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Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för
medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter
och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för
allmänläkare och företagsläkare, TSFS 2013:XX, m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller både förslag till nya föreskrifter och ändringar i befintliga föreskrifter inom
luftfartsområdet. Bland annat föreslås ändringar i regler om certifikat, auktorisationer och
behörighetsbevis samt om medicinska undersökningar för dessa liksom förfaranden för allmänläkare
och företagsläkare. Transportstyrelsens förslag till nya och ändrade föreskrifter är föranlett av
kommissionens förordning (EU) nr. 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och
administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 216/2008 som träder i kraft den 8 april 2013 för
svensk del, och syftar till att upphäva regler som tas över av EU-regler, samt komplettera och anpassa
regler där detta är behövligt.
Remissen innehåller följande förslag till föreskrifter:


Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:80) om
behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev,
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Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till avancerad flygning med flygplan,
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftskepp (FB)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för
flygmaskinister,
Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat,
Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och
behörighetsbevis,
Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer
och behörighetsbevis,
Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:79) om
certifikat för flygledare och flygelev,
Transportstyrelsens föreskrifter om organisationer som handhar utbildningshjälpmedel för
flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) och kvalificering av FSTD,
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan,
segelflyglärare och FB-instruktör,
Transportstyrelsens föreskrifter om kabinbesättningsintyg,
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för
medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt
förfaranden för allmänläkare och företagsläkare,
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och
helikopter,
Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:88) om verksamhet med
obemannade luftfartyg (UAS),
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt
flygplan (UL), och
Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av
utländskt certifikat eller behörighetsbevis.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Förslagen uppges innebära ökade administrativa kostnader för berörda företag, bland annat för
uppdatering av manualer och system samt utbildning av personal. Såvitt Regelrådet kan bedöma
är de administrativa kostnader som kan uppstå för berörda företag med anledning av förslagen en
följd av en EU-förordning. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.
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Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller en god beskrivning av bakgrund till och syfte med förslagen.
Konsekvensutredningen innehåller vidare en beskrivning av antalet berörda företag och
beloppsmässiga uppskattningar av förslagens påverkan på företagens administrativa kostnader och
övriga kostnadsmässiga konsekvenser.
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 18 februari 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Katarina Garinder.

Karin Lindell
Ordförande

Katarina Garinder
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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