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INFORMATION TIL ATS-PERSONALE OM RADIOCERTIFIKATER OG
SPROGNIVEAUPÅTEGNINGER

Radiocertifikatet er nu en integreret del af ATS-certifikatet
I dag udgør radiocertifikatet og de tilhørende sprogniveaupåtegninger en integreret del af dit
ATS-certifikat (note 1).
Det betyder, at TBST:
- ikke længere udsteder radiocertifikater som ”selvstændige dokumenter”
- kun opdaterer sprogniveaupåtegningerne i dit ATS-certifikat.

Ansøgning om opdatering af sprogniveaupåtegninger
ATS-personale (note 2) skal fremover anvende en særlig formular (note 3), når der ansøges
om udstedelse, fornyelse eller forlængelse af sprogniveaupåtegninger.
Hvis du også har et pilotcertifikat og vil have opdateret dine FCL-sprogniveaupåtegninger, skal
du ansøge om det særskilt (note 4).

Krav til sprogtester for flyveledere
Sprogtester for flyveledere og flyvelederelever skal opfylde kravene i forordning (EU)
2015/340 (omhandler flyveledercertificering). Det er derfor vigtigt, at sprogtesterne foretages
af en organisation, der opfylder kravene til en sprogtestvirksomhed som angivet i forordning
(EU) 2015/340.

Krav til sprogtester for flyveinformationsofficerer og APRON-flyveledere
Flyveinformationsofficerer og APRON-flyveledere kan vælge om sprogtesterne skal foregå i
henhold til kravene i forordning (EU) 2015/340, eller om de skal foretages af en BL 6-08
godkendt sprogtestassessor.

Særlige forhold for APRON-flyveledere
APRON-flyveledere og APRON-flyvelederelever vil fortsat have et ”selvstændigt dokument” som
radiocertifikat, ligesom sprogniveaupåtegningerne heri fortsat vil blive opdateret. Det er fordi
TBST ikke har udstedt et ATS-certifikat til denne faggruppe.
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Noter:

1)
BL 6-08 4. udgave punkt 4.1:
”Certifikat til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester udstedes af Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen enten som et selvstændigt dokument eller som en påtegning på et eksisterende
pilotcertifikat, flyveledercertifikat, flyvelederelevcertifikat, mekanikercertifikat, m.m.”
Sprogniveau(er) og radiocertifikat er påtegnet i ATS-certifikaternes felt XIII.

2)
Med ATS-personale menes der flyveledere, flyvelederelever, flyveinformationsofficerer,
flyveinformationsofficerelever, APRON-flyveledere og APRON-flyvelederelever (identisk med
definitionen i BL 6-08 4. udgave, afsnit 2).

3)
Formularen findes her:
www.tbst.dk >> luftfartsfanen >> blanketter >> personcertificering >> ATS-formularer
>>udstedelse og opdatering af sprogniveaupåtegninger
Direkte link:
http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolde
r=%2fcivilluftfart%2fDokumenter%2fBlanketter%20og%20formularer%2fPersoncertificering%
2fATS%2dformularer%2fUdstedelse%20og%20opdatering%20af%20sprogniveaup%c3%a5teg
ninger&FolderCTID=0x01200032F0E615332DA245956D84211AA290FA

4)
Læs mere om det og find ansøgningsformularen her:
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-oghelbred/Luftfartsuddannelser/Radiocertifikat/Sprogniveau.aspx
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