The following entries, however, must 
 be made: 

• instrument flight time undertaken as part of training for a licence or rating 
• details of all skill tests and proficiency checks 
• signature of PIC if the pilot is recording flight time as SPIC or PICUS 
• signature of instructor if flight is part of a single-engine piston or touring motor glider class rating revalidation 

7. When each page is completed, accumulated flight times should be entered in the appropriate columns and certified by the pilot in the Remarks column. 
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9 10 11 12 
OPERATIONAL CONDITION 

TIME 

PILOT FUNCTION TIME SYNTHETIC TRAINING DEVICES SESSION REMARKS 

AND ENDORSEMENTS 

NIGHT IFR PILOT-IN-

COMMAND 

CO-PILOT DUAL INSTRUCTOR DATE 

(dd/mm/yy) 

TYPE  TOTAL TIME 

OF SESSION 

 

  2 15 2 15         
1 20  1 20    1 20    Night rating training (A L Pilot) 

         20/11/98 B747-400 (Q1234) 4 10 Revalidation Prof Check 
8 10 9 40 9 40        PIC(US) C Speakin 

             

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC/IEM C – PRIVATE PILOT LICENCE 
 
 
AMC FCL 1.125 
Syllabus of theoretical knowledge and flight instruction for the private pilot licence (aeroplane) 
– PPL(A) 
(See JAR–FCL 1.125) 
(See Appendix 1 to JAR–FCL 1.125) 
 
SYLLABUS OF THEORETICAL KNOWLEDGE FOR THE PRIVATE PILOT LICENCE (AEROPLANE) 
 
AIR LAW 
 
Legislation 
 
1 The Convention on International Civil Aviation 
 
2 The International Civil Aviation Organisation 
 
3 Articles of the Convention 

1 Sovereignty 
2 Territory 
5 Flight over territory of Contracting States 
10 Landing at customs airports 
11 Applicability of air regulations 
12 Rules of the air 
13 Entry and clearance regulations of Contracting States 
16 Search of aircraft 
22 Facilitation of formalities 
23 Customs and immigration procedures 
24 Customs duty 
29 Documents to be carried in aircraft 
30 Use of aircraft radio equipment 
31 Certificate of airworthiness 
32 Licences of personnel 
33 Recognition of certificates and licences 
34 Journey log books 
35 Cargo restrictions 
36 Restrictions on use of photographic equipment 
37 Adoption of international standards and procedures 
39 Endorsement of certificates and licences 
40 Validity of endorsed certificates and licences 

 
4 Annexes to the Convention (‘ICAO Annexes’) 
 

Annex 7 Aircraft nationality and registration marks 
– definitions 
– aircraft registration marks 
– certificate of registration 
– identification plate 
 

Annex  8 Airworthiness of aircraft 
– definitions 
– certificate of airworthiness 
– continuing airworthiness 
– validity of certificate of airworthiness 
– instruments and equipment 
– aircraft limitations and information 
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Rules of the air 
 

Annex  2 Rules of the air 
– definitions 
– applicability 
– general rules 
– visual flight rules 
– signals (Appendix 1) 
– interception of civil aircraft (Appendix 2) 

 
 
Air traffic regulations and air traffic services 
 

Annex 11 Air traffic regulations and air traffic services 
– definitions 
– objectives of air traffic services 
– classification of airspace 
– flight information regions, control areas and control zones 
– air traffic control services 
– flight information services 
– alerting service 
– visual meteorological conditions 
– instrument meteorological conditions 
– in-flight contingencies 

 
Annex 14 Aerodrome data 

– definitions 
– conditions of the movement area and related facilities 

– Visual aids for navigation 
– indicators and signalling devices 
– markings 
– lights 
– signs 
– markers 
– signal area 

– Visual aids for denoting obstacles 
– marking of objects 
– lighting of objects 

– Visual aids for denoting restricted use of areas 
– Emergency and other services 

– fire and rescue service 
– apron management service 

– Aerodrome ground lights and surface marking colours 
– colours for aeronautical ground lights 
– colours for surface markings 

 
5 ICAO Document 4444 – Rules of the air and air traffic services 
 

General provisions 
– definitions 
– ATS operating practices 
– flight plan clearance and information 
– control of air traffic flow 
– altimeter setting procedures 
– wake turbulence information 

AMC FCL 1.125 (continued) 



SECTION 2 Allmänna råd Bilaga 1 
  LFS 2008:9 
 

Amendment 4 2–C–3 JAR-FCL 1 

– meteorological information 
– air reports (AIREP)  

  
 Area control service 

– separation of controlled traffic in the various classes of airspace 
– pilots, responsibility to maintain separation in VMC 
– emergency and communications failure procedures by the pilot 
– interception of civil aircraft 

 
Approach control service 

– departing and arriving aircraft procedures in VMC 
 

Aerodrome control service 
– function of aerodrome control towers 
– VFR operations 
– traffic and circuit procedures 
– information to aircraft 
– control of aerodrome traffic 

 
Flight information and alerting service 

– air traffic advisory service 
– objectives and basic principles 

 
 
JAA regulations 
 
6 Joint Aviation Authorities (JAA) Regulations (JAR) 
 

JAR–FCL Subpart A – General requirements 
– 1.025  – Validity of licences and ratings 
– 1.035 – Medical fitness 
– 1.040 – Decrease in medical fitness 
– 1.050 – Crediting of flight time 
– 1.065 – State of Licence issue 

 
JAR–FCL Subpart B – Student pilot 

– 1.085 – Requirements 
– 1.090 – Minimum Age 
– 1.095 – Medical fitness 

 
JAR–FCL Subpart C – Private pilot licence 

– 1.100  – Minimum Age 
– 1.105 – Medical fitness 
– 1.110 – Privileges and conditions 
– 1.115 – Ratings for special purposes 
– 1.120 – Experience and Crediting 
– 1.125 – Training course 
– 1.130 – Theoretical knowledge examination 
– 1.135 – Skill test 

 
JAR–FCL Subpart E – Instrument rating 

– 1.175 – Circumstances in which an instrument rating is required 
 
 
 

AMC FCL 1.125 (continued) AMC FCL 1.125 (continued) 
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JAR–FCL Subpart F – Type and Class Ratings 
– 1.215 – Division of Class Ratings 
– 1.225 – Circumstances in which type or class ratings are required 
– 1.245  – Validity, revalidation and renewal 

 
JAR–FCL Subpart H – Instructor ratings 

– 1.300 – Instruction – general 
 
AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE 
 
Airframe 
 
7 Airframe structure 

– components 
– fuselage, wings, tailplane, fin 
– primary flying controls 
– trim and flap/slat systems 
– landing gear 

– nose wheel, including steering 
– tyres, condition 
– braking systems and precautions in use 
– retraction systems 

 
8 Airframe loads 

– static strength 
– safety factor 
– control locks and use 
– ground/flight precautions 

 
 
Powerplant 
 
9 Engines – general 

– principles of the four stroke internal combustion engine 
– basic construction 
– causes of pre-ignition and detonation 
– power output as a function of RPM 

 
10 Engine cooling 

– air cooling 
– cowling design and cylinder baffles 
– design and use of cowl flaps 
– cylinder head temperature gauge 

 
11 Engine lubrication 

– function and methods of lubrication 
– lubrication systems 
– methods of oil circulation 
– oil pump and filter requirements 
– qualities and grades of oil 
– oil temperature and pressure control 
– oil cooling methods 
– recognition of oil system malfunctions 

 
 

AMC FCL 1.125 (continued) 
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12 Ignition systems 
– principles of magneto ignition 
– construction and function 
– purpose and principle of impulse coupling 
– serviceability checks, recognition of malfunctions 
– operational procedures to avoid spark plug fouling 

 
13 Carburation 

– principles of float type carburettor 
– construction and function 
– methods to maintain correct mixture ratio 
– operation of metering jets and accelerator pump 
– effect of altitude 
– manual mixture control 

– maintenance of correct mixture ratio 
– limitation on use at high power 
– avoidance of detonation 

– idle cut-off valve 
– operation and use of primary controls 
– air induction system 
– alternate induction systems 
– carburettor icing, use of hot air 
– injection systems, principles and operation 

 
14 Aero engine fuel 

– classification of fuels 
– grades and identification by colour 
– quality requirements 

– inspection for contamination 
– use of fuel strainers and drains 

 
15 Fuel systems 

– fuel tanks and supply lines 
– venting system 
– mechanical and electrical pumps 
– gravity feed 
– tank selection 
– system management 

 
16 Propellers 

– propeller nomenclature 
– conversion of engine power to thrust 
– design and construction of fixed pitch propeller 
– forces acting on propeller blade 
– variation of RPM with change of airspeed 
– thrust efficiency with change of speed 
– design and construction of variable pitch propeller 
– constant speed unit operation 
– effect of blade pitch changes 
– windmilling effect 

 
17 Engine handling 

– starting procedures and precautions 
– recognition of malfunctions 
– warming up, power and system checks 

AMC FCL 1.125 (continued) 
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– oil temperature and pressure limitations 
– cylinder head temperature limitations 
– ignition and other system checks 
– power limitations 
– avoidance of rapid power changes 
– use of mixture control 

 
 
Systems 
 
18 Electrical system 

– installation and operation of alternators/generators 
– direct current supply 
– batteries, capacity and charging 
– voltmeters and ammeters 
– circuit breakers and fuses 
– electrically operated services and instruments 
– recognition of malfunctions 
– procedure in the event of malfunctions 

 
19 Vacuum system 

– components 
– pumps 
– regulator and gauge 
– filter system 
– recognition of malfunction 
– procedures in the event of malfunctions 

 
 
Instruments 
 
20 Pitot/static system 

– pitot tube, function 
– pitot tube, principles and construction 
– static source 
– alternate static source 
– position error 
– system drains 
– heating element 
– errors caused by blockage or leakage 

 
21 Airspeed indicator 

– principles of operation and construction 
– relationship between pitot and static pressure 
– definitions of indicated, calibrated and true airspeed 
– instrument errors 
– airspeed indications, colour coding 
– pilot’s serviceability checks 

 
22 Altimeter 

– principles of operation and construction 
– function of the sub-scale 
– effects of atmospheric density 
– pressure altitude 
– true altitude 
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– international standard atmosphere 
– flight level 
– presentation (three needle) 
– instrument errors 
– pilot’s service ability checks 

 
23 Vertical speed indicator 

– principles of operation and construction 
– function 
– inherent lag 
– instantaneous VSI 
– presentation 
– pilot’s serviceability checks 

 
24 Gyroscopes 

– principles 
– rigidity 
– precession 

 
25 Turn indicator 

– rate gyro 
– purpose and function 
– effect of speed 
– presentation 
– turn co-ordinator 
– limited rate of turn indications 
– power source 
– balance indicator 

– principle 
– presentation 

– pilot’s serviceability checks 
 
26 Attitude indicator 

– earth gyro 
– purpose and function 
– presentations 
– interpretation 
– operating limitations 
– power source 
– pilot’s serviceability checks 

 
27 Heading indicator 

– directional gyro 
– purpose and function 
– presentation 
– use with magnetic compass 
– setting mechanism 
– apparent drift 
– operating limitations 
– power source 
– pilot’s serviceability checks 
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28 Magnetic compass 
– construction and function 
– earth’s magnetic field 
– variation and deviation 
– turning, acceleration errors 
– precautions when carrying magnetic items 
– pilot’s service ability checks 

 
29 Engine instruments 

– principles, presentation and operational use of: 
– oil temperature gauge 
– oil pressure gauge 
– cylinder head temperature gauge 
– exhaust gas meter 
– manifold pressure gauge 
– fuel pressure gauge 
– fuel flow gauge 
– fuel quantity gauge(s) 
– tachometer 

 
30 Other instruments 

– principles, presentation and operational use of: 
– vacuum gauge 
– voltmeter and ammeter 
– warning indicators 
– others relevant to aeroplane type 

 
 
Airworthiness 
 
31 Airworthiness 

– certificate to be in force 
– compliance with requirements 

– periodic maintenance inspections 
– compliance with flight manual (or equivalent), instructions, limitations, placards 

– flight manual supplements 
– provision and maintenance of documents 

– aeroplane, engine and propeller log books 
– recording of defects 

– permitted maintenance by pilots 
 
 
FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING 
 
Mass and balance 
 
32 Mass and balance 

– limitations on maximum mass 
– forward and aft limitations of centre of gravity, normal and utility operation 
– mass and centre of gravity calculations – aeroplane manual and balance sheet 
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Performance 
 
33 Take-off 

– take-off run and distance available 
– take-off and initial climb 
– effects of mass, wind and density altitude 
– effects of ground surface and gradient 
– use of flaps 

 
 
34 Landing 

– effects of mass, wind, density altitude and approach speed 
– use of flaps 
– ground surface and gradient 

 
35 In flight 

– relationship between power required and power available 
– performance diagram 
– maximum rate and maximum angle of climb 
– range and endurance 
– effects of configuration, mass, temperature and altitude 
– reduction of performance during climbing turns 
– gliding 
– adverse effects 

– icing, rain 
– condition of the airframe 
– effect of flap 

 
 
HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS 
 
Basic physiology 
 
36 Concepts 

– composition of the atmosphere 
– the gas laws 
– respiration and blood circulation 

 
37 Effects of partial pressure 

– effect of increasing altitude 
– gas transfer 
– hypoxia 

– symptoms 
– prevention 

– cabin pressurisation 
– effects of rapid decompression 

– time of useful consciousness 
– the use of oxygen masks and rapid descent 

– hyperventilation 
– symptoms 
– avoidance 

– effects of accelerations 
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38 Vision 
– physiology of vision 
– limitations of the visual system 

– vision defects 
– optical illusions 
– spatial disorientation 
– avoidance of disorientation 

 
39 Hearing 

– physiology of hearing 
– inner ear sensations 
– effects of altitude change 
– noise and hearing loss 

– protection of hearing 
– spatial disorientation 

– conflicts between ears and eyes 
– prevention of disorientation 

 
40 Motion sickness 

– causes 
– symptoms 
– prevention 

 
41 Flying and health 

– medical requirements 
– effect of common ailments and cures 

– colds 
– stomach upsets 
– drugs, medicines, and side effects 
– alcohol 
– fatigue 

– personal fitness 
– passenger care 
– scuba diving – precautions before flying 

 
42 Toxic hazards 

– dangerous goods 
– carbon monoxide from heaters 

 
 
Basic psychology 
 
43 The information process 

– concepts of sensation 
– cognitive perception 

– expectancy 
– anticipation 
– habits 

 
44 The central decision channel 

– mental workload, limitations 
– information sources 

– stimuli and attention 
– verbal communication 
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– memory and its limitations 
– causes of misinterpretation 

 
45 Stress 

– causes and effects 
– concepts of arousal 
– effects on performance 
– identifying and reducing stress 

 
46 Judgement and decision making 

– concepts of pilots’ judgement 
– psychological attitudes 

– behavioural aspects 
– risk assessment 

– development of situational awareness 
 
 
METEOROLOGY 
 
47 The atmosphere 

– composition and structure 
– vertical divisions 

 
48 Pressure, density and temperature 

– barometric pressure, isobars 
– changes of pressure, density and temperature with altitude 
– altimetry terminology 
– solar and terrestrial energy radiation, temperature 
– diurnal variation of temperature 
– adiabatic process 
– temperature lapse rate 
– stability and instability 
– effects of radiation, advection subsidence and convergence 

 
49 Humidity and precipitation 

– water vapour in the atmosphere 
– vapour pressure 
– dew point and relative humidity 
– condensation and vaporisation 
– precipitation 

 
50 Pressure and wind 

– high and low pressure areas 
– motion of the atmosphere, pressure gradient 
– vertical and horizontal motion, convergence, divergence 
– surface and geostrophic wind 
– effect of wind gradient and windshear on take-off and landing 
– relationship between isobars and wind, Buys Ballot’s law 
– turbulence and gustiness 
– local winds, föhn, land and sea breezes 
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51 Cloud formation 
– cooling by advection, radiation and adiabatic expansion 
– cloud types 

– convection clouds 
– orographic clouds 
– stratiform and cumulus clouds 

– flying conditions in each cloud type 
 
52 Fog, mist and haze 

– radiation, advection, frontal, freezing fog  
– formation and dispersal 
– reduction of visibility due to mist, snow, smoke, dust and sand 
– assessment of probability of reduced visibility 
– hazards in flight due to low visibility, horizontal and vertical 

 
53 Airmasses 

– description of and factors affecting the properties of airmasses 
– classification of airmasses, region of origin 
– modification of airmasses during their movement 
– development of low and high pressure systems 
– weather associated with pressure systems 

 
54 Frontology 

– formation of cold and warm fronts 
– boundaries between airmasses 
– development of a warm front 
– associated clouds and weather 
– weather in the warm sector 
– development of a cold front 
– associated clouds and weather 
– occlusions 
– associated clouds and weather 
– stationary fronts 
– associated clouds and weather 

 
55 Ice accretion 

– conditions conducive to ice formation 
– effects of hoar frost, rime ice, clear ice 
– effects of icing on aeroplane performance 
– precautions and avoidance of icing conditions 
– powerplant icing 
– precautions, prevention and clearance of induction and carburettor icing 

 
56 Thunderstorms 

– formation – airmass, frontal, orographic 
– conditions required 
– development process 
– recognition of favourable conditions for formation 
– hazards for aeroplanes 
– effects of lightning and severe turbulence 
– avoidance of flight in the vicinity of thunderstorms 
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57 Flight over mountainous areas 
– hazards 
– influence of terrain on atmospheric processes 
– mountain waves, windshear, turbulence, vertical movement, rotor effects, valley winds 

 
58 Climatology 

– general seasonal circulation in the troposphere over Europe 
– local seasonal weather and winds 

 
59 Altimetry 

– operational aspects of pressure settings 
– pressure altitude, density altitude 
– height, altitude, flight level 
– ICAO standard atmosphere 
– QNH, QFE, standard setting 
– transition altitude, layer and level 

 
60 The meteorological organisation 

– aerodrome meteorological offices 
– aeronautical meteorological stations 
– forecasting service 
– meteorological services at aerodromes 
– availability of periodic weather forecasts 

 
61 Weather analysis and forecasting 

– weather charts, symbols, signs 
– significant weather charts 
– prognostic charts for general aviation 

 
62 Weather information for flight planning 

– reports and forecasts for departure, en-route, destination and alternate(s) 
– interpretation of coded information METAR, TAF, GAFOR 
– availability of ground reports for surface wind, windshear, visibility 

 
63 Meteorological broadcasts for aviation 

– VOLMET, ATIS, SIGMET 
 
NAVIGATION 
 
64 Form of the earth 

– axis, poles 
– meridians of longitude 
– parallels of latitude 
– great circles, small circles, rhumb lines 
– hemispheres, north/south, east/west 

 
65 Mapping 

– aeronautical maps and charts (topographical) 
– projections and their properties 
– conformality 
– equivalence 
– scale 
– great circles and rhumb lines 
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66 Conformal orthomorphic projection (ICAO 1.500,000 chart) 
– main properties 
– construction 
– convergence of meridians 
– presentation of meridians, parallels, great circles and rhumb lines 
– scale, standard parallels 
– depiction of height 

 
67 Direction 

– true north 
– earth’s magnetic field, variation – annual change 
– magnetic north 
– vertical and horizontal components 
– isogonals, agonic lines 

 
68 Aeroplane magnetism 

– magnetic influences within the aeroplane 
– compass deviation 
– turning, acceleration errors 
– avoiding magnetic interference with the compass 

 
69 Distances 

– units 
– measurement of distance in relation to map projection 

 
70 Charts in practical navigation 

– plotting positions 
– latitude and longitude 
– bearing and distance 
– use of navigation protractor 
– measurement of tracks and distances 

 
71 Chart reference material/map reading 

– map analysis 
– topography 
– relief 
– cultural features 

– permanent features (e.g. line features, spot features, unique or special features) 
– features subject to change (e.g. water) 

– preparation 
– folding the map for use 
– methods of map reading 
– map orientation 
– checkpoint features 
– anticipation of checkpoints 
 – with continuous visual contact 
 – without continuous visual contact 
 – when uncertain of position 
– aeronautical symbols 
– aeronautical information 
– conversion of units 

 
72 Principles of navigation 

– IAS, CAS and TAS 
– track, true and magnetic 
– wind velocity, heading and groundspeed 
– triangle of velocities 
– calculation of heading and groundspeed 
– drift, wind correction angle 
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– ETA 
– dead reckoning, position, fix 

 
73 The navigation computer 

– use of the circular slide rule to determine 
– TAS, time and distance 
– conversion of units 
– fuel required 
– pressure, density and true altitude 
– time en-route and ETA 
– use of the computer to solve triangle of velocities 
– application of TAS and wind velocity to track 
– determination of heading and ground speed 
– drift and wind correction angle 

 
74 Time 

– relationship between universal co-ordinated (standard) (UTC) time and local mean time 
(LMT) 

– definition of sunrise and sunset times 
 
75 Flight planning 

– selection of charts 
– route and aerodrome weather forecasts and reports 
– assessing the weather situation 
– plotting the route 
– considerations of controlled/regulated airspace, airspace restrictions, danger areas, etc. 
– use of AIP and NOTAMS 
– ATC liaison procedures in controlled/regulated airspace 
– fuel considerations 
– en-route safety altitude(s) 
– alternate aerodromes 
– communications and radio/navaid frequencies 
– compilation of flight log 
– compilation of ATC flight plan 
– selection of check points, time and distance marks 
– mass and balance calculations 
– mass and performance calculations 

 
76 Practical navigation 

– compass headings, use of deviation card 
– organisation of in-flight workload 
– departure procedure, log entries, altimeter setting and establishing IAS 
– maintenance of heading and altitude 
– use of visual observations 
– establishing position, checkpoints 
– revisions to heading and ETA 
– arrival procedures, ATC liaison 
– completion of flight log and aeroplane log entries 

 
 
Radio navigation 
 
77 Ground D/F 

– application 
– principles 
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– presentation and interpretation 
 

– coverage 
– errors and accuracy 
– factors affecting range and accuracy 

 
78 ADF, including associated beacons (NDBs) and use of the RMI 

– application 
– principles 
– presentation and interpretation 
– coverage 
– errors and accuracy 
– factors affecting range and accuracy 

 
79 VOR/DME 

– application 
– principles 
– presentation and interpretation 
– coverage 
– errors and accuracy 
– factors affecting range and accuracy 
 

80 GPS 
– application 
– principles 
– presentation and interpretation 
– coverage 
– errors and accuracy 
– factors affecting reliability and accuracy 

 
81 Ground radar 

– application 
– principles 
– presentation and interpretation 
– coverage 
– errors and accuracy 
– factors affecting reliability and accuracy 

 
82 Secondary surveillance radar 

– principles (transponders) 
– application 
– presentation and interpretation 
– modes and codes 

 
 
OPERATIONAL PROCEDURES 
 
83 ICAO Annex 6, Part II – Operation of aircraft 

– foreword 
– definitions 
– general statement 
– flight preparation and in-flight procedures 
– performance and operating limitations 
– instruments and equipment 
– communications and navigation equipment 
– maintenance 
– flight crew 
– lights to be displayed 
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84 ICAO Annex 12 – Search and rescue 

– definitions 
– alerting phases 
– procedures for pilot-in-command (para 5.8 and 5.9) 
– search and rescue signals (para 5.9 and Appendix A) 

 
85 ICAO Annex 13 – Aircraft accident investigation 

– definitions 
– national procedures 

 
86 Noise abatement 

– general procedures 
– application to take-off and landing 

 
87 Contravention of aviation regulations 

– offences 
– penalties 

 
 
PRINCIPLES OF FLIGHT 
 
88 The atmosphere 

– composition and structure 
– ICAO standard atmosphere 
– atmospheric pressure 

 
89 Airflow around a body, sub-sonic 

– air resistance and air density 
– boundary layer 
– friction forces 
– laminar and turbulent flow 
– Bernoulli’s principle – venturi effect 

 
90 Airflow about a two dimensional aerofoil 

– airflow around a flat plate 
– airflow around a curved plate (aerofoil) 
– description of aerofoil cross section 
– lift and drag 
– Cl and Cd and their relationship to angle of attack 
 

91 Three dimensional flow about an aerofoil 
– aerofoil shapes and wing planforms 
– induced drag 

– downwash angle, vortex drag, ground effect 
– aspect ratio 

– parasite (profile) drag 
– form, skin friction and interference drag 

– lift/drag ratio 
 
92 Distribution of the four forces 

– balance and couples 
– lift and mass 
– thrust and drag 
– methods of achieving balance 
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93 Flying controls 

– the three planes 
– pitching about the lateral axis 
– rolling about the longitudinal axis 
– yawing about the normal axis 

– effects of the elevators (stabilators), ailerons and rudder 
– control in pitch, roll and yaw 
– cross coupling, roll and yaw 
– mass and aerodynamic balance of control surfaces 

 
94 Trimming controls 

– basic trim tab, balance tab and anti-balance tab 
– purpose and function 
– method of operation 

 
95 Flaps and slats 

– simple, split, slotted and Fowler flaps 
– purpose and function 
– operational use 
– slats, leading edge 
– purpose and function 
– normal/automatic operation 

 
96 The stall 

– stalling angle of attack 
– disruption of smooth airflow 
– reduction of lift, increase of drag 
– movement of centre of pressure 
– symptoms of development 
– aeroplane characteristics at the stall 
– factors affecting stall speed and aeroplane behaviour at the stall 
– stalling from level, climbing, descending and turning flight 
– inherent and artificial stall warnings 
– recovery from the stall 

 
97 Avoidance of spins 

– wing tip stall 
– the development of roll 
– recognition at the incipient stage 
– immediate and positive stall recovery 

 
98 Stability 

– definitions of static and dynamic stability 
– longitudinal stability 
– centre of gravity effect on control in pitch 
– lateral and directional stability 
– interrelationship, lateral and directional stability 

 
99 Load factor and manoeuvres 

– structural considerations 
– manoeuvring and gust envelope 
– limiting load factors, with and without flaps 
– changes in load factor in turns and pull-ups 
– manoeuvring speed limitations 
– in-flight precautions 
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100 Stress loads on the ground 

– side loads on the landing gear 
– landing 
– Taxiing, precautions during turns 

 
 
COMMUNICATIONS 
 
101 Radio telephony and communications 

– use of AIP and frequency selection 
– microphone technique 
– phonetic alphabet 
– station/aeroplane callsigns/abbreviations 
– transmission technique 
– use of standard words and phrases 
– listening out 
– required ‘readback’ instructions 

 
102 Departure procedures 

– radio checks 
– taxi instructions 
– holding on ground 
– departure clearance 

 
103 En-route procedures 

– frequency changing 
– position, altitude/flight level reporting 
– flight information service 
– weather information 
– weather reporting 
– procedures to obtain bearings, headings, position 
– procedural phraseology 
– height/range coverage 
[– vertical situational awareness (avoidance of controlled flight into terrain).] 

 
104 Arrival and traffic pattern procedures 

– arrival clearance 
– calls and ATC instructions during the: 

– circuit 
– approach and landing 
– vacating runway 

 
105 Communications failure 

– Action to be taken 
– alternate frequency 
– serviceability check, including microphone and headphones 

– in-flight procedures according to type of airspace 
 

106 Distress and urgency procedures 
– distress (Mayday), definition and when to use 
– frequencies to use 
– contents of Mayday message 
– urgency (Pan), definition and when to use 
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– frequencies to use 
– relay of messages 
– maintenance of silence when distress/urgency calls heard 
– cancellation of distress/urgency 

 
 
General flight safety 
 
107 Aeroplane 

– seat adjustment and security 
– harnesses and seat belts 
– emergency equipment and its use 

– fire extinguisher 
– engine/cabin fires 
– de-icing systems 
– survival equipment, life jackets, life rafts 

– carbon monoxide poisoning 
– refuelling precautions 
– flammable goods/pressurised containers 

 
 
108 Operational 

– wake turbulence 
– aquaplaning 
– windshear, take-off, approach and landing 
[– clearance to cross or enter runway (avoidance of runway incursions)] 
– passenger briefings 
– emergency exits 
– evacuation from the aeroplane 

– forced landings 
– gear-up landing 
– ditching 

 
SYLLABUS OF FLIGHT INSTRUCTION FOR THE PRIVATE PILOT LICENCE (AEROPLANE) 
 
Exercise 1 Familiarisation with the aeroplane 

 
– characteristics of the aeroplane 
– cockpit layout 
– systems 
– check lists, drills, controls 

Exercise 1E Emergency drills 
 

– action in the event of fire on the ground and in the air 
– engine cabin and electrical system fire 
– systems failure 
– escape drills, location and use of emergency equipment and exits 

 
Exercise 2 Preparation for and action after flight 

 
– flight authorisation and aeroplane acceptance 
– serviceability documents 
– equipment required, maps, etc. 
– external checks 
– internal checks 
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– harness, seat or rudder panel adjustments 
– starting and warm up checks 
– power checks 
– running down system checks and switching off the engine 
– parking, security and picketing (e.g. tie down) 
– completion of authorisation sheet and serviceability documents 

 
Exercise 3 Air experience 
 

– flight exercise 
 
Exercise 4 Effects of controls 

 
– primary effects when laterally level and when banked 
– further effects of aileron and rudder 
– effects of: 

– airspeed 
– slipstream 
– power 
– trimming controls 
– flaps 
– other controls, as applicable 

– operation of: 
– mixture control 
– carburettor heat 
– cabin heating/ventilation 

– airmanship 
 
Exercise 5 Taxiing 
 

– pre-taxi checks 
– starting, control of speed and stopping 
– engine handling 
– control of direction and turning 
– turning in confined spaces 
– parking area procedure and precautions 
– effects of wind and use of flying controls 
– effects of ground surface 
– freedom of rudder movement 
– marshalling signals 
– instrument checks 
– air traffic control procedures 
– airmanship 

Exercise 5E Emergencies 
 

– Brake and steering failure 
 
Exercise 6 Straight and level 
 

– at normal cruising power, attaining and maintaining straight and level flight 
– flight at critically high airspeeds 
– demonstration of inherent stability 
– control in pitch, including use of trim 
– lateral level, direction and balance, trim 
– at selected airspeeds (use of power) 
– during speed and configuration changes 
– use of instruments for precision 
– airmanship 
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Exercise 7 Climbing 
 

– entry, maintaining the normal and max rate climb, levelling off 
– levelling off at selected altitudes 
– en-route climb (cruise climb) 
– climbing with flap down 
– recovery to normal climb 
– maximum angle of climb 
– use of instruments for precision 
– airmanship 

 
Exercise 8 Descending 
 

– entry, maintaining and levelling off 
– levelling off at selected altitudes 
– glide, powered and cruise descent (including effect of power and airspeed) 
– side slipping (or suitable types) 
– use of instruments for precision flight 
– airmanship 

 
 
Exercise 9 Turning 
 

– entry and maintaining medium level turns 
– resuming straight flight 
– faults in the turn – (in correct pitch, bank, balance) 
– climbing turns 
– descending turns 
– slipping turns (or suitable types) 
– turns onto selected headings, use of gyro heading indicator and compass 
– use of instruments for precision 
– airmanship 

 
Exercise 10A Slow flight 
NOTE: The objective is to improve the student’s ability to recognise inadvertent flight at critically low 
speeds and provide practice in maintaining100 the aeroplane in balance while returning to normal airspeed. 

– safety checks 
– introduction to slow flight 
– controlled flight down to critically slow airspeed 
– application of full power with correct attitude and balance to achieve normal climb speed 
– airmanship 

Exercise 10B Stalling 
 

– airmanship 
– safety checks 
– symptoms 
– recognition 
– clean stall and recovery without power and with power 
– recovery when a wing drops 
– approach to stall in the approach and in the landing configurations, with and without power, 

recovery at the incipient stage 
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Exercise 11 Spin avoidance 
 

– airmanship 
– safety checks 
– stalling and recovery at the incipient spin stage (stall with excessive wing drop, about 45°) 
– instructor induced distractions during the stall 

NOTE 1: At least two hours of stall awareness and spin avoidance flight training shall be completed during 
the course. 

NOTE 2: Consideration of manoeuvre limitations and the need to refer to the aeroplane manual and mass 
and balance calculations. 
 
Exercise 12 Take-off and climb to downwind position 
 

– pre-take-off checks 
– into wind take-off 
– safeguarding the nosewheel 
– crosswind take-off 
– drills during and after take-off 
– short take-off and soft field procedure/techniques including performance calculations 
– noise abatement procedures 
– airmanship 

 
Exercise 13 Circuit, approach and landing 
 

– circuit procedures, downwind, base leg 
– powered approach and landing 
– safeguarding the nosewheel 
– effect of wind on approach and touchdown speeds, use of flaps 
– crosswind approach and landing 
– glide approach and landing 
– short landing and soft field procedures/techniques 
– flapless approach and landing 
– wheel landing (tail wheel aeroplanes) 
– missed approach/go around 
– noise abatement procedures 
– airmanship 

 
Exercise 12/13E Emergencies 
 

– abandoned take-off 
– engine failure after take-off 
– mislanding/go-around 
– missed approach 

In the interests of safety it will be necessary for pilots trained on nosewheel aeroplanes to undergo dual 
conversion training before flying tail wheel aeroplanes, and vice-versa. 
 
Exercise 14 First solo 
 

– instructor’s briefing, observation of flight and de-briefing 

NOTE: During flights immediately following the solo circuit consolidation the following should be revised. 
– procedures for leaving and rejoining the circuit 
– the local area, restrictions, map reading 
– use of radio aids for homing 
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– turns using magnetic compass, compass errors 
– airmanship 

 
Exercise 15 Advanced turning 
 

– steep turns (45°), level and descending 
– stalling in the turn and recovery 
– recoveries from unusual attitudes, including spiral dives 
– airmanship 

 
Exercise 16 Forced landing without power 
 

– forced landing procedure 
– choice of landing area, provision for change of plan 
– gliding distance 
– descent plan 
– key positions 
– engine cooling 
– engine failure checks 
– use of radio 
– base leg 
– final approach 
– landing 
– actions after landing 
– airmanship 

 
Exercise 17 Precautionary landing 
 

– full procedure away from aerodrome to break-off height 
– occasions necessitating 
– in-flight conditions 
– landing area selection 

– normal aerodrome 
– disused aerodrome 
– ordinary field 

– circuit and approach 
– actions after landing 
– airmanship 

 
Exercise 18A Navigation 
 

Flight planning 
– weather forecast and actuals 
– map selection and preparation 

– choice of route 
– controlled airspace 
– danger, prohibited and restricted areas 
– safety altitudes 

– calculations 
– magnetic heading(s) and time(s) en-route 
– fuel consumption 
– mass and balance 
– mass and performance 

– flight information 
– NOTAMS etc. 
– radio frequencies 
– selection of alternate aerodromes 
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– aeroplane documentation 
– notification of the flight 

– pre-flight administrative procedures 
– flight plan form 

 
Departure 
– organisation of cockpit workload 
– departure procedures 

– altimeter settings 
– ATC liaison in controlled/regulated airspace 
– setting heading procedure 
– noting of ETAs 

– maintenance of altitude and heading 
– revisions of ETA and heading 
– log keeping 
– use of radio 
– use of navaids 
– minimum weather conditions for continuation of flight 
– in-flight decisions 
– transiting controlled/regulated airspace 
– diversion procedures 
– uncertainty of position procedure 
– lost procedure 

 
Arrival, aerodrome joining procedure 

– ATC liaison in controlled/regulated airspace 
– altimeter setting 
– entering the traffic pattern 
– circuit procedures 

– parking 
– security of aeroplane 
– refuelling 
– closing of flight plan, if appropriate 
– post-flight administrative procedures 

 
Exercise 18B Navigation problems at lower levels and in reduced visibility 
 

– actions prior to descending 
– hazards (e.g. obstacles, and terrain) 
– difficulties of map reading 
– effects of wind and turbulence 
[– vertical situational awareness (avoidance of controlled flight into terrain)] 
– avoidance of noise sensitive areas 
– joining the circuit 
– bad weather circuit and landing 

 
Exercise 18C Radio navigation 
 

Use of VHF Omni Range 
– availability, AIP, frequencies 
– selection and identification 
– omni bearing selector (OBS) 
– to/from indications, orientation 
– course deviation indicator (CDI) 
– determination of radial 

AMC FCL 1.125 (continued) 
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– intercepting and maintaining a radial 
– VOR passage 
– obtaining a fix from two VORs 

  
Use of automatic direction finding equipment (ADF) – non-directional beacons (NDBs) 
– availability, AIP, frequencies 
– selection and identification 
– orientation relative to the beacon 
– homing 

  
Use of VHF direction finding (VHF/DF) 
– availability, AIP, frequencies 
– R/T procedures and ATC liaison 
– obtaining a QDM and homing 

 
Use of en-route/terminal radar 
– availability, AIP 
– procedures and ATC liaison 
– pilot’s responsibilities 
– secondary surveillance radar 

– transponders 
– code selection 
– interrogation and reply 

 
Use of distance measuring equipment (DME) 
– station selection and identification 
– modes of operation 

– distance, groundspeed, time to run 
 
Exercise 19 Basic instrument flight 
 

– physiological sensations 
– instrument appreciation 

– attitude instrument flight 
– instrument limitations 
– airmanship 
– basic manoeuvres 

– straight and level at various airspeeds and configurations 
– climbing and descending 
– standard rate turns, climbing and descending, onto selected headings 
– recoveries from climbing and descending turns 

 
 
ENTRY TO TRAINING 
 
Before being accepted for training an applicant should be informed that the appropriate medical certificate 
must be obtained before solo flying is permitted. 
 
[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 4, 01.09.05] 
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IEM FCL 1.135 
PPL(A) skill test form 
(See JAR–FCL 1.135) 
 

APPLICATION AND REPORT FORM for the PPL(A) skill test 

 

Applicant’s last name:  First name:  

 
 
 

1 Details of the flight 

Type of aeroplane:  Departure aerodrome:  

Registration:  Destination aerodrome:  

Block time off:  Block time on:  

Total block time:  Take-off time:  

Landing time: 
   

 

2 Result of the test 
*delete as necessary 

Passed* Failed * Partial pass * 

 

3 Remarks 

 

 

 

 

 

 

Location and date:  Type and number of FE’s licence: 
 

Signature of FE:  Name of FE, in capitals: 
 

 
[Amdt. 1, 01.06.00] 
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M D – COMMERCIAL PILOT LICENCE 
AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(1) 
ATP(A) integrated course 
(See JAR–FCL 1.160 & 165) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) 
(See IEM FCL 1.170) 

THE FLYING INSTRUCTION IS DIVIDED INTO FIVE PHASES: 
 
Phase 1 

1 Exercises up to the first solo flight comprise a total of at least 10 hours dual flight instruction on a 
single-engine aeroplane including: 

a. pre-flight operations, mass and balance determination, aeroplane inspection and servicing; 

b. aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance and precautions; 

c. control of the aeroplane by external visual references; 

d. normal take-offs and landings; 

e. flight at critically slow airspeeds, recognition of and recovery from incipient and full stalls, spin 
avoidance; and 

f. unusual attitudes and simulated engine failure. 
 
 
Phase 2 

2 Exercises up to the first solo cross-country flight comprise a total of at least 10 hours of dual flight 
instruction and at least 10 hours solo flight including: 

a. maximum performance (short field and obstacle clearance) take-offs, short-field landings; 

b. flight by reference solely to instruments, including the completion of a 180° turn; 

c. dual cross-country flying using external visual references, dead-reckoning and radio navigation aids, 
diversion procedures; 

d. aerodrome and traffic pattern operations at different aerodromes; 

e. crosswind take-offs and landings; 

f. abnormal and emergency procedures and manoeuvres, including simulated aeroplane equipment 
malfunctions; 

g. operations to, from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic services 
procedures, radio telephony procedures and phraseology; and 

h. knowledge of meteorological briefing arrangements, evaluation of weather conditions for flight and 
use of Aeronautical Information Services (AIS). 
 
Phase 3 

3 Exercises up to the VFR navigation progress test comprise a total of at least 5 hours of dual 
instruction and at least 40 hours as pilot-in-command. 

4 The dual instruction and testing up to the VFR navigation progress test shall comprise: 

a. repetition of exercises of Phases 1 and 2; 

b. VFR flight at relatively critical high airspeeds, recognition of and recovery from spiral dives; 

c. VFR navigation progress test conducted by a flight instructor not connected with the applicant’s 
training; 

AMC/IEM D – COMMERCIAL PILOT LICENCE 



Bilaga 1 Allmänna råd SECTION 2 
LFS 2008:9 

JAR-FCL 1 2-D-2 Amendment 5 

Phase 4 
5 Exercises up to the instrument rating skill test comprise: 

a. at least 55 hours instrument flight, which may contain up to 25 hours of instrument ground time in a 
FNPT I or up to 40 hours in an FNPT II or flight simulator which shall be conducted by a flight instructor 
and/or an authorised synthetic flight instructor; and 

b. 50 hours instrument time flown as SPIC; 

c. night flight including take-offs and landings as pilot-in-command; 

d. pre-flight procedures for IFR flights, including the use of the flight manual and appropriate air traffic 
services documents in the preparation of an IFR flight plan; 

e. procedures and manoeuvres for IFR operation under normal, abnormal and emergency conditions 
covering at least; 

– transition from visual to instrument flight on take-off 
– standard instrument departures and arrivals 
– en route IFR procedures 
– holding procedures 
– instrument approaches to specified minima 
– missed approach procedures 
– landings from instrument approaches, including circling; 

f. in-flight manoeuvres and specific flight characteristics; and 

g. operation of a multi-engine aeroplane in the exercises of 5(e), including operation of the aeroplane 
solely by reference to instruments with one engine simulated inoperative, and engine shut-down and restart. 
(The latter training shall be at a safe altitude unless carried out in a synthetic training device). 
 
Phase 5 

6 Instruction and testing in multi-crew co-operation (MCC) comprise the relevant training requirements 
set out in Appendix 1 to JAR-FCL 1.261(d) and AMC FCL 1.261(d). 

7 If a type rating for multi-pilot aeroplanes is not required on completion of this part, the applicant  will 
be provided with a certificate of course completion for MCC training as set out in Appendix 1 to AMC FCL 
1.261(d). 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(2) 
CPL(A)/IR integrated course 
(See JAR–FCL 1.160 & 1.165) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) 
(See IEM FCL 1.170) 

THE FLYING INSTRUCTION IS DIVIDED INTO FOUR PHASES: 
 
Phase 1 

1 Exercises up to the first solo flight comprise a total of at least 10 hours dual flight instruction on a 
single-engine aeroplane including: 

a. pre-flight operations, mass and balance determination, aeroplane inspection and servicing; 

b. aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance and precautions; 

c. control of the aeroplane by external visual references; 

d. normal take-offs and landings; 

e. flight at critically slow airspeeds, recognition of and recovery from incipient and full stalls, spin 
avoidance; and 

f. unusual attitudes and simulated engine failure. 
 
Phase 2 

2 Exercises up to the first solo cross-country flight comprise a total of at least 10 hours of dual flight 
instruction and at least 10 hours solo flight including: 

a. maximum performance (short field and obstacle clearance) take-offs, short-field landings; 

b. flight by reference solely to instruments, including the completion of a 180° turn; 

c. dual cross-country flying using external visual references, dead-reckoning and radio navigation aids, 
diversion procedures; 

d. aerodrome and traffic pattern operations at different aerodromes; 

e. crosswind take-offs and landings; 

f. abnormal and emergency operations and manoeuvres, including simulated aeroplane equipment 
malfunctions; 

g. operations to, from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic services 
procedures, radio telephony procedures and phraseology; and 

h. knowledge of meteorological briefing arrangements, evaluation of weather conditions for flight and 
use of Aeronautical Information Services (AIS). 
 
Phase 3 

3 Exercises up to the VFR navigation progress test comprise a total of at least 5 hours of instruction 
and at least 40 hours as pilot-in-command. 

4 The dual instruction and testing up to the VFR navigation progress test and the skill test shall 
contain the following: 

a. repetition of exercises of Phases 1 and 2; 

b. VFR flight at relatively critical high airspeeds, recognition of and recovery from spiral dives; 

c. VFR navigation progress test conducted by a flight instructor not connected with the applicant’s 
training; 
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Phase 4 

5 Exercises up to the instrument rating skill test comprise: 

a. at least 55 hours instrument time, which may contain up to 25 hours of instrument ground time in an 
FNPT I or up to 40 hours in an FNPT II or flight simulator which shall be conducted by a flight instructor 
and/or an authorised synthetic flight instructor, and; 

b. 50  hours instrument time flown as SPIC; 

c. night flight including take-offs and landings as pilot-in-command; 

d. pre-flight procedures for IFR flights, including the use of the flight manual and appropriate air traffic 
services documents in the preparation of an IFR flight plan; 

e. procedures and manoeuvres for IFR operation under normal, abnormal and emergency conditions 
covering at least: 

– transition from visual to instrument flight on take-off 
– standard instrument departures and arrivals 
– en route IFR procedures 
– holding procedures 
– instrument approaches to specified minima 
– missed approach procedures 
– landings from instrument approaches, including circling; 

f. in flight manoeuvres and particular flight characteristics; and 

g. operation of either a single-engine or a multi-engine aeroplane in the exercises of 5(e), including in 
the case of a multi-engine aeroplane, operation of the aeroplane solely by reference to instruments with one 
engine simulated inoperative and engine shut down and restart; (the latter exercise at a safe altitude unless 
carried out in a synthetic training device). 

 
[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 3, 01.07.03] 
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AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(3) 
CPL(A) integrated course 
(See JAR–FCL 1.160 & 1.165) 
(See AMC-FCL 1.470 (b)) 
(See IEM-FCL 1.170) 

THE FLYING INSTRUCTION IS DIVIDED INTO FOUR PHASES: 
 
Phase 1 

1 Exercises up to the first solo flight comprise a total of at least 10 hours dual flight instruction on a 
single-engine aeroplane including: 

a. pre-flight operations, mass and balance determination, aeroplane inspection and servicing; 

b. aerodrome and traffic pattern operations, collision avoidance and precautions; 

c. control of the aeroplane by external visual references; 

d. normal take-offs and landings; 

e. flight at relatively slow airspeeds, recognition of and recovery from incipient and full stalls, spin 
avoidance; and 

f. unusual attitudes and simulated engine failure. 
 
Phase 2 

2 Exercises up to the first solo cross-country flight comprise a total of at least 10 hours of dual flight 
instruction and at least 10 hours solo flight including: 

a. maximum performance (short field and obstacle clearance) take-offs, short-field landings; 

b. flight by reference solely to instruments, including the completion of a 180° turn; 

c. dual cross-country flying using external visual references, dead-reckoning and radio navigation aids, 
diversion procedures; 

d. aerodrome and traffic pattern operations at different aerodromes; 

e. crosswind take-offs and landings; 

f. abnormal and emergency procedures and manoeuvres, including simulated aeroplane equipment 
malfunctions; 

g. operations to, from and transiting controlled aerodromes, compliance with air traffic services 
procedures, radio telephony procedures and phraseology; and 

h. knowledge of meteorological briefing arrangements, evaluation of weather conditions for flight and 
use of Aeronautical Information Services (AIS). 
 
Phase 3 

3 Exercises up to the VFR navigation progress test comprise a total of at least 30 hours instruction 
and at least 58 hours as pilot-in-command, including: 

a. at least 10 hours instrument time, which may contain 5 hours of instrument ground time in a FNPT 
or a flight simulator and shall be conducted by a flight instructor and/or an authorised synthetic flight 
instructor. 

b. repetition of exercises of Phases 1 and 2, which shall include at least five hours in an aeroplane 
certificated for the carriage of at least four persons and have a variable pitch propeller and retractable 
landing gear; 

c. VFR flight at relatively critical high airspeeds, recognition of and recovery from spiral dives; and 

d. night flight time including take-offs and landings as pilot-in-command. 
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Phase 4 

4 The dual instruction and testing up to the CPL(A) skill test contain the following: 

a. up to 30 hours instruction which may be allocated to specialised aerial work training;  

b. repetition of exercises in Phase 3, as required; 

c. in flight manoeuvres and particular flight characteristics; and 

d. multi-engine training.  

 If required, operation of a multi-engine aeroplane including operation of the aeroplane with one 
engine simulated inoperative, and engine shut down and restart (the latter exercise at a safe altitude unless 
carried out in a synthetic training device). 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(4) 
CPL(A) modular course 
(See JAR–FCL 1.160 & 1.165) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.470) 
(See IEM-FCL 1.170) 

Flight training: 

Visual flight training Suggested 
  Flight 
  time 
 
1 Pre-flight operations; mass and 
 balance determination, aeroplane  
 inspection and servicing. 
 
2 Take-off, traffic pattern, 0:45 
 approach and landing. Use of 
 checklist; collision avoidance; 
 checking procedures. 
 
3 Traffic patterns: simulated 0:45 
 engine failure during and after  
 take-off. 
 
4 Maximum performance (short field 1:00 
 and obstacle clearance) 
 take-offs; short-field landings. 
 
5 Crosswind take-offs and 1:00 
 landings; go-arounds. 
 
6 Flight at relatively critical high 0:45 
 airspeeds; recognition of and 
 recovery from spiral dives. 
 
7 Flight at critically slow 0:45 
 airspeeds, spin avoidance, 
 recognition of, and recovery 
 from, incipient and full stalls. 
 
8 Cross-country flying – 10:00 
 using dead reckoning and radio 
 navigation aids. Flight planning 
 by the applicant; filing of ATC 
 flight plan; evaluation of 
 weather briefing documentation, 
 NOTAM etc; radio telephony 
 procedures and phraseology; 
 positioning by radio navigation 
 aids; operation to, from and 
 transiting controlled 
 aerodromes, compliance with 
 air traffic services procedures 
 for VFR flights, simulated radio 
 communication failure, weather 
 deterioration, diversion 
 procedures; simulated engine 
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 failure during cruise flight; 
 selection of an emergency landing 
 strip. 

 
Instrument flight training 
 
All exercises may be performed in a FNPT I or II or a flight simulator. If instrument flight training is in VMC, a 
suitable means of simulating IMC for the student should be used. 
 
A BITD may be used for the following exercises 9, 10, 11, 12, 14 and 16. 
 
The use of the BITD is subject to the following: 
 
- the training shall be complemented by exercises on an aeroplane; 
- the record of the parameters of the flight must be available; and 
- A FI(A) [or STI(A)] shall conduct the instruction. 
 
 

9 Basic instrument flying without 0:30 
 external visual cues. Horizontal 
 flight; power changes for 
 acceleration or deceleration, 
 maintaining straight and level flight; 
 turns in level flight with 15° and 25°  
 bank, left and right; roll-out onto 
 predetermined headings. 
 
10 Repetition of exercise 9; 0:45 
 additionally climbing and 
 descending, maintaining heading 
 and speed, transition to 
 horizontal flight; climbing and 
 descending turns. 
 
11 Instrument pattern: 0:45 

 
a. Start exercise, decelerate 
 to approach speed, flaps into 
 approach configuration; 
 
b. Initiate standard turn 
 (left or right); 
 
c. Roll out on opposite heading, 
 maintain new heading for 
 1 minute; 
 
d. Standard turn, gear down, 
 descend 500 ft/min; 
 
e. Roll out on initial heading, 
 maintain descent (500 ft/min) 
 and new heading for 1 minute; 
 
f. Transition to horizontal 
 flight, 1.000 ft below 
 initial flight level; 
 
 

AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(4) (continued) 
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g. Initiate go-around; and 
 
h. Climb at best rate 
 of climb speed. 
 

12 Repetition of exercise 9 and 0:45 
 steep turns with 45° bank; 
 recovery from unusual 
 attitudes. 
 
13 Repetition of exercise 12 0:45 
 
14 Radio navigation using VOR, NDB 0:45 
 or, if available, VDF; interception of 
 predetermined QDM, QDR. 
 
15 Repetition of exercise 9 and 0:45 
 recovery from unusual attitudes  
 
16 Repetition of exercise 9, turns 0:45 
 and level change with simulated 
 failure of the artificial 
 horizon and/or directional gyro. 
 
17 Recognition of, and recovery from, 0:45 
 incipient and full stalls. 
 
18 Repetition of exercises 14, 16 3:30 
 and 17 

 
Multi-engine training 
 
 If required, operation of a multi-engine aeroplane in the exercises 1 through 18, including operation 
of the aeroplane with one engine simulated inoperative, and engine shut down and restart. Before 
commencing training, the applicant shall have complied with JAR–FCL 1.235 and 1.240 as appropriate to the 
aeroplane used for the test. 
 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 4, 01.09.05, Amdt. 5, 01.03.06] 
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IEM FCL 1.170 
CPL(A) skill test form 
(See JAR–FCL 1.170) 
 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE CPL(A) SKILL TEST 

 

Applicant’s last name:  First name:  

Licence held:  Number:  

 

1 Details of the flight 

Class/Type of aeroplane:  Departure aerodrome:  

Registration:  Destination aerodrome:  

Block time off:  Block time on:  

Total block time:  Take-off time:  

Landing time:    

 

2 Result of the test 
*delete as necessary 

Passed* Failed * Partial pass * 

 

3 Remarks 

 

 

 

 

 

 

Location and date:  Type and number of FE’s licence: 
 

Signature of FE:  Name of FE, in capitals: 
 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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AMC/IEM E – INSTRUMENT RATING 
 
 
IEM FCL 1.210 
IR(A) skill test and proficiency check form 
See JAR-FCL 1.185 & 1.210 
 
 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE IR(A) SKILL TEST 

 

Applicant’s last name:  First name:  

Licence held:  Number:  

 

1 Details of the flight 

Class/Type of aeroplane:  Departure aerodrome:  

Registration:  Destination aerodrome:  

Block time off:  Block time on:  

Total block time:  Take-off time:  

 

2 Result of the test 
*delete as necessary 

Passed* Failed * Partial pass * 

 

3 Remarks  

 

 

 

 

 

 

Location and date:  Type and number of FE’s licence: 
 

Signature of FE:  Name of FE, in capitals: 
 

 
[Amdt. 1, 01.06.00] 

[ ] 
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IEM FCL 1.240(b)(2) 
Class/type rating/training/skill test and proficiency check form on single-engine and multi-
engine single-pilot aeroplanes 
(See JAR–FCL 1.240) 
 

APPLICATION AND REPORT FORM 

 

Applicant's last name:  First name:  

Type of licence:  Number: State: 

Type of aeroplane: Registration: Signature of applicant: 
 

 

I hereby certify proper completion of the theoretical and practical instruction in accordance with the requirements: 

1 Single-engine / multi-engine / single-pilot Aeroplanes 

Type rating: + Skill test: + 

Class rating: + Proficiency check: + 

Training record: +   

 

2 Flight training: 

Flight time: Take-offs: Landings: 

Training aerodromes (take-offs, approaches and landings): 

Location and date:  Signature of TRI/CRI*: 

Type and No of licence:  Name in capital letters: 

 

3 Skill test 

Aerodrome: Take-off time: Landing time: 

Skill test/Proficiency Check 
Remark: if the applicant failed the 
examiner shall indicate the reasons why  

 

Passed 

 

Failed 
SIM/Aircraft Reg: 

Location and date:  Type and number of licence:  

Signature of authorised examiner*:  Name in capital letters:  

* delete as necessary 
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AMC FCL 1.251 
Additional theoretical knowledge for a class or type rating for high performance single-pilot 
aeroplanes 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.251) 

1 A number of aeroplanes certificated for single pilot operation have similar performances, systems 
and navigation capabilities to those more usually associated with multi-pilot types of aeroplanes, and 
regularly operate within the same airspace.  The level of knowledge required to operate safely in this 
environment is not part of, or not included to the necessary depth of knowledge in the training syllabi for the 
PPl, CPL or  IR(A) but these licence holders may fly as pilot-in-command of such aeroplanes.  The additional 
theoretical knowledge required to operate such aeroplanes safely is obtained by completion of an FTO or 
TRTO course covering the syllabus shown in Appendix 1 to JAR-FCL 1.251.  An applicant for the class or 
type rating who is the holder of an ICAO ATPL(A) or has demonstrated theoretical knowledge by passing all 
the required examinations at ATPL(A) level for a JAR-FCL or national licence issue is credited with the 
requirement of Appendix 1 to JAR-FCL 1.251. 

2 The course will utilise the learning objectives for theoretical knowledge instruction contained in the 
JAA Administration and Guidance Material Part 5. 

3 Demonstration of acquisition of this knowledge will be undertaken by passing an examination(s) set 
by the training provider and acceptable to the Authority.  Successfully passing this examination will result in 
the issue of a certificate indicating that the course and examination have been completed. 

4 The certificate will represent a ‘once only’ qualification and will satisfy the requirement for the 
addition of all future high performance aeroplanes to the holder’s licence.  The certificate will be valid 
indefinitely and must be submitted with the application of the first HPA type or class rating. 

[Amdt. 3, 01.07.03] 
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AMC FCL 1.261(a) 
Syllabus of theoretical knowledge instruction for class/type ratings for single-engine and multi-
engine aeroplanes 
(See JAR–FCL 1.261(a)) 
(See Appendix 1 to JAR–FCL 1.261(a)) 

DETAILED LISTING 

1 Aeroplane structure and equipment, normal operation of systems and malfunctions 

1.1 Dimensions 

 minimum required runway width for 180° turn 

1.2 Engine including auxiliary power unit 

1.2.1 type of engine/engines 

1.2.2 in general, function of the following systems or components: 

– engine 
– auxiliary power unit 
– oil system 
– fuel system 
– ignition system 
– starting system 
– fire warning and extinguishing system 
– generators and generator drives 
– power indication 
– reverse thrust 
– water injection 

 on piston or turbine-propellor engines additonally: 

– propeller system 
– feathering system 

1.2.3 engine controls (including starter), engine instruments and indications in the cockpit, their function, 
interrelation and interpretation 

1.2.4 engine operation, including APU, during engine start, start and engine malfunctions, procedures for 
normal operation in the correct sequence 

1.3 Fuel system 

1.3.1 location of the fuel tanks, fuel pumps, fuel lines to the engines, tank capacities, valves and 
measuring 

1.3.2 location of the following systems: 

– filtering 
– heating 
– fuelling and defuelling 
– dumping 
– venting 

1.3.3 in the cockpit  
 the monitors and indicators of the fuel system,  
 quantity and flow indication, interpretation 

1.3.4 procedures 
 fuel procedures distribution into the various tanks 
 fuel supply, temperature control and fuel dumping 

1.4 Pressurisation and air conditioning 

1.4.1 components of the system and protection devices 
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1.4.2 cockpit monitors and indicators 
 interpretation with regard to the operational condition 

1.4.3 normal operation of the system during start, cruise, approach and landing, air conditioning airflow 
and temperature control 

1.5 Ice and rain protection, windshield wipers and rain repellent 

1.5.1 ice protected components of the aeroplane including engines, heat sources, controls and indications 

1.5.2 operation of the anti-icing/de-icing system during take-off, climb, cruise and descent, conditions 
requiring the use of the protection systems 

1.5.3 controls and indications of the windshield wipers and rain repellent systems operation 

1.6 Hydraulic system 

1.6.1 components of the hydraulic system(s), quantities and system pressure, hydraulically actuated 
components associated to the respective hydraulic system 

1.6.2 controls, monitors and indicators in the cockpit, function and interrelation and interpretation of 
indications 

1.7 Landing gear 

1.7.1 main components of the 

– main landing gear 
– nose gear 
– gear steering 
– wheel brake system, including anti-skid 

1.7.2 gear retraction and extension (including changes in trim and drag caused by gear operation) 

1.7.3 required tyre pressure, or location of the relevant placard 

1.7.4 controls and indicators including warning indicators in the cockpit in relation to the 
retraction/extension condition of the landing gear and brakes 

1.7.5 components of the emergency extension system 

1.8 Flight controls and high lift devices 

1.8.1 – aileron system 
 – elevator system 
 – rudder system 
 – rim system 
 – spoiler system 
 – lift devices 
 – stall warning system 
 – take-off configuration warning system 

1.8.2 flight control system from the cockpit controls to the flight control/surfaces 

1.8.3 controls, monitors and indicators including warning 
 indicators of the systems mentioned under 1.8.1, interrelation and dependencies 

1.9 Electrical power supply 

1.9.1 number, power, voltage, frequency and location of the main power system (AC or DC), auxiliary 
power system location and external power system 

1.9.2 location of the controls, monitors and indicators in the cockpit 

1.9.3 flight instruments, communication and navigation systems, main and back-up power sources 

1.9.4 location of vital circuit breakers 

1.9.5 generator operation and monitoring procedures of the electrical power supply 
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1.10 Flight instruments, communication, radar and navigation equipment, autoflight and flight recorder 

1.10.1 visible antennae 

 

1.10.2 controls and instruments of the following equipment in the cockpit during normal operation: 

– flight instruments 
– flight management systems 
– radar equipment, including radio altimeter 
– communication and navigation systems 
– autopilot 
– flight recorder, voice recorder 
– ground proximity warning system  
– collision avoidance system 
– warning systems 

1.11 Cockpit, cabin and cargo compartment 

1.11.1 operation of the exterior, cockpit, cabin and cargo compartment lighting and the emergency lighting 

1.11.2 operation of the cabin and cargo doors, stairs, windows and emergency exits 

1.11.3 main components of the oxygen system and their location, oxygen masks and operation of the 
oxygen systems for the crew and passengers, required amount of oxygen by means of a table or diagram 

1.12 Emergency equipment operation and correct application of the following emergency equipment in 
the aeroplane: 

– portable fire extinguisher 
– first aid kits 
– portable oxygen equipment 
– emergency ropes 
– life vest 
– life rafts 
– emergency transmitters 
– crash axes 
– megaphones 
– emergency signals 

1.13 Pneumatic system 

1.13.1 components of the pneumatic system, pressure source, actuated components 

1.13.2 controls, monitors and indicators in the cockpit, function of the system 

1.13.3 vacuum system 
 

2 LIMITATIONS 

2.1 General Limitations 

2.1.1. certification of the aeroplane, category of operation, noise certification and maximum and minimum 
performance data for all flight profiles, conditions and a/c systems, 

– maximum tail and crosswind-components at  take-off and landing, 
– maximum speeds for flap extension Vfo 
– at various flap settings Vfe 
– for landing gear operation Vlo, Mlo 
– for extended landing gear Vle, Mle 
– for maximum rudder deflection Va, Ma  
– for tyres 
– one propeller feathered 
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2.1.2 – minimum control speed air Vmca 
– minimum control speed ground Vmcg 
– stall speed under various conditions Vso,Vs1 
– maximum speed Vne, Mne 
– maximum speed for normal operation Vmo, Mmo 
– altitude and temperature limitations 
– stick shaker activation 

2.1.3 – maximum airport pressure altitude, runway slope 
– maximum taxi mass 
– maximum take-off mass 
– maximum lift off mass 
– maximum landing mass 
– zero fuel mass 
– maximum dumping speed Vdco, Mdco, Vdce, Mdce 
– maximum load factor during operation 
– certificated range of centre of gravity 

2.2 Engine Limitations 

2.2.1 Operating data of the engines 
– time limits and maximum temperatures 
– minimum RPMs and temperatures 
– torque 
– maximum power for take-off and go-around with respect to pressure altitude/flight altitude 

and temperature 
– piston engines: certified range of mixture 
– minimum and maximum oil temperature and pressure 
– maximum starter time and required cooling 
– time between two start attempts for engines and auxiliary power unit 
– for propeller: maximum RPM of propeller triggering of automatic feathering device. 

2.2.2 Certified oil grades 

2.3 Systems limitations 

2.3.1 Operating data of the following systems: 

– pressurisation, air conditioning maximum pressures 
– electrical power supply, maximum load of main power system (AC or DC) 
– maximum time of power supply by battery in case of emergency 
– mach trim system and yaw damper speed limits 
– auto pilot limitations of various modes 
– ice protection 
– speed and temperature limits of window heat 
– temperature limits of engine and wing anti-ice 

2.3.2 Fuel system 

 Certified fuel specifications, minimum and maximum pressures and temperature of the fuel 

2.4 Minimum equipment list 
 

3 PERFORMANCE, FLIGHT PLANNING 

3.1 Performance 

Performance calculation concerning speeds, gradients, masses in all conditions for take off, en route, approach 
and landing according to the documentation available, e.g. for take-off V1, Vmbe, Vr, Vlof, V2, take-off distance, 
maximum take-off mass and the required stop distance with respect to the following factors: 

– accelerate/stop distance 
– take-off run and distance available (TORA, TODA) 
– ground temperature, pressure altitude, slope, wind 
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– maximum load and maximum mass (e.g. ZFM) 
– minimum climb gradient after engine failure 
– influence of snow, slush, moisture and standing water on the runway 
– possible single and/or dual engine failure during cruise flight 
– use of anti-icing systems 
– failure of water injection system and/or antiskid system 
– speeds at reduced thrust, V1, V1red, Vmbe, Vmu, Vr, Vlof, V2 
– safe approach speed Vref, with respect to Vmca and turbulent conditions 
– effects of excessive approach speed and abnormal glideslope with respect to the landing 

distance 
– minimum climb gradient during approach and landing 
– limiting values for a go around with minimum fuel 
– maximum allowable landing mass and the landing distance for the destination and alternate 

aerodrome with respect to the following factors: 
– available landing distance 
– ground temperature, pressure altitude, runway slope and wind 
– fuel consumption to destination or alternate aerodrome 
– influence of moisture on the runway, snow, slush and standing water 
– failure of the water injection system and/or the anti skid system 
– influence of thrust reverser and spoilers 

3.2 Flight planning 

Flight planning for normal and abnormal conditions 

– optimum/maximum flight level 
– minimum required flight altitude 
– drift down procedure after an engine failure during cruise flight 
– power setting of the engines during climb, cruise and holding under various circumstances, 

as well as the most economic cruising flight level 
– calculation of a short range/long range flight plan 
– optimum and maximum flight level and power setting of the engines after engine failure  

 

4 LOAD AND BALANCE AND SERVICING 

4.1 Load and Balance 

– load and trim sheet with respect to the maximum masses for take-off and landing 
– centre of gravity limits 

4.1.1 influence of fuel consumption on the centre of gravity 

4.1.2 lashing points, load clamping, maximum ground load 

4.2 Servicing 

Servicing connections for: 

– fuel 
– oil 
– water 
– hydraulic 
– oxygen 
– nitrogen 
– conditioned air 
– electric power 
– start air 
– toilet and safety regulations 
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5 EMERGENCY PROCEDURES 

5.1 Recognition of the situation as well as immediate memory actions in correct sequence and for those 
conditions recognised as emergencies by the manufacturer and certification authority: 

– engine failure during take off before and after V1, as well as inflight 
– malfunctions of the propeller system 
– engine overheat, engine fire on ground and inflight 
– wheel well fire 
– electrical smoke and/or fire 
– rapid decompression and emergency descent 
– air-conditioning overheat, anti ice system overheat 
– fuel pump failure 
– fuel freezing/overheat 
– electric power failure 
– equipment cooling failure 
– flight instrument failure 
– partial or total hydraulic failure 
– failures at the lift devices and flight controls including boosters 
– cargo compartment smoke and/or fire 

5.2 Actions according to the approved abnormal and emergency checklist 

– engine restart inflight 
– landing gear emergency extension 
– application of the emergency brake system 
– emergency extension of lift devices 
– fuel dumping 
– emergency descent 

 

6 SPECIAL REQUIREMENTS FOR EXTENSION OF A TYPE RATING FOR INSTRUMENT  
APPROACHES DOWN TO DECISION HEIGHTS OF LESS THAN 200 FT (60 M) 

6.1 Airborne and ground equipment 

– technical requirements 
– operational requirements 
– operational reliability 
– fail operational 
– fail-passive 
– equipment reliability 
– operating procedures 
– preparatory measures 
– operational downgrading 
– communications 

6.2 Procedures and Limitations 

– operational procedures 
– crew co-ordination 

 

7 SPECIAL REQUIREMENTS FOR ‘GLASS COCKPIT’ AEROPLANES WITH ELECTRONIC  
FLIGHT INSTRUMENT SYSTEMS (EFIS) 

7.1 Additional learning objectives 

7.1.1 general rules of aeroplanes computer hardware and software design 

7.1.2 logic of all crew information and alerting systems and their limitations 

7.1.3 interaction of the different aeroplane computer systems, their limitations, the possibilities of 
computer fault recognition and the actions to be performed on computer failures 
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7.1.4 normal procedures including all crew co-ordination duties 

7.1.5 aeroplane operation with different computer degradations (basic flying) 
 

8 FLIGHT MANAGEMENT SYSTEMS 

[Amdt. 2, 01.08.02] 
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AMC/IEM F – CLASS AND TYPE RATING 
 
IEM FCL 1.240(b)(1) 
ATPL/type rating/training/skill test and proficiency check form on multi-engine multi-pilot 
aeroplanes 
(See JAR–FCL 1.240) 
 

APPLICATION AND REPORT FORM 

 
Applicant's last name:  First names:  

Type of licence:  Number:  

State: Type rating as pilot-in-
command/co-pilot* 

Signature of applicant:  

Multi-engine aeroplane:  Proficiency check:  

Training record:  Type rating:  

Skill test:  ATPL(A):  

Satisfactory completion of Type rating – training according to requirements is certified below: 

1 Theoretical training for the issue of a type rating performed during period 

from: To: at:  

mark obtained: % (Pass mark 75%): Type and number of licence:  

Signature of instructor:  Name in capital letters:  

 

2 Simulator (aeroplane type): Three or more axes: YES NO Ready for service 
and used 

Simulator manufacturer: motion / system:    

Simulator operator: Visual aid: YES* NO*  

Total training time at the controls:  

Instrument approaches at aerodromes:  

to a decision altitude/height of:  

Location/date/time: Signature of type rating 
instructor/examiner*: 

Type and No of licence: Name in capital letters: 

 

3 Flight training: 

Type of aeroplane: Registration: Flight time at the controls: 

Take-offs: Landings: Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 

Location and date:  Signature of type rating instructor/examiner*: 

Type and No of licence:  Name in capital letters: 

 

4 Skill test/Proficiency Check 
Remark: if the applicant failed 
the examiner shall indicate the 
reasons why 

 
Passed 

 
Failed 

SIM/Aircraft Reg: 

Location and date  Type and number of licence  

Signature of authorised examiner*  Name in capital letters  

* delete as necessary 
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AMC FCL 1.261(c)(2) 
Guidelines for Approval of an Aeroplane Type Rating Course 
(See JAR–FCL 1.261(c)(2)) 
(See Appendix 1 and 2 to JAR–FCL 1.055) 
(See Appendix 2 to JAR–FCL 1.240) 

TRAINING PROGRAMME 

1 Type ratings 

1.1 To obtain approval a type rating course should, as far as possible, provide for a continuous process 
of ground, STD and flight training to enable the student to assimilate the knowledge and skills required to 
operate a specific aircraft type safely and efficiently.  The student’s ability to do this will be determined by the 
demonstration of a satisfactory level of theoretical knowledge of the aircraft determined by progressive 
checking of knowledge and examination, progressive assessment by the FTO or TRTO during flying training 
and the successful completion of a practical skill test with an authorised examiner.  There should be no 
difference in the level of knowledge or competency required of the student, irrespective of the intended role 
of the student as pilot-in-command, co-pilot or flight engineer member of the flight crew. 

1.2 A type rating course should normally be conducted as a single, full-time course of study and 
training.  However, in the situation where the course is intended to enable a pilot to fly a further aircraft type 
while continuing to fly a current type, such as to enable mixed fleet flying with the same operator acceptable 
under JAR-OPS, some elements of the theoretical knowledge course conducted by self-study may be 
undertaken while the student continues to fly the current type.  Any such arrangement should be acceptable 
to the approving Authority but combining flight training for a new type with continuing operation of another 
type will not normally be acceptable. 

 

2 Variants 

2.1 Familiarisation training: Where an aeroplane type rating also includes variants of the same aircraft 
type requiring Familiarisation training, the additional Familiarisation training may be included in the 
theoretical knowledge training of the initial type rating course.  Flight training should be conducted on a 
single variant within the type. 

2.2 Differences training: Where an aeroplane type rating also includes variants of the same aircraft 
type for which difference training is required, the initial training course should be directed towards a single 
variant.  Additional training to operate other variants within the same type rating should be completed after 
successful completion of the initial type rating course, although elements of this differences training may be 
undertaken at appropriate stages of the initial course, with the agreement of the approving Authority.  
Differences training to operate variants within the same type rating will be subject to approval, either as a 
separate course or as part of the basic type rating training course. 

 

3. Programme of Theoretical Knowledge and Flight Training  

3.1 The training programme should specify the time allocated to theoretical knowledge training, STD 
training and if not approved for Zero Flight Time Training in accordance with Appendix 1 to JAR-FCL 
1.261(c)(2), the aeroplane.  The training programme will be assessed and, for approval to be given, deemed 
to be adequate by the approving Authority.  The initial type rating course should be programmed on the 
basis that the student has the minimum licensing and experience requirements for entry to the course, as 
required by JAR-FCL 1.250 and 1.255.  For a first type rating on a multi-pilot aeroplane, the course should 
also provide for consolidation and type-specific training in those elements of basic MCC training relevant to 
the type or variant. 

3.2 If a TRTO wishes to provide a training course that includes credit for previous experience on similar 
types of aircraft, such as those with common systems or operating procedures with the new type, the entry 
requirements to such courses should be specified by the TRTO and must define the minimum level of 
experience and qualification required of the flight crew member.  The approving Authority will need to agree 
the proposed entry level and reduced training requirements of these courses. 
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3.3 A TRTO is permitted to sub-contract elements of training to a third party training provider.  In such 
cases the sub-contracted organisation should normally be approved to conduct such training by the Authority 
of a JAA Member State.  When the sub-contracted organisation is not approved by a JAA Member State the 
approving Authority of the TRTO should include the sub contracted organisation in the approval process and 
be satisfied that the standard of training intended to be given meets the equivalent requirements of a JAA 
approved organisation. The other obligations of the TRTO, such as student progress monitoring and an 
adequate form of quality system management, can be exercised by the TRTO seeking approval, and which 
retains responsibility for the whole course.  

 

GROUND TRAINING 

 

4. Syllabus 

4.1 The ground training syllabus should provide for the student to gain a thorough understanding of the 
operation, the function and, if appropriate, the abnormal and emergency operation of all aircraft systems.  
This training should also include those systems essential to the operation of the aircraft, such as ‘fly by wire’ 
flight control systems, even if the flight crew have little or no control of their normal or abnormal operation. 

 

5. Theoretical Knowledge Instruction 

5.1 The theoretical knowledge instruction training should meet the general objectives of (but is not 
limited to): 

a.  giving the student a thorough knowledge of the aircraft structure, power plant and systems, and 
their associated limitations, including mass and balance, aircraft performance and flight planning 
considerations; 

b.  giving the student a knowledge of the positioning and operation of the flight deck controls and 
indicators for the aircraft and its systems;  

c.  giving the student an understanding of system malfunctions, their effect on aircraft operations 
and interaction with other systems; 

 d. giving the student the understanding of normal, abnormal and emergency procedures 

 

6. Facilities and Training Aids 

6.1 The TRTO should provide adequate facilities for classroom instruction and have available 
appropriately qualified and experienced instructors.  Training aids should enable students to gain practical 
experience of the operation of systems covered by the theoretical knowledge syllabus and, in the case of 
multi-pilot aeroplanes, enable such practical application of the knowledge to be carried out in a multi-crew 
environment.  Facilities should be made available for student self study outside the formal training 
programme. 

 

7. Computer Based Training (CBT) 

7.1 CBT provides a valuable source of theoretical instruction, enabling the student to progress at his 
own pace within specified time limits.  Many such systems ensure that syllabus subjects are fully covered 
and progress can be denied until a satisfactory assimilation of knowledge has been demonstrated.  Such 
systems may allow self study or distance learning, if they incorporate adequate knowledge testing 
procedures.  When CBT is used as part of the theoretical knowledge instruction phase, the student should 
also have access to a suitably qualified instructor able to assist with areas of difficulty for the student. 

 

8. Self Study and Distance Learning 
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8.1 Elements of the theoretical knowledge syllabus may be adequately addressed by distance learning, 
if approved [see paragraph 1.2], or self study, particularly when utilising CBT.  Progress testing, either by 
self-assessed or instructor-evaluated means must be included in any self study programme.  If self-study or 
distance learning is included in the theoretical knowledge training, the course should also provide for an 
adequate period of supervised consolidation and knowledge testing prior to the commencement of flight 
training. 

 

9. Progress Tests and Final Theoretical Knowledge Examination 

9.1 The theoretical knowledge training programme should provide for progressive testing of the 
assimilation of the required knowledge.  This testing process should also provide for retesting of syllabus 
items so that a thorough understanding of the required knowledge is assured.  This should be achieved by 
intervention by a qualified instructor or, if using CBT with a self testing facility, and by further testing during 
the supervised consolidation phase of the ground course. 

9.2 The final theoretical knowledge examination should cover all areas of the theoretical knowledge 
syllabus.  The final examination should be conducted as a supervised written knowledge test without 
reference to course material.  The pass mark of 75% assumes the achievement of satisfactory levels of 
knowledge during the progressive phase tests of the course.  The student should be advised of any areas of 
lack of knowledge displayed during the examination and, if necessary, given remedial instruction. 

9.3 A successful pass of the theoretical knowledge course and final examination should be a pre-
requisite for progression to the flight training phase of the type rating course. 

 

FLIGHT TRAINING 

 

10. Synthetic Training Devices (STD) 

10.1 STDs provide the most effective flight training, enabling realistic practice of all abnormal and 
emergency procedures in a safe and easily-controlled environment for both the student and instructor.  For 
multi-pilot aeroplanes they also enable CRM and MCC concepts to be incorporated at all stages of training.  
Only in exceptional circumstances should an Authority approve a type rating course for a multi-pilot 
aeroplane which does not include STD training, .  

10.2 The amount of training required when using STDs will depend on the complexity of the aeroplane 
concerned, and to some extent on the previous experience of the pilot.  Except for those courses giving 
credit for previous experience (para 3.2) a minimum of 32 hours STD training should be programmed for a 
crew of a multi-pilot aeroplane, of which at least 16 hours should be in a Flight Simulator operating as a 
crew.  Flight simulator time may be reduced at the discretion of the approving Authority if other qualified 
STDs used during the flight training programme accurately replicate the flight deck environment, operation 
and aeroplane response.  Such STDs may typically include FMC training devices using hardware and 
computer progammes identical to those of the aeroplane, or type specific FNPT IIs. 

 

11. Aeroplane Training with Flight Simulator 

11.1 With the exception of courses approved for Zero Flight Time Training, certain training exercises 
normally involving take-off and landing in various configurations will need to be completed in the aeroplane 
rather than an approved Flight Simulator. For multi-pilot aeroplanes where the student pilot has more than 
500 hours MPA experience in aeroplanes of similar size and performance, these should include at least 4 
landings of which at least one should be a full stop landing. In all other cases the student should complete at 
least 6 landings. With the agreement of the approving Authority, this aeroplane training, provided it does not 
exceed 2 hours of the flight training course, may be completed after the student pilot has completed the STD 
training and has successfully undertaken the type rating skill test. 

 
[11.2 For courses approved for Zero Flight Time Training,  
 

a. During the specific simulator session before Line Flying Under Supervision (LIFUS), consideration 
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should be given to varying conditions, for example :  
 
• runway surface conditions; 
• runway length;  
• flap setting; 
• power setting; 
• crosswind and turbulence conditions; 
• MTOW and MLW. 

 
The landings should be conducted as full-stop landings. The session should be flown in normal 
operation. 
 
Special attention should be given to the taxiing technique. 
 

b. A training methodology should be agreed with the Authority that ensures the trainee is fully 
competent with the exterior inspection of the aeroplane before conducting such an inspection un-
supervised. 
 

c. The LIFUS should be performed as soon as possible after the specific simulator session.  
 

d. The licence endorsement should be entered on the licence after the skill test, but before the first 4 
take-offs and landings in the aeroplane. At the discretion of the Authority, provisional or temporary 
endorsement and any restriction should be entered on the licence. 
  

e. Where a specific arrangement exists between the Training Organisation and the JAR-OPS 1 
operator, the Operator Proficiency Check (OPC) and the ZFTT specific details should be 
conducted using the operator's standard operational procedures (SOPs).] 

 

12. Aeroplane without Flight Simulator 

12.1 Flight training conducted solely in an aeroplane without the use of STDs cannot cover the CRM and 
MCC aspects of MPA flight training, and for safety reasons cannot cover all emergency and abnormal 
aircraft operation required for the training and skill test.  In such cases, the FTO or TRTO will need to satisfy 
the approving Authority that adequate training in these aspects can be achieved by other means.  For 
training conducted solely on a multi-pilot aeroplane where two pilots are trained together without the use of a 
flight simulator, a minimum of 8 hours flight training as PF for each pilot should normally be required.  For 
training on a single pilot aeroplane, 10 hours flight training should normally be required.  It is accepted that 
for some relatively simple single or multi-engine aircraft without systems such as pressurisation, FMS or 
electronic flight deck displays, this minimum may be reduced at the discretion of the approving Authority.  In 
the case of multi-engine aeroplane the minimum training required by JAR-FCL 1.261(b)(2) shall be included. 

12.2 It is widely accepted that aeroplane training normally involves inherent delay in achieving an 
acceptable flight situation and configuration for training to be carried out in accordance with the agreed 
syllabus.  These could include ATC or other traffic delay on the ground prior to take off, the necessity to 
climb to height or transit to suitable training areas and the unavoidable need to physically reposition the 
aircraft for subsequent or repeat manoeuvres or instrument approaches.  In such cases the approving 
Authority will need to ensure that the training syllabus provides adequate flexibility to enable the minimum 
amount of required flight training to be carried out. 

 

SKILL TEST 

 

13. Upon completion of the flight training the pilot will be required to undergo a skill test with an 
authorised examiner to demonstrate adequate competency of aircraft operation for issue of the type rating.  
The skill test is separate from the flight training syllabus, and provision for it cannot be included in the 
minimum requirements or training hours of the agreed flight training programme.  The skill test may be 
conducted in a flight simulator, the aeroplane or, in exceptional circumstances, a combination of both. 
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COURSE COMPLETION CERTIFICATE 

 

14. The Head of Training, or a nominated  representative, is required to certify that all training  has 
been carried out before an applicant undertakes a skill test for the type rating  to be included in the pilot’s 
licence.  It is not uncommon for an approved TRTO to be unable to provide, or have direct supervision over 
any training that is required to be carried out on an aeroplane conducted by a third party such as the 
operator.  In such cases, and with the agreement of the approving Authority, a TRTO Course Completion 
Certificate may be issued confirming completion of ground and STD flight training.  Confirmation of the 
completion of aeroplane training should then be provided by the organisation undertaking this training, as a 
requirement for issue of the type rating.  The period of time between any two phases of training should not 
exceed 60 days otherwise refresher training at the discretion of the Authority will be required. 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02; Amdt. 4, 01.09.05, Amdt. 5, 01.03.06] 
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AMC FCL 1.261(d) 
Multi-crew co-operation course (aeroplane) 
(See JAR–FCL 1.261(d)) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.261(d)) 

MULTI-CREW CO-OPERATION TRAINING 

1 The objectives of MCC training are optimum decision making, communication, division of tasks, use 
of checklists, mutual supervision, teamwork, and support throughout all phases of flight under normal, 
abnormal and emergency conditions. The training emphasises the development of non-technical skills 
applicable to working in a multi-crew environment. 

2 The training should focus on teaching students the basics on the functioning of crew members as 
teams in a multi-crew environment, not simply as a collection of technically competent individuals. 
Furthermore, the course should provide students with opportunities to practice the skills that are necessary 
to be effective team leaders and members. This requires training exercises which include students as crew 
members in the PF and PNF roles. 

3 Students should be made familiar with inter-personal interfaces and how to make best use of crew 
co-operation techniques and their personal and leadership styles in a way that fosters crew effectiveness. 
Students should be made aware that their behaviour during normal circumstances can have a powerful 
impact on crew functioning during high workload and stressful situations. 

4 Research studies strongly suggest that behavioural changes in any environment cannot be 
accomplished in a short period even if the training is very well designed. Trainees need time, awareness, 
practice and feedback, and continual reinforcement to learn lessons that will endure. In order to be effective, 
multi-crew co-operation training should be accomplished in several phases spread over a period. 

 

BASIC MULTI-CREW CO-OPERATION COURSE 

5 The contents of the basic MCC course should cover theoretical knowledge training, practice and 
feedback in: 

a. interfaces 

 – examples of software, hardware, environment and liveware mismatches in practice 

b. leadership/‘followership’ and authority 

– managerial and supervisory skills 
– assertiveness 
– barriers 
– cultural influence 
– PF and PNF roles 
– professionalism 
– team responsibility 

c. personality, attitude and motivation 

– listening 
– conflict resolution 
– mediating 
– critique (pre-flight analyses and planning, ongoing-review, postflight) 
– team building 

d. effective and clear communication during flight 

– listening 
– feedback 
– standard phraseologies 
– assertiveness 
– participation 
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e. crew co-ordination procedures 

– flight techniques and cockpit procedures 
– standard phraseologies 
– discipline 

6 The use of checklists is of special importance for an orderly and safe conduct of the flights. Different 
philosophies have been developed for the use of checklists. Whichever philosophy is used depends on the 
complexity of the aircraft concerned, the situation presented, the flight crew composition and their operating 
experience and the operator’s procedures as laid down in the Flight Operations Manual. 

7 Mutual supervision, information and support. 

a. Any action in handling the aircraft should be performed by mutual supervision. The pilot responsible 
for the specific action or task (PF or PNF) should be advised when substantial deviations (flight path, aircraft 
configuration etc.) are observed. 

b. Call-out procedures are essential, especially during take-off and approach, to indicate progress of 
the flight, systems status etc. 

c. Operation of aircraft systems, setting of radios and navigation equipment etc. should not be 
performed without demand by the PF or without information to the PF and his confirmation. 

8 The contents of paragraphs 3 and 4 can best be practised by performing the exercises in IEM FCL 
1.261(d) in simulated commercial air transport operations. 

9 Practice and feedback of MCC with regard to the L-L (liveware-liveware) interface should also make 
provision for students for self and peer critique in order to improve communication, decision making and 
leadership skills. This phase is best accomplished through the use of flight simulators and video equipment. 
Video feedback is particularly effective because it allows participants to view themselves from a third-person 
perspective; this promotes acceptance of one's weak areas which encourages attitude and behavioural 
changes. 

 

EXERCISES 

10 The exercises should be accomplished as far as possible in a simulated commercial air transport 
environment. The instruction should cover the following areas: 

a. pre-flight preparation including documentation, and computation of take-off performance data; 

b. pre-flight checks including radio and navigation equipment checks and setting; 

c. before take-off checks including powerplant checks, and take-off briefing by PF; 

d. normal take-offs with different flap settings, tasks of PF and PNF, call-outs; 

e. rejected take-offs; crosswind take-offs; take-offs at maximum take-off mass; engine failure after V1; 

f. normal and abnormal operation of aircraft systems, use of checklists; 

g. selected emergency procedures to include engine failure and fire, smoke control and removal, 
windshear during take-off and landing, emergency descent, incapacitation of a flight crew member; 

h. early recognition of and reaction on approaching stall in differing aircraft configurations; 

i. instrument flight procedures including holding procedures; precision approaches using raw 
navigation data, flight director and automatic pilot, one engine simulated inoperative approaches, non-
precision and circling approaches, approach briefing by PF, setting of navigation equipment, call-out 
procedures during approaches; computation of approach and landing data; 

j. go-arounds; normal and with one engine simulated inoperative, transition from instrument to visual 
flight on reaching decision height or minimum descent height/altitude. 

 

 

AMC FCL 1.261(d) (continued) AMC FCL 1.261(d) (continued) 
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k. landings, normal, crosswind and with one engine simulated inoperative, transition from instrument to 
visual flight on reaching decision height or minimum descent height/altitude. 

Where MCC training is combined with training for an initial type rating on a multi-pilot aeroplane, the 
exercises (a), (b), (c), (f), (g) and (j) may be conducted in a FTD as part of an approved course. 

 
REINFORCEMENT 

11 No matter how effective the classroom curriculum, interpersonal drills, LOFT exercises, and 
feedback techniques are, a single exposure during the multi-crew co-operation course for the initial issue of 
a multi-pilot aeroplane type rating will be insufficient. The attitudes and influences which contribute to 
ineffective crew co-ordination are ubiquitous and may develop over a pilot's lifetime. Thus it will be 
necessary that the training of non-technical skills will be an integral part of all recurrent training for 
revalidation of a multi-pilot aeroplane type rating as well as of the training for the issue of further multi-pilot 
type ratings. 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
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Appendix 1 to AMC FCL 1.261(d) 
Multi-crew co-operation course (aeroplane) – Certificate of completion of MCC training 
(See JAR–FCL 1.261(d)) 
 
 

 
CERTIFICATE OF COMPLETION OF MCC-TRAINING 

 

 

Applicant's last name: 
 
 

 First names:  

Type of licence: 
 
 

 Number: State: 

Multi-engine instrument 
rating: 
 

 OR Multi-engine 
Instrument rating 
skill test: 

 

issued on: 
 
 

 passed on:  

 Signature of applicant: 
 
 
 

 

 
 

The satisfactory completion of MCC-Training according to requirements is certified below: 
 
 

TRAINING 
 
 
Multi-crew co-operation training received during period: 
 
from: 
 
 
 

to: at: FTO /TRTO / operator* 

Location and date: 
 
 
 
 

Signature of Head of TRTO/FTO or authorised 
instructor*: 

 

Type and number of licence and State of issue: 
 
 
 
 
 

Name in capital letters of authorised instructor: 
 

* Delete as appropriate 
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AMC/IEM H – INSTRUCTOR RATINGS 
 
 
IEM FCL 1.330 
Flight instructor rating (FI(A)) skill test and proficiency check form 
(See JAR–FCL 1.330 and 1.345) 

 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE FI(A) SKILL TEST 

 

1 Applicants personal particulars: 

Applicant’s last name:  

 

 First names:  

Date of Birth: 

 

 Tel (Home): Tel (Work): 

Address: 

 

 Country:  

 

2 Licence Details 

Licence type:  Number:  

Class ratings included  in the licence:  Exp. Date:  

Type ratings included in the licence: 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Other ratings included in the licence: 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

3 Pre-course flying experience (See JAR–FCL 1.335) 

TOTAL FLYING 
HOURS 

PIC 
hours 

SINGLE-ENGINE 
(PISTON) 

preceding 6 months 

INSTRUMENT 
FLIGHT 

INSTRUCTION 

CROSS-COUNTRY 
hours 

     

     

CPL THEORETICAL EXAMINATION PASSED ...........................(date) (For PPL holders only) 
(Copy of pass shall be submitted with this form) 
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4 Pre-entry flight test (See JAR–FCL 1.335(f)) 

I recommend .....................................for the Flight Instructor Course. 

Name of FTO: Date of flight test: 

Name of FI conducting the test (Block capitals): 

 

Licence number: 

Signature: 

 

5 Declaration by the applicant 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the Authority for the:  
(Tick as applicable) 

Flight Instructor Rating 
FI(A) 

 Instrument Rating 
Instructor Rating (IRI(A)) 

 Class Rating Instructor Rating for multi- 
engine SPA – (CRI(A) ME SPA) 

 

Applicant’s name:   
(Block Letters) 

 Signature:  

 

6 Declaration by the chief flight instructor 

I certify that .......................................... has satisfactorily completed an approved course of training for the 

Flight Instructor Rating 
FI(A) 

 Instrument Rating 
Instructor Rating (IRI(A)) 

 Class Rating Instructor Rating for multi- 
engine SPA – (CRI(A) ME SPA) 

 

in accordance with the relevant syllabus approved by the Authority. 

Flying hours during the course:  

Aeroplane/s, simulator/s or flight and navigation procedure trainers used : 

 
 
 

Name of CFI: 

Signature: 

Name of FTO: 

 

 

 

 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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7 Flight instructor examiner’s certificate 

I have tested the applicant according to the examination report 

A – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT in case of partial pass: 

Theoretical oral examination: Skill test: 

Passed Failed Passed Failed 

 I recommend further flight/ground training with a FI instructor before re-test 

 I do not consider further flight/theoretical instruction necessary before re-test  
Tick as applicable 

B – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER’S ASSESSMENT: 

 Flight Instructor rating 

 Instrument Instructor rating 

 Class Rating Instructor Rating for multi-engine SPA  
Tick as applicable 

FIE’s name (block letters): 

Signature: 

Licence number: Date: 

[Amdt. 1, 01.06.00] 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 

IEM FCL 1.330 (continued) 
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AMC FCL 1.340 
Flight instructor rating (aeroplane) (FI(A)) course 
(See JAR–FCL 1.340) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.340) 

COURSE OBJECTIVE 

The aim of this course is to give adequate training to the applicant in theoretical knowledge instruction and 
flight instruction in order to instruct for a PPL(A), a CPL(A), a single-engine class or type rating and, if 
applicable, a night qualification. 

PART 1 

TEACHING AND LEARNING 

Item No. 

1 THE LEARNING PROCESS 

  Motivation 
 Perception and understanding 
 Memory and its application 
 Habits and transfer 
 Obstacles to learning 
 Incentives to learning 
 Learning methods 
 Rates of learning 
 

2 THE TEACHING PROCESS 

  Elements of effective teaching 
 Planning of instructional activity 
 Teaching methods 
 Teaching from the ‘known’ to the ‘unknown’ 
 Use of ‘lesson plans’ 
 

3 TRAINING PHILOSOPHIES 

  Value of a structured (approved) course of training 
 Importance of a planned syllabus 
 Integration of theoretical knowledge and flight instruction 
 

4 TECHNIQUES OF APPLIED INSTRUCTION 

 a. Theoretical knowledge – Classroom instruction techniques 

  Use of training aids 
 Group lectures 
 Individual briefings 
 Student participation/discussion 

 b. FLIGHT – Airborne instruction techniques 

  The flight/cockpit environment 
 Techniques of applied instruction 
 Post-flight and inflight judgement and decision making 
 

5 STUDENT EVALUATION AND TESTING 

 a. Assessment of student performance 

  The function of progress tests 
 Recall of knowledge 
 Translation of knowledge into understanding 
 Development of understanding into actions 
 The need to evaluate rate of progress 
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 b. Analysis of student errors    

  Establish the reason for errors 
 Tackle major faults first, minor faults second 
 Avoidance of over criticism 
 The need for clear concise communication 
 

6 TRAINING PROGRAMME DEVELOPMENT 

  Lesson planning 
 Preparation 
 Explanation and demonstration 
 Student participation and practice 
 Evaluation 
 

7 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS RELEVANT TO FLIGHT INSTRUCTION 

  Physiological factors 
 Psychological factors 
 Human information processing 
 Behavioural attitudes 
 Development of judgement and decision making 
 

8 HAZARDS INVOLVED IN SIMULATING SYSTEMS FAILURES AND MALFUNCTIONS IN THE 
AEROPLANE DURING FLIGHT 

  Selection of a safe altitude 
 Importance of ‘touch drills’ 
 Situational awareness 
 Adherence to correct procedures 
 

9 NIGHT FLYING INSTRUCTION 

  Objectives 
 Legislation requirements 
 Aeroplane equipment 
 Aeroplane lights 
 Flight crew licences 
 Aerodrome licences (if applicable) 
 Night familiarisation 
 Preparation for flight 
 Equipment required for flight 
 Night vision accommodation 
 Personal safety precautions in the parking areas 
 External/internal checks – night considerations 
 Aeroplane lights – operation 
 

10 TRAINING ADMINISTRATION 

  Flight/theoretical knowledge instruction records 
 Pilot’s personal flying log book 
 The flight/ground curriculum 
 Study material 
 Official forms 
 Aircraft Flight/Owner’s Manuals/Pilot’s Operating Handbooks 
 Flight authorisation papers 
 Aircraft documents 
 The private pilot’s licence regulations 
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SUGGESTED APPROXIMATE BREAKDOWN OF HOURS FOR THE THEORETICAL KNOWLEDGE 

INSTRUCTION SECTION OF THE FLIGHT INSTRUCTOR (AEROPLANE) COURSE. 
 

(The item numbers shown below relate to the item numbers of ‘Teaching and learning’ above.) 
 
 Item No Tuition  Practice hrs  Comment Progress  
  hours in class   tests 
 
 1 2.00 – Allow for questions and short discussion periods. 0.30 
 
 2 4.00 – The  tuition  time  should allow for questions and 1.00  

short discussion periods. 
 
 3 2.00 – The  PPL  training  syllabus  should  be  used as 0.30  

reference material. 
 
 4.a. 5.00 32 The  time  spent  in  practice under this item will  

involve the applicants refreshing their technical 
knowledge, and developing their classroom 
instruction techniques. It will also include 
discussion between applicants and advice on 
teaching from the supervising instructor. 

 
 4.b. 4.00 32 The   time  spent  in   practice   will   be   mainly  

directed to the giving of pre-flight briefings. It will 
allow the applicants to develop their ability to 
give a practical and short briefing (10–15 
minutes) to a student pilot. The briefing will 
outline in a logical sequence the flight lesson to 
be undertaken. 

 
 5.a. 2.00 – Emphasis  should  be  placed  on  the  validity of 1.00  

questions used in progress tests. 
 
 5.b. 2.00 – Emphasis should be placed on the need  to  give 1.00  

encouragement to the student. 
 
 6 5.00 14 The  time  spent  in  practice   will   be   directed  

towards the planning of classroom lesson 
periods and the development of the applicants’ 
ability to construct lesson plans. 

 
 7 5.00 – Scenarios   relevant  to   good   judgement   and 1.00  

decision making should be set and analysed. 
 
 8 2.00 – Examples  of  hazards  should   cover   a   broad 1.00 
    range of light aircraft and types of operation  and 

not to be confined to the aircraft used on the 
course. 

 
 9 5.00 – Long   briefings   to  teach  an  applicant  to  give  

instruction in night flying 
 
 10 2.00 – General revision of relevant documents. 1.00 
TOTAL: 40.00 78.00   7.00 
COURSE TOTAL:    125 HOURS (including progress tests) 
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[PART 2] 
 
AIR EXERCISES 
 
1 The air exercises are similar to those used for the training of PPL(A) but with additional items 
designed to cover the needs of a flight instructor. 
 
2 The numbering of exercises should be used primarily as an exercise reference list and as a broad 
instructional sequencing guide: therefore the demonstrations and practices need not necessarily be given 
in the order listed. The actual order and content will depend upon the following interrelated factors: 
 
 The applicant’s progress and ability 
 The weather conditions affecting the flight 
 The flight time available 
 Instructional technique considerations 
 The local operating environment 
 
3 It follows that student instructors will eventually be faced with similar interrelated factors. They 
should be shown and taught how to construct flight lesson plans, taking these factors into account, so as to 
make the best use of each flight lesson, combining parts of the set exercises as necessary. 
 
 
GENERAL 
 
4 The briefing normally includes a statement of the aim and a brief allusion to principles of flight only 
if relevant. An explanation is to be given of exactly what air exercises are to be taught by the instructor and 
practised by the student during the flight. It should include how the flight will be conducted with regard to 
who is to fly the aeroplane and what airmanship, weather and flight safety aspects currently apply. The 
nature of the lesson will govern the order in which the constituent parts are to be taught.  
 
5 The four basic components of the briefing will be: 

 
1 The aim 
2 Principles of Flight (briefest reference only) 
3 The Air Exercise(s) (what, and how and by whom) 
4 Airmanship (weather, flight safety etc.) 

 
 
PLANNING OF FLIGHT LESSONS 
 
6 The preparation of lesson plans is an essential pre-requisite of good instruction and the student 
instructor is to  be given supervised practice in the planning and practical application of flight lesson plans. 
 
 
GENERAL CONSIDERATIONS 
 
7 The student instructor should complete flight training to practise the principles of basic instruction 
at the PPL(A) level. 
 
8 During this training, except when acting as a student pilot for mutual flights, the student instructor 
shall occupy the seat normally occupied by the FI(A).  
 
9 It is to be noted that airmanship is a vital ingredient of all flight operations. Therefore, in the 
following air exercises the relevant aspects of airmanship are to be stressed at the appropriate times 
during each flight. 
 
10 If the privileges of the FI(A) rating are to include instruction for night flying, exercises 12 and 13 of 
the flight instruction syllabus should be undertaken at night in addition to by day either as part of the 
course or subsequent to rating issue. 
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FLIGHT INSTRUCTION SYLLABUS CONTENTS 
 
LONG BRIEFINGS AND AIR EXERCISES 
 
1 Familiarisation with the aeroplanes 

2 Preparation before and action after flight 

3 Air experience 

4 Effects of controls 

5 Taxiing 

6 Straight and level flight 

7 Climbing 

8 Descending 

9 Turning 

10A Slow flight 

10B Stalling 

11A Spin recovery at the incipient stage 

11B Developed spins – entry & recovery 

12 Take-off and climb to downwind position 

13 The circuit, approach and landing 

14 First solo 

15 Advanced turning 

16 Forced landing without power 

17 Precautionary landing 

18A Pilot navigation 

18B Navigation at lower levels/reduced visibility 

18C Radio navigation 

19 Introduction to Instrument Flying 

20 Basic night flight 

NOTE: Although exercise 11B is not required for the PPL course it is a requirement for the FI course. 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 1 
 
AEROPLANE FAMILIARISATION 
 
Objectives 
Introduction to the aeroplane 
Explanation of the cockpit layout 
Aeroplane and engine systems 
Check lists, drills, controls 
Differences when occupying the instructor’s seat 
 
EMERGENCY DRILLS 
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Action in the event of fire in the air and on the ground – engine  cabin and electrical 
Systems failures as applicable to type 
Escape drills – location and use of emergency equipment and exits 
 
 
AIR EXERCISE 1 
 
FAMILIARISATION WITH THE AEROPLANE 
 
Introduction to the Aeroplane 
Explanation of the Cockpit Layout 
Aeroplane Systems 
Check Lists, Drills, Controls 
 
EMERGENCY DRILLS 
 
Action in the Event of Fire in the Air and on the Ground –Engine/Cabin/Electrical 
System Failure as Applicable to Type 
Escape Drills – Location and use of Emergency Equipment and Exits 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 2 
 
PREPARATION FOR AND ACTION AFTER FLIGHT 
 
Objectives 
Flight authorisation and aeroplane acceptance including technical log (if applicable) and certificate of 
maintenance 
Equipment required for Flight (Maps, etc.) 
External checks 
Internal checks 
Student comfort, harness, seat or rudder pedal adjustment 
Starting and Warming up Checks 
Power Checks 
Running Down, System Checks and Switching Off the Engine 
Leaving the Aeroplane, Parking, Security and Picketing 
Completion of Authorisation Sheet and Aeroplane Serviceability Documents 
 
AIR EXERCISE 2 
 
PREPARATION FOR AND ACTION AFTER FLIGHT 
 
Flight Authorisation and Aeroplane Acceptance 
Aircraft Serviceability Documents 
Equipment Required for Flight (Maps etc.) 
External Checks 
Internal Checks 
Student Comfort, Harness, Seat or Rudder Pedal Adjustment 
Starting and Warming up Checks 
Power Checks 
Running Down, System Checks and Switching Off the Engine 
Leaving the Aircraft, Parking, Security and Picketing 
Completion of Authorisation Sheet and Aeroplane Serviceability 
Documents 
 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 3 
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(Air Exercise only) 
 
 
AIR EXERCISE 3 
 
Air Experience 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 4 
 
EFFECTS OF CONTROLS 
 
Objectives 
Function of Primary Controls – when Laterally Level and Banked 
Further Effect of Ailerons and Rudder 
Effect of Inertia 
Effect of Airspeed 
Effect of Slipstream 
Effect of Power 
Effect of Trimming Controls 
Effect of Flaps 
Operation of Mixture Control 
Operation of Carburettor Heat Control 
Operation of Cabin Heat/Ventilation Systems 
Effect of other Controls (as applicable) 
Airmanship 
 
 
AIR EXERCISE 4 
 
EFFECTS OF CONTROLS 
 
Primary Effects of Flying Controls – when Laterally Level and Banked 
Further effects of Ailerons and Rudder 
Effect of Airspeed 
Effect of Slipstream 
Effect of Power 
Effect of Trimming Controls 
Effect of Flaps 
Operation of Mixture Control 
Operation of Carburettor Heat Control 
Operation of Cabin Heat/Ventilation Systems 
Effect of other Controls as applicable 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 5 
 
TAXIING 
 
Objectives: 
Pre-Taxiing Checks 
Starting, Control of Speed and Stopping 
Engine Handling 
Control of Direction and Turning (including manoeuvring in confined spaces) 
Parking Area Procedures and Precautions 
Effects of Wind and Use of Flying Controls 
Effects of Ground Surface 
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Freedom of Rudder Movement 
Marshalling Signals 
Instrument Checks 
Airmanship and Air Traffic Control Procedures 
Common Errors 
 
EMERGENCIES 
 
Steering Failure/Brake Failure 
 
 
AIR EXERCISE 5 
 
TAXIING 
 
Pre Taxiing Checks 
Starting, Control of Speed and Stopping 
Engine Handling 
Control of Direction and Turning 
Turning in Confined Spaces 
Parking Area Procedures and Precautions 
Effects of Wind and Use of Flying Control 
Effects of Ground Surface 
Freedom of Rudder Movement 
Marshalling Signals 
Instrument Checks 
Airmanship and Air Traffic Control Procedures 
 
EMERGENCIES 
 
Steering Failure/Brake Failure 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 6 
 
STRAIGHT AND LEVEL FLIGHT 
 
Objectives: 
The Forces 
Longitudinal Stability and Control in Pitch 
Relationship of C of G to Control in Pitch 
Lateral and Directional Stability (Control of Lateral Level and Balance) 
Attitude and Balance Control 
Trimming 
Power Settings and Airspeeds 
Drag and Power Curves 
Range and Endurance 
Airmanship 
Common Errors 
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AIR EXERCISE 6 
 
STRAIGHT AND LEVEL 
At normal Cruising Power: 
 Attaining and Maintaining Straight and Level Flight 
 Demonstration of Inherent Stability 
 Control in Pitch, including use of Elevator Trim control 
 Lateral Level, Direction and Balance, use of Rudder Trim controls as applicable 
At Selected Airspeeds (Use of Power): 
 Effect of Drag and use of Power (Two Airspeeds for one Power Setting) 
Straight and Level in Different Aeroplane Configurations (Flaps, Landing Gear) 
Use of Instruments to achieve Precision Flight 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 7 
 
CLIMBING 
 
Objectives: 
The Forces 
Relationship between Power/Airspeed and Rate of Climb (Power Curves Maximum Rate of Climb (Vy)) 
Effect of Mass 
Effect of Flaps 
Engine Considerations 
Effect of density Altitude 
The Cruise Climb 
Maximum Angle of Climb (Vx) 
Airmanship 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 7 
 
CLIMBING 
 
Entry and maintaining the normal Maximum Rate Climb 
Levelling Off 
Levelling Off at Selected Altitudes 
Climbing with Flaps down 
Recovery to normal Climb 
En Route Climb (Cruise Climb) 
Maximum Angle of Climb 
Use of Instruments to achieve Precision Flight 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 8 
 
DESCENDING 
 
Objectives: 
The Forces 
Glide Descent  Angle – Airspeed – Rate of Descent 
Effect of Flaps 
Effect of Wind 
Effect of Mass 
Engine Considerations 
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Power Assisted Descent – Power/Airspeed – Rate of Descent 
The Cruise Descent 
The Sideslip 
Airmanship 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 8 
 
DESCENDING 
 
Entry and maintaining the Glide 
Levelling Off 
Levelling Off at Selected Altitudes 
Descending with Flaps down 
Powered Descent – Cruise Descent (inc. effect of Power/Airspeed) 
Sideslipping (on suitable types) 
Use of Instrument to achieve Precision Flight 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 9 
 
TURNING 
 
Objectives: 
The Forces 
Use of Controls 
Use of Power 
Maintenance of Attitude and Balance 
Medium Level Turns 
Climbing and Descending Turns 
Slipping Turns 
Turning onto Selected Headings – Use of Gyro Heading Indicator and Magnetic Compass 
Airmanship 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 9 
 
TURNING 
 
Entry and maintaining Medium Level Turns 
Resuming straight flight 
Faults in the Turn (incorrect Pitch, Bank, Balance) 
Climbing Turns 
Descending Turns 
Slipping Turns (on suitable types) 
Turns to Selected Headings, use of Gyro Heading Indicator and Compass 
Use of Instruments to achieve Precision flight 
Airmanship 
 
STALL/SPIN AWARENESS & AVOIDANCE 
TRAINING CONSISTS OF EXERCISES: 
 
10 A, 10 B and 11 A 
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LONG BRIEFING EXERCISE 10 A 
 
SLOW FLIGHT 
Objectives: 
Aeroplane Handling Characteristics during Slow Flight at 
 Vs1 & Vso + 10 knots 
 Vs1 & Vso + 5 knots 
Slow Flight During Instructor Induced Distractions 
Effect of overshooting in configurations where application of engine power causes a strong ‘nose-up’ trim 
change 
Airmanship 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 10 A 
 
SLOW FLIGHT 
 
Airmanship 
Safety Checks 
Introduction to Slow Flight 
Controlled Slow Flight in the Clean Configuration at: 
  Vs1 + 10 knots & with Flaps Down 
  Vso + 10 knots: 
  Straight & Level Flight 
  Level Turns 
  Climbing & Descending 
  Climbing & Descending Turns 
 
Controlled Slow Flight in the Clean Configuration at:  
  Vs1 + 5 knots & with Flaps Down 
  Vso + 5 knots: 
  Straight & Level Flight 
  Level Turns 
  Climbing & Descending 
  Climbing & Descending Turns 
 
  Descending ‘Unbalanced’ Turns at Low Airspeed – 
  the need to maintain Balanced Flight 
 
‘Instructor Induced Distractions’ during Flight at Low Airspeed – the need to Maintain Balanced Flight and a 
safe Airspeed 
 
Effect of going around in configurations where application of engine power causes a strong ‘nose up’ trim 
change 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 10 B 
 
STALLING 
 
Objectives: 
Characteristics of the Stall 
Angle of Attack 
The Effectiveness of the Controls at the Stall 
Factors Affecting the Stalling Speed: 
 Effect of Flaps/Slats/Slots 
 Effect of Power/Mass/C of G/Load Factor 
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The Effects of Unbalance at the Stall 
The Symptoms of the Stall 
Stall Recognition & Recovery 
Stalling & Recovery: 
Without Power 
With Power On 
With Flaps Down 
Maximum Power Climb (straight & turning flight to the point of Stall with uncompensated Yaw) 
* Stalling & Recovery during manoeuvres involving more than 1 G (accelerated stalls, including secondary 
stalls & recoveries) 
Recovering from Incipient Stalls in the landing and other configurations and conditions 
Recovering at the Incipient Stage during Change of Configuration 
Stalling and Recovery at the Incipient Stage with ‘Instructor Induced’ Distractions 
Airmanship 
Common Errors 
 
* Consideration is to be given to manoeuvre limitations and references to The Owners/Flight manual or 
Pilot’s Operating Handbook must also be made in relation to Mass and Balance limitations. These factors 
must also be covered in the next exercise  Spinning. 
 
 
AIR EXERCISE 10 B 
 
STALLING 
 
Airmanship – Safety checks 
The symptoms of the Stall 
Stall Recognition & Recovery 
 
Recovery Without Power 
Recovery With Power 
Recovery when a Wing Drops at the Stall 
Stalling with Power ‘ON’ & Recovery 
Stalling with Flap ‘Down’ & Recovery 
Maximum Power Climb (straight & turning flight) to the point of Stall with uncompensated YAW – Effect of 
unbalance at the stall when climbing power is being used. 
* Stalling & Recovery during Manoeuvres involving more than 1 G (accelerated stalls, including secondary 
stalls & recoveries) 
Recoveries from Incipient Stalls in the landing and other configurations & conditions 
Recoveries at the Incipient Stage during change of Configuration 
Instructor Induced Distractions during Stalling 
 
* Consideration of manoeuvre limitations and the need to refer to the Aeroplane Manual and Weight (mass) 
& Balance calculations. These factors are to be covered in the next exercise – Spinning. 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 11 A 
 
SPIN RECOVERY at the INCIPIENT STAGE 
 
Objectives: 
Causes, Stages, Autorotation and Characteristics of the Spin 
Recognition and Recovery at the Incipient Stage – entered from various flight attitudes 
Aeroplane Limitations 
Airmanship 
Common Errors 
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AIR EXERCISE 11 A 
 
SPIN RECOVERY at the INCIPIENT STAGE 
 
Aeroplane Limitations 
Airmanship 
Safety Checks 
Recognition at the Incipient Stage of a Spin 
Recoveries from Incipient Spins entered from various attitudes with the Aeroplane in the Clean 
Configuration including instructor induced distractions. 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 11 B 
 
SPIN RECOVERY at the DEVELOPED STAGE 
 
Objectives: 
The Spin Entry 
Recognition & Identification of Spin Direction 
The Spin Recovery 
Use of Controls 
Effects of Power/Flaps (flap restriction applicable to type) 
Effect of the C of G upon Spinning characteristics 
Spinning from Various Flight Attitudes 
Aeroplane Limitations 
Airmanship – Safety Checks 
Common Errors during Recovery 
 
 
AIR EXERCISE 11 B 
 
SPIN RECOVERY at the DEVELOPED STAGE 
 
Aeroplane Limitations 
Airmanship 
Safety Checks 
 
The Spin Entry 
Recognition & Identification of the Spin Direction 
The Spin Recovery (reference to Flight Manual) 
 
Use of Controls 
Effects of Power/Flaps (restrictions applicable to aeroplane type) 
Spinning & Recovery from various Flight Attitudes 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 12 
 
TAKE-OFF AND CLIMB TO DOWNWIND POSITION 
 
Objectives: 
Handling – Factors affecting the length of Take-off Run and Initial Climb 
The Correct Lift Off Speed, use of Elevators (Safeguarding the Nose Wheel), Rudder and Power 
Effect of Wind (including Crosswind Component) 
Effect of Flaps (including the Decision to Use and the Amount Permitted) 
Effect of Ground Surface and Gradient upon the Take-off Run 
Effect of Mass, Altitude and Temperature on Take-off and climb Performance 
Pre Take-Off Checks 
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Air Traffic Control Procedure (before Take-Off) 
Drills, during and after Take-off 
Noise abatement procedures 
Tail Wheel Considerations (as applicable) 
Short/Soft Field Take-Off Considerations/Procedures 
 
EMERGENCIES: 
 
Aborted Take-Off 
Engine Failure after Take-Off 
Airmanship and Air Traffic Control Procedures 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 12 
 
TAKE-OFF AND CLIMB TO DOWNWIND POSITION 
 
Pre Take-Off Checks 
Into Wind Take-Off 
Safeguarding the Nose Wheel 
Crosswind Take-Off 
Drills During and After Take-Off 
Short Take-Off and Soft Field Procedure/Techniques (including Performance Calculations) 
Noise abatement procedures 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 13 
 
THE CIRCUIT APPROACH AND LANDING 
 
Objectives: 
The Downwind Leg, Base Leg, Approach – Position and Drills 
Factors Affecting the Final Approach and the Landing Run 
Effect of Mass 
Effects of Altitude and Temperature 
Effect of Wind 
Effect of Flap 
 
The Landing 
Effect of Ground Surface and Gradient upon the Landing Run 
 
Types of Approach and Landing: 
Powered 
Crosswind 
 
Flapless (at an appropriate stage of the course) 
Glide 
Short Field 
Soft Field 
Tail Wheel Aeroplane Considerations (as applicable) 
Missed Approach 
Engine Handling 
Wake Turbulence Awareness 
Windshear Awareness 
Airmanship and Air Traffic Control Procedures 
Mislanding/Go around 
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Special emphasis on lookout 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 13 
 
THE CIRCUIT APPROACH AND LANDING 
 
Circuit Procedures – Downwind, Base Leg 
Powered Approach and Landing 
Safeguarding the Nosewheel 
Effect of Wind on Approach and Touchdown Speeds and use of Flaps 
Crosswind Approach and Landing 
Glide Approach and Landing 
Flapless Approach and Landing (short and soft field) 
Short field and soft field procedures 
Wheel Landing (Tail Wheel Aircraft) 
Missed Approach/Go around  
Mislanding/Go around 
Noise abatement procedures 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 14 
 
FIRST SOLO AND CONSOLIDATION 
 
A summary of points to be covered before sending the student on first solo. 

NOTE: During the flights immediately following the solo circuit consolidation period the following should be 
covered: 
 
Procedures for Leaving and Rejoining the Circuit 
The Local Area (Restrictions, Controlled Airspace, etc.) 
Compass Turns 
QDM Meaning and Use 
Airmanship 
Common Errors 
 
 
AIR EXERCISE 14 
 
FIRST SOLO AND CONSOLIDATION 
 
During the flights immediately following the solo circuit consolidation period the following should be 
covered: 
 
Procedures for Leaving and Rejoining the Circuit 
The Local Area (Restrictions, Controlled Airspace, etc.) 
Compass Turns 
Obtaining QDM’s 
Airmanship 
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LONG BRIEFING EXERCISE 15 
 
ADVANCED TURNING 
 
Objectives: 
The Forces 
Use of Power 
Effect of Load Factor: 
 Structural Considerations 
 Increased Stalling Speed 
Physiological Effects 
Rate and Radius of Turn 
Steep, Level, Descending and Climbing Turns 
Stalling in the Turn 
* Spinning from the Turn – Recovery at the Incipient Stage 
* The Spiral Dive 
Unusual Attitudes and Recoveries 
Airmanship 
Common Errors 
 
* Considerations are to be given to manoeuvre limitations and reference to The Owner’s/Flight 
Manual/Pilot’s Operating Handbook must be made in relation to Mass and Balance, and any other 
restrictions for Practice Entries to the Spin. 
 
 
AIR EXERCISE 15 
 
ADVANCED TURNING 

Level, Descending and Climbing Steep Turns 
Stalling in the Turn 
The Spiral Dive 
Spinning from the Turn 
Recovery from Unusual Attitudes 
Maximum Rate Turns 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 16 
 
FORCED LANDING WITHOUT POWER 

Objectives: 
Selection of forced landing areas 
Provision for change of plan 
Gliding distance – consideration 
Planning the descent 
Key positions 
Engine failure checks 
Use of radio – R/T ‘Distress’ Procedure 
The base leg 
The final approach 
 
Go around 
The landing considerations 
Actions after landing – Aeroplane security 
Causes of engine failure 
Airmanship 
Common errors 
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AIR EXERCISE 16 
 
FORCED LANDING WITHOUT POWER 

Forced Landing Procedures 

Selection of Landing Area: 
Provision for Change of Plan 
Gliding Distance Considerations 
Planning the descent: 
Key Positions 
Engine Failure Checks 
Engine cooling precautions 
Use of Radio 
The Base Leg 
The Final Approach 
The Landing ) When the Exercise is 
Actions after Landing: ) conducted at an 
Aeroplane Security )  Aerodrome 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 17 
 
PRECAUTIONARY LANDING 

Objectives: 
Occasions when necessary (In Flight Conditions): 
Landing area Selection and Communication (R/T Procedure) 
Overhead Inspection 
Simulated Approach 
Climb Away 
Landing at a Normal Aerodrome 
Landing at a Disused Aerodrome 
Landing on an Ordinary Field 
Circuit and Approach 
 
Actions After Landing: 
Aeroplane Security 
Airmanship 
Common errors 
 
 
AIR EXERCISE 17 
 
PRECAUTIONARY LANDING 

Occasions when necessary (In Flight Conditions): 
Landing area selection 
Overhead Inspection 
Simulated Approach 
Climb Away 
Landing at a Normal Aerodrome 
Landing at a Disused Aerodrome 
Landing on an Ordinary Field 
Circuit and Approach 
Actions After Landing: 
Aeroplane Security 
Airmanship 



SECTION 2 Allmänna råd Bilaga 1 
  LFS 2008:9 
 
AMC FCL 1.340 (continued) 

Amendment 3  2–H–21 JAR-FCL 1 

LONG BRIEFING EXERCISE 18A 
 
PILOT NAVIGATION 
 
Flight Planning 
 
Objectives: 
Weather Forecast and Actual(s) 
Map Selection and Preparation: 
 
Choice of Route: 
Regulated/Controlled Airspace 
Danger, Prohibited and Restricted Areas 
Safety Altitude 
 
Calculations: 
Magnetic Heading(s) and Time(s) enroute 
Fuel Consumption 
Mass and Balance 
Mass and Performance 
 
Flight Information: 
NOTAMs etc. 
Noting of Required Radio Frequencies 
Selection of Alternate aerodrome(s) 
Aircraft Documentation 
 
Notification of the Flight: 
Booking Out Procedure 
Flight Plans 
 
Aerodrome Departure 
Organisation of Cockpit Workload 
 
Departure Procedures: 
Altimeter Settings 
Setting Heading Procedures 
Noting of ETA(s) 
 
En-Route: 
Map reading – identification of ground features 
Maintenance of Altitudes and Headings 
Revisions to ETA and Heading, wind effect, drift angle and groundspeed checks. 
Log Keeping 
Use of Radio (including VDF if applicable) 
Minimum Weather Conditions for Continuance of Flight 
‘In Flight’ Decisions, diversion procedures 
Operations in Regulated/Controlled Airspace 
Procedures for Entry, Transit and Departure 
Navigation at Minimum Level 
Uncertainty of Position Procedure ) Including R/T 
Lost Procedure ) Procedure 
Use of Radio Navaids 
Arrival Procedures 
Aerodrome Circuit Joining Procedures: 
Altimeter Setting, ATC Liaison, R/T Procedure, etc. 
Entering the Traffic Pattern (controlled/uncontrolled aerodromes) 
Circuit Procedures 
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Parking Procedures 
Security of Aeroplane Refuelling and Booking In 
 
 
AIR EXERCISE 18A 
 
PILOT NAVIGATION 
 
Flight Planning: 
Weather Forecast and Actual(s) 
Map Selection and Preparation: 
Choice of Route  
Regulated/Controlled Airspace 
Danger, Prohibited and Restricted Areas 
Safety Altitude 
 
Calculations: 
Magnetic Heading(s) and Time(s) En-Route 
Fuel Consumption 
Mass and Balance 
Mass and Performance 
 
Flight Information: 
NOTAMs etc. 
Noting of Required Radio Frequencies 
Selection of Alternate Aerodromes 
Aeroplane Documentation 
 
Notification of the Flight: 
Flight clearance procedures (as applicable) 
Flight Plans 
 
 
AERODROME DEPARTURE 
 
Organisation of Cockpit Workload 
Departure Procedures: 
Altimeter Settings 
 
En-route: 
Noting of ETA(s) 
Wind effect, drift angle, ground speed checks 
Maintenance of Altitudes and Headings 
Revisions to ETA and Heading 
Log Keeping 
Use of Radio (including VDF if applicable) 
Minimum Weather Conditions for Continuance of Flight 
‘In Flight’ Decisions 
Diversion Procedure 
Operations in Regulated/Controlled Airspace 
Procedures for Entry, Transit and Departure 
Uncertainty of Position Procedure 
Lost Procedure 
Use of Radio Navaids 
Arrival Procedures: 
Aerodrome Joining Procedures: 
Altimeter Setting, ATC Liaison, etc. 
Entering the Traffic Pattern 
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Circuit Procedures 
Parking Procedures 
Security of Aircraft 
Refuelling 
Booking In 
 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 18B 
 
NAVIGATION AT LOWER LEVELS/REDUCED VISIBILITY 
 
Objectives: 
 
General Considerations: 
Planning Requirements Prior to Flight in Entry/Exit Lanes 
ATC Rules, Pilot Qualifications and Aircraft Equipment 
Entry/Exit Lanes and Areas where Specific Local Rules Apply 
 
Low Level Familiarisation: 
Actions Prior to Descending 
Visual Impressions and Height Keeping at Low Altitude 
Effects of Speed and Inertia During Turns 
Effects of Wind and Turbulence 
 
Low Level Operation: 
Weather Considerations  
Low Cloud and Good Visibility 
Low Cloud and Poor Visibility 
Avoidance of Moderate to Heavy Rain Showers 
Effects of Precipitation 
Joining a Circuit 
Bad Weather Circuit, Approach and Landing 
 
Airmanship 
 
 
AIR EXERCISE 18B 
 
NAVIGATION AT  LOWER LEVELS 
 
Low Level Familiarisation: 
Entry/Exit Lanes and Areas Where Specific Local Rules Apply 
Actions Prior to Descending 
Visual Impressions and Height Keeping at Low Altitude 
Effects of Speed and Inertia During Turns 
Effects of Wind and Turbulence 
Hazards of operating at low levels 
Low Level Operation: 
Weather Considerations  
Low Cloud and Good Visibility 
Low Cloud and Poor Visibility 
Avoidance of Moderate to Heavy Rain Showers 
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Effects of Precipitation (forward visibility) 
Joining a Circuit 
Bad Weather Circuit, Approach and Landing 
 
Airmanship 
 
 
LONG BRIEFINGS 18C 
 
USE OF RADIO NAVIGATION AIDS UNDER VFR 
 
Objectives: 
 
a. use of VHF omni range 

– availability of VOR stations, AIP 
– signal reception range 

– selection and identification 
– radials and method of numbering  
– use of omni bearing selector (OBS) 
– To–From indication and station passage 
– selection, interception and maintaining a radial 
– use of two stations to determine position 

 
b. use of automatic direction finding equipment (ADF) 

– availability of NDB stations, AIP 
– signal reception range 

– selection and identification 
– orientation in relation to NDB 
– homing to an NDB 

 
c. use of VHF direction finding (VHF/DF) 

– availability, AIP 
– R/T procedures 
– obtaining QDMs and QTEs 

 
d. use of radar facilities 

– availability and provision of service, AIS 
– types of service  
– R/T procedures and use of transponder 

– mode selection 
– emergency codes 

 
e. Use of Distance Measuring Equipment (DME) 

– availability, AIP 
– operating modes 
– slant range 

 
f. Use of Aero Navigation systems, satellite navigation systems (RNAV – SATNAV) 

– availability 
– operating modes 
– limitations 

 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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AIR EXERCISE 18C 
 
RADIO NAVIGATION 
 
a. Use of VHF Omni Range 

– availability, AIP, frequencies 
– selection and identification 
– omni bearing selector (OBS) 
– to/from indications, – orientation 
– course deviation indicator (CDI) 
– determination of radial 
– intercepting and maintaining a radial 
– VOR passage 
– obtaining a fix from two VORs 

 
b. Use of automatic direction finding equipment (ADF) 
 non-directional beacons (NDBs) 

– availability, AIP, frequencies 
– selection and identification 
– orientation relative to the beacon 
– homing 

 
c. Use of VHF direction finding (VHF/DF) 

– availability, AIP, frequencies 
– R/T procedures and ATC liaison 
– obtaining a QDM and homing 

 
d. Use of en-route/terminal radar 

– availability, AIP 
– procedures and ATC liaison 
– pilot ’s responsibilities 
– secondary surveillance radar 
– transponders 
– code selection 
– interrogation and reply 

 
e. Use of distance measuring equipment (DME) 

– station selection and identification 
– modes of operation 

 
f. Use of Aero Navigation systems, satellite navigation systems (RNAV – SATNAV) 

– setting up 
– operation 
– interpretation 

 
 
LONG BRIEFING EXERCISE 19 
 
INTRODUCTION TO INSTRUMENT FLYING 
 
Objectives: 
Flight Instruments 
Physiological Considerations 
Instrument Appreciation 
Attitude Instrument Flight 
Pitch Indications 
Bank Indications 
Different Dial Presentations 
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Introduction to the Use of the Attitude Indicator 
Pitch Attitude 
Bank Attitude 
Maintenance of Heading and Balanced flight 
Instrument Limitations (inc. System Failures) 
 
 
ATTITUDE, POWER & PERFORMANCE 
 
Attitude Instrument Flight: 
Control Instruments 
Performance Instruments 
Effect of Changing Power and configuration 
Cross Checking the Instrument Indications 
Instrument Interpretation 
Direct and Indirect Indications (Performance Instruments) 
Instrument Lag 
Selective Radial Scan 
 
 
THE BASIC FLIGHT MANOEUVRES (FULL PANEL) 
 
Straight and Level Flight at Various Airspeeds and Aeroplane Configurations 
Climbing 
Descending 
Standard Rate Turns 
 
 Level ) 
 Climbing ) Onto Pre-Selected Headings 
 Descending ) 
 
 
AIR EXERCISE 19  
 
INTRODUCTION TO INSTRUMENT FLYING 
 
Physiological Sensations 
Instrument Appreciation 
Attitude Instrument Flight 
Pitch Attitude 
Bank Attitude 
Maintenance of Heading and Balanced Flight 
Attitude Instrument Flight 
Effect of Changing Power and configuration 
Cross Checking the Instruments 
Selective Radial Scan 
THE BASIC FLIGHT MANOEUVRES (FULL PANEL) 
 
Straight and Level Flight at various Airspeeds and Aeroplane Configurations 
Climbing 
Descending 
Standard Rate Turns 
Level  ) 
Climbing ) Onto Pre-Selected Headings 
Descending ) 
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LONG BRIEFING EXERCISE 20 
 
BASIC NIGHT FLYING 
 
A summary of points to be covered before sending the student on a first solo at night 
 
 Start up procedures 
 Local procedures - including ATC liaison 
 Taxiing 
  Parking area and taxiway lighting 
  Judgement of speed and distances 
  Use of taxiway lights 
  Avoidance of hazards – obstruction lighting 
  Instrument checks 
 Holding point – lighting procedure 
 Initial familiarisation at night 
 Local area orientation 
 Significance of lights on other aircraft 
 Ground obstruction lights 
 Division of piloting effort – external/instrument reference 
 Rejoining procedure 
 Aerodrome lighting – Approach and runway lighting (including VASI and PAPI) 
 
  Threshold lights 
  Approach lighting 
  Visual approach slope indicator systems 
 
 NIGHT CIRCUITS 
 
 Take-off and climb 
  Line up 
  Visual references during the take-off run 
  Transfer to instruments 
  Establishing the initial climb 
  Use of flight instruments 
  Instrument climb and initial turn 
 
 The circuit 
  Aeroplane positioning – reference to runway lighting 
  The traffic pattern and lookout 
  Initial approach and runway lighting demonstration 
  Aeroplane positioning  
  Changing aspect of runway lights and VASI (or PAPI) 
  Intercepting the correct approach path 
  The climb away  
 Approach and landing 
  Positioning, base leg and final approach 
  Diurnal wind effect 
  Use of landing lights 
  The flare and touchdown 
  The roll out 
  Turning off the runway – control of speed 
 
 Missed approach 
  Use of instruments 
  Re-positioning in the circuit pattern 
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 NIGHT NAVIGATION 
 
 Particular emphasis on flight planning 
 Selection of ground features visible at night 
  Air light beacons 
  Effect of cockpit lighting on map colours 
  Use of radio aids 
  Effect of moonlight upon visibility at night 
 Emphasis on maintaining a ‘minimum safe altitude’ 
 Alternate aerodromes – restricted availability 
 Restricted recognition of weather deterioration 
 Lost procedures 
 
 NIGHT EMERGENCIES 
 
 Radio failure 
 Failure of runway lighting 
 Failure of aeroplane landing lights 
 Failure of aeroplane internal lighting 
 Failure of aeroplane navigation lights 
 Total electrical failure 
 Abandoned take-off 
 Engine failure 
 Obstructed runway procedure 
 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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AMC FCL 1.355(a)(2) 
Flight Instructor (FI)/Instrument Rating Instructor (IRI) refresher seminar 
(See JAR–FCL 1.355) 

1 FI/IRI refresher seminars made available in JAA member States should have due regard to 
geographical location, numbers attending, and periodicity throughout the State concerned.  

2 Such seminars should run for at least two days, and attendance from participants will be required 
for the whole duration of the seminar including breakout groups/workshops. Different aspects, such as 
inclusion of participants holding ratings in other categories of aircraft should be considered. 

3 Some experienced FIs/IRIs currently involved with flying training and with a practical understanding 
of the revalidation requirements and current instructional techniques should be included as speakers at 
these seminars. 

4 The attendance form (see IEM FCL 1.355) will be completed and signed by the organiser of the 
seminar as approved by the Authority, following attendance and satisfactory participation by the FI/IRI. 

5 The content of the FI/IRI refresher seminar should be selected from the following: 

a. new and/or current rules/regulations, with emphasis on knowledge of JAR–FCL and JAR–OPS 
requirements; 

b. teaching and learning; 

c. instructional techniques; 

d. the role of the instructor; 

e. national regulations (as applicable); 

f. human factors; 

g. flight safety, incident and accident prevention; 

h. airmanship; 

i. legal aspects and enforcement procedures; 

j. navigational skills including new/current radio navigation aids; 

k. teaching instrument flying; and 

l. weather related topics including methods of distribution. 

m. any additional topic selected by the Authority. 

Formal sessions should allow for a presentation time of 45 minutes, with 15 minutes for questions. The use 
of visual aids is recommended, with interactive video and other teaching aids (where available) for breakout 
groups/workshops. 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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IEM FCL 1.355 
Flight instructor rating (FI(A)) – Revalidation and renewal form 
(See JAR–FCL 1.355) 
 

INSTRUCTIONAL FLYING EXPERIENCE  
(See JAR–FCL 1.355(a)(1)) 

Instructors applying for revalidation of the Flight Instructor Rating should enter the instructional hours flown 
during the preceding 36 months. 

SINGLE-ENGINE MULTI-ENGINE INSTRUMENT 

DAY NIGHT DAY NIGHT 

 

 

Total instructional hours (preceding 36 months): 

Total instructional hours (preceding 12 months): 

 

FLIGHT INSTRUCTOR REFRESHER SEMINAR  
(See JAR FCL 1.355(a)(2)) 

 

1 This is to certify that the undersigned attended a Flight Instructor Seminar approved by the 
Authority 

 

2 Attendee’s personal particulars: 

Name:  Address: 

Licence number: Exp. date of FI(A) rating: 
 

3 Seminar particulars: 

Date/s of seminar: Place: 
 

4 Declaration by the responsible organiser: 

I certify that the above data are correct and that the Flight Instructor Seminar was carried out as approved 
by the Authority. 

Date of approval:  Name of organiser: 
(block letters) 
 

 

Date and place:  Signature: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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5 Declaration by the attendee: 

I confirm the data under 1 through 3 

Attendee’s signature: 

 

PROFICIENCY CHECK 
(See JAR–FCL 1.355(a)(3)) 

.........................................(Name of applicant) has given proof of flying instructional ability during a 
proficiency check flight. This was done to my satisfaction. 

Flying time: Aeroplane/Sim. used:  

 

Main exercise: 

 

Name of FIE: Licence number: 

 

Date and place: Signature: 

 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 

IEM FCL 1.355 (continued) 
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AMC FCL 1.365 
Course for the type rating instructor rating for multi-pilot (aeroplane) (TRI)(MPA)) 
(See JAR–FCL 1.365) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.365) 

COURSE OBJECTIVE 

1 The course should be designed to give adequate training to the applicant in theoretical knowledge 
instruction, flight instruction and synthetic flight instruction in order to instruct for any multi-pilot aeroplane 
type rating for which the applicant is qualified (see JAR–FCL 1.365). 
 

PART 1  
 

TEACHING AND LEARNING 
 
Item No. 
 
1 THE LEARNING PROCESS 
 
 Motivation 
 Perception and understanding 
 Memory and its application 
 Habits and transfer 
 Obstacles to learning 
 Incentives to learning 
 Learning methods 
 Rates of learning 
 
 
2 THE TEACHING PROCESS 
 
 Elements of effective teaching 
 Planning of instructional activity 
 Teaching methods 
 Teaching from the ‘known’ to the ‘unknown’ 
 Use of ‘lesson plans’ 
 
 
3 TRAINING PHILOSOPHIES 
 
 Value of a structured (approved) course of training 
 Importance of a planned syllabus 
 Integration of theoretical knowledge and flight instruction 
 
 
4 TECHNIQUES OF APPLIED INSTRUCTION 
 

a. Theoretical knowledge – Classroom instruction techniques 
 Use of training aids 
 Group lectures 
 Individual briefings 
 Student participation/discussion 
 
b. FLIGHT –  Airborne instruction techniques 
 The flight/cockpit environment 
 Techniques of applied instruction 
 Post flight and inflight judgement and decision making 
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5 STUDENT EVALUATION AND TESTING 
 

a. Assessment of student performance 
 
 The function of progress tests 
 Recall of knowledge 
 Translation of knowledge into understanding 
 Development of understanding into actions 
 The need to evaluate rate of progress 

 
b. Analysis of student errors    
 
 Establish the reason for errors 
 Tackle major faults first, minor faults second 
 Avoidance of over criticism 
 The need for clear concise communication 

 
 
6 TRAINING PROGRAMME DEVELOPMENT 
 
 Lesson planning 
 Preparation 
 Explanation and demonstration 
 Student participation and practice 
 Evaluation 
 
 
7 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS RELEVANT TO FLIGHT INSTRUCTION 
 
 Physiological factors 
 Psychological factors 
 Human information processing 
 Behavioural attitudes 
 Development of judgement and decision making 
 
 
8 HAZARDS INVOLVED IN SIMULATING SYSTEMS FAILURES AND MALFUNCTIONS IN 

THE AEROPLANE DURING FLIGHT 
 
 Selection of a safe altitude 
 Importance of ‘touch drills’ 
 Situational awareness 
 Adherence to correct procedures 
 
 
9 TRAINING ADMINISTRATION 
 
 Flight theoretical knowledge instruction records 
 Pilot’s personal flying log book 
 The flight/ground curriculum 
 Study material 
 Official forms 
 Aircraft Flight/Owner’s Manuals/Pilot’s Operating Handbooks 
 Flight authorisation papers 
 Aircraft documents 
 The private pilot’s licence regulations 
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PART 2 
 

TECHNICAL TRAINING 

1 The course should be related to the type of aeroplane on which the applicant wishes to instruct. A 
training programme should give details of all theoretical knowledge instruction. 

2 Identification and application of human factors (as set in the ATPL syllabus 040) related to multi-
crew co-operation aspects of the training. 

3 The content of the instruction programme should cover training exercises as applicable to the 
aeroplane type. 

4 The TRI rating applicant should be taught and made familiar with giving instruction from the seat 
normally occupied by the co-pilot. 
 
 
Training Exercises 
 
5 Flight Simulator 
 
 Items with an * should be performed in an aeroplane in case a flight simulator is not available. 
 

a. use of checklist, setting of radios/navigation aids; 
b. starting engines; 
c.* take-off checks; 
d.* instrument take-off, transition to instruments after lift off; 
e. crosswind take-off; 
f. engine failure during take-off between V1 and V2; 
g. aborted take-off prior to reaching V1; 
h. high mach buffeting, specific flight characteristics (if necessary); 
i.* steep turns; 
j.* recovery from approach to stall/take-off, clean, landing configuration; 
k. instrument approach to required minimum decision height or minimum descent 

height/altitude, manual one engine simulated inoperative during approach and landing or go 
around; 

l. rejected landing and go around; and 
m. crosswind landing. 

 
 
Category II and III operations, if applicable 
 
6 a. precision approaches, automatic with auto-throttle and flight director go-around caused by 

aircraft or ground equipment deficiencies; 
b. go around caused by weather conditions; 
c. go around at DH caused by offset position from centreline; and 
d. one of the CAT II/CAT III approaches must lead to a landing. 

 
 
Aeroplane (not applicable for applicants for SFI(A) authorisation or zero flight time training by a TRI(A)) 
 
7 a. familiarisation with controls during outside checks; 

b. use of checklist, setting of radios and navigation aids, starting engines; 
c. taxiing; 
d. take-off; 
e. engine failure during take-off shortly after V2, after reaching climb out attitude; 
f. other emergency procedures (if necessary); 
g. one engine simulated inoperative go around from required minimum DH; and 
h. one engine (critical) simulated inoperative landing. 
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8 Flight simulator qualified and approved for ZFTT (for restricted TRI(A)) 
a. familiarisation with controls during outside checks; 
b. use of checklist, setting of radios and naviagation aids, starting engines; 
c. taxiing; 
d. take-off; 
e. simulated engine failure during take-off shortly after V2, after reaching climt out attitude; 
f. other emergency procedures (if necessary); 
g. one engine inoperative go around from requirement minimum DH; and 
h. one engine (critical) inoperative landing. 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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AMC FCL 1.380 
Course for the single-pilot multi-engine class rating instructor rating (aeroplane) (CRI(SPA)) 
(See JAR–FCL 1.380) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.380) 

COURSE OBJECTIVE: 

1 The aim of this course is to give adequate training to the applicant in theoretical knowledge and 
flight instruction in order to instruct for a single-pilot multi-engine class rating. 
 
 
GROUND TRAINING 
 
2 This syllabus is concerned only with the training on multi-engine aeroplanes. Therefore, other 
knowledge areas, common to both single- and multi-engine aeroplanes, should be revised as necessary to 
cover the handling and operating of the aeroplane with all engines operative, using the applicable sections 
of the Ground Subjects Syllabus for the flight instructor course (AMC FCL 1.340). Additionally, the ground 
training should include 25 hours of classroom work to develop the applicant’s ability to teach a student the 
knowledge and understanding required for the air exercise section of the multi-engine training course. This 
part will include the long briefings for the air exercises. 
 
 

PART 1  
 

TEACHING AND LEARNING 
 
Item No. 
 
1 THE LEARNING PROCESS 
 
 Motivation 
 Perception and understanding 
 Memory and its application 
 Habits and transfer 
 Obstacles to learning 
 Incentives to learning 
 Learning methods 
 Rates of learning 
 
 
2 THE TEACHING PROCESS 
 
 Elements of effective teaching 
 Planning of instructional activity 
 Teaching methods 
 Teaching from the ‘known’ to the ‘unknown’ 
 Use of ‘lesson plans’ 
 
 
3 TRAINING PHILOSOPHIES 
 
 Value of a structured (approved) course of training 
 Importance of a planned syllabus 
 Integration of theoretical knowledge and flight instruction 
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4 TECHNIQUES OF APPLIED INSTRUCTION 
 

a. Theoretical knowledge – Classroom instruction techniques 
 Use of training aids 
 Group lectures 
 Individual briefings 
 Student participation/discussion 
 
b. FLIGHT –  Airborne instruction techniques 
 The flight/cockpit environment 
 Techniques of applied instruction 
 Post flight and inflight judgement and decision making 

 
 
5 STUDENT EVALUATION AND TESTING 
 

a. Assessment of student performance 
 
 The function of progress tests 
 Recall of knowledge 
 Translation of knowledge into understanding 
 Development of understanding into actions 
 The need to evaluate rate of progress 
 
b. Analysis of student errors    
 
 Establish the reason for errors 
 Tackle major faults first, minor faults second 
 Avoidance of over criticism 
 The need for clear concise communication 

 
 
6 TRAINING PROGRAMME DEVELOPMENT 
 
 Lesson planning 
 Preparation 
 Explanation and demonstration 
 Student participation and practice 
 Evaluation 
 
 
7 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS RELEVANT TO FLIGHT INSTRUCTION 
 
 Physiological factors 
 Psychological factors 
 Human information processing 
 Behavioural attitudes 
 Development of judgement and decision making 
 
 
8 HAZARDS INVOLVED IN SIMULATING SYSTEMS FAILURES AND MALFUNCTIONS IN THE 

AEROPLANE DURING FLIGHT 
 
 Selection of a safe altitude 
 Importance of ‘touch drills’ 
 Situational awareness 
 Adherence to correct procedures 
 



Bilaga 1 Allmänna råd SECTION 2 
LFS 2008:9 
 
AMC FCL 1.380 (continued) 

JAR-FCL 1 2-H-38 Amendment 3 

9 TRAINING ADMINISTRATION 
 
 Flight theoretical knowledge instruction records 
 Pilot’s personal flying log book 
 The flight/ground curriculum 
 Study material 
 Official forms 
 Aircraft Flight/Owner’s Manuals/Pilot’s Operating Handbooks 
 Flight authorisation papers 
 Aircraft documents 
 The private pilot’s licence regulations 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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PART 2 
 

THEORETICAL KNOWLEDGE INSTRUCTION SYLLABUS 
 
SUGGESTED BREAKDOWN OF COURSE CLASSROOM HOURS 
 

Tuition 
hours 

 
 

1.00 
 

2.00 
 
 

2.00 
 
 

2.00 
 
 
 

2.00 
 

2.00 
 
 
 

4.00 
 
 
 

Practice 
in class 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
⎧ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎨ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎪ 
⎩ 
 
 

Topic 
 
 
 
Aviation legislation 
 
Performance, all engines operating, including 
mass and balance 
 
Asymmetric flight 
Principles of flight 
 
Control in asymmetric flight 
Minimum control and safety speeds 
Feathering and unfeathering 
 
Performance in asymmetric flight 
 
Specific type of aeroplane – operation  
of systems. 
Airframe and engine limitations 
 
Briefings for air exercises progress 

Internal 
progress 

test 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 

1.00 
 
 
 
 
 

 

15.00 

Course total 

 7.00 

 25.00 (including progress test) 

3.00 

 
 

SYLLABUS OF THEORETICAL KNOWLEDGE SUBJECTS 
 
AIR LEGISLATION 
 
Aeroplane performance group definitions (JAA). 
Methods of factoring gross performance. 
 
 

ASYMMETRIC POWER FLIGHT 
 
PRINCIPLES OF FLIGHT 
 
THE PROBLEMS 
 
 asymmetry 
 control 
 performance 
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THE FORCES AND COUPLES 
 
 offset thrust line 
 asymmetric blade effect 
 offset drag line 
 failed engine propeller drag 
 total drag increase 
 asymmetry of lift 
 uneven propeller slipstream effect 
 effect of yaw in level and turning flight 
 thrust and rudder side force couples 
 effect on moment arms 
 
 
CONTROL IN ASYMMETRIC POWER FLIGHT 
 
 use, misuse and limits of: 

 rudder 
 aileron 
 elevators 

 effect of bank/sideslip/balance 
 decrease of aileron/rudder effectiveness 
 fin stall possibility 
 effect of ias/thrust relationship 
 effect of residual unbalanced forces 
 foot loads and trimming 
 
 
MINIMUM CONTROL AND SAFETY SPEEDS 
 
 minimum control speed (Vmc) 
 definition 
 origin 
 factors affecting (Vmc) 

 thrust 
 mass and centre of gravity position 
 altitude 
 landing gear 
 flaps 
 cowl flaps/cooling gills 
 turbulence/gusts 
 pilot reaction/competence 
 banking towards the operating engine 
 drag 
 feathering 
 critical engine 

 take-off safety speed 
 definition/origin of V2 
 other relevant V codes 
 
 
AEROPLANE PERFORMANCE – ONE ENGINE INOPERATIVE 
 
 effect on excess power available 
 single-engine ceiling 
 cruising, range and endurance 
 acceleration/deceleration 
 zero thrust, definition and purpose 
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PROPELLERS 
 
 variable pitch – general principles 
 feathering/unfeathering mechanism and limitations 
 (e g minimum rpm) 
 
 
SPECIFIC AEROPLANE TYPE 
 
 
AEROPLANE AND ENGINE SYSTEMS 
 
 operation normal 
 operation abnormal 
 emergency procedures 
 
 
LIMITATIONS – AIRFRAME 
 
 load factors 
 landing gear/flap limiting speeds (Vlo and Vfe) 
 rough air speed (Vra) 
 maximum speeds (Vno and Vne) 
 
 
LIMITATIONS – ENGINE 
 
 rpm and manifold pressure 
 oil temperature and pressure 
 emergency procedures 
 
 
MASS AND BALANCE 
 
(To be covered in conjunction with the flight/owner’s manual/pilot’s operating handbook) 
 mass and balance documentation for aeroplane type 
 revision of basic principles 
 calculations for specific aeroplane type 
 
 
MASS AND PERFORMANCE 
 
(To be covered in conjunction with the flight/owner’s manual/pilot’s operating handbook) 
 calculations for specific aeroplane type (all engines operating) 
 take-off run 
 take-off distance 
 accelerate/stop distance 
 landing distance 
 landing run 
 take-off/climb out flight path 
 calculations for specific aeroplane type (one engine operating) 
 climb out flight path 
 landing distance 
 landing run 



Bilaga 1 Allmänna råd SECTION 2 
LFS 2008:9 
 
AMC FCL 1.380 (continued) 

JAR-FCL 1 2-H-42 Amendment 3 

PART 3 
 

FLIGHT INSTRUCTION SYLLABUS – NORMAL FLIGHT 
 
This part is similar to the Air Exercise Sections of the single-engine Flight Instructor course, including 
‘Introduction to Instrument Flying’ except that the objectives, airmanship considerations and common 
errors are related to the operation of a multi-engine aeroplane. 
 
The purpose of this part is to acquaint the applicant with the teaching aspects of the operational 
procedures and handling of a multi-engine aeroplane with all engines functioning. 
 
The following items should be covered: 
 
1 Aeroplane familiarisation 
 
2 Pre-flight preparation and aeroplane inspection 
 
3 Engine starting procedures 
 
4 Taxiing 
 
5 Pre-take-off procedures 
 
6 The take-off and initial climb 

into wind 
crosswind 
short field 

 
7 Climbing 
 
8 Straight and level flight 
 
9 Descending (including emergency descent procedures) 
 
10 Turning 
 
11 Slow flight 
 
12 Stalling and recoveries 
 
13 Instrument flight – basic 
 
14 Emergency drills (not including engine failure) 
 
15 Circuit, approach and landing 
 into wind 
 crosswind 
 short field 
 
16 Mislanding and going round again 
 
17 Actions after flight 
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AIR EXERCISES 
 
The following air exercises are developments of the Basic (single-engine) syllabus which are to be related 
to the handling of multi-engine types in order to ensure that the student learns the significance and use of 
controls and techniques which may be strange to the student in all normal, abnormal and emergency 
situations, except that engine failure and flight on asymmetric power are dealt with separately in the Air 
Exercises in Part 2. 
 
 
LONG BRIEFING 1 
 
AEROPLANE FAMILIARISATION 
 
introduction to the aeroplane 
explanation of the: 
 cockpit layout 
 systems and controls 
aeroplane power plant 
check lists and drills 
differences when occupying the instructor’s seat 
 
 
EMERGENCY DRILLS 
 
action in event of fire: 
 in the air 
 on the ground 
 
Escape drills: 
 location of exits 
 emergency equipment, e.g. fire extinguishers, etc. 
 
 
PRE-FLIGHT PREPARATION AND AEROPLANE INSPECTION 
 
aeroplane documentation 
external checks 
internal checks 
harness, seat/rudder pedal adjustment 
 
 
ENGINE STARTING PROCEDURES 
 
use of checklists 
checks prior to starting 
checks after starting 
 
 
AIR EXERCISE 1 
 
AEROPLANE FAMILIARISATION 
 
external features 
cockpit layout 
aeroplane systems 
check lists, drills 
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action in the event of fire in the air and on the ground 
 – engine 
 – cabin 
 – electrical 
systems failure (as applicable to type) 
escape drills 
 – location and use of emergency equipment and exits 
 
 
PREPARATION FOR AND ACTION AFTER FLIGHT 
 
flight authorisation and aeroplane acceptance 
technical log/certificate of maintenance release 
mass and balance and performance considerations 
external checks 
internal checks, adjustment of harness and/or rudder pedals 
starting and warming up engines 
checks after starting 
radio nav/com checks 
altimeter checks and setting procedures 
power checks 
running down and switching off engines 
completion of authorisation sheet and aeroplane serviceability documents 
 
 
LONG BRIEFING 2 
 
TAXIING 
 
pre-Taxiing area precautions 
 greater mass – greater inertia 
effect of differential power 
precautions on narrow taxiways 
common errors 
 
 
PRE TAKE-OFF PROCEDURES 
 
use of checklist 
engine power checks 
pre take-off checks 
instructor’s briefing to cover the procedure to be followed should an emergency occur during take-off, e.g. 
engine failure 
common errors 
 
 
THE TAKE-OFF AND INITIAL CLIMB 
 
ATC considerations 
factors affecting the length of the take-off run/distance 
correct lift-off speed 
importance of safety speed 
crosswind take-off, considerations and procedures 
short field take-off, considerations and procedures 
engine handling after take-off, throttle/pitch/engine synchronisation 
common errors 
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CLIMBING 
 
airmanship considerations 
 pre-climbing checks 
engine considerations 
 use of throttle/pitch controls 
maximum rate of climb speed 
maximum angle of climb speed 
synchronising the engines 
common errors 
 
 
AIR EXERCISE 2 
 
TAXIING 
 
checks before taxiing 
starting and stopping 
control of speed 
control of direction and turning 
turning in confined spaces 
leaving the parking area 
freedom of rudder movement (importance of pilot ability to use full rudder travel) 
instrument checks 
 
 
EMERGENCIES 
 
brake/steering failure 
 
PRE TAKE-OFF PROCEDURES 
 
use of checklist 
engine power and system checks 
pre take-off checks 
instructor’s briefing in the event of: 
 – emergencies during take-off 
 
 
THE TAKE-OFF AND INITIAL CLIMB 
 
ATC considerations 
directional control and use of power 
lift-off speed 
crosswind effects and procedure 
short field take-off and procedure 
procedures after take-off 

– landing gear retraction 
– flap retraction (as applicable) 
– selection of manifold pressure and rpm 
– engine synchronisation 
– other procedures (as applicable) 

at an appropriate stage of the course 
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CLIMBING 
 
Pre-Climbing checks 
Power Selection for Normal and Maximum Rate Climb 
Engine and RPM Limitations 
Effect of Altitude on Manifold Pressure, Full Throttle 
Levelling Off – Power Selection 
Climbing with Flaps Down 
Recovery to Normal Climb 
En Route Climb (Cruise Climb) 
Maximum Angle of Climb 
Altimeter Setting Procedures 
Prolonged Climb and use of Cowl Flaps/Cooling Gills 
Instrument Appreciation 
 
 
LONG BRIEFING 3 
 
STRAIGHT AND LEVEL FLIGHT 
 
Airmanship considerations 
Selection of power – throttle/pitch controls 
Engine synchronisation 
Fuel consumption aspects 
Use of trimming controls 
 elevator, rudder (aileron as applicable) 
Operation of flaps 
 effect on pitch attitude 
 effect on airspeed 
Operation of landing gear 
 effect on pitch attitude 
 effect on airspeed 
Use of mixture controls 
Use of alternate air/carburettor heat controls 
Operation of cowl flaps/cooling gills 
Use of cabin ventilation and heating systems 
Operation and use of the other systems (as applicable to type) 
Common errors 
 
 
DESCENDING 
 
Airmanship considerations 
 pre-descent checks 
Normal descent 
 selection of throttle/pitch controls 
 engine cooling considerations 
Emergency descent procedure 
Common errors 
 
 
TURNING 
 
Airmanship considerations 
Medium turns 
Climbing/descending turns 
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Steep turns (45 degrees of bank or more) 
Common errors 
 
 
AIR EXERCISE 3 
 
STRAIGHT AND LEVEL FLIGHT 
 
At Normal Cruising Power 
– selection of cruise power 
– manifold pressure/RPM 
– engine synchronisation 
– use of trimming controls 
– performance considerations – range/endurance 
Instrument Appreciation 
Operation of Flaps (in stages) 
– airspeed below Vfe 
– effect on pitch attitude 
– effect on airspeed 
Operation of Landing Gear 
– airspeed below Vlo/Vle 
– effect on pitch attitude 
– effect on airspeed 
Use of Mixture Controls 
Use of Alternate Air/Carburettor Control 
Operation of Cowl Flaps/Cooling Gills 
Operation of Cabin Ventilation/Heating Systems 
Operation and use of Other Systems (as applicable to type) 
 
 
DESCENDING 
 
Pre-Descent Checks 
Power Selection – Manifold Pressure/RPM 
Powered Descent (Cruise Descent) 
Engine Cooling Considerations 
– use of cowl flaps/cooling gills 
Levelling Off 
Descending with Flaps Down 
Descending with Landing Gear Down 
Altimeter Setting Procedure 
Instrument Appreciation 
Emergency Descent 
– as applicable to type 
– limitations in turbulence Vno 
 
 
TURNING 
 
Medium Turns 
Climbing and Descending Turns 
Steep Turns –45 degrees of Bank 
Instrument Appreciation 
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LONG BRIEFING 4 
 
SLOW FLIGHT 
 
Airmanship considerations 
 flight at Vs1 and Vso +5 knots 
 aircraft handling characteristics 
Simulated ‘go around’ from slow flight 
 at Vsse with flaps down 
 note pitch trim change 
Common errors 
 
 
STALLING 
 
Airmanship considerations 
Power selection 
Symptoms approaching the stall 
Full stall characteristics 
Recovery from the full stall 
Recovery at the incipient stall 
Stalling and recovery in the landing configuration 
Recovery at the incipient stage in the landing configuration 
 
 
INSTRUMENT FLIGHT (BASIC) 
 
Straight and level 
Climbing 
Turning 
Descending 
 
 
EMERGENCY DRILLS (not including engine failure) 
 
As applicable to type 
 
 
CIRCUIT APPROACH AND LANDING 
 
Airmanship and ATC consideration 
Downwind leg 
 airspeed below Vfe 
 use of flaps (as applicable) 
 pre-landing checks 
 position to turn onto base leg 
 
Base leg 
 selection of power (throttle/pitch), flaps and trimming controls 
 maintenance of correct airspeed 
 
Final approach 
 power adjustments (early reaction to undershooting) 
 use of additional flaps (as required) 
 confirmation of landing gear down 
 selection ‘touch down’ point 
 airspeed reduction to Vat 
 maintenance of approach path 
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Landing 
 greater sink rate 
 longer landing distance and run 
 crosswind approach and landing 
 crosswind considerations 
 short field approach and landing 
 short field procedure – considerations 
 
 
AIR EXERCISE 4 
 
SLOW FLIGHT 
 
Safety Checks 
Setting up and Maintaining (Flaps Up) 
 Vs1 + 5 knots 
 note aeroplane handling characteristics 
Setting up and Maintaining (Flaps Down) 
 Vso + 5 knots 
 note aeroplane handling characteristics 
Simulated ‘Go Around’ from a Slow Flight with Flaps 
 Down and airspeed not below Vsse, e.g. airspeed at Vsse or Vmca + 10 knots 
 increase to full power and enter a climb 
 note pitch change 
Resume Normal Flight 
 
 
STALLING 
 
– airmanship considerations 
– selection of RPM 
– stall symptoms 
– full stall characteristics 
– recovery from the full stall 
 – care in application of power 
– recovery at the incipient stage 
– stalling and recovery in landing configuration 
– stall recovery at the incipient stage in the landing configuration 
 
 
INSTRUMENT FLIGHT (BASIC) 
 
– straight and level 
– climbing 
– turning 
– descending 
 
 
EMERGENCY DRILLS (not including engine failure) 
 
As applicable to type 
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CIRCUIT, APPROACH AND LANDING 
 
Airmanship and ATC considerations 
Downwind leg  
– control of speed (below Vfe) 
– flaps as applicable 
– pre-landing checks 
– control of speed and height 
– base leg turn 
 
Base leg 
– power selection 
– use of flap and trimming controls 
– maintenance of correct airspeed 
 
Final approach 
– use of additional flap (as required) 
– confirmation of landing gear down 
– selection of touchdown point 
– airspeed reduction to Vat 
– maintaining correct approach path 
 – use of power 
 
Landing 
– control of sink rate during flare 
– crosswind considerations 
– longer landing roll 
– short/soft field approach and landing 

– considerations and precautions 
 
 
ASYMMETRIC POWER FLIGHT 
 
During this part, special emphasis is to be placed on the: 
 
a. Circumstances in which actual feathering and unfeathering practice will be done, i.e. safe altitude; 
compliance with regulations concerning minimum altitude/height for feathering practice, weather conditions, 
distance from nearest available aerodrome. 
 
b. Procedure to use for instructor/student co-operation, e.g. the correct use of touch drills and the 
prevention of misunderstandings, especially during feathering and unfeathering practice and when zero 
thrust is being used for asymmetric circuits. This procedure is to include positive agreement as to which 
engine is being shut down/re-started or set at zero thrust and identifying each control and naming the 
engine it is going to affect. 
 
c. Consideration to be given to avoid over-working the operating engine, and the degraded 
performance when operating the aeroplane during asymmetric flight. 
 
d. Need to use the specific check list for the aeroplane type. 
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LONG BRIEFINGS 
 
 
FLIGHT ON ASYMMETRIC POWER 
 
Introduction to asymmetric flight 
Feathering the propeller 

– method of operation 
Effects on aeroplane handling at cruising speed 
Introduction to effects upon aeroplane performance 
Note foot load to maintain a constant heading (No rudder trim) 
Unfeathering the propeller 

– regain normal flight 
Finding the zero thrust setting 

– comparison of foot load when feathered and with zero thrust set 
 
Effects and Recognition of Engine Failure in Level Flight 
 
The forces and the effects of yaw 
Types of failure 

– sudden or gradual 
– complete or partial 

Yaw, direction and further effects of yaw 
Flight instrument indications 
Identification of Failed Engine 
The couples and residual out of balance forces 

– resultant flight attitude 
Use of rudder to counteract yaw 
Use of aileron 

– dangers of mis-use 
Use of elevator to maintain level flight 
Use of power to maintain a safe airspeed and altitude 
Supplementary recovery to straight and level flight 

– simultaneous increase of speed and reduction in power 
Identification of failed engine 

– idle leg = idle engine 
Use of engine instruments for identification 

– fuel pressure/flow 
– RPM gauge response effect of CSU action at lower and higher airspeed 
– engine temperature gauges 

Confirmation of identification 
– close the throttle of identified failed engine 

Effects and recognition of engine failure in turns 
Identification and control 
Side forces and effects of yaw 
 
 
DURING TURNING FLIGHT: 
 
Effect of ‘inside’ engine failure 

– effect sudden and pronounced 
Effect of ‘outside’ engine failure 

– effect less sudden and pronounced 
The possibility of confusion in identification (particularly at low power) 

– correct use of rudder 
– possible need to return to lateral level flight to confirm correct identification 

Visual and flight instrument indications 
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Effect of varying speed and power 
Speed/thrust relationship 
At normal cruising speed and cruising power 

–  engine failure clearly recognised 
At low safe speed and climb power 

–  engine failure most positively recognised 
High speed descent and low power 

– possible failure to notice asymmetry (engine failure) 
 
 
MINIMUM CONTROL SPEEDS 
ASI colour coding – red radial line 

NOTE: This exercise is concerned with the ultimate boundaries of controllability in various conditions that a 
student  can reach in a steady asymmetric power state, approached by a gradual speed reduction. Sudden 
and complete failure should not be given at the Flight Manual Vmca. The purpose of the exercise is to 
continue the gradual introduction of a student to control an aeroplane in asymmetric power flight during 
extreme or critical situations. It is not a demonstration of Vmca. 
 
Techniques for assessing critical speeds with wings level and recovery – dangers involved when minimum 
control speed and the stalling speed are very close 

– use of Vsse 
Establish a minimum control speed for each asymmetrically disposed engine 

– to establish critical engine (if applicable) 
 
Effects on minimum control speeds of: 

– bank 
– zero thrust setting 
– take-off configuration 

 landing gear down/take-off flap set 
 landing gear up/take-off flap set 

 
It is important to appreciate that the use of 5ø of bank towards the operating engine produces a lower Vmca 
and also a better performance than that obtained with the wings held level. It is now normal for 
manufacturers to use 5ø of bank in this manner when determining the Vmca for the specific type. Thus the 
Vmca quoted in the aeroplane manual will have been obtained using the technique. 
 
 
FEATHERING AND UNFEATHERING 
 
Minimum heights for practising feathering/unfeathering drills 
 
Engine handling – Precautions (overheating, icing conditions, priming, warm up, method of simulating 
engine failure – reference to Aircraft Engine Manual and Service Instructions and Bulletins). 
 
 
ENGINE FAILURE PROCEDURE 
 
Once the maintenance of control has been achieved, the order in which the procedures are carried out will 
be determined by the phase of operation and the aircraft type. 
 
Flight Phase 
 
 In cruising flight 

Critical phase such as immediately after take-off or during the approach to landing or during a ‘go 
around’. 
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AIRCRAFT TYPE 
 
Variations will inevitably occur in the order of certain drills and checks due to differences between 
aeroplane types and perhaps between models of the same type, and the Flight/Owner’s Manuals, Pilot’s 
Operating Handbooks are to be consulted to establish the exact order of these procedures. 
 
For example, one Flight/Owner’s Manual/Pilot’s Operating Handbook may call for the raising of flaps and 
landing gear prior to feathering, whilst another may recommend feathering as a first step. The reason for 
this latter procedure could be due to the fact that some engines cannot be feathered if the RPM drops 
below a certain figure. 
 
Again, in some aeroplanes, the raising of the landing gear may create more drag during retraction due to 
the transient position of the landing gear doors and as a result of this retraction would best be left until 
feathering has been accomplished and propeller drag reduced. 
 
Therefore, the order in which the drills and checks are shown in this syllabus under IMMEDIATE and 
SUBSEQUENT actions are to be used as a general guide only and the exact order of precedence is 
determined by reference to the Flight/Owner’s Manual, Pilot’s Operating Handbook for the specific 
aeroplane type being used on the course. 
 
IN FLIGHT ENGINE FAILURE 
 
In cruise or other flight phase not including take-off or landing. 
 
Immediate Actions: 
 
Recognition of Asymmetric Condition 
Identification and Confirmation of Failed Engine 

– idle leg – idle engine 
– closing of throttle for confirmation 

 
Cause and Fire Check 

– typical reasons for failure 
– methods of rectification 

 
Feathering Decision and Procedure 

– reduction of other drag 
– need for speed but not haste 
– use of rudder trim 

 
 
Subsequent Actions: 
 
Live Engine 

– temperature, pressures and power 
– remaining services 
– electrical load – assess and reduce as necessary 
– effect on power source for air driven instruments 
– landing gear 
– flaps and other services 

 
Re-plan Flight 

– ATC and weather 
– terrain clearance, single-engine cruise speed 
– decision to divert or continue 
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Fuel Management 
–  best use of remaining fuel 

Dangers of re-starting damaged engine 
Action if unable to maintain altitude 

–  effect of altitude on power available 
 
Effects on Performance 
Effects on power available and power required 
Effects on various airframe configuration and propeller settings 
Use of Flight/Owner’s Manual 

– cruising 
– climbing – ASI colour coding (blue line) 
– descending 
– turning 

‘Live’ Engine Limitations and Handling 
 
Take-Off and Approach – Control and Performance 
 
 
SIGNIFICANT FACTORS 
 
Significance of Take-off safety speed 

– effect of landing gear, flap, feathering, take-off, trim setting, systems for  operating landing 
gear and flaps 

– Effect on mass, altitude and temperature (performance) 
 
Significance of Best Single-engine Climb Speed (Vyse) 

– acceleration to best engine climb speed and establishing a positive climb 
– relationship of S/E climb speed to normal climb speed 
– action if unable to climb 

 
Significance of Asymmetric Committal Height and Speed 

– action if baulked below asymmetric committal height 
 
Engine Failure During Take-Off: 
 
Below Vmca or unstick speed 
 accelerate/stop distance considerations 
 prior use of Flight Manual data if available 
 
Above Vmca or unstick speed and below safety speed 
Immediate re-landing or use of remaining power to achieve forced landing 
 
Considerations: 

– degree of engine failure 
– speed at the time 
– mass, altitude, temperature (performance) 
– configuration 
– length of runway remaining 
– position of any obstacles ahead 

 
 
Engine Failure After Take-Off 
 
Simulated at a safe height and at or above take-off safety speed 
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Considerations: 
– need to maintain control  
– use of bank towards operating engine 
– use of available power achieving best single-engine climb speed 
– mass, altitude, temperature (performance) 
– effect of prevailing conditions and circumstances 

 
 
IMMEDIATE ACTIONS: 
 
Maintenance of control including airspeed and use of power. 
Recognition of asymmetric condition 
Identification and confirmation of failed engine 
Feathering and removal of drag (procedure for type) 
Establishing best single-engine climb speed 
 
 
SUBSEQUENT ACTIONS: 
 
Whilst carrying out an asymmetric power climb to the downwind position at single-engine best rate of climb 
speed: 
 Cause and fire check 
 Live engine, handling considerations 
 Remaining services 
 ATC liaison 
 Fuel management 

NOTE: These procedures are applicable to aeroplane type and flight situation. 
 
 
ASYMMETRIC COMMITTAL HEIGHT 
 
Asymmetric Committal Height is the minimum height needed to establish a positive climb whilst maintaining 
adequate speed for control and removal of drag during an approach to a landing 
 
Because of the significantly reduced performance of many JAR 23 aeroplanes when operating on one 
engine, consideration is to be given to a minimum height from which it would be safely possible to attempt 
a ‘go around’ procedure, during an approach when the flight path will have to be changed from a descent to 
a climb with the aeroplane in a high drag configuration. 
 
Due to the height loss which will occur during the time that the operating engine is brought up to full power, 
landing gear and flap retracted, and the aeroplane established in a climb at Vyse a minimum height (often 
referred to as ‘Asymmetric Committal Height’) is to be selected, below which the pilot should not attempt to 
take the aeroplane round again for another circuit. This height will be compatible with the aeroplane type, 
all up weight, altitude of the aerodrome being used, air temperature, wind, the height of obstructions along 
the climb out path, and pilot competence. 
 
Circuit Approach and Landing on Asymmetric Power 
 

– Definition and use of Asymmetric Committal Height 
– Use of Standard Pattern and Normal Procedures 
– Action if unable to maintain Circuit Height 
– Speed and Power Settings Required 
– Decision to land or go around at asymmetric committal height 

– factors to be considered 
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Undershooting 
– importance of maintaining correct airspeed, (not below Vyse) 

 
 
SPEED AND HEADING CONTROL 
 
Height/speed/power relationship 

– need for minimum possible drag 
Establishing positive climb at best single-engine rate of climb speed 

– effect of availability of systems, power for flap and landing gear 
– operation and rapid clean up 

NOTE 1: The airspeed at which the decision is made to commit the aeroplane to a landing or to go 
around should normally be the best single-engine rate of climb speed and in any case not less than the 
safety speed.  

NOTE 2: On no account should instrument approach ‘Decision Height’ and its associated 
procedures be confused with the selection of minimum Height for initiating a go around in asymmetric 
power flight. 
 
 
ENGINE FAILURE DURING AN ALL ENGINES APPROACH OR MISSED APPROACH 
 
Use of asymmetric committal height and speed considerations 
 speed and heading control 

– decision to attempt a landing, ‘go around’ or force land as circumstances dictate 

NOTE: At least one demonstration and practice of engine failure in this situation should be performed 
during the course. 
 
 
INSTRUMENT FLYING ON ASYMMETRIC POWER 
 
Considerations relating to aircraft performance during: 

– straight and level flight 
– climbing and descending 
– standard rate turns: 
– level, climbing and descending turns including turns onto pre-selected headings 

Vacuum operated instruments 
– availability 

Electrical power source 
–  availability 
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FLIGHT INSTRUCTION AIR EXERCISES 

 
ASYMMETRIC POWER FLIGHT 

 
 
This section covers the operation of a single-pilot multi-engine aeroplane when one engine has failed and it 
is applicable to all such light piston aeroplanes. Check lists should be used as applicable. 
 
 
AIR EXERCISES 
 
FLIGHT ON ASYMMETRIC POWER 
 
Introduction to asymmetric flight 

– close the throttle of one engine 
– feather its propeller 
– effects on aeroplane handling at cruising speed 
– effects on aeroplane performance e.g. cruising speed and rate of climb 
– note foot load to maintain a constant heading 
– unfeather the propeller 
– return to normal flight finding the zero thrust throttle setting 
– comparison of foot load when feathered and with zero thrust set 

 
Effects and Recognition of Engine Failure in Level Flight with the aeroplane straight and level at cruise 
speed 

– slowly close the throttle of one engine 
– note yaw, roll and spiral descent 

 
Return to normal flight 

– close throttle of other engine 
– note same effects in opposite direction 

 
Methods of Control and identification of Failed Engine close one throttle and maintain heading and level 
flight by use of 

– rudder to control yaw 
– aileron to hold wings level 
– elevators to maintain level flight 
– power (as required) to maintain airspeed and  altitude 

 
Alternative/supplementary Method of Control 

– simultaneously: 
– lower aeroplane nose to increase airspeed 
– reduce power 
– loss of altitude – inevitable 

 
Identification of failed engine 

– idle foot = idle engine 
 
Use of instruments for identification 

– fuel pressure/fuel flow 
– RPM gauge/CSU action may mask identification 
– engine temperature gauges 

 
Confirmation of identification 

– close the throttle of the identified failed engine 
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Effects and recognition of Engine Failure in Turns/Effects of ‘inside’ engine failure 
– more pronounced yaw 
– more pronounced roll 
– more pronounced pitch down 

 
Effects of ‘outside’ engine failure 

– less pronounced yaw 
– less pronounced roll 
– less pronounced pitch down 

 
Possibility of confusion in identification 

– use of correct rudder application 
– return to lateral level flight if necessary 
 

Flight instrument indications 
 
Effect of Varying Speed and Power 
 
Failure of one engine at cruise speed and power 

– engine failure clearly recognised 
Failure of one engine at low speed and high power (not below Vsse) 

– engine failure most positively recognised 
Failure of one engine at higher speeds and low power 

– possible failure to recognise engine failure 
 
Minimum Control speeds 
Establish the Vyse 

– select maximum permitted manifold pressure and RPM 
– close the throttle on one engine 

– raise the aeroplane nose and reduce the airspeed 
– note the airspeed when maximum rudder deflection is being applied and when directional 

control can no longer be maintained 
– lower the aeroplane nose and reduce power until full directional control is regained 
– the lowest airspeed achieved prior to the loss of directional control will be the Vmc for the 

flight condition  
– repeat the procedure closing the throttle of the other engine 
– the higher of these two airspeeds will identify the most critical engine to fail 

 
Warning 
 
In the above situations the recovery is to be initiated immediately before directional control is lost with full 
rudder applied, or when a safe margin above the stall remains, e.g. when the stall warning device operates, 
for the particular aeroplane configuration and flight conditions. On no account should the aeroplane be 
allowed to decelerate to a lower airspeed. 
 
 
Establish the effect of using 5ø of bank at Vmc 

– close the throttle of one engine 
– increase to full power on the operating engine 
– using 5ø of bank towards the operating engine reduce speed to the Vmc 
– note lower Vmc when 5ø of bank is used 

 
‘In flight’ Engine Failure Procedure 
 
In cruise and other flight circumstances not including take-off and landing. 
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IMMEDIATE ACTIONS: 
 
Maintenance of control and use of power 

– identification of failed engine 
– confirmation of failed engine 
– failure cause and fire check 
– feathering decision and implementation 
– reduction of any other drag, e.g. flaps, cowl flaps etc. 
– retrim and maintain altitude 

 
SUBSEQUENT ACTIONS: 
 
Live Engine: 

– oil temperature and pressure. Fuel flow and power 
– remaining services 
– electrical load – assess and reduce as necessary 
– effect on power source for air driven instruments 
– landing gear 
– flaps and other services 

 
Re-plan Flight 

– ATC and weather 
– terrain clearance 
– single-engine cruise speed 
– decision to  divert or continue 

 
Fuel Management 

– best use of fuel 
 
Dangers of Re-starting Damaged Engine 
Action if unable to maintain altitude 

– adopt Vyse 
– effect of altitude on power available 

 
Effects on performance 
Effects on Power Available and Power Required 
Effects on various airframe configurations and propeller settings 
 
Use of Flight/Owner’s Manual 

– cruising 
– climbing – ASI colour coding (blue line) 
– descending 
– turning 

 
‘Live’ Engine Limitations and Handling 
 
Take-Off and Approach – Control and handling 

NOTE: To be done at a safe height away from the circuit 
 
Take-off case with Landing Gear Down and Take-Off Flap Set (if applicable) 
 
Significance of Take-Off at or above Safety Speed 

– at safety speed. The ability to maintain control and to accelerate to SE climb speed with 
aeroplane clean and zero thrust set. Thereafter to achieve a positive climb. 
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Significance of flight below Safety Speed 
– below safety speed and above Vmca. A greater difficulty to maintain control, a possible loss of 

height whilst maintaining speed, cleaning up, accelerating to SE climb speed and 
establishing a positive climb. 

 
Significance of Best Single-engine Climb Speed 

– the ability to achieve the best rate of climb on one engine with minimum delay. 
 

Significance of Asymmetric Committal Height 
– the ability to maintain or accelerate to the best single-engine rate of climb speed and to 

maintain heading whilst cleaning up with perhaps a slight height loss before climbing away 
– below this height, the aeroplane is committed to continue the approach to a landing. 

 
Engine Failure During Take-Off 

– during the take-off run and below safety speed briefing only 
 
Engine Failure after take-Off 

NOTE: To be initiated at a safe height and at not less than take-off safety speed with due regard to the 
problems of a prolonged single-engine climb in the prevailing conditions. 
 
Immediate Actions: 

 control of direction and use of bank 
 control of airspeed and use of power 
 recognition of asymmetric condition 
 identification and confirmation of failed engine feathering and reduction of drag (procedure 

for type) 
 re-trim 

 
Subsequent Actions 
 
Whilst carrying out an asymmetric power climb to the downwind position at single-engine best rate of climb 
speed: 

– cause and fire check 
– live engine, handling considerations 
– drills and procedures applicable to aeroplane type and flight situation 
– ATC liaison 
– fuel management 

 
Asymmetric Circuit, Approach and Landing 
 
Downwind and Base Legs 

– use of standard pattern 
– normal procedures 
– landing gear and flap lowering considerations 
– position for base leg 
– live engine handling 
– airspeed and power settings 
– maintenance of height 

 
Final Approach 

– Asymmetric Committal Height drill 
– control of airspeed and descent rate 
– flap considerations 

 
Going Round Again on Asymmetric Power (Missed Approach) 

– not below Asymmetric Committal Height 
– speed and heading control 
– reduction of drag, landing gear retraction 
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– maintaining Vyse 
– establish positive rate of climb 

 
Engine failure during ALL engines approach or missed approach 

NOTE: To be started at not less than asymmetric committal height and speed and not more than part flap 
set. 
 

– speed and heading control 
– reduction of drag flap 
– decision, attempt landing or go around 
– control of descent rate if approach is continued 
– if go around is initiated, maintain Vyse, flaps and landing gear retracted and establish positive 

rate of climb 

NOTE: At least one demonstration and practice of engine failure in this situation should be performed 
during the course. 
 
Instrument flying on asymmetric power 
 
Flight instrument checks and services available 

– straight and level flight 
– climbing and descending 
– standard rate turns 
– level, climbing and descending turns including turns onto pre-selected headings 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
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AMC FCL 1.395 
Course for the instrument rating instructor rating (aeroplane) (IRI(A)) 
(See JAR–FCL 1.395) 
(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.395) 

 

COURSE OBJECTIVE 

 

1 The IRI(A) course should give particular stress to the role of the individual in relation to the 
importance of human factors in the man-machine environment. Special attention should be paid to the 
applicant’s levels of maturity and judgement including an understanding of adults, their behavioural attitudes 
and variable levels of education. 

2 With the exception of the section on Teaching and Learning, all the subject detail contained in the 
theoretical and Flight Training Syllabus is complementary to the Instrument Rating Pilot Course Syllabus 
which should already be known by the applicant. Therefore the objective of the course is to: 

a. refresh and bring up to date the technical knowledge of the student instructor; 

b. train pilots in accordance with the requirements of the modular instrument flying training course 
(Appendix 1 to JAR–FCL 1.210); 

c. enable the applicant to develop the necessary instructional techniques required for teaching of 
instrument flying, radio navigation and instrument procedures to the level required for the issue of an 
instrument rating; and 

d. ensure that the student instrument rating instructor’s flying is of a sufficiently high standard. 

3 During the course, the applicants should be made aware of their own attitudes to the important 
aspect of flight safety. Improving safety awareness should be a fundamental objective throughout the 
course. It will be of major importance for the course of training to aim at giving applicants the knowledge, 
skills and attitudes relevant to an instructor’s task and to achieve this, the course curriculum, in terms of 
objectives should comprise at least the following areas. 

 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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PART 1  
 

TEACHING AND LEARNING 
 
Item No. 
 
1 THE LEARNING PROCESS 
 
 Motivation 
 Perception and understanding 
 Memory and its application 
 Habits and transfer 
 Obstacles to learning 
 Incentives to learning 
 Learning methods 
 Rates of learning 
 
 
2 THE TEACHING PROCESS 
 
 Elements of effective teaching 
 Planning of instructional activity 
 Teaching methods 
 Teaching from the ‘known’ to the ‘unknown’ 
 Use of ‘lesson plans’ 
 
 
3 TRAINING PHILOSOPHIES 
 
 Value of a structured (approved) course of training 
 Importance of a planned syllabus 
 Integration of theoretical knowledge and flight instruction 
 
 
4 TECHNIQUES OF APPLIED INSTRUCTION 
 

a. Theoretical knowledge – Classroom instruction techniques 
 Use of training aids 
 Group lectures 
 Individual briefings 
 Student participation/discussion 
 
b. FLIGHT –  Airborne instruction techniques 
 The flight/cockpit environment 
 Techniques of applied instruction 
 Post-flight and inflight judgement and decision making 

 
 
5 STUDENT EVALUATION AND TESTING 
 

a. Assessment of student performance 
 
 The function of progress tests 
 Recall of knowledge 
 Translation of knowledge into understanding 
 Development of understanding into actions 
 The need to evaluate rate of progress 
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b. Analysis of student errors 
 
 Establish the reason for errors 
 Tackle major faults first, minor faults second 
 Avoidance of over criticism 
 The need for clear concise communication 

 
 
6 TRAINING PROGRAMME DEVELOPMENT 
 
 Lesson planning 
 Preparation 
 Explanation and demonstration 
 Student participation and practice 
 Evaluation 
 
 
7 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS RELEVANT TO FLIGHT INSTRUCTION 
 
 Physiological factors 
 Psychological factors 
 Human information processing 
 Behavioural attitudes 
 Development of judgement and decision making 
 
 
8 HAZARDS INVOLVED IN SIMULATING SYSTEMS FAILURES AND MALFUNCTIONS IN THE 

AEROPLANE DURING FLIGHT 
 
 Selection of a safe altitude 
 Importance of ‘touch drills’ 
 Situational awareness 
 Adherence to correct procedures 
 
 
9 TRAINING ADMINISTRATION 
 
 Flight theoretical knowledge instruction records 
 Pilot’s personal flying log book 
 The flight/ground curriculum 
 Study material 
 Official forms 
 Aircraft Flight/Owner’s Manuals/Pilot’s Operating Handbooks 
 Flight authorisation papers 
 Aircraft documents 
 The private pilot’s licence regulations 

NOTE: A suggested breakdown of hours for this part is found in the Flight Instructor Course, AMC FCL 
1.340. 
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PART 2 
 

THEORETICAL KNOWLEDGE INSTRUCTION SYLLABUS 
 
 
The theoretical subjects covered below should be used to develop the instructor’s teaching skills. The 
items selected should relate to the student’s background and should be applied to training for an IR(A). 
 
 
GENERAL SUBJECTS 
 
PHYSIOLOGICAL/PSYCHOLOGICAL FACTORS 
 
The Senses 
Spatial Disorientation 
Sensory Illusions 
Stress 
 
 
FLIGHT INSTRUMENTS 
 
Airspeed Indicator 
Altimeter 
Vertical Speed Indicator 
Attitude Indicator 
Heading Indicator 
Turn and Slip Indicator 
Magnetic Compass 
 
In relation to the above instruments the following items should be covered: 
 
Principles of Operation 
Errors and in-flight Serviceability Checks 
System Failures 
 
 
RADIO NAVIGATION AIDS 
 
Basic Radio Principles 
Use of VHF RTF Channels 
The Morse Code 
Basic Principles of Radio Aids 
VHF Omni Range (VOR) 
Ground and Aeroplane Equipment 
Non Directional Beacons (NDB/ADF) 
Ground and Aeroplane Equipment 
VHF Direction Finding (VHF/DF) 
Radio Detection and Ranging (RADAR) 
Ground Equipment 
Primary Radar 
Secondary Surveillance Radar 
Aeroplane Equipment 
Transponders 
Precision Approach System 
Other Navigational Systems (as applicable) in current Operational use 
Ground and Aeroplane Equipment 
Distance Measuring Equipment (DME) 
Ground and Aeroplane Equipment 



Bilaga 1 Allmänna råd SECTION 2 
LFS 2008:9 
 
AMC FCL 1.395 (continued) 

JAR-FCL 1 2-H-66 Amendment 3 

Marker Beacons 
Ground and Aeroplane Equipment 
Pre-flight Serviceability Checks 
Range, Accuracy and Limitations of Equipment 
 
 
FLIGHT PLANNING CONSIDERATIONS 
 
AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS 
 
The course of training should cover the items listed below, but the applicant’s aptitude and previous 
aviation experience should be taken into account when determining the amount of instructional time 
allotted. 
 
Although a number of items contained under this heading are complementary to those contained in the 
PPL/CPL/IR syllabi, the instructor should ensure that they have been covered during the applicant’s 
training and due allowance should be made for the time needed to revise these items as necessary. 
 
The Aeronautical Information Publication 
NOTAM Class 1 and 2 
Aeronautical Information Circulars 
Information of an Operational Nature 
 
The Rules of the Air and Air Traffic Services (RAC) 
Visual Flight Rules and Instrument Flight Rules 
Flight Plans and ATS Messages 
Use of Radar in Air Traffic Services 
Radio Failure 
 
Classification of Airspace 
Airspace Restrictions and Hazards 
 
Holding and Approach to Land Procedures 
Precision Approaches/Non Precision Approaches 
Radar Approach Procedures 
Missed Approach Procedures 
Visual Manoeuvring after an Instrument Approach 
Conflict Hazards in Uncontrolled Airspace 
 
Communications 
Types of Services 
Extraction of AIP Data Relating to Radio Aids 
 
Charts Available 
En-route 
Departure and Arrival 
Instrument Approach and Landing 
Amendments, Corrections and Revision Service 
 
 
FLIGHT PLANNING GENERAL 
 
The Objectives of Flight Planning 
Factors Affecting Aeroplane and Engine Performance 
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Selection of Alternate(s) 
Obtaining Meteorological Information 
Services Available 
Met Briefing 
 
Telephone or Electronic Data Processing 
Actual Weather Reports (TAFs, METARs and SIGMET Messages) 
The Route Forecast 
The Operational Significance of the Meteorological Information Obtained (including Icing, Turbulence and 
Visibility) 
Altimeter Considerations 
Definitions of 
Transition Altitude 
Transition Level 
Flight Level 
QNH 
Regional QNH 
Standard Pressure Setting 
QFE 
Altimeter Setting Procedures 
Pre-flight Altimeter Checks 
Take off and Climb 
En-Route 
Approach and Landing 
Missed Approach 
Terrain Clearance 
Selection of a Minimum Safe En-Route Altitude 
Instrument Flight Rules  
Preparation of Charts 
Choice of Routes and Flight Levels 
Compilation of Flight Plan/Log Sheet 
Log Sheet Entries 
Navigation Ground Aids to be used 
Frequencies/Identification 
Radials and Bearings 
Tracks and Fixes 
Safety Altitude(s) 
Fuel Calculations 
ATC Frequencies (VHF) 
Tower, Approach, En-Route, Radar, FIS, ATIS, and Weather Reports 
Minimum Sector Altitudes at Destination and Alternate Aerodromes 
Determination of Minimum Safe Descent Heights/Altitudes (Decision Heights) at Destination and Alternate 
Aerodromes 
 
 
THE PRIVILEGES OF THE INSTRUMENT RATING 
 
Outside Controlled Airspace 
Within Controlled Airspace 
 
Period of Validity and Renewal Procedures 
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PART 3 
 

FLIGHT TRAINING SYLLABUS 
 
 
LONG BRIEFINGS AND AIR EXERCISES 
 
1 Instrument Flying (For revision as deemed necessary by the Course Instructor) 
 
2 Instrument Flying (Advanced) 
 
3 Radio Navigation (Applied Procedures) – use of VOR 
 
4 Radio Navigation (Applied Procedures) – use of NDB 
 
5 Radio Navigation (Applied Procedures) – use of VHF/DF 
 
6 Radio Navigation (Applied Procedures) – use of DME 
 
7 Radio Navigation (Applied Procedures) – use of Transponders 
 
8 Radio Navigation (Applied Procedures) – use of En-Route Radar Services 
 
9 Pre-flight and Aerodrome Departure and Arrival Procedures 
 
10 Instrument Approach – ILS Approaches to Specified Minima – Missed Approach Procedures 
 
Instrument Approach – NDB Approaches to Specified Minima – Missed Approach Procedures 
 
12 Radio Navigation (applied procedures) use of GPS (to be developed) 
 
 
LONG BRIEFING 1 
 
INSTRUMENT FLYING (Basic) 
 
Flight Instruments 
Physiological Considerations 
Instrument Appreciation 
 Attitude Instrument Flight 
 Pitch Indications 
 Bank Indications 
 Different Instrument Presentations 
 Introduction to the Use of the Attitude Indicator 
 Pitch Attitude 
 Bank Attitude 
 Maintenance of Heading and Balanced flight 
 Instrument Limitations (inc. System Failures) 
 
 
ATTITUDE, POWER & PERFORMANCE 
 
Attitude Instrument Flight 
 
Control Instruments 
Performance Instruments 
Effect of Changing Power and configuration 
Cross Checking the Instrument Indications 
Instrument Interpretation 
Direct and Indirect Indications (Performance Instruments) 
Instrument Lag 
Selective Radial Scan 
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THE BASIC FLIGHT MANOEUVRES (FULL PANEL) 
 
Straight and Level Flight at Various Airspeeds and Aeroplane Configurations 
Climbing 
Descending 
Standard Rate Turns 
 
Level, Climbing and Descending On to Pre-Selected Headings 
 
 
AIR EXERCISE 1  
 
INSTRUMENT FLYING (Basic) 
 
Physiological Sensations 
Instrument Appreciation 
Attitude Instrument Flight 
Pitch Attitude 
Bank Attitude 
Maintenance of Heading and Balanced Flight 
Attitude Instrument Flight 
Effect of Changing Power and configuration 
Cross Checking the Instruments 
Selective Radial Scan 
 
 
THE BASIC FLIGHT MANOEUVRES (FULL PANEL) 
 
Straight and Level Flight at various Airspeeds and Aeroplane Configurations 
Climbing 
Descending 
Standard Rate Turns 
 
Level, Climbing and Descending on to Pre-Selected Headings 
 
 
LONG BRIEFING 2 
 
INSTRUMENT FLYING (Advanced) 
 
Full Panel 
30ø Level Turns 
Unusual Attitudes – Recoveries 
Transference to Instruments after Take-off 
Limited Panel 
Basic Flight Manoeuvres 
Unusual Attitudes – Recoveries 
 
 
AIR EXERCISE 2 
 
Full Panel 
30ø Level Turns 
Unusual Attitudes – Recoveries 
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Limited Panel 
Repeat of the Above Exercises 
 
 
LONG BRIEFING 3 
 
RADIO NAVIGATION (APPLIED PROCEDURES) 
 
USE OF VOR (VHF OMNI RANGE) 
 
Availability of VOR Stations En-Route 
Station Frequencies and Identification 
Signal Reception Range 
Effect of Altitude 
VOR Radials 
Use of Omni Bearing Selector 
To/From Indicator 
Orientation 
Selecting Radials 
Intercepting a Pre-Selected Radial 
Assessment of Distance to Interception 
Effects of Wind 
Maintaining a Radial 
Tracking To/From a VOR Station 
Procedure Turns 
Station Passage 
Use of Two Stations for Obtaining a Fix 
Pre-Selecting Fixes Along a Track 
Assessment of Ground Speed and Timing 
Holding Procedures 
Various Entries 
Communication (R/T Procedures and ATC Liaison) 
 
 
AIR EXERCISE 3 
 
RADIO NAVIGATION (APPLIED PROCEDURES) 
 
USE OF VOR (VHF OMNI RANGE) 
 
Station Selection and Identification 
Orientation 
Intercepting a Pre-Selected Radial 
R/T Procedures and ATC Liaison 
Maintaining a Radial Inbound 
Recognition of Station Passage 
Maintaining a Radial Outbound 
Procedure Turns 
Use of Two Stations to Obtain a Fix Along the Track 
Assessment of Ground Speed and Timing 
 
Holding Procedures/Entries 
Holding at a Pre-Selected Fix 
Holding at a VOR Station 
 
 
 
 



SECTION 2 Allmänna råd Bilaga 1 
  LFS 2008:9 
 
AMC FCL 1.395 (continued) 

Amendment 3  2–H–71 JAR-FCL 1 

LONG BRIEFING 4 
 
RADIO NAVIGATION (APPLIED PROCEDURES) 
 
USE OF ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDING EQUIPMENT) 
 
Availability of NDB (Non Directional Beacons) Facilities En-Route 
Location, Frequencies, Tuning (as applicable) and Identification Codes 
Signal Reception Range 
Static Interference 
Night Effect 
Station Interference 
Mountain Effect 
Coastal Refraction 
Orientation in Relation to a NDB 
Homing 
Intercepting a Pre-Selected Magnetic Bearing and Tracking Inbound 
Station Passage 
Tracking Outbound 
Time/Distance Checks 
Use of Two NDBs to Obtain a Fix or alternatively use of One NDB and One other Navaid 
Holding Procedures/Various Approved Entries 
Communication (R/T Procedures and ATC Liaison) 
 
 
AIR EXERCISE 4 
 
RADIO NAVIGATION (APPLIED PROCEDURES) 
 
USE OF ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDING EQUIPMENT) 
 
Selecting, Tuning and Identifying a NDB 
ADF Orientation 
Communication (R/T Procedures and ATC Liaison) 
Homing 
Tracking Inbound 
Station Passage 
Tracking Outbound 
Time/Distance Checks 
Intercepting a Pre-Selected Magnetic Bearing 
Determining the Aeroplane’s position from Two NDBs or alternatively from One NDB and One Other 
Navaid 
ADF Holding Procedures/Various Approved Entries 
 
 
LONG BRIEFING 5 
 
RADIO NAVIGATION (APPLIED PROCEDURES) 
 
USE OF VHF/DF (Very High Frequency/Direction Finding) 
 
Availability of VHF/DF Facilities En-Route 
Location, Frequencies, Station Call Signs and Hours of Operation 
Signal and Reception Range 
Effect of Altitude 
Communication (R/T Procedures and ATC Liaison) 
Obtaining and Using Types of Bearings, e.g. QTE, QDM, QDR 
Homing to a Station 
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Effect of Wind 
Use of Two VHF/DF Stations to Obtain a Fix (or alternatively One VHF/DF Station and One other Navaid) 
Assessment of Groundspeed and Timing 
 
 
AIR EXERCISE 5 
 
RADIO NAVIGATION (APPLIED PROCEDURES) 
 
USE OF VHF/DF (Very High Frequency/Direction Finding) 
 
Establishing Contact with a VHF/DF Station 
R/T Procedures and ATC Liaison 
Obtaining and Using a QDR and QTE 
Homing to a Station 
Effect of Wind 
Use of Two VHF/DF Stations to Obtain a Fix (or alternatively One VHF/DF Station and One other Navaid) 
Assessment of Groundspeed and Timing 
 
 
LONG BRIEFING 6 
 
USE OF DME (Distance Measuring Equipment) 
 
Availability of DME Facilities 
Location, Frequencies and Identification Codes 
Signal Reception Range 
Slant Range 
Use of DME to obtain Distance, Groundspeed and Timing 
Use of DME to obtain a Fix 
 
 
AIR EXERCISE 6 
 
USE OF DME (Distance Measuring Equipment) 
 
Station Selection and Identification 
Use of Equipment Functions 
Distance 
Groundspeed 
Timing 
DME Arc Approach 
DME Holding 
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LONG BRIEFING 7 
 
USE OF TRANSPONDERS (SSR) 
 
Operation of Transponders 
Code Selection Procedure 
Emergency Codes 
Precautions when using Airborne Equipment 
 
 
AIR EXERCISE 7 
 
USE OF TRANSPONDERS (SSR) 
 
Operation of Transponders 
 
Types of Transponders 
Code Selection Procedure 
Emergency Codes 
Precautions when Selecting the Required Code 
 
 
LONG BRIEFING 8 
 
USE OF EN-ROUTE RADAR 
 
Availability of Radar Services 
Location, Station Frequencies, Call Signs and Hours of Operation 
AIP and NOTAMs 
Provision of Service 
Communication (R/T, Procedures and ATC Liaison) 
Airspace Radar Advisory Service 
Emergency Service 
Aircraft Separation Standards 
 
 
AIR EXERCISE 8 
 
USE OF EN-ROUTE RADAR 
 
Communication (R/T Procedures and ATC Liaison) 
Establishing the Service Required and Position Reporting 
Method of Reporting Conflicting Traffic 
Terrain Clearance 
 
 
LONG BRIEFING 9 
 
PRE-FLIGHT AND AERODROME DEPARTURE 
 
Determining the Serviceability of the Aeroplane Radio 
Navigation Equipment 
Obtaining the Departure Clearance 
Setting up Radio Navaids prior to Take-off e.g. VOR Frequencies, Required Radials, etc. 
Aerodrome Departure Procedures, Frequency Changes 
Altitude and Position Reporting as Required 
Standard Instrument Departure Procedures (SIDs) 
Obstacle Clearance Considerations 
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AIR EXERCISE 9 
 
PRE-FLIGHT AND AERODROME DEPARTURE 
 
Radio Equipment Serviceability Checks 
Departure Clearance 
Navaid Selection 
Frequencies, Radials, etc. 
Aerodrome Departure Checks, Frequency Changes, Altitude and Position Reports 
Standard Instrument Departure Procedures (SIDs) 
 
 
LONG BRIEFING 10 
 
INITIAL/INTERMEDIATE/FINAL APPROACH PROCEDURES 
 
Precision Approach Charts 
Approach to the Initial Approach Fix and Minimum Sector Altitude 
Navaid Requirements, e.g. Radar, ADF, etc. 
Communication (ATC Liaison and R/T Phraseology) 
 
Review: 
Holding Procedure 
The Final Approach Track 
Forming a Mental Picture of the Approach 
Completion of Aerodrome Approach Checks 
Initial Approach Procedure 
Selection of the ILS Frequency and Identification 
Obstacle Clearance Altitude/Height 
Operating Minima 
Achieving the Horizontal and Vertical Patterns 
Assessment of Distance, Groundspeed Time, and Rate of Descent from the Final Approach Fix to the 
Aerodrome 
Use of DME (as applicable) 
Go Around and Missed Approach Procedure 
Review of the Published Instructions 
Transition from Instrument to Visual Flight (Sensory Illusions) 
 
VISUAL MANOEUVRING AFTER AN INSTRUMENT APPROACH 
 
Circling Approach 
Visual Approach to Landing 
 
 
AIR EXERCISE 10 
 
PRECISION APPROACH PROCEDURE 
 
Initial Approach to the ILS 
Completion of Approach Planning 
Holding Procedure 
Frequency Selection and Identification of ILS 
Review of the Published Procedure and Minimum Sector Altitude 
Communication (ATC Liaison and R/T Phraseology) 
Determination of Operating Minima and Altimeter Setting 
Weather Consideration, e.g. Cloud Base and Visibility 
Availability of Runway Lighting 
ILS Entry Methods 
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Radar Vectors 
Procedural Method 
Assessment of Approach Time from the Final Approach Fix to the Aerodrome 
 
Determination of: 
The Descent Rate on Final Approach 
The Wind Velocity at the Surface and the Length of the Landing Runway 
The Obstruction Heights to be borne in mind during Visual manoeuvring after an Instrument Approach 
Circling approach 
 
The Approach: 
At the Final Approach Fix 
Use of DME (as applicable) 
ATC liaison 
Note Time and establish Airspeed and Descent Rate 
Maintaining the Localiser and Glide Path 
Anticipation in Change of Wind Velocity and its Effect on Drift 
Decision Height 
Runway Direction 
Overshoot and Missed Approach Procedure 
Transition from Instrument to Visual Flight 
Circling Approach 
Visual Approach to Landing 
 
 
LONG BRIEFING 11 
 
NON-PRECISION APPROACH PROCEDURE 
 
Non-Precision Approach Charts 
Initial Approach to the Initial Approach Fix and Minimum Sector Altitude 
ATC Liaison 
Communication (ATC Procedures and R/T Phraseology) 
 
Approach Planning: 
Holding Procedure 
The Approach Track 
Forming a Mental Picture of the Approach 
Initial Approach Procedure 
Operating Minima 
Completion of Approach Planning 
Achieving the Horizontal and Vertical Patterns 
Assessment of Distance, Groundspeed Time, and Rate of Descent from the Final Approach Fix (FAF) to 
the Aerodrome 
Use of DME (as applicable) 
Go around and Missed Approach Procedure 
Review of the Published Instructions 
Transition from Instrument to Visual Flight (Sensory Illusions) 
Visual Manoeuvring after an Instrument Approach 
Circling Approach 
Visual Approach to Landing 
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AIR EXERCISE 11 
 
NON-PRECISION APPROACH PROCEDURE 
 
Completion of Approach Planning including 
 
Determination of: 
Descent Rate from the Final Approach Fix 
The Wind Velocity at the Surface and Length of the Landing Runway 
The Obstruction Heights to be Borne in Mind During Visual Manoeuvring after an Instrument Approach 
Circling Approach 
Go Around and Missed Approach Procedure 
 
Initial Approach 
Frequency Selection and Identification 
Review of the Published Procedure and Minimum Safe Sector Altitude 
ATC liaison and R/T Phraseology 
Determination of Decision Height and Altimeter Setting 
Weather Considerations, e.g. Cloud Base and Visibility 
Availability of Runway Lighting 
Determination of Inbound Track 
Assessment of Time from Final Approach Fix to the Missed Approach Point 
ATC Liaison 
The Outbound Procedure (incl. Completion of Pre-Landing Checks) 
The Inbound Procedure 
Re-Check of Identification Code 
Altimeter Setting Re-Checked 
The Final Approach 
Note Time and Establish Airspeed and Descent Rate 
Maintaining the Final Approach Track 
Anticipation of Change in Wind Velocity and its Effect on the Drift 
Minimum Descent Altitude/Height 
Runway Direction 
Go around and Missed Approach Procedure 
Transition from Instrument to Visual Flight (Sensory Illusions) 
Visual Approach 
 
 
LONG BRIEFING 12 
 
AIR EXERCISES 
 
Use of GPS (to be developed) 
 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
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[AMC FCL 1.417 
Course for the Multi Crew Co-operation Course Instructor (MCCI(A)) authorisation 
(See JAR–FCL 1.417) 
(See AMC JAR-FCL 1.261(d)) 

COURSE OBJECTIVE 

1 The course should be designed to give adequate training to the applicant in theoretical knowledge 
instruction and synthetic flight instruction in order to instruct those aspects of multi-crew co-operation (MCC) 
required by an applicant for a type rating on a first multi-pilot aeroplane. 

2 Confirmation of competency of the applicant to be authorised as an MCCI(A) will be determined by 
the applicant conducting at least 3 hours MCC instruction to a satisfactory standard on the relevant FNPT or 
flight simulator under the supervision of a TRI(A), SFI(A) or MCCI(A) notified by the Authority for this 
purpose.  
 

PART 1  
 

TEACHING AND LEARNING 
 
Item No. 
 
1 THE LEARNING PROCESS 
 
 Motivation 
 Perception and understanding 
 Memory and its application 
 Habits and transfer 
 Obstacles to learning 
 Incentives to learning 
 Learning methods 
 Rates of learning 
 
 
2 THE TEACHING PROCESS 
 
 Elements of effective teaching 
 Planning of instructional activity 
 Teaching methods 
 Teaching from the ‘known’ to the ‘unknown’ 
 Use of ‘lesson plans’ 
 
 
3 TRAINING PHILOSOPHIES 
 
 Value of a structured (approved) course of training 
 Importance of a planned syllabus 
 Integration of theoretical knowledge and flight instruction 
 
 
4 TECHNIQUES OF APPLIED INSTRUCTION 
 

a. Theoretical knowledge – Classroom instruction techniques 
 Use of training aids 
 Group lectures 
 Individual briefings 
 Student participation/discussion ] 
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[ b. FLIGHT –  Airborne instruction techniques 
 The flight/cockpit environment 
 Techniques of applied instruction 
 Post flight and inflight judgement and decision making 

 
5 STUDENT EVALUATION AND TESTING 
 

a. Assessment of student performance 
 
 The function of progress tests 
 Recall of knowledge 
 Translation of knowledge into understanding 
 Development of understanding into actions 
 The need to evaluate rate of progress 

 
b. Analysis of student errors    
 
 Establish the reason for errors 
 Tackle major faults first, minor faults second 
 Avoidance of over criticism 
 The need for clear concise communication 

 
 
6 TRAINING PROGRAMME DEVELOPMENT 
 
 Lesson planning 
 Preparation 
 Explanation and demonstration 
 Student participation and practice 
 Evaluation 
 
 
7 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS RELEVANT TO FLIGHT INSTRUCTION 
 
 Physiological factors 
 Psychological factors 
 Human information processing 
 Behavioural attitudes 
 Development of judgement and decision making 
 
 
8 HAZARDS INVOLVED IN SIMULATING SYSTEMS FAILURES AND MALFUNCTIONS IN 

THE AEROPLANE DURING FLIGHT 
 
 Selection of a safe altitude 
 Importance of ‘touch drills’ 
 Situational awareness 
 Adherence to correct procedures 
 
9 TRAINING ADMINISTRATION 
 
 Flight theoretical knowledge instruction records 
 Pilot’s personal flying log book 
 The flight/ground curriculum 
 Study material 
 Official forms 
 Aircraft Flight/Owner’s Manuals/Pilot’s Operating Handbooks 
 Flight authorisation papers 
 Aircraft documents ] 
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[ 
PART 2 

 
TECHNICAL TRAINING 

1 The course should be related to the type of STD on which the applicant wishes to instruct. A training 
programme should give details of all theoretical knowledge instruction. 

2 Identification and application of human factors (as set in the ATPL syllabus 040) related to multi-
crew co-operation aspects of the training. 

3 The content of the instruction programme should cover training exercises as applicable to the MCC 
requirements of an applicant for a multi-pilot type rating. 
 

Training Exercises 

The exercises should be accomplished as far as possible in a simulated commercial air transport 
environment. The instruction should cover the following areas: 

a. pre-flight preparation including documentation, and computation of take-off performance data; 

b. pre-flight checks including radio and navigation equipment checks and setting; 

c. before take-off checks including powerplant checks, and take-off briefing by PF; 

d. normal take-offs with different flap settings, tasks of PF and PNF, call-outs; 

e. rejected take-offs; crosswind take-offs; take-offs at maximum take-off mass; engine failure after V1; 

f. normal and abnormal operation of aircraft systems, use of checklists; 

g. selected emergency procedures to include engine failure and fire, smoke control and removal, 
windshear during take-off and landing, emergency descent, incapacitation of a flight crew member; 

h. early recognition of and reaction on approaching stall in differing aircraft configurations; 

i. instrument flight procedures including holding procedures; precision approaches using raw 
navigation data, flight director and automatic pilot, one engine simulated inoperative approaches, non-
precision and circling approaches, approach briefing by PF, setting of navigation equipment, call-out 
procedures during approaches; computation of approach and landing data; 

j. go-arounds; normal and with one engine simulated inoperative, transition from instrument to visual 
flight on reaching decision height or minimum descent height/altitude. 

k. landings, normal, crosswind and with one engine simulated inoperative, transition from instrument to 
visual flight on reaching decision height or minimum descent height/altitude.] 

[Amdt. 3, 01.07.03] 
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AMC FCL 1.425 
Standardisation arrangements for examiners 
(See JAR–FCL 1.425 & 1.430) 
[(See Appendix 1 to JAR-FCL 1.425)] 

GENERAL 

1 The standards of competence of pilots depends to a great extent on the competence of examiners. 
Examiners will be briefed by the authority on the JAR–FCL requirements, the conduct of skill tests and 
proficiency checks, and their documentation and reporting. Examiners should also be briefed on the 
protection requirements for personal data, liability, accident insurance and fees, as applicable in the JAA 
Member State concerned. 

[ ] 

EXAMINER AUTHORISATION 

[2] Any dispensation from the qualification requirements of JAR–FCL 1.425(a) through (c) should be 
limited to circumstances in which a fully qualified examiner cannot be made available. Such circumstances 
may, for example, include skill tests on a new or rare type or class, for which the examiner should at least 
hold an instructor rating on an aeroplane having the same kind and number of engines and of the same 
order of mass. 

[3] Inspectors of the Authority supervising examiners will ideally meet the same requirements as the 
examiners being supervised. However, it is unlikely that they could be so qualified on the large variety of 
types and tasks for which they have a responsibility and, since they normally only observe training and 
testing, it is acceptable if they are qualified for the role of an inspector. 

[4] The standardisation arrangements should include, as appropriate to the role of the examiner, at least 
the following instruction: 

i those national requirements relevant to their examination duties; 

ii fundamentals of human performance and limitations relevant to flight examination; 

iii fundamentals of evaluation relevant to examinee’s performance; 

iv JAR–FCL, related JARs and Joint Implementation Procedures (JIP); 

v Quality System as related to JAR–FCL; and 

vi Multi-crew co-operation (MCC), Human Performance and Limitations, if applicable. 

The Authority will employ, or have available, a sufficient number of inspectors or senior examiners to 
conduct, supervise and/or inspect the standardisation arrangements according to JAR–FCL 1.425(c). 
 

LIMITATIONS 

[5] An examiner should plan per working day not more than three test checks relating to PPL, CPL, IR or 
class rating, or more than two tests/checks related to FI, CPL/IR and ATPL or more than four tests/checks 
relating to type/rating. 

[6] An examiner should plan at least three hours for a PPL, CPL, IR or class rating test/checks, and at 
least four hours for FI, CPL/IR, ATPL or type rating tests/checks, including pre-flight briefing and 
preparation, conduct of the test/check, de-briefing and evaluation of the applicant and documentation. 

[7] An examiner should allow an applicant adequate time to prepare for a test/check, normally not more 
than one hour. 

[8] An examiner should plan a test/check flight so that the flight time in an aeroplane or ground time in 
an approved synthetic training device is not less than: 

a. 90 minutes for PPL and CPL, including navigation section; 

b. 60 minutes for IR, FI and single pilot type/class rating; and 

c. 120 minutes for CPL/IR and ATPL. 

AMC/IEM I – EXAMINERS 
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PURPOSE OF A TEST/CHECK 

[9] Determine through practical demonstration during a test/check that an applicant has acquired or 
maintained the required level of knowledge and skill/proficiency; 

[10] Improve training and flight instruction in registered facilities, FTOs and TRTOs by feedback of 
information from examiners concerning items/sections of tests/checks that are most frequently failed; 

[11] Assist in maintaining and, where possible, improving air safety standards by having examiners 
display good airmanship and flight discipline during tests/checks. 
 

[ ] 
 

CONDUCT OF TEST/CHECK 

[12] An examiner will ensure that an applicant completes a test/check in accordance with JAR–FCL 
requirements and is assessed against the required test/check standards. 

[13] Each item within a test/check section should be completed and assessed separately. A failed item is 
a failed section. The test/check schedule, as briefed, should not, normally, be altered by an examiner. 

[14] Marginal or questionable performance of a test/check item should not influence an examiner’s 
assessment of any subsequent items. 

[15] An examiner should verify the requirements and limitations of a test/check with an applicant during 
the pre-flight briefing. 

[16] When a test/check is completed or discontinued, an examiner should de-brief the applicant and give 
reasons for items/sections failed. In the event of a failed or discontinued skill test or proficiency check, the 
examiner should provide appropriate advice to assist the applicant in re-tests/re-checks. 

[17] Any comment on, or disagreement with, an examiner’s test/check evaluation/assessment made 
during a debrief will be recorded by the examiner on the test/check report, and will be signed by the 
examiner and countersigned by the applicant. 
 

EXAMINER PREPARATION 

[18] An examiner should supervise all aspects of the test/check flight preparation, including, where 
necessary, obtaining or assuring an ATC ‘slot’ time. 

[19] An examiner will plan a test/check in accordance with JAR–FCL requirements. Only the manoeuvres 
and procedures set out in the appropriate test/check form will be undertaken. The same examiner should 
not re-examine a failed applicant without the agreement of the applicant. 
 

EXAMINER APPROACH 

[20] An examiner should encourage a friendly and relaxed atmosphere to develop both before and during 
a test/check flight. A negative or hostile approach should not be used. During the test/check flight, the 
examiner should avoid negative comments or criticisms and all assessments should be reserved for the de-
briefing. 
 

ASSESSMENT SYSTEM 

[21]  Although test/checks may specify flight test tolerances, an applicant should not be expected to 
achieve these at the expense of smoothness or stable flight. An examiner should make due allowance for 
unavoidable deviations due to turbulence, ATC instructions, etc.. An examiner should terminate a 
test/check only for the purpose of assessing the applicant, or for safety reasons. An examiner will use one 
of the following terms for assessment: 

a. A ‘pass’, provided the applicant demonstrates the required level of knowledge, skill/proficiency 
and, where applicable, remains within the flight test tolerances for the licence or rating; or 
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b. A ‘fail’ provided that any of the following apply: 

i. the flight test tolerances have been exceeded after the examiner has made due allowance 
for turbulence or ATC instructions; 

ii. the aim of the test/check is not completed; 

iii. the aim of exercise is completed but at the expense of unsafe flight, violation of a rule or 
regulation, poor airmanship or rough handling; 

iv. an acceptable level of knowledge is not demonstrated; 

v. an acceptable level of flight management is not demonstrated; or 

vi. the intervention of the examiner or safety pilot is required in the interest of safety. 

c. A ‘partial pass’ in accordance with the criteria shown in the relevant skill test appendix of JAR–
FCL. 
 

METHOD AND CONTENTS OF THE TEST/CHECK 

[22] Before undertaking a test/check an examiner will verify that the aeroplane or synthetic training device 
intended to be used, is suitable and appropriately equipped for the test/check. Only aircraft or synthetic 
training devices approved by the Authority for skill testing/proficiency checking may be used. 

[23] A test/check flight will be conducted in accordance with the aircraft flight manual (AFM) and, if 
applicable, the aircraft operators manual (AOM). 

[24] A test/check flight will be conducted within the limitations contained in the operations manual of a 
FTO/TRTO and, where applicable, the operations manual of a registered facility. 

[25] Contents 

a. A test/check is comprised of: 

– oral examination on the ground (where applicable); 

– pre-flight briefing; 

– in-flight exercises; and 

– post-flight de-briefing 

b. Oral examination on the ground should include: 

– aircraft general knowledge and performance; 

– planning and operational procedures; and 

– other relevant items/sections of the test/check 

c. Pre-flight briefing should include: 

– test/check sequence; 

– power setting and speeds; and 

– safety considerations 

d. In-flight exercises will include: 

– each relevant item/section of the test/check 

e. Post-flight de-briefing should include: 

– assessment/evaluation of the applicant 

– documentation of the test/check with the applicants FI present, if possible. 

[26.] A test/check is intended to simulate a practical flight. Accordingly, an examiner may set practical 
scenarios for an applicant while ensuring that the applicant is not confused and air safety is not 
compromised. 
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[27] An examiner should maintain a flight log and assessment record during the test/check for reference 
during the post/flight de-brief. 

[28] An examiner should be flexible to the possibility of changes arising to pre-flight briefs due to ATC 
instructions, or other circumstances affecting the test/check. 

[29] Where changes arise to a planned test/check an examiner should be satisfied that the applicant 
understands and accepts the changes. Otherwise, the test/check flight should be terminated. 

[30] Should an applicant choose not to continue a test/check for reasons considered inadequate by an 
examiner, the applicant will be assessed as having failed those items/sections not attempted. If the 
test/check is terminated for reasons considered adequate by the examiner, only these items/sections not 
completed will be tested during a subsequent test/check. 

[31] At the discretion of the examiner, any manoeuvre or procedure of the test/check may be repeated 
once by the applicant. An examiner may terminate a test/check at any stage, if it is considered that the 
applicant’s competency requires a complete re-test/re-check. 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
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IEM FCL 1.425 
Notes for guidance and training of type rating examiners (TREs) 
(See JAR–FCL 1.425(c)) 

1 The following guidance material is intended for applicants seeking authorisation to act as a TRE. The 
related ‘Skill test and training record’ should also be referred to and consideration given to single-
pilot/multi-pilot flight. 

2 An inspector of the Authority, or a senior examiner, will observe all TRE applicants conducting a test 
on a ‘candidate’ in an aeroplane for which TRE authorisation is sought. Items from the ‘Syllabi for training 
and skill tests/proficiency checks for class/type rating’ at Appendix 2 to JAR–FCL 1.240 will be selected by 
the inspector for examination of the ‘candidate’ by the TRE applicant. Having agreed with the inspector the 
content of the test, the TRE applicant will be expected to manage the entire test. This will include briefing, 
the conduct of the flight, assessment and debriefing of the ‘candidate’. The inspector will discuss the 
assessment with the TRE applicant before the ‘candidate’ is debriefed and informed of the result. 

3 It is intended that all applicants for a TRE authorisation should have received some formal training for 
this purpose before undertaking a test flight with an inspector. The training should be acceptable to the 
inspector observing the applicant. 
 

BRIEFING THE ‘CANDIDATE’ 

4 The ‘candidate’ should be given time and facilities to prepare for the test flight. The briefing should 
cover the following: 

a. the objective of the flight 

b. licensing checks, as necessary 

c. freedom for the ‘candidate’ to ask questions 

d. operating procedures to be followed (e.g. operators manual) 

e. weather assessment 

f. operating capacity of ‘candidate’ and examiner 

g. aims to be identified by ‘candidate’ 

h. simulated weather assumptions (e.g. icing, cloud base) 

i. contents of exercise to be performed 

j. agreed speed and handling parameters (e.g. V-speeds, bank angle) 

k. use of R/T 

l. respective roles of ‘candidate’ and examiner (e.g. during emergency) 

m. administrative procedures (e.g. submission of flight plan) in flight 

5 The TRE applicant should maintain the necessary level of communication with the ‘candidate’. The 
following check details should be followed by the TRE applicant: 

a. involvement of examiner in a multi-pilot operating environment 

b. the need to give the ‘candidate’ precise instructions 

c. responsibility for safe conduct of the flight 

d. intervention by examiner, when necessary 

e. use of screens 

f. liaison with ATC and the need for concise, easily understood intentions 

g. prompting the ‘candidate’ regarding required sequence of events (e.g. following a go-around) 

h. keeping brief, factual and unobtrusive notes 
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ASSESSMENT 

6 The TRE applicant should refer to the flight test tolerances given in Appendix 1 to JAR–FCL 1.210, 
‘Instrument rating (aeroplane) – Skill test’. Attention should be paid to the following points: 

a. questions from the ‘candidate’ 

b. give results of the test and any sections failed 

c. give reasons for failure 
 

DEBRIEFING 

7 The TRE applicant should demonstrate to the inspector the ability to conduct a fair, unbiased, 
debriefing of the ‘candidate’ based on identifiable factual items. A balance between friendliness and 
firmness should be evident. The following points should be discussed with the ‘candidate’, at the 
applicant’s discretion: 

a. advise the candidate how to avoid or correct mistakes 

b. mention any other points of criticism noted 

c. give any advice considered helpful 

 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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AMC/IEM J – THEORETICAL KNOWLEDGE REQUIREMENTS 

 

AMC FCL 1.470(a), (b) and (c) 
AMC FCL 2.470(a), (b) and (c) 
Theoretical knowledge examination subjects / sections and length of examinations – ATPL, CPL 
and IR  

Moved to Appendix 1 to JAR-FCL 1.470 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
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IEM FCL 1.475(a) 
Construction of computer compatible questions 
(See JAR–FCL 1.475) 

1 The following principles should be observed when developing questions for the central question bank 
(CQB). 
 
General 

2 The examination should measure clearly formulated goals. Therefore the field and depth of 
knowledge to be measured by each question must be fully identified. 

3 The more important the field of knowledge, the more questions should be included in the 
examination, or the more points the answer should be given. 

4 Most of the questions should be of the multiple choice type with four alternative answers. 

5 Questions should relate to the essentials of the fields of knowledge and not to minor related detail. 
Numerical questions which differ only in the numbers used and not the method of calculation test the same 
knowledge; nevertheless, a variety of examples of the same calculation should be available in the CQB to 
help to minimise cheating. 

6 Purely academic questions which have no practical use should be avoided, unless they relate to 
fundamental concepts. Examples of academic questions which are acceptable are the role of dihedral and 
camber in aerodynamics, and the definition of dew point in meteorology. 

7 Questions which require specialised knowledge of specific aircraft types, should not be asked in a 
licence examination. 

8 Use abbreviations and acronyms only in forms internationally recognised. In case of doubt use the 
full form, eg angle of attack = 12 degrees instead of α = 12°. A list of recommended abbreviations for 
examination purposes is in IEM FCL 1.475(b). 

9 Formulate the questions and answers as simply as possible: the examination is not a test of 
language. Avoid complex sentences, unusual grammar and double negatives. 

10 A question should comprise one positive complete proposition. No more than 8 different statements 
should appear among the suggested responses otherwise the candidate may be able to deduce the correct 
answer by eliminating the unlikely combinations of statements. 

11 Questions should have only one true answer. 

12 The correct answer should be absolutely correct and complete or, without doubt, the most preferable. 
Avoid responses that are so essentially similar that the choice is a matter of opinion rather than a matter of 
fact. The main interest in MCQs is that they can be quickly performed: this is not achieved if doubt exists 
about the correct answer. 

13 The incorrect alternatives must seem plausible to anyone ignorant of the subject. All of the 
alternatives should be clearly related to the question and of similar vocabulary, grammatical construction 
and length. In numerical questions, the incorrect answers should correspond to procedural errors such as 
corrections applied in the wrong sense or incorrect unit conversions: they must not be mere random 
numbers. 

14 Questions must be referred to the examination syllabus/learning objectives. The level, eg ATPL, CPL, 
should be indicated. 

15 An examination sitting should normally last for between 2 and 3 hours. Exceeding 3 hours may result 
in wrong answers because the candidate makes errors through fatigue and not because the answer is not 
known. 

16 The author must estimate a reasonable time for answering: about 1–2 minutes, but could vary from 1 
to 10 minutes. Consequently, the number of questions for a specific examination may vary. 
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17 Any documentation required to answer the question (eg tables, graphs) must be provided with the 
question. Such documentation must be of the same typographical and accuracy standards as normal 
aeronautical publications. Tables and graphs must include a typical example of their usage. All other 
documentation is forbidden. 

18 Question producers may assume that a simple pocket calculator is available to the candidate. 

[Amdt. 1, 01.06.00] 
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IEM FCL 1.480 
Distribution of examination questions 

Moved to Administrative & Guidance Material, Section 5, Part 2, Chapter 10 

[Amdt. 1, 01.06.00; Amdt. 2, 01.08.02] 
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IEM FCL 1.490 
Terminology used in Subpart J for procedures for the conduct of theoretical knowledge 
examinations. 

The meaning of terms used in Subpart J is given below. 

1. Complete Examination: An examination in all subjects required by the licence level. 

2. Examination: The demonstration of knowledge in 1 or more examination papers. 

3. Examination Paper: A set of questions to be answered by a candidate for examination. 

4. Attempt: A try to pass a specific paper. 

5. Sitting: [ ] [A period of time determined by the Authority for a candidate to 
undertake an examination. This period should not exceed 10 consecutive 
working days.] 

6. Re-sit or Re-examination: A second or subsequent attempt to pass a failed paper. 

[Amdt. 3, 01.07.03; Amdt. 4, 01.09.05] 
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