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AIC B 09/18. Certifikatrettigheder ved skift til lavere medical klasse.
(Erstatter AIC B 06/17).
I Part-FCL er det beskrevet, at et højere certifikat inkluderer rettighederne fra lavere certifikater (f.eks. er PPL og CPL rettigheder inkluderet i et ATPL, men i Part-MED er det beskrevet, at certifikatholdere
skal være indehaver af en medical modsvarende certifikatet (f.eks.
skal en indehaver af et ATPL have en klasse 1 medical).
Forordningen klarificerer ikke om en certifikatindehaver, som
f.eks.har et ATPL og mister sin klasse 1 medical, men bibeholder sin
klasse 2 medical, fortsat kan udøve PPL rettighederne af sit ATPL
certifikat.
Trafik- og Byggestyrelsen vil med denne AIC tydeliggøre følgende:

2.

1.

Det skal præciseres at såfremt man er indehaver af et PPL, så
skal certifikatet vedligeholdes efter reglerne jf. FCL.740 også
selvom man benytter sig af LAPL rettighederne.
Ønsker man at benytte sig af LAPL vedligeholdelseskravene jf.
FCL.140 skal certifikatet ombyttes til et LAPL certifikat.

En ATPL eller CPL indehaver som mister sin klasse 1 medical, men beholder eller opnår en klasse 2 medical, må gerne
udøve sine PPL rettigheder, uden at der skal udstedes et
nyt certifikat. Opnås en LAPL medical, må LAPL rettighederne udøves, uden at der skal udstedes et nyt certifikat;

3.

En PPL/SPL/BPL indehaver som mister sin klasse 2 medical, men beholder eller opnår en LAPL medical, må udelukkende ud- øve sine LAPL rettigheder, uden at der skal
udstedes et nyt certifikat;
Muligheden for at påtegne et PPL med restriktionen "restricted to LAPL privileges" eksisterer ikke i Part-FCL og vil
derfor ikke blive anvendt.

Udøvelse af rettigheder til et givent certifikat er kun afhængigt af
gyldigheden af rettighederne, samt gyldigheden for den, svarende til certifikattypen, gældende medical.
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