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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1194/2009

Nr. 29/287

2015/EØS/29/49

av 30. november 2009
om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetsRJPLOM¡VHUWL¿VHULQJDYOXIWIDUW¡\HURJWLOK¡UHQGHSURGXNWHUGHOHURJXWVW\URJIRUVHUWL¿VHULQJDYNRQVWUXNVMRQVRJ
produksjonsorganisasjoner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil
OXIWIDUWRJRPRSSUHWWHOVHDYHWHXURSHLVNÀ\VLNNHUKHWVE\UnRJ
om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF)
nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5,
og

1. I artikkel 1 nr. 2) skal nye bokstaver e), f), g) og h) lyde:

«e) «hovedforetak»
foretakets
hovedkontor
eller
forretningskontor der de viktigste økonomiske
funksjonene og driftskontrollen med virksomheten
nevnt i denne forordning utøves,

f)

«artikkel» del eller utstyr som skal brukes på sivile
luftfartøyer,

g)

«ETSO» (European Technical Standard Order) en
HXURSHLVN WHNQLVN VWDQGDUGVSHVL¿NDVMRQ VRP HU HQ
GHWDOMHUW OXIWG\NWLJKHWVVSHVL¿NDVMRQ VRP XWVWHGHV
av Byrået for å sikre samsvar med kravene i denne
forordning, som en minstestandard for yteevne for de
angitte artiklene,

h)

«EPA» (European Part Approval) europeisk
godkjenning av enkeltdeler. Europeisk godkjenning av
enkeltdeler innebærer at artikkelen er blitt produsert i
samsvar med godkjente konstruksjonsdata som ikke
WLOK¡UHULQQHKDYHUHQDYW\SHVHUWL¿NDWHUIRUGHWEHU¡UWH
produktet, med unntak av ETSO-artiklene.»

ut fra følgende betraktninger:
1)

For å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå innen
sivil luftfart i Europa er det nødvendig å endre kravene
og framgangsmåtene for sertifisering av luftfartøyer og
tilhørende produkter, deler og utstyr, og for konstruksjonsog produksjonsorganisasjoner, særlig for å innføre en
definisjon av begrepet hovedforetak. Det er dessuten
nødvendig å forbedre innholdet i sertifikatet for godkjent
frigivelse, «EASA-skjema 1», og revidere bestemmelsene
om flygetillatelse.

2)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(2) bør derfor
endres.

3)

Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på
uttalelsene(3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter
kalt «Byrået») har avgitt i samsvar med artikkel 17
nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 216/2008.

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning
(EF) nr. 216/2008 —

2. I artikkel 3 nr. 5 endres henvisningen til «21A.112» til
«21A.112A».

3. I artikkel 5 skal nytt nr. 5 lyde:

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer:

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 8.12.2009, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2010 av 11. juni 2010 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 49 av 16.9.2010, s. 33.
(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.
(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6.
(3) Uttalelse 03/2006 om redaksjonelle endringer, uttalelse 05/2006 om
hovedforetak, uttalelse 06/2008 om EASA-skjema 1, uttalelse 04/2007 om
flygetillatelse.

«5. Som unntak fra nr. 1 kan produksjonsorganisasjoner
som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F og G i
vedlegget (del 21) til denne forordning, fortsette å utstede
VHUWL¿NDWHUIRUJRGNMHQWIULJLYHOVHHOOHUVDPVYDUVHUNO ULQJHU
ved å bruke EASA-skjema 1, opprinnelig utgave, som
fastsatt i tillegg I i vedlegget (del 21) til denne forordning,
fram til 28. september 2010.»

4. Vedlegget (del 21) endres i samsvar med vedlegget til
denne forordning.
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Antonio TAJANI
Visepresident

__________
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VEDLEGG

I vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer:
1.

Innholdsfortegnelsen skal lyde:
«Innhold
21.1

Generelt

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV
KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER
21A.1

Virkeområde

$

8WI¡UHOVHYHGHQDQQHQSHUVRQHQQGHQVRPV¡NHURPHOOHUHULQQHKDYHUDYHWVHUWL¿NDW

21A.3

Svikt, funksjonssvikt og feil

21A.3B

Luftdyktighetspåbud

21A.4

Samordning av konstruksjon og produksjon

KAPITTEL B — TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER
21A.11

Virkeområde

21A.13

Berettigelse

21A.14

Godtgjøring av evne

21A.15

Søknad

21A.16A

Luftdyktighetsregler

21A.16B

Særlige vilkår

21A.17

7\SHVHUWL¿NDWJUXQQODJ

21A.18

$QJLYHOVHDYJMHOGHQGHPLOM¡NUDYRJVHUWL¿VHULQJVVSHVL¿NDVMRQHU

21A.19

(QGULQJHUVRPNUHYHUHWQ\WWW\SHVHUWL¿NDW

21A.20

6DPVYDUPHGW\SHVHUWL¿NDWJUXQQODJHWRJPLOM¡NUDYHQH

21A.21

8WVWHGHOVHDYW\SHVHUWL¿NDW

21A.23

8WVWHGHOVHDYEHJUHQVHWW\SHVHUWL¿NDW

21A.31

Typekonstruksjon

21A.33

Undersøkelser og prøvinger

21A.35

3U¡YHÀ\JLQJHU

21A.41

7\SHVHUWL¿NDW

21A.44

Innehaverens plikter

21A.47

Overdragelse

21A.51

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.55

Arkivering

21A.57

Håndbøker

21A.61

Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet
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(KAPITTEL C — FÅR IKKE ANVENDELSE)
KAPITTEL D — ENDRINGER AV TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER
21A.90

Virkeområde

21A.91

.ODVVL¿VHULQJDYHQGULQJHUDYW\SHNRQVWUXNVMRQHQ

21A.92

Berettigelse

21A.93

Søknad

21A.95

Mindre endringer

21A.97

Større endringer

21A.101

$QJLYHOVHDYJMHOGHQGHVHUWL¿VHULQJVVSHVL¿NDVMRQHURJPLOM¡NUDY

21A.103

Utstedelse av godkjenning

21A.105

Arkivering

21A.107

Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet

21A.109

Plikter og EPA-merking

KAPITTEL E — SUPPLERENDE TYPESERTIFIKATER
21A.111

Virkeområde

21A.112A

Berettigelse

21A.112B

Godtgjøring av evne

21A.113

6¡NQDGRPVXSSOHUHQGHW\SHVHUWL¿NDW

21A.114

Godtgjøring av samsvar

21A.115

8WVWHGHOVHDYVXSSOHUHQGHW\SHVHUWL¿NDW

21A.116

Overdragelse

21A.117

(QGULQJHUDYGHQGHOHQDYHWSURGXNWVRPRPIDWWHVDYHWVXSSOHUHQGHW\SHVHUWL¿NDW

21A.118A

Plikter og EPA-merking

21A.118B

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.119

Håndbøker

21A.120

Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet

KAPITTEL F — PRODUKSJON UTEN GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON
21A.121

Virkeområde

21A.122

Berettigelse

21A.124

Søknad

21A.125A

Utstedelse av avtalebrev

21A.125B

Avvik

21A.125C

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.126

Produksjonskontrollsystem

21A.127

Prøvinger: luftfartøyer
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21A.128

Prøvinger: motorer og propeller

21A.129

Produsentens plikter

21A.130

Samsvarserklæring

KAPITTEL G — GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON
21A.131

Virkeområde

21A.133

Berettigelse

21A.134

Søknad

21A.135

Utstedelse av godkjenning som produksjonsorganisasjon

21A.139

Kvalitetssystem

21A.143

Håndbok

21A.145

Krav til godkjenning

21A.147

Endringer i den godkjente produksjonsorganisasjonen

21A.148

Endringer av beliggenhet

21A.149

Overdragelse

21A.151

Godkjenningsvilkår

21A.153

Endringer av godkjenningsvilkårene

21A.157

Undersøkelser

21A.158

Avvik

21A.159

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.163

Rettigheter

21A.165

Innehaverens plikter

KAPITTEL H — LUFTDYKTIGHETSBEVISER OG BEGRENSEDE LUFTDYKTIGHETSBEVISER
21A.171

Virkeområde

21A.172

Berettigelse

21A.173

.ODVVL¿VHULQJ

21A.174

Søknad

21A.175

Språk

21A.177

(QGULQJHUHOOHUPRGL¿NDVMRQHU

21A.179

Overdragelse og ny utstedelse innenfor medlemsstater

21A.180

Inspeksjoner

21A.181

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.182

/XIWIDUW¡\LGHQWL¿NDVMRQ

KAPITTEL I — STØYSERTIFIKATER
21A.201

Virkeområde

21A.203

Berettigelse
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21A.204

Søknad

21A.207

(QGULQJHUHOOHUPRGL¿NDVMRQHU

21A.209

Overdragelse og ny utstedelse innenfor medlemsstater

21A.210

Inspeksjoner

21A.211

Varighet og fortsatt gyldighet

KAPITTEL J — GODKJENNING SOM KONSTRUKSJONSORGANISASJON
21A.231

Virkeområde

21A.233

Berettigelse

21A.234

Søknad

21A.235

Utstedelse av godkjenning som konstruksjonsorganisasjon

21A.239

Konstruksjonssikringssystem

21A.243

Opplysninger

21A.245

Krav til godkjenning

21A.247

Endringer av konstruksjonssikringssystemet

21A.249

Overdragelse

21A.251

Godkjenningsvilkår

21A.253

Endringer av godkjenningsvilkårene

21A.257

Undersøkelser

21A.258

Avvik

21A.259

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.263

Rettigheter

21A.265

Innehaverens plikter

KAPITTEL K — DELER OG UTSTYR
21A0.301

Virkeområde

21A.303

Samsvar med gjeldende krav

21A.305

Godkjenning av deler og utstyr

21A.307

Frigivelse av deler og utstyr for installasjon

(KAPITTEL L — FÅR IKKE ANVENDELSE)
KAPITTEL M — REPARASJONER
21A.431

Virkeområde

21A.432A

Berettigelse

21A.432B

Godtgjøring av evne

21A.433

Reparasjonsunderlag

21A.435

.ODVVL¿VHULQJDYUHSDUDVMRQHU

21A.437

Utstedelse av godkjenning av reparasjonsunderlag
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21A.439

Produksjon av reparasjonsdeler

21A.441

Utførelse av reparasjoner

21A.443

Begrensninger

21A.445

Ureparert skade

21A.447

Arkivering

21A.449

Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet

21A.451

Plikter og EPA-merking

(KAPITTEL N— FÅR IKKE ANVENDELSE)
KAPITTEL O — ETSO-GODKJENNINGER
21A.601

Virkeområde

21A.602A

Berettigelse

21A.602B

Godtgjøring av evne

21A.603

Søknad

21A.604

ETSO-godkjenning for hjelpeaggregat (APU)

21A.605

Krav til opplysninger

21A.606

Utstedelse av ETSO-godkjenning

21A.607

Rettigheter ved ETSO-godkjenning

21A.608

Konstruksjons- og ytelseserklæring (DDP)

21A.609

Plikter for innehavere av ETSO-godkjenninger

21A.610

Godkjenning av avvik

21A.611

Konstruksjonsendringer

21A.613

Arkivering

21A.615

Inspeksjon utført av Byrået

21A.619

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.621

Overdragelse

KAPITTEL P — FLYGETILLATELSE
21A.701

Virkeområde

21A.703

Berettigelse

21A.705

Vedkommende myndighet

21A.707

6¡NQDGRPÀ\JHWLOODWHOVH

21A.708

Flygevilkår

21A.709

6¡NQDGRPJRGNMHQQLQJDYÀ\JHYLONnU

21A.710

*RGNMHQQLQJDYÀ\JHYLONnU

21A.711

8WVWHGHOVHDYÀ\JHWLOODWHOVH

21A.713

Endringer
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21A.715

Språk

21A.719

Overdragelse

21A.721

Inspeksjoner

21A.723

Varighet og fortsatt gyldighet

21A.725

)RUQ\HOVHDYÀ\JHWLOODWHOVH

21A.727

3OLNWHQHWLOLQQHKDYHUHQDYHQÀ\JHWLOODWHOVH

21A.729

Arkivering

KAPITTEL Q — IDENTIFIKASJONSMERKING AV PRODUKTER, DELER OG UTSTYR
21A.801

,GHQWL¿NDVMRQVPHUNLQJDYSURGXNWHU

21A.803

%HKDQGOLQJDYLGHQWL¿NDVMRQVRSSO\VQLQJHU

21A.804

,GHQWL¿NDVMRQVPHUNLQJDYGHOHURJXWVW\U

21A.805

,GHQWL¿NDVMRQVPHUNLQJDYNULWLVNHGHOHU

21A.807

,GHQWL¿NDVMRQVPHUNLQJDY(762DUWLNOHU

AVSNITT B — FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER
KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER
21B.5

Virkeområde

21B.20

Vedkommende myndighets plikter

21B.25

Krav til vedkommende myndighets organisasjon

21B.30

Dokumenterte framgangsmåter

21B.35

Endringer av organisasjon og framgangsmåter

21B.40

Tvisteløsning

21B.45

Rapportering/samordning

21B.55

Arkivering

21B.60

Luftdyktighetspåbud

KAPITTEL B — TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER
(KAPITTEL C — FÅR IKKE ANVENDELSE)
KAPITTEL D — ENDRINGER AV TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER
KAPITTEL E — SUPPLERENDE TYPESERTIFIKATER
KAPITTEL F — PRODUKSJON UTEN GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON
21B.120

Undersøkelser

21B.125

Avvik

21B.130

Utstedelse av avtalebrev

21B.135

Opprettholdelse av avtalebrev

21B.140

Endringer av avtalebrev

21B.145

Begrensning, midlertidig oppheving og tilbakekalling av avtalebrev
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21B.150

Nr. 29/295

Arkivering

KAPITTEL G — GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON
21B.220

Undersøkelser

21B.225

Avvik

21B.230

8WVWHGHOVHDYVHUWL¿NDW

21B.235

Kontinuerlig overvåking

21B.240

Endring av godkjenning som produksjonsorganisasjon

21B.245

Midlertidig oppheving og tilbakekalling av godkjenning som produksjonsorganisasjon

21B.260

Arkivering

KAPITTEL H — LUFTDYKTIGHETSBEVISER OG BEGRENSEDE LUFTDYKTIGHETSBEVISER
21B.320

Undersøkelser

21B.325

Utstedelse av luftdyktighetsbevis

21B.326

Luftdyktighetsbevis

21B.327

Begrenset luftdyktighetsbevis

21B.330

Midlertidig oppheving
luftdyktighetsbeviser

21B.345

Arkivering

og

tilbakekalling

av

luftdyktighetsbeviser

KAPITTEL I — STØYSERTIFIKATER
21B.420

Undersøkelser

21B.425

8WVWHGHOVHDYVW¡\VHUWL¿NDWHU

21B.430

0LGOHUWLGLJRSSKHYLQJRJWLOEDNHNDOOLQJDYVW¡\VHUWL¿NDW

21B.445

Arkivering

KAPITTEL J — GODKJENNING SOM KONSTRUKSJONSORGANISASJON
KAPITTEL K — DELER OG UTSTYR
(KAPITTEL L — FÅR IKKE ANVENDELSE)
KAPITTEL M — REPARASJONER
(KAPITTEL N— FÅR IKKE ANVENDELSE)
KAPITTEL O — ETSO-GODKJENNINGER
KAPITTEL P — FLYGETILLATELSE
21B.520

Undersøkelser

21B.525

8WVWHGHOVHDYÀ\JHWLOODWHOVH

21B.530

7LOEDNHNDOOLQJDYÀ\JHWLOODWHOVH

21B.545

Arkivering

KAPITTEL Q — IDENTIFIKASJONSMERKING AV PRODUKTER, DELER OG UTSTYR
TILLEGG — EASA-SKJEMAER»

og

begrensede
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2.

Tittelen på avsnitt A skal lyde:

«AVSNITT A
TEKNISKE KRAV»
3.

I punkt 21A.14 bokstav b) skal nr. 5 lyde:
«5. en fast propell eller en propell med justerbar stigning.»

4.

I punkt 21A.35 bokstav b) skal nr. 2 lyde:
©IRU n IDVWVOn KYRUYLGW GHW IRU OXIWIDUW¡\HU VRP VNDO VHUWL¿VHUHV L KHQKROG WLO GHWWH DYVQLWW XQQWDWW L 
YDUPOXIWVEDOORQJHUIULWWÀ\JHQGHJDVVEDOORQJHUIRUDQNUHGHJDVVEDOORQJHUVHLOÀ\RJPRWRUGUHYQHVHLOÀ\
VDPWLL OXIWVNLSRJÀ\PHGVW¡UVWHWLOODWWHVWDUWPDVVH 0720 NJHOOHUPLQGUHIRUHOLJJHUULPHOLJ
sikkerhet for at luftfartøyet, dets deler og utstyr er driftssikre og fungerer korrekt.»

5.

Punkt 21A.112 skal lyde:
«21A.112A Berettigelse
Enhver fysisk eller juridisk person («organisasjon») som har godtgjort eller er i ferd med å godtgjøre sin evne
LKHQKROGWLO$%HUEHUHWWLJHWWLOnV¡NHRPHWVXSSOHUHQGHW\SHVHUWL¿NDWSnYLONnUHQHIDVWVDWWLGHWWH
kapittel.»

6.

I punkt 21A.124 bokstav b) skal nr. 2 lyde:
«2. en oversikt over de opplysningene som kreves i punkt 21A.125A bokstav b).»

7.

Punkt 21A.125 skal lyde:
«21A.125A Utstedelse av avtalebrev
Søkeren er berettiget til å få utstedt av vedkommende myndighet et avtalebrev til å godtgjøre samsvar i henhold
til dette kapittelet for enkeltprodukter, -deler og -utstyr, etter å ha:
a) opprettet et produksjonskontrollsystem som sikrer at hvert produkt, hver del eller hvert utstyr samsvarer
med gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker stand,
b) framlagt en håndbok som inneholder:
1.

en beskrivelse av produksjonskontrollsystemet som kreves i henhold til bokstav a),

2.

en beskrivelse av midlene for å foreta bedømmelser innenfor produksjonskontrollsystemet,

3.

en beskrivelse av prøvingene i punkt 21A.127 og 21A.128, og navnene på de personene som har fått
fullmakt for formålet i punkt 21A.130 bokstav a),

c) godtgjort evne til å gi bistand i samsvar med punkt 21A.3 og 21A.129 bokstav d).»
8.

I punkt 21A.125B bokstav c) endres henvisningen til «21B.143» til «punkt 21B.125».

9.

I punkt 21A.126 gjøres følgende endringer:
i)

I bokstav a) endres «21A.125» til «21A.125A bokstav a)».

ii) I bokstav b) endres «21A.125 bokstav a)» til «21A.125A bokstav a)».
10. I punkt 21A.127 bokstav a) endres «21A.125 bokstav a)» til «21A.125A bokstav a)».
11. I punkt 21A.128 endres «21A.125 bokstav a)» til «21A.125A bokstav a)».
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12. I punkt 21A.165 gjøres følgende endringer:
i)

I bokstav c) skal nr. 2 lyde:
«2. fastslå at andre produkter, deler eller utstyr er fullstendige og i samsvar med de godkjente
NRQVWUXNVMRQVGDWDHQH VDPW L GULIWVVLNNHU VWDQG I¡U GHW XWVWHGHV ($6$VNMHPD  IRU VHUWL¿VHULQJ DY
samsvar med godkjente konstruksjonsdata og vilkår for driftssikker stand, og dessuten, dersom det
GUHLHUVHJRPPRWRUHUIDVWVOnLKHQKROGWLORSSO\VQLQJHUIUDPODJWDYLQQHKDYHUHQDYW\SHVHUWL¿NDWHW
for motoren at hver ferdigstilte motor er i samsvar med de gjeldende utslippskrav fastsatt i punkt
$ERNVWDYE VRPJMDOGWSnGDWRHQGDPRWRUHQEOHSURGXVHUWIRUnVHUWL¿VHUHRYHUKROGHOVHDY
utslippskravene, eller»

ii) Bokstav k) skal lyde:
«k) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.163 bokstav e), sørge for samsvar med
EHVWHPPHOVHQHLSXQNW$ERNVWDYF RJH I¡UGHWXWVWHGHVHQÀ\JHWLOODWHOVHIRUHWOXIWIDUW¡\ª
13. I punkt 21A.174 bokstav b) nr. 3 ii) endres «21A.184 bokstav c)» til «21B.327 bokstav c)».
14. Punkt 21A.183 utgår.
15. Punkt 21A.184 utgår.
16. Punkt 21A.205 utgår.
17. I punkt 21A.245 skal bokstav a) lyde:
«a) personellet i alle tekniske avdelinger er tilstrekkelig stort, har tilstrekkelig erfaring og har fått de
fullmaktene som er nødvendige for å kunne ivareta det ansvaret de er pålagt, og at dette ansvaret, sammen
med lokaler, anlegg og utstyr, er av en slik art at det er mulig for personellet å nå målene for luftdyktighet
og innfri miljøkravene for produktet.»
18. I punkt 21A.263 gjøres følgende endringer:
a) I bokstav b) skal nr. 4 lyde:
«4. en ETSO-godkjenning i henhold til punkt 21A.602B bokstav b) nr. 1, eller»
b) I bokstav c) gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 3 og 4 skal lyde:
«3. å utstede informasjon eller anvisninger med følgende erklæring: «Det tekniske innholdet i dette
dokumentet er godkjent i henhold til DOA-fullmakt ref. EASA.21J.[XXXX].»

 nJRGNMHQQHGRNXPHQWDVMRQVHQGULQJHULOXIWIDUW¡\HWVÀ\JHKnQGERNRJWLOOHJJRJXWVWHGHHQGULQJHU
som inneholder følgende erklæring: «Revisjon nr. [YY] til AFM (eller tillegg) ref. [ZZ] er godkjent i
henhold til DOA-fullmakt ref. EASA.21J.[XXXX].»
ii) Nr. 7 skal lyde:
© nXWVWHGHÀ\JHWLOODWHOVHLVDPVYDUPHGSXQNW$ERNVWDYE IRUHWOXIWIDUW¡\VRPYHGNRPPHQGH
har konstruert eller endret, eller for hvilket innehaveren i henhold til punkt 21A.263 bokstav c) nr. 6
KDUJRGNMHQWYLONnUHQHVRPÀ\JHWLOODWHOVHQNDQXWVWHGHVSnVDPWQnUNRQVWUXNVMRQVRUJDQLVDVMRQHQ
selv i henhold til sin godkjenning som konstruksjonsorganisasjon kontrollerer luftfartøyets
NRQ¿JXUDVMRQRJEHNUHIWHUVDPVYDUPHGGHJRGNMHQWHNRQVWUXNVMRQVYLONnUHQHIRUÀ\JLQJHQª
19. I punkt 21A.265 skal bokstav g) lyde:
«g) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 7, sørge for samsvar med
EHVWHPPHOVHQHLSXQNW$ERNVWDYE RJH I¡UGHWXWVWHGHVHQÀ\JHWLOODWHOVHIRUHWOXIWIDUW¡\ª
20. I punkt 21A.307 skal bokstav a) lyde:
©D  OHGVDJHWDYHWVHUWL¿NDWIRUJRGNMHQWIULJLYHOVH ($6$VNMHPD VRPDWWHVWHUHUDWDUWLNNHOHQEOHIUDPVWLOWL
samsvar med godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand, og»
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21. Punkt 21A.432 skal lyde:
«21A.432A Berettigelse
a) Enhver fysisk eller juridisk person som har godtgjort eller er i ferd med å godtgjøre sin evne i henhold til
punkt 21A.432B, er berettiget til å søke om godkjenning av underlag for større reparasjoner på vilkårene
fastsatt i dette kapittel.
b) Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til å søke om godkjenning av underlag for mindre
reparasjoner.»
22. I punkt 21A.601 oppheves bokstav b)
23. I punkt 21A.605 bokstav d) endres «21A.125 bokstav b)» til «21A.125A bokstav b)»
24. I punkt 21A.606 skal bokstav c) lyde:
«c) og uttrykkelig erklærer at vedkommende er i stand til å oppfylle kravene i punkt 21A.609.»
25. I punkt 21A.609 skal bokstav f) lyde:
«f) overholde punkt 21A.3, 21A.3B og 21A.4, og»
26. Punkt 21A.701 skal lyde:
«21A.701 Virkeområde
a) Flygetillatelser skal utstedes i samsvar med dette kapittel til luftfartøyer som ikke oppfyller, eller der det
ikke er påvist at de oppfyller, gjeldende krav til luftdyktighet, men som er i stand til å gjennomføre sikre
À\JLQJHUSnEHVWHPWHYLONnURJIRUI¡OJHQGHIRUPnO
1.

utvikling,

 SnYLVQLQJDYDWUHJOHUHOOHUVHUWL¿VHULQJVVSHVL¿NDVMRQHUHURYHUKROGW
3.

konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoners opplæring av besetningen,

 SU¡YHÀ\JLQJLWLONQ\WQLQJWLOSURGXNVMRQDYQ\HOXIWIDUW¡\HU
 À\JLQJDYOXIWIDUW¡\VRPHUXQGHUSURGXNVMRQPHOORPSURGXNVMRQVDQOHJJ
 À\JLQJDYOXIWIDUW¡\PHGKHQEOLNNSnnRSSQnNXQGHQVJRGNMHQQLQJ
7.

levering eller eksport av luftfartøyer,

 À\JLQJDYOXIWIDUW¡\PHGKHQEOLNNSnnRSSQnP\QGLJKHWHQVJRGNMHQQLQJ
9.

markedsundersøkelse, herunder kundens opplæring av besetningen,

XWVWLOOLQJHURJÀ\JHRSSYLVQLQJHU
À\JLQJDYOXIWIDUW¡\WLOHWVWHGGHUGHWVNDOXWI¡UHVYHGOLNHKROGHOOHUNRQWUROODYOXIWG\NWLJKHWHQHOOHU
til et oppbevaringssted,
À\JLQJDYHWOXIWIDUW¡\VRPKDUHQPDVVHVRPRYHUVNULGHUOXIWIDUW¡\HWVVW¡UVWHVHUWL¿VHUWHVWDUWPDVVH
SnHQVWUHNQLQJXWRYHUGHWVQRUPDOHUHNNHYLGGHRYHUYDQQHOOHURYHUODQGRPUnGHUGHUGHWLNNH¿QQHV
egnede landingsanlegg eller egnet drivstoff,
UHNRUGIRUV¡NNDSSÀ\JLQJHOOHUOLJQHQGHNRQNXUUDQVHU
 À\JLQJDYOXIWIDUW¡\VRPRSSI\OOHUJMHOGHQGHNUDYWLOOXIWG\NWLJKHWI¡URYHUKROGHOVHDYPLOM¡NUDYHQH
er fastslått,
LNNHNRPPHUVLHOOHÀ\JLQJHUPHGLQGLYLGXHOOHOXIWIDUW¡\HUDYHQNHONRQVWUXNVMRQHOOHUOXIWIDUW¡\W\SHU
der et luftdyktighetsbevis eller et begrenset luftdyktighetsbevis ikke er hensiktsmessig.
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E  'HWWHNDSLWWHOHWIDVWVHWWHUIUDPJDQJVPnWHQIRUXWVWHGHOVHDYÀ\JHWLOODWHOVHURJJRGNMHQQLQJDYWLOK¡UHQGH
À\JHYLONnURJIDVWVHWWHUUHWWLJKHWHQHRJSOLNWHQHWLOGHPVRPV¡NHURPRJGHPVRPLQQHKDUVOLNHWLOODWHOVHU
RJJRGNMHQQLQJHUDYÀ\JHYLONnUª
27. Punkt 21A.703 skal lyde:
«21A.703 Berettigelse
D  (QKYHUI\VLVNHOOHUMXULGLVNSHUVRQHUEHUHWWLJHWWLOnV¡NHRPHQÀ\JHWLOODWHOVHXQQWDWWQnUGHWGUHLHUVRP
RPHQÀ\JHWLOODWHOVHLKHQKROGWLOSXQNW$ERNVWDYD QUGHUGHQVRPV¡NHUPnY UHHLHU
E  (QKYHUI\VLVNHOOHUMXULGLVNSHUVRQHUEHUHWWLJHWWLOnV¡NHRPJRGNMHQQLQJDYÀ\JHYLONnUª
28. Punkt 21.710 bokstav c) skal lyde:
©F  )¡UÀ\JHYLONnUHQHJRGNMHQQHVVNDO%\UnHWYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWHOOHUGHQJRGNMHQWHRUJDQLVDVMRQHQ
KD IXQQHW GHW JRGWJMRUW DW OXIWIDUW¡\HW NDQ JMHQQRPI¡UH VLNUH À\JLQJHU XQGHU GH YLONnUHQH HOOHU
begrensningene som er angitt. Byrået eller vedkommende myndighet kan foreta, eller be om at søkeren
foretar, alle inspeksjoner eller prøvinger som er nødvendige for dette formål.»
29. Punkt 21A.711 skal lyde:
©$8WVWHGHOVHDYÀ\JHWLOODWHOVH
D  (Q À\JHWLOODWHOVH ($6$VNMHPD D VH WLOOHJJHW  NDQ XWVWHGHV DY YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW Sn GH
vilkårene som er angitt i punkt 21B.525.
E  (Q NRUUHNW JRGNMHQW NRQVWUXNVMRQVRUJDQLVDVMRQ NDQ XWVWHGH HQ À\JHWLOODWHOVH ($6$VNMHPD E VH
WLOOHJJHW LKHQKROGWLOUHWWLJKHWHQDQJLWWLSXQNW$ERNVWDYF QUGHUVRPÀ\JHYLONnUHQHQHYQWL
punkt 21A.708 er godkjent i samsvar med punkt 21A.710.
F  (QNRUUHNWJRGNMHQWSURGXNVMRQVRUJDQLVDVMRQNDQXWVWHGHHQÀ\JHWLOODWHOVH ($6$VNMHPDEVHWLOOHJJHW 
LKHQKROGWLOUHWWLJKHWWHQDQJLWWLSXQNW$ERNVWDYH GHUVRPÀ\JHYLONnUHQHQHYQWLSXQNW$HU
godkjent i samsvar med punkt 21A.710.
G  (QNRUUHNWJRGNMHQWRUJDQLVDVMRQIRUVLNULQJDYNRQWLQXHUOLJOXIWG\NWLJKHWNDQXWVWHGHHQÀ\JHWLOODWHOVH
(EASA-skjema 20b, jf. tillegget) i henhold til rettigheten angitt i punkt M.A.711 i vedlegg I (del M) til
IRURUGQLQJ () QUGHUVRPÀ\JHYLONnUHQHQHYQWLSXQNW$HUJRGNMHQWLVDPVYDUPHG
punkt 21A.710.
e) Flygetillatelsen skal angi formål og eventuelle vilkår og begrensninger som er blitt godkjent i samsvar med
punkt 21A.710.
I  1nUWLOODWHOVHUXWVWHGHVLKHQKROGWLOERNVWDYE F HOOHUG VNDOHQNRSLDYÀ\JHWLOODWHOVHQRJWLOK¡UHQGH
À\JHYLONnUVHQGHVWLOYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWVnVQDUWVRPPXOLJRJVHQHVWLQQHQWUHGDJHU
g) Dersom det foreligger bevis for at vilkårene angitt i punkt 21A.723 bokstav a) ikke er oppfylt for en
À\JHWLOODWHOVHVRPHQRUJDQLVDVMRQKDUXWVWHGWLKHQKROGWLOERNVWDYE F HOOHUG VNDOQHYQWHRUJDQLVDVMRQ
WLOEDNHNDOOHÀ\JHWLOODWHOVHQRPJnHQGHRJXQGHUUHWWHYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWVnVQDUWVRPPXOLJª
30. I punkt 21A.723 skal bokstav a) lyde:
©D  (QÀ\JHWLOODWHOVHVNDOXWVWHGHVIRUK¡\VWWROYPnQHGHURJIRUEOLUJ\OGLJIRUXWVDWWDW
 YLONnUHQHRJEHJUHQVQLQJHQHLSXQNW$ERNVWDYH VRPJMHOGHUÀ\JHWLOODWHOVHQHURSSI\OW
 À\JHWLOODWHOVHQLNNHJLVDYNDOOSnHOOHUWLOEDNHNDOOHV
3.

luftfartøyet blir værende i samme register.»

31. I punkt 21A.801 skal bokstav d) lyde:
©G  0HG KHQV\Q WLO EHPDQQHGH EDOORQJHU VNDO LGHQWL¿NDVMRQVVNLOWHW EHVNUHYHW L ERNVWDY E  IHVWHV WLO
ballonghylsteret og, når det er praktisk mulig, plasseres på et sted der det er leselig for operatøren når
ballongen er blåst opp. I tillegg skal kurven, lastbærende konstruksjon og hver brenner være merket på
permanent og lesbart vis med produsentens navn, delenummeret eller tilsvarende samt med serienummer
eller tilsvarende.»
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32. I punkt 21A.804 skal bokstav a) lyde:
«a) Hver del eller hvert utstyr skal merkes permanent eller på lesbart vis med:
 HW QDYQ YDUHPHUNH HOOHU V\PERO VRP LGHQWL¿VHUHU SURGXVHQWHQ Sn HQ PnWH VRP DQJLV L JMHOGHQGH
konstruksjonsdata, og
 GHOHQXPPHUHWVRPGH¿QHUWLJMHOGHQGHNRQVWUXNVMRQVGDWDRJ
3.

bokstavene EPA for europeisk godkjenning av enkeltdeler for deler eller utstyr produsert i samsvar
PHG JRGNMHQWH NRQVWUXNVMRQVGDWD VRP LNNH WLOK¡UHU LQQHKDYHUHQ DY W\SHVHUWL¿NDWHW IRU GHW EHU¡UWH
produktet, med unntak av ETSO-artiklene.»

33. Nytt punkt 21B.125 skal lyde:
«21B.125 Avvik
D  'HUVRP YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW XQGHU UHYLVMRQHU HOOHU Sn DQQHW YLV ¿QQHU REMHNWLYH EHYLVHU IRU DW
innehaveren av et avtalebrev ikke oppfyller gjeldende krav i avsnitt A i vedlegget (del 21), skal avviket
NODVVL¿VHUHVLVDPVYDUPHG$%ERNVWDYD 
b) Vedkommende myndighet skal treffe følgende tiltak:
1.

Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for å begrense, midlertidig
oppheve eller tilbakekalle avtalebrevet, helt eller delvis, avhengig av omfanget av avviket, til
organisasjonen har gjennomført vellykkede korrigerende tiltak.

2.

Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet gi en frist for korrigerende tiltak som står i forhold til
avvikets art, men som ikke skal overstige tre måneder. Under visse omstendigheter kan vedkommende
myndighet på slutten av dette tidsrommet og avhengig av avvikets art forlenge tremånedersfristen,
forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak.

c) Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve avtalebrevet midlertidig, helt eller delvis, dersom
fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes.»
34. I punkt 21B.135 bokstav b) nr. 2 endres «21A.125 bokstav b)» til «21A.125A bokstav b)».
35. Punkt 21B.143 oppheves.
36. Punkt 21B.145 skal lyde:
«21B.145 Begrensning, midlertidig oppheving og tilbakekalling av et avtalebrev
a) Innehaveren av avtalebrevet skal underrettes skriftlig om en begrensning, midlertidig oppheving
eller tilbakekalling av avtalebrevet. Vedkommende myndighet skal angi årsaken til begrensningen,
den midlertidige opphevingen eller tilbakekallingen og underrette innehaveren av avtalebrevet om
vedkommendes klageadgang.
b) Når et avtalebrev er midlertidig opphevet, skal det ikke gjenutstedes før det på nytt er fastslått samsvar med
avsnitt A kapittel F i vedlegget (del 21).»
37. Punkt 21B.225 skal lyde:
«21B.225 Avvik
D  'HUVRP YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW XQGHU UHYLVMRQHU HOOHU Sn DQQHW YLV ¿QQHU REMHNWLYH EHYLVHU IRU DW
innehaveren av en godkjenning som produksjonsorganisasjon ikke oppfyller gjeldende krav i avsnitt A i
YHGOHJJHW GHO VNDODYYLNHWNODVVL¿VHUHVLVDPVYDUPHG$ERNVWDYD 
b) Vedkommende myndighet skal treffe følgende tiltak:
1.

Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for å begrense, midlertidig
oppheve eller tilbakekalle godkjenningen som produksjonsorganisasjon, helt eller delvis, avhengig av
omfanget av avviket, til organisasjonen har gjennomført vellykkede korrigerende tiltak.

2.

Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet gi en frist for korrigerende tiltak som står i forhold til
avvikets art, men som ikke skal overstige tre måneder. Under visse omstendigheter kan vedkommende
myndighet på slutten av dette tidsrommet og avhengig av avvikets art forlenge tremånedersfristen,
forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak.
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c) Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve godkjenningen midlertidig, helt eller delvis,
dersom fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes.»
38. I punkt 21B.235 skal bokstav a) lyde:
«a) Med henblikk på å begrunne opprettholdelsen av godkjenningen som produksjonsorganisasjon skal
vedkommende myndighet utføre en kontinuerlig overvåking:
 IRUnYHUL¿VHUHDWNYDOLWHWVV\VWHPHWWLOLQQHKDYHUHQDYJRGNMHQQLQJHQVRPSURGXNVMRQVRUJDQLVDVMRQHU
i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del 21),
 IRU n YHUL¿VHUH DW RUJDQLVDVMRQHQ WLO LQQHKDYHUHQ DY JRGNMHQQLQJHQ VRP SURGXNVMRQVRUJDQLVDVMRQ
driver i samsvar med produksjonsorganisasjonshåndboken,
 IRUnYHUL¿VHUHHIIHNWLYLWHWHQIRUIUDPJDQJVPnWHQHLSURGXNVMRQVRUJDQLVDVMRQVKnQGERNHQRJ
4.

for å overvåke standarden til produkter, deler eller utstyr ved stikkprøvekontroll.»

39. Punkt 21B.325 skal lyde:
«21B.325 Utstedelse av luftdyktighetsbeviser
a) Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal uten unødig opphold utstede eller endre
HW OXIWG\NWLJKHWVEHYLV ($6$VNMHPD  MI WLOOHJJHW  GHUVRP GHQ ¿QQHU GHW JRGWJMRUW DW NUDYHQH L
punkt 21B.326 og gjeldende krav i avsnitt A kapittel H i dette vedlegg (del 21) er oppfylt.
b) Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal uten unødig opphold utstede eller endre et
EHJUHQVHWOXIWG\NWLJKHWVEHYLV ($6$VNMHPDMIWLOOHJJHW GHUVRPGHQ¿QQHUGHWJRGWJMRUWDWNUDYHQHL
punkt 21B.327 og gjeldende krav i avsnitt A kapittel H i dette vedlegg (del 21) er oppfylt.
c) For et nytt luftfartøy eller et brukt luftfartøy som kommer fra en ikke-medlemsstat, skal vedkommende
myndighet i registreringsmedlemsstaten, i tillegg til det relevante luftdyktighetsbeviset nevnt i bokstav a)
HOOHUE XWVWHGHHWI¡UVWHVHUWL¿NDWIRULQVSHNVMRQDYOXIWG\NWLJKHW ($6$VNMHPDDMIWLOOHJJHW ª
40. Nytt punkt 21B.326 skal lyde:
«21B.326 Luftdyktighetsbevis
Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal utstede et luftdyktighetsbevis for:
a) nye luftfartøyer
1.

mot framlegging av den dokumentasjonen som kreves i punkt 21A.174 bokstav b) nr. 2,

 GHUVRP YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW L UHJLVWUHULQJVPHGOHPVVWDWHQ ¿QQHU GHW WLOVWUHNNHOLJ JRGWJMRUW DW
luftfartøyet samsvarer med en godkjent konstruksjon og er i driftssikker stand. Dette kan omfatte
inspeksjoner utført av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten.
b) brukte luftfartøyer:
1.

mot framlegging av den dokumentasjonen som kreves i punkt 21A.174 bokstav b) nr. 3, og som
godtgjør at:
L  OXIWIDUW¡\HW VDPVYDUHU PHG HQ W\SHNRQVWUXNVMRQ JRGNMHQW L KHQKROG WLO HW W\SHVHUWL¿NDW HOOHU
HYHQWXHOOH VXSSOHUHQGH W\SHVHUWL¿NDWHU HQGULQJHU HOOHU UHSDUDVMRQHU JRGNMHQW L VDPVYDU PHG
vedlegget (del 21), og
ii) kravene i gjeldende luftdyktighetspåbud er oppfylt, og
iii) luftfartøyet er kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedlegg I (del M) til forordning
(EF) nr. 2042/2003,

 GHUVRP YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW L UHJLVWUHULQJVPHGOHPVVWDWHQ ¿QQHU GHW WLOVWUHNNHOLJ JRGWJMRUW DW
luftfartøyet samsvarer med en godkjent konstruksjon og er i driftssikker stand. Dette kan omfatte
inspeksjoner utført av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten.»
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41. Nytt punkt 21B.327 skal lyde:
«21B.327 Begrenset luftdyktighetsbevis
a) Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal utstede et begrenset luftdyktighetsbevis for:
1.

nye luftfartøyer,
i)

mot framlegging av den dokumentasjonen som kreves i punkt 21A.174 bokstav b) nr. 2,

LL  GHUVRPYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWLUHJLVWUHULQJVPHGOHPVVWDWHQ¿QQHUGHWWLOVWUHNNHOLJJRGWJMRUW
at luftfartøyet samsvarer med en konstruksjon godkjent av Byrået i henhold til et begrenset
W\SHVHUWL¿NDWHOOHUHULVDPVYDUPHGV UOLJHOXIWG\NWLJKHWVVSHVL¿NDVMRQHURJHULGULIWVVLNNHUVWDQG
Dette kan omfatte inspeksjoner utført av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten.
2.

brukte luftfartøyer:
i)

mot framlegging av den dokumentasjonen som kreves i punkt 21A.174 bokstav b) nr. 3, og som
godtgjør at:
A) luftfartøyet samsvarer med en konstruksjon godkjent av Byrået i henhold til et begrenset
W\SHVHUWL¿NDW HOOHU HU L VDPVYDU PHG V UOLJH OXIWG\NWLJKHWVVSHVL¿NDVMRQHU RJ HYHQWXHOOH
VXSSOHUHQGHW\SHVHUWL¿NDWHUHQGULQJHUHOOHUUHSDUDVMRQHUJRGNMHQWLVDPVYDUPHGYHGOHJJHW
(del 21), og
B) kravene i gjeldende luftdyktighetspåbud er oppfylt, og
C) luftfartøyet er kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedlegg I (del M) til
forordning (EF) nr. 2042/2003),

LL  GHUVRPYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWLUHJLVWUHULQJVPHGOHPVVWDWHQ¿QQHUGHWWLOVWUHNNHOLJJRGWJMRUW
at luftfartøyet samsvarer med en godkjent konstruksjon og er i driftssikker stand. Dette kan
omfatte inspeksjoner utført av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten.
b) For et luftfartøy som ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene nevnt i grunnforordningen, og som ikke
HUEHUHWWLJHWWLOHWEHJUHQVHWW\SHVHUWL¿NDWVNDO%\UnHWLGHWRPIDQJHWVRPHUQ¡GYHQGLJIRUnWDKHQV\QWLO
avvik fra disse grunnleggende kravene:
 XWVWHGH RJ NRQWUROOHUH VDPVYDU PHG V UOLJH OXIWG\NWLJKHWVVSHVL¿NDVMRQHU IRU n VLNUH WLOVWUHNNHOLJ
sikkerhet med hensyn til tilsiktet bruk, og
2.

angi begrensninger for bruken av dette luftfartøyet.

c) Begrensninger for bruk vil være knyttet til begrensede luftdyktighetsbeviser, herunder restriksjonsområder,
i det omfang som er nødvendig for å ta hensyn til avvik fra grunnleggende krav til luftdyktighet i
grunnforordningen.»
42. Punkt 21B.525 skal lyde:
©%8WVWHGHOVHDYÀ\JHWLOODWHOVH


9HGNRPPHQGHP\QGLJKHWVNDOXWHQXQ¡GLJRSSKROGXWVWHGHHQÀ\JHWLOODWHOVH ($6$VNMHPDDVHWLOOHJJHW 
1.

ved framlegging av de opplysningene som kreves i punkt 21A.707, og

 QnUÀ\JHYLONnUHQHQHYQWLSXQNW$HUJRGNMHQWLVDPVYDUPHGSXQNW$RJ
3.

dersom vedkommende myndighet gjennom sine egne undersøkelser, som kan omfatte inspeksjoner, eller
JMHQQRP IUDPJDQJVPnWHU VRP HU DYWDOW PHG V¡NHUHQ ¿QQHU GHW JRGWJMRUW DW OXIWIDUW¡\HW I¡U À\JLQJHQ
samsvarer med den konstruksjonen som er fastsatt i punkt 21A.708.»

43. Tillegg I skal lyde:
«Tillegg I
6HUWL¿NDWIRUJRGNMHQWIULJLYHOVH²($6$VNMHPDQHYQWLYHGOHJJHW GHO

21.5.2015

8.

Delenummer

13e. Dato (dd mmm åååå)

13d. Navn

10. Serienummer

11. Status/arbeid

Arbeidsordre/kontrakt/faktura

Skjemaets sporingsnummer

14d. Navn

14b. Godkjent underskrift

14e. Dato (dd mmm åååå)

14c. 5HIHUDQVHQXPPHUIRUVHUWL¿NDWJRGNMHQQLQJ

Det bekreftes at med mindre annet er angitt i felt 12, er det arbeidet som er angitt i felt 11 og beskrevet
i felt 12, utført i samsvar med del 145, og når det gjelder dette arbeidet, anses artiklene for å være
klare til å bli frigitt for bruk.

EASA-skjema 1-21 utgave 2.

(UNO ULQJHQHLIHOWDRJXWJM¡ULNNHHQLQVWDOODVMRQVVHUWL¿VHULQJ'HUHJLVWUHUWHYHGOLNHKROGVRSSO\VQLQJHQHIRUOXIWIDUW¡\HWVNDOXQGHUDOOHRPVWHQGLJKHWHULQQHKROGHHQLQVWDOODVMRQVVHUWL¿VHULQJVRPHUXWVWHGWDY
EUXNHUHQLQVWDOODW¡UHQLVDPVYDUPHGGHQDVMRQDOHEHVWHPPHOVHQHI¡UÀ\JLQJNDQ¿QQHVWHG

Dersom brukeren/installatøren utfører arbeid i samsvar med bestemmelser gitt av en annen luftdyktighetsmyndighet enn den som er angitt i felt 1, er det av avgjørende betydning at brukeren/installatøren sikrer at hans/
hennes luftdyktighetsmyndighet godtar artikler fra luftdyktighetsmyndigheten angitt i felt 1.

'HWWHVHUWL¿NDWHWJLULNNHXWHQYLGHUHIXOOPDNWWLOnLQVWDOOHUHDUWLNNHOHQDUWLNOHQH

BRUKERENS/INSTALLATØRENS ANSVAR

13c. Godkjennings-/fullmaktsnummer

Antall

5.

3.

14a. ͕'HO$)ULJLYHOVHIRUEUXN͕$QQHQEHVWHPPHOVHDQJLWWLIHOW

9.

EASA-SKJEMA 1

2. SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE

13b. Godkjent underskrift

͕LNNHJRGNMHQWHNRQVWUXNVMRQVGDWDDQJLWWLIHOW

͕JRGNMHQWHNRQVWUXNVMRQVGDWDRJHULGULIWVVLNNHUVWDQG

13a. Det bekreftes at artiklene angitt ovenfor er produsert i samsvar med:

12. Merknader

Artikkel

6.

Beskrivelse

Organisasjonens navn og adresse:

4.

7.

Godkjennende vedkommende myndighet / stat

1.
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Anvisninger for utfylling av EASA-skjema 1
Disse anvisningene gjelder bare bruken av EASA-skjema 1 til produksjonsformål. Det gjøres oppmerksom på tillegg II
til vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, som omhandler bruken av EASA-skjema 1 i forbindelse med
vedlikehold.
1.

FORMÅL OG BRUK
(WKRYHGIRUPnOPHGVHUWL¿NDWHWHUnHUNO UHQ\HOXIWIDUWVSURGXNWHUGHOHURJXWVW\U KHUHWWHUNDOW©DUWLNNHO
artikler») som luftdyktige.
'HWVNDOIDVWVOnVVDPVYDUPHOORPVHUWL¿NDWHWRJDUWLNOHQH8WVWHGHUHQVNDOEHKROGHHWVHUWL¿NDWLHQIRUPVRP
PXOLJJM¡UYHUL¿VHULQJDYGHRSSULQQHOLJHGDWDHQH
6HUWL¿NDWHW JRGWDV DY PDQJH OXIWG\NWLJKHWVP\QGLJKHWHU PHQ NDQ Y UH XQGHUODJW ELODWHUDOH DYWDOHU RJHOOHU
OXIWG\NWLJKHWVP\QGLJKHWHQV SROLWLNN 0HG ©JRGNMHQWH NRQVWUXNVMRQVGDWDª VRP HU QHYQW L GHWWH VHUWL¿NDWHW
menes at de er godkjent av luftdyktighetsmyndigheten eller av importstaten.
6HUWL¿NDWHWHULNNHHQOHYHULQJVHOOHUIRUVHQGHOVHVVHGGHO
/XIWIDUW¡\HUVNDOLNNHIULJLVYHGEUXNDYVHUWL¿NDWHW
6HUWL¿NDWHWXWJM¡ULNNHHQJRGNMHQQLQJIRUnLQVWDOOHUHDUWLNNHOHQSnHWEHVWHPWOXIWIDUW¡\HQEHVWHPWPRWRUHOOHU
propell, men gjør det mulig for sluttbrukeren å fastslå dens godkjente luftdyktighetsstatus.
(QEODQGLQJDYDUWLNOHUIULJLWWIRUSURGXNVMRQRJDUWLNOHUIULJLWWIRUYHGOLNHKROGHULNNHWLOODWWSnVDPPHVHUWL¿NDW
(QEODQGLQJDYDUWLNOHUVHUWL¿VHUWLVDPVYDUPHG©JRGNMHQWHGDWDªRJ©LNNHJRGNMHQWHGDWDªHULNNHWLOODWWSn
VDPPHVHUWL¿NDW

2.

ALMINNELIG FORMAT
6HUWL¿NDWHWVNDOY UHLVDPVYDUPHGGHWYHGODJWHIRUPDWHWKHUXQGHUQXPPHUHULQJHQDYIHOWHQHRJSODVVHULQJHQ
av hvert enkelt felt. Størrelsen på det enkelte felt kan imidlertid varieres slik at det passer til den enkelte
DQYHQGHOVHQPHQLNNHVnP\HDWVHUWL¿NDWHWEOLUXJMHQNMHQQHOLJ
6HUWL¿NDWHWVIRUPDWVNDOY UHOLJJHQGHPHQVW¡UUHOVHNDQ¡NHVHOOHUPLQVNHVEHW\GHOLJIRUXWVDWWDWVHUWL¿NDWHW
er gjenkjennelig og leselig. I tvilstilfeller skal vedkommende myndighet rådspørres.
2.3. Erklæringen som gjelder brukerens/installatørens ansvar, kan stå på enten forsiden eller baksiden av skjemaet.
2.4. All trykt tekst skal være klar og tydelig, slik at den er lett å lese.
6HUWL¿NDWHWNDQHQWHQY UHIRUKnQGVWU\NWHOOHUGDWDJHQHUHUWPHQLEHJJHWLOIHOOHUPnOLQMHURJWHJQY UHNODUH
og leselige og i samsvar med det fastsatte formatet.
6HUWL¿NDWHWVNDOY UHSnHQJHOVNRJHYHQWXHOWSnHWWHOOHUÀHUHDQGUHVSUnN
2SSO\VQLQJHQHVRPVNDOVWnSnVHUWL¿NDWHWNDQSnI¡UHVPHGVNULYHPDVNLQGDWDPDVNLQHOOHUVNULYHVIRUKnQG
med blokkbokstaver, og skal være lette å lese.
2.8. For klarhetens skyld skal forkortelser begrenses til et minimum.
*MHQY UHQGHSODVVSnVHUWL¿NDWHWVEDNVLGHNDQEUXNHVDYXWVWHGHUHQWLOHYHQWXHOOHWLOOHJJVRSSO\VQLQJHUPHQ
VNDOLNNHLQQHKROGHQRHQVHUWL¿VHULQJVHUNO ULQJ'HUVRPEDNVLGHQDYVHUWL¿NDWHWEUXNHVVNDOGHWYLVHVWLOGHWWH
LUHOHYDQWIHOWSnIRUVLGHQDYVHUWL¿NDWHW

3.

KOPIER
'HWHULQJHQEHJUHQVQLQJHUPHGKHQV\QWLOGHWDQWDOOHWNRSLHUDYVHUWL¿NDWHWVRPVHQGHVNXQGHQHOOHUEHKROGHV
av utstederen.
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4.

FEIL I ET SERTIFIKAT

'HUVRPHQVOXWWEUXNHU¿QQHUIHLOLHWVHUWL¿NDWVNDOYHGNRPPHQGHXQGHUUHWWHXWVWHGHUHQVNULIWOLJRPIHLOHQH
8WVWHGHUHQNDQXWVWHGHHWQ\WWVHUWL¿NDWGHUVRPIHLOHQ H NDQYHUL¿VHUHVRJUHWWHVRSS

'HWQ\HVHUWL¿NDWHWVNDOKDQ\WWVSRULQJVQXPPHUQ\XQGHUVNULIWRJQ\GDWR

$QPRGQLQJHQRPHWQ\WWVHUWL¿NDWNDQHWWHUNRPPHVXWHQDWDUWLNOHQHVWLOVWDQGNRQWUROOHUHVSnQ\WW'HWQ\H
VHUWL¿NDWHWHULNNHHQHUNO ULQJRPGHQQnY UHQGHWLOVWDQGHQRJVNDOLIHOWYLVHWLOGHWIRUULJHVHUWL¿NDWHW
YHGI¡OJHQGHHUNO ULQJ©'HWWHVHUWL¿NDWHWHUHQUHWWHOVHDYIHLOHQ H LIHOW>VHWWLQQQUSnIHOWVRPHUUHWWHW@L
VHUWL¿NDWHW>VHWWLQQRSSULQQHOLJVSRULQJVQXPPHU@GDWHUW>VHWWLQQRSSULQQHOLJXWVWHGHOVHVGDWR@RJRPIDWWHULNNH
VDPVYDUWLOVWDQGIULJLYHOVH IRU EUXNª %HJJH VHUWL¿NDWHQH VNDO RSSEHYDUHV L VDPPH SHULRGH VRP JMHOGHU IRU
RSSEHYDULQJDYGHWI¡UVWHVHUWL¿NDWHW

5.

UTSTEDERS UTFYLLING AV SERTIFIKATET
Felt 1 Godkjennende vedkommende myndighet / stat
Angi navnet på vedkommende myndighet og navnet til den medlemsstaten som har godkjent utstedelsen av
VHUWL¿NDWHW'HUVRPYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWHU%\UnHWHUGHWQRNnDQJL©($6$ª
Felt 2 Overskrift for EASA-skjema 1
«SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE EASA-SKJEMA 1»

Felt 3 Skjemaets sporingsnummer
I dette feltet skal det stå et entydig nummer produsert ved nummereringssystemet/-framgangsmåten for
RUJDQLVDVMRQHQLGHQWL¿VHUWLIHOW1XPPHUHWNDQEHVWnDYEnGHERNVWDYHURJWDOO

Felt 4 Organisasjonens navn og adresse
Sett inn fullt navn og adressen til produksjonsorganisasjonen (jf. EASA-skjema 55 ark A) som frigir de artiklene
VRPRPIDWWHVDYGHWWHVHUWL¿NDWHW/RJRHURVYIRURUJDQLVDVMRQHQHUWLOODWWGHUVRPGHInUSODVVLQQHLIHOWHW

Felt 5 Arbeidsordre/kontrakt/faktura
Her settes arbeidsordre-, kontrakt- eller fakturanummer eller tilsvarende referansenummer inn for å gjøre det enkelt
for kunden å spore artikler.

Felt 6 Artikkel
6HWWLQQOLQMHDUWLNNHOQXPPHUQnUGHWHUÀHUHHQQpQOLQMHDUWLNNHO'HWWHIHOWHWPXOLJJM¡UHQNHONU\VVKHQYLVQLQJWLO
Merknader i felt 12.

Felt 7 Beskrivelse
Angi artikkelens navn eller beskrivelse. Betegnelsen som brukes i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet eller
vedlikeholdsdata (f.eks. illustrert delekatalog, luftfartøyets vedlikeholdshåndbok, teknisk melding, komponentens
vedlikeholdshåndbok), skal fortrinnsvis benyttes.

Felt 8 Delenummer
Angi delenummeret slik det framkommer på artikkelen eller på merkelapp/emballasje. For motorer eller propeller
kan typebetegnelsen brukes.

Felt 9 Antall
Oppgi antall artikler.
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Felt 10 Serienummer
'HUVRPDUWLNNHOHQLKHQKROGWLOORYJLYQLQJHQVNDOLGHQWL¿VHUHVPHGHWVHULHQXPPHUVHWWHVGHWWHLQQKHU(YHQWXHOOH
andre serienumre som ikke er påbudt, kan også oppgis her. Dersom artikkelen ikke har noe serienummer, fylles
feltet ut med «N/A».

Felt 11 Status/arbeid
Angi enten «PROTOTYP» eller «NY».

Angi «PROTOTYP» for følgende:

i)

Produksjon av en ny artikkel i samsvar med konstruksjonsdata som ikke er godkjent.

LL  1\ VHUWL¿VHULQJ XWI¡UW DY RUJDQLVDVMRQHQ DQJLWW L IHOW  L GHW WLGOLJHUH VHUWL¿NDWHW HWWHU HQGULQJHU HOOHU
utbedringsarbeid på en artikkel og før den tas i bruk (f.eks. etter at det er foretatt konstruksjonsendring, utbedring
av feil, inspeksjon eller prøving, eller forlengelse av levetid). Nærmere opplysninger om den opprinnelige
frigivelsen og endringen eller utbedringsarbeidet skal oppgis i felt 12.

Angi «NY» for følgende:

i)

Produksjon av en ny artikkel i samsvar med godkjente konstruksjonsdata.

LL  1\ VHUWL¿VHULQJ XWI¡UW DY RUJDQLVDVMRQHQ DQJLWW L IHOW  L GHW WLGOLJHUH VHUWL¿NDWHW HWWHU HQGULQJHU HOOHU
utbedringsarbeid på en artikkel og før den tas i bruk (f.eks. etter at det er foretatt konstruksjonsendring, utbedring
av feil, inspeksjon eller prøving, eller forlengelse av levetid). Nærmere opplysninger om den opprinnelige
frigivelsen og endringen eller utbedringsarbeidet skal oppgis i felt 12.
LLL  1\ VHUWL¿VHULQJ XWI¡UW DY SURGXVHQWHQ HOOHU RUJDQLVDVMRQHQ DQJLWW L IHOW  L GHW WLGOLJHUH VHUWL¿NDWHW DY
artikler fra «prototyp» (samsvar bare med data som ikke er godkjent) til «nye» (samsvar med godkjente
data og er i driftssikker stand), med forbehold om godkjenning av gjeldende konstruksjonsdata, forutsatt at
konstruksjonsdataene ikke er endret. Følgende erklæring tilføyes i felt 12:

NY SERTIFISERING AV ARTIKLER FRA «PROTOTYP» TIL «NY»: DETTE DOKUMENTET
SERTIFISERER GODKJENNINGEN AV KONSTRUKSJONSDATA [SETT INN TC/STC-NUMMER,
VERSJON], DATERT [SETT INN DATO OM NØDVENDIG FOR Å OPPLYSE OM VERSJONSSTATUS],
SOM DENNE ARTIKKELEN / DISSE ARTIKLENE ER FRAMSTILT I HENHOLD TIL.

Sett kryss i ruten «godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand» i felt 13a.
LY  8QGHUV¡NHOVHDYHQWLGOLJHUHIULJLWWQ\DUWLNNHOI¡UGHQWDVLEUXNLVDPVYDUPHGHQNXQGHVSHVL¿VHUWVWDQGDUG
HOOHUVSHVL¿NDVMRQ Q UPHUHRSSO\VQLQJHURPGHWWHRJGHQRSSULQQHOLJHIULJLYHOVHQVNDORSSJLVLIHOW HOOHU
for å fastsette luftdyktighet (en forklaring av grunnlaget for frigivelse og nærmere detaljer om den opprinnelige
frigivelsen skal oppgis i felt 12).

Felt 12 Merknader
Beskriv arbeidet angitt i felt 11, enten direkte eller ved henvisning til underlagsdokumentasjon, som er
nødvendig for at brukeren eller installatøren skal kunne treffe beslutning om artiklenes luftdyktighet i
IRUELQGHOVHPHGGHWDUEHLGHWVRPVHUWL¿VHUHV2PQ¡GYHQGLJNDQHWHJHWDUNEUXNHVRJKHQYLVQLQJWLOGHWWH
gjøres på EASA-skjema 1. Hver erklæring må klart angi hvilken artikkel i felt 6 den gjelder. Dersom det ikke
er noen opplysninger, skrives det «Ingen».

Angi begrunnelsen for frigivelse ut fra konstruksjonsdata som ikke er godkjent, i felt 12 (f.eks. i påvente av
W\SHVHUWL¿NDWEDUHIRUSU¡YLQJLSnYHQWHDYJRGNMHQWHGDWD 

Ved utskrift av dataene fra et elektronisk EASA-skjema 1 kan alle data som ikke passer i andre felter, settes i
dette feltet.
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Felt 13a
Kryss av i bare én av de to rutene:
1.

Sett kryss i ruten «godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand» dersom artiklene er produsert
etter godkjente konstruksjonsdata og er funnet å være i driftssikker stand.

2.

Sett kryss i ruten «ikke-godkjente konstruksjonsdata angitt i felt 12» dersom artiklene er produsert etter
JMHOGHQGHNRQVWUXNVMRQVGDWDVRPLNNHHUJRGNMHQW$QJLGDWDHQHLIHOW IHNVLSnYHQWHDYW\SHVHUWL¿NDW
bare for prøving, i påvente av godkjente data).

Blandinger av artikler frigitt på grunnlag av godkjente og ikke-godkjente konstruksjonsdata er ikke tillatt på
VDPPHVHUWL¿NDW
Felt 13b Godkjent underskrift
Dette feltet skal fylles ut med underskriften til en person med fullmakt. Bare personer som uttrykkelig har
fullmakt i henhold til vedkommende myndighets regler og retningslinjer, har tillatelse til å undertegne i dette
IHOWHW )RU n IRUHQNOH JMHQNMHQQLQJHQ NDQ GHW VHWWHV LQQ HW HQW\GLJ QXPPHU VRP LGHQWL¿VHUHU SHUVRQHQ PHG
fullmakt.
Felt 13c Godkjennings-/fullmaktsnummer
Angi nummeret eller referansen for godkjenningen/fullmakten. Nummeret eller referansen tildeles av
vedkommende myndighet.
Felt 13d Navn
Navnet til den personen som undertegner i felt 13b, angis her i leselig form.
Felt 13e Dato
Angi datoen da felt 13b undertegnes; datoen skal ha følgende format: dd = to tall for dagen, mmm = de første
WUHERNVWDYHQHLPnQHGHQ\\\\ ¿UHWDOOIRUnUVWDOOHW
Felt 14a-14e
Alminnelige krav for felt 14a-14e:
Brukes ikke for frigivelse etter produksjon.
Disse feltene skal skyggelegges, gjøres mørkere eller markeres på annen måte for å hindre utilsiktet eller
ulovlig bruk.
Brukerens/installatørens ansvar
6HWW LQQ I¡OJHQGH HUNO ULQJ L VHUWL¿NDWHW IRU n XQGHUUHWWH VOXWWEUXNHUH RP DW GH LNNH IULWDV IRU VLWW DQVYDU L
forbindelse med installering og bruk av eventuelle artikler som ledsages av skjemaet:
«DETTE SERTIFIKATET GIR IKKE UTEN VIDERE FULLMAKT TIL Å INSTALLERE.
DERSOM
BRUKEREN/INSTALLATØREN
UTFØRER
ARBEID
I
SAMSVAR
MED
BESTEMMELSER GITT AV EN ANNEN LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET ENN DEN SOM ER
ANGITT I FELT 1, ER DET AV AVGJØRENDE BETYDNING AT BRUKEREN/INSTALLATØREN
SIKRER AT HANS/HENNES LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET GODTAR ARTIKLER FRA
LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHETEN ANGITT I FELT 1. ERKLÆRINGENE I FELT 13A OG 14A UTGJØR
IKKE EN INSTALLASJONSSERTIFISERING. DE REGISTRERTE VEDLIKEHOLDSOPPLYSNINGENE
FOR LUFTFARTØYET SKAL UNDER ALLE OMSTENDIGHETER INNEHOLDE EN
INSTALLASJONSSERTIFISERING SOM ER UTSTEDT AV BRUKEREN/INSTALLATØREN, FØR
FLYGING KAN FINNE STED.»»
44. Tillegg II skal lyde:
«Tillegg II
6HUWL¿NDWIRULQVSHNVMRQDYOXIWG\NWLJKHW±($6$VNMHPDD
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[MEDLEMSSTAT]
Medlemsstat i Den europeiske union(*)

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET
$5&UHIHUDQVH««««««
I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET
I MEDLEMSSTATEN] herved at følgende luftfartøy:
Luftfartøyets produsent: ...............................................................................................................................................
Produsentens betegnelse: .............................................................................................................................................
Luftfartøyets registrering: ............................................................................................................................................
Luftfartøyets serienummer: ..........................................................................................................................................
anses som luftdyktig på tidspunktet for inspeksjonen.
Utstedelsesdato: ......................................................... Utløpsdato: ..............................................................................
Underskrift: ......................................................... Fullmakt nr.: ..................................................................................
1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året befunnet seg i et kontrollert miljø i samsvar med punkt M.A.901 i
vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på tidspunktet for
utstedelsen.
Utstedelsesdato: ......................................................... Utløpsdato: ..............................................................................
Underskrift: ......................................................... Fullmakt nr.: ..................................................................................
Firma: ....................................................................... Referanse for godkjenning: ......................................................
2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året befunnet seg i et kontrollert miljø i samsvar med punkt M.A.901 i
vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på tidspunktet for
utstedelsen.
Utstedelsesdato: ......................................................... Utløpsdato: ..............................................................................
Underskrift: ......................................................... Fullmakt nr.: ..................................................................................
Firma: ..................................................................... Referanse for godkjenning: ........................................................

EASA-skjema 15a utgave 3.

______________
(*) Stryk for stater som ikke er medlem av EU.»

45. Tillegg V skal lyde:

«Tillegg V

Begrenset luftdyktighetsbevis – EASA-skjema 24

21.5.2015

Underskrift:

Et gyldig sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet skal være vedlagt dette sertifikatet.

Dette begrensede luftdyktighetsbeviset er gyldig med mindre det tilbakekalles av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten.

(*) Til bruk for registreringsstaten
(**) Stryk det som ikke passer.»

______________

'HWWHEHYLVHWVNDOPHGEULQJHVRPERUGXQGHUDOOHÀ\JLQJHU

EASA-skjema 24 utgave 2.

6.

Utstedelsesdato:

(*)
(**) [Luftfartøyet kan brukes i internasjonal lufttrafikk uten hensyn til de ovennevnte begrensningene].

I tillegg til ovennevnte gjelder følgende begrensninger:

Dette luftdyktighetsbeviset utstedes i henhold til (**) [Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 7. desember 1944] og forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 5 nr. 4 bokstav b) for ovennevnte luftfartøy,
som anses å være luftdyktig forutsatt at det vedlikeholdes og drives i samsvar med ovennevnte og de relevante driftsbegrensningene.

Luftfartøyets serienummer

5.

3.

Kategorier

Produsent og produsentens betegnelse på luftfartøyet

4.

2.

(*)

Nasjonalitet og registreringsmerker

[VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN]

[Registreringsmedlemsstat]

1.

(*)

BEGRENSET LUFTDYKTIGHETSBEVIS

Vedkommende myndighets LOGO

21.5.2015
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46. Tillegg VI skal lyde:

«Tillegg VI

Luftdyktighetsbevis – EASA-skjema 25

21.5.2015

Underskrift:

Et gyldig sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet skal være vedlagt dette sertifikatet.

Dette luftdyktighetsbeviset er gyldig med mindre det tilbakekalles av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten.

(*) Til bruk for registreringsstaten.»

'HWWHEHYLVHWVNDOPHGEULQJHVRPERUGXQGHUDOOHÀ\JLQJHU
____________

EASA-skjema 25 utgave 2.

6.

Utstedelsesdato:

(*)

Begrensninger/merknader:

Dette luftdyktighetsbeviset utstedes i henhold til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 7. desember 1944 og forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 5 nr. 2 bokstav c) for ovennevnte luftfartøy, som
anses å være luftdyktig forutsatt at det vedlikeholdes og drives i samsvar med ovennevnte og de relevante driftsbegrensningene.

Luftfartøyets serienummer

5.

3.

Kategorier

Produsent og produsentens betegnelse på luftfartøyet

4.

2.

(*)

Nasjonalitet og registreringsmerker

[VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN]

[Registreringsmedlemsstat]

1.

(*)

LUFTDYKTIGHETSBEVIS

Vedkommende myndighets LOGO

21.5.2015
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47. Tillegg VIII skal lyde:

«Tillegg VIII

Samsvarserklæring for luftfartøy – EASA-skjema 52
SAMSVARSERKLÆRING FOR LUFTFARTØY
1.

Produksjonsstat

2.

[MEDLEMSSTAT](*) Medlemsstat i Den
europeiske union(**)

4.

Organisasjon

5.

Luftfartøytype

7.

Luftfartøyets
registreringsmerke
eventuelt annet merke

9.

Opplysninger om motor/propell(***)

eller

3.

Erklæringens referansenummer

6.

7\SHVHUWL¿NDWHWVUHIHUDQVHU

8.

3URGXVHQWHQVLGHQWL¿NDVMRQVQXPPHU

10. Endringer og/eller tekniske meldinger(***)
11. Luftdyktighetspåbud
12. Konsesjoner
13. Dispensasjoner, kravsfrafall eller unntak(***)
14. Merknader
15. Luftdyktighetsbevis
16. Ytterligere krav
17. Samsvarserklæring
+HUYHGDWWHVWHUHVDWGHWWHOXIWIDUW¡\HWVDPVYDUHUIXOOWXWPHGW\SHVHUWL¿VHUWNRQVWUXNVMRQRJRSSO\VQLQJHQHL
felt 9, 10, 11, 12 og 13 lenger oppe.
Luftfartøyet er i driftssikker stand.
'HWHUXWI¡UWWLOIUHGVVWLOOHQGHSU¡YHÀ\JLQJHUPHGOXIWIDUW¡\HW
18. Underskrift

19. Navn

21. Referansenummer for godkjenning som produksjonsorganisasjon
EASA-skjema 52 utgave 2.
_______________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Stryk for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.
(***) Stryk det som ikke passer.

20. Dato (d/m/å)

21.5.2015
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Anvisninger for utfylling av samsvarserklæring for luftfartøy EASA-skjema 52
1.

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
1.1. Bruken av samsvarserklæring for luftfartøy utstedt av en produsent som driver produksjon i henhold
til del 21 avsnitt A kapittel F, er beskrevet i punkt 21A.130, og det er også de tilsvarende akseptable
samsvarskriteriene.
1.2. Formålet med samsvarserklæringen for luftfartøyer (EASA-skjema 52) utstedt i henhold til del 21 avsnitt A
kapittel G er å gjøre det mulig for innehaveren av en relevant godkjenning som produksjonsorganisasjon å
utøve sin rettighet til å få et individuelt luftdyktighetsbevis for luftfartøyet fra vedkommende myndighet i
registreringsmedlemsstaten.

2.

GENERELT
2.1. Samsvarserklæringen skal være i samsvar med det vedlagte formatet, herunder nummereringen av feltene
og plasseringen av hvert enkelt felt. Størrelsen på det enkelte felt kan imidlertid varieres slik at det passer
til den enkelte anvendelse, men ikke så mye at samsvarserklæringen blir ugjenkjennelig. I tvilstilfeller skal
vedkommende myndighet rådspørres.
2.2. Samsvarserklæringen skal enten være forhåndstrykt eller datagenerert, men i begge tilfeller må linjer og
tegn være klare og leselige. Det er tillatt med forhåndstrykte formuleringer i samsvar med vedlagte modell,
PHQLQJHQDQGUHVHUWL¿VHULQJVHUNO ULQJHUHUWLOODWW
2.3. Utfyllingen kan foretas med datamaskin/skrivemaskin eller for hånd med blokkbokstaver, slik at den er lett
nOHVH(QJHOVNRJHYHQWXHOWHWWHOOHUÀHUHDYGHQXWVWHGHQGHPHGOHPVVWDWVRI¿VLHOOHVSUnNNDQJRGWDV
2.4. Produksjonsorganisasjonen skal oppbevare en kopi av erklæringen og av alle vedlegg som det vises til.

3.

UTSTEDERS UTFYLLING AV SAMSVARSERKLÆRINGEN
3.1. Alle felter må være utfylt for at dokumentet skal være en gyldig erklæring.
3.2. En samsvarserklæring kan ikke utstedes til vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten med
mindre luftfartøyets konstruksjon og de produktene som er installert i det, er godkjent.
2SSO\VQLQJHQHVRPNUHYHVLIHOWRJNDQJLVPHGKHQYLVQLQJWLOVHSDUDWHLGHQWL¿VHUWH
dokumenter som produksjonsorganisasjonen oppbevarer i sitt arkiv, med mindre vedkommende myndighet
avgjør noe annet.
3.4. Det er ikke meningen at denne samsvarserklæringen skal omfatte utstyrsartikler som kan kreves installert
for å oppfylle gjeldende bestemmelser om driften. Noen av disse enkeltartiklene kan imidlertid tas med
i felt 10 eller i den godkjente typekonstruksjonen. Operatørene påminnes derfor om at det er de som har
ansvaret for å sikre at gjeldende bestemmelser om drift overholdes for deres egen virksomhet.
Felt 1
Oppgi navnet på produksjonsstaten.
Felt 2
Vedkommende myndighet under hvis myndighet samsvarserklæringen utstedes.
Felt 3
,GHWWHIHOWHWVNDOGHWVWnHWHQW\GLJIRUKnQGVWU\NWQXPPHUIRUDWVHUWL¿NDWHWVNDONXQQHNRQWUROOHUHVRJVSRUHV
Det entydige nummeret behøver imidlertid ikke være forhåndstrykt dersom dokumentet er datagenerert,
forutsatt at datamaskinen er programmert til å produsere og skrive ut et entydig nummer.
Felt 4
Fullt navn og adresse (beliggenhet) til organisasjonen som utsteder erklæringen. Dette feltet kan være
forhåndstrykt. Logoer osv. er tillatt dersom de får plass inne i feltet.
Felt 5
/XIWIDUW¡\W\SHQVNUHYHWIXOOWXWVRPDQJLWWLW\SHVHUWL¿NDWHWRJWLOK¡UHQGHGDWDEODG
Felt 6
7\SHVHUWL¿NDWHWVUHIHUDQVHQXPUHRJXWVWHGHOVHVGDWRIRUGHWDNWXHOOHOXIWIDUW¡\HW
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Felt 7
Dersom luftfartøyet er registrert, vil dette merket være registreringsmerket. Dersom luftfartøyet ikke er
registrert, vil dette være et merke som anerkjennes av vedkommende myndighet i medlemsstaten og eventuelt
av vedkommende myndighet i en tredjestat.
Felt 8
,GHQWL¿NDVMRQVQXPPHUHWVRPSURGXVHQWHQKDUWLOGHOWIRUNRQWUROOVSRUEDUKHWRJSURGXNWVW¡WWH'HWWHNDOOHVDY
og til produsentens serienummer eller konstruktørnummer.
Felt 9
0RWRU RJ SURSHOOW\SHQ H  VNUHYHW IXOOW XW VRP DQJLWW L GHW UHOHYDQWH W\SHVHUWL¿NDWHW RJ WLOK¡UHQGH GDWDEODG
3URGXVHQWHQVLGHQWL¿NDVMRQVQXPPHURJWLOK¡UHQGHDGUHVVH EHOLJJHQKHW VNDORJVnIUDPJn
Felt 10
Godkjente konstruksjonsendringer på luftfartøyet.
Felt 11
En liste over alle gjeldende luftdyktighetspåbud (eller tilsvarende) og en samsvarserklæring, sammen med en
beskrivelse av metoden for å oppnå samsvar for det aktuelle individuelle luftfartøyet, herunder produkter og
installerte deler, apparater og utstyr. Framtidige tidsfrister for overholdelse av eventuelle krav om samsvar skal
framgå.
Felt 12
Godkjente utilsiktede avvik fra godkjent typekonstruksjon, noen ganger kalt konsesjoner, divergenser eller
manglende samsvar.
Felt 13
Her kan bare avtalte dispensasjoner, kravsfrafall eller unntak angis.
Felt 14
Merknader. Enhver erklæring, opplysning, særlige data eller begrensning som kan ha innvirkning på
luftfartøyets luftdyktighet. Dersom det ikke er noen opplysninger, skrives det «INGEN».
Felt 15
Angi «Luftdyktighetsbevis» eller «Begrenset luftdyktighetsbevis» for det luftdyktighetsbeviset det søkes om.
Felt 16
Ytterligere krav, f.eks. krav meldt av en importstat, skal angis i dette feltet.
Felt 17
For at samsvarserklæringen skal være gyldig, må alle feltene på skjemaet fylles ut fullstendig. En kopi av
SU¡YHÀ\JLQJVUDSSRUWHQVDPPHQPHGHYHQWXHOOHUHJLVWUHUWHPDQJOHURJGHWDOMHUWHRSSO\VQLQJHURPXWEHGULQJHU
skal oppbevares i arkivet av innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon. Rapporten skal
EHYLWQHVnY UHWLOIUHGVVWLOOHQGHJMHQQRPXQGHUVNULIWDYGHWUHOHYDQWHVHUWL¿VHUHQGHSHUVRQHOOHWRJHWPHGOHP
DYEHVHWQLQJHQXQGHUSU¡YHÀ\JLQJHQIHNVHQSU¡YHÀ\JHUHOOHUSU¡YHÀ\JLQJVWHNQLNHU3U¡YHÀ\JLQJHQHVRP
skal gjennomføres, er de som inngår i kvalitetssystemet som fastsatt i punkt 21A.139, særlig punkt 21A.139
bokstav b) nr. 1 vi), for å sikre at luftfartøyet samsvarer med gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker
stand.
Innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon skal i sitt arkiv oppbevare en liste over de
artiklene som framlegges (eller stilles til rådighet) for å oppfylle kravene om sikker drift i denne erklæringen.
Felt 18
Samsvarserklæringen kan undertegnes av den personen som har fått fullmakt til å gjøre dette av innehaveren av
produksjonsgodkjenningen i samsvar med punkt 21A.145 bokstav d). Gummistempelsignatur skal ikke brukes.
Felt 19
1DYQHWWLOGHQSHUVRQHQVRPXQGHUWHJQHUVHUWL¿NDWHWVNDOY UHPDVNLQVNUHYHWHOOHUVNUHYHWPHGEORNNERNVWDYHU
i leselig form.
Felt 20
Datoen for undertegningen av samsvarserklæringen skal angis.
Felt 21
Referansenummeret vedkommende myndighet
produksjonsorganisasjon, skal angis.»

har

tildelt

innehaveren

av

godkjenningen

som
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48. Tillegg X skal lyde:

«Tillegg X

6HUWL¿NDWHUIRUJRGNMHQQLQJVRPSURGXNVMRQVRUJDQLVDVMRQQHYQWLNDSLWWHO*LYHGOHJJHW GHO ±($6$
skjema 55
6LGHDY«
[MEDLEMSSTAT](*)
Medlemsstat i Den europeiske union(**)

SERTIFIKAT FOR GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].21G.XXXX
I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF)
nr. 1702/2003 i gjeldende utgave og på vilkårene angitt nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET
I MEDLEMSSTATEN] herved følgende:
[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]
er en produksjonsorganisasjon i samsvar med vedlegget (del 21) avsnitt A kapittel G i forordning (EF)
nr. 1702/2003 som er godkjent for å produsere produkter, deler og utstyr oppført i vedlagte godkjenningsskjema
RJnXWVWHGHWLOK¡UHQGHVHUWL¿NDWHUPHGRYHQQHYQWHUHIHUDQVHU
VILKÅR:
1.

Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i de vedlagte godkjenningsvilkårene, og

2.

denne godkjenningen krever overholdelse
produksjonsorganisasjonshåndboken, og

3.

denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente produksjonsorganisasjonen overholder vedlegget
(del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.

4.

Forutsatt at ovennevnte vilkår overholdes, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet,
med mindre godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt.

av

framgangsmåtene

angitt

i

den

godkjente

Dato for første utstedelse: .....................................................................................................................................
Dato for denne revisjonen: ....................................................................................................................................
Revisjonsnr.: ..........................................................................................................................................................
Underskrift: ...........................................................................................................................................................
For vedkommende myndighet: [IDENTIFIKASJON AV VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)]

EASA-skjema 55a utgave 2.

_____________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Stryk for stater som ikke er medlem av EU.
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[MEDLEMSSTAT](*) Medlemsstat
i Den europeiske union(**)

Godkjenningsvilkår

TA: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].21G.XXXX

Dette dokumentet er en del av godkjenningen som produksjonsorganisasjon nr. [MEDLEMSSTATSKODE(*)].21G.XXXX utstedt til:
Firma:
Avsnitt 1. ARBEIDSOMFANG:

PRODUKSJON AV

PRODUKTER/KATEGORIER

Se produksjonsorganisasjonshåndboken, avsnitt xxx, for nærmere opplysninger og begrensninger.
Avsnitt 2. STEDER:
Avsnitt 3. RETTIGHETER:

Produksjonsorganisasjonen er, innenfor rammen av sine godkjenningsvilkår og i samsvar med framgangsmåten i
produksjonsorganisasjonshåndboken, berettiget til å utøve de rettighetene som er fastsatt i punkt 21A.163, med
følgende forbehold:
[Stryk det som ikke passer]
Før produktets konstruksjon er godkjent, kan EASA-skjema 1 utstedes bare for samsvarsformål.
Det kan ikke utstedes samsvarserklæring for et luftfartøy som ikke er godkjent.
Vedlikehold kan, inntil det kreves overholdelse av vedlikeholdsbestemmelser, utføres i samsvar med avsnitt xxx i
produksjonsorganisasjonshåndboken.
Flygetillatelser kan utstedes i samsvar med avsnitt yyy i produksjonsorganisasjonshåndboken.
Dato for førstegangsutstedelse:

Undertegnet:

Dato for denne utstedelsen:
Revisjon nr.:

EASA-skjema 55b utgave 2.
_____________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Stryk for stater som ikke er medlem av EU.»

FOR [IDENTIFIKASJON AV
VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)]

21.5.2015

21.5.2015
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49. Tillegg XI skal lyde:
«Tillegg X1
Avtalebrev — EASA-skjema 65 — nevnt i kapittel F i vedlegget (del 21)
[MEDLEMSSTAT](*)
Medlemsstat i Den europeiske union(**)

AVTALEBREV FOR PRODUKSJON UTEN GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON
[SØKERENS NAVN]
[HANDELSNAVN (dersom forskjellig)]
[SØKERENS FULLE ADRESSE]
Dato (dag, måned, år)
Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (**)].21F.XXXX
Til berørte parter,
Deres produksjonskontrollsystem er blitt vurdert og funnet å være i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegget
(del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.
Derfor gir vi, på nedenstående vilkår, tillatelse til å godtgjøre samsvar for nedenstående produkter, deler og utstyr i
henhold til avsnitt A kapittel F i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.
Antall enheter

Delenummer

Serienummer

LUFTFARTØY
DELER
For dette avtalebrevet gjelder følgende vilkår:
1) Det er gyldig så lenge [selskapets navn] overholder bestemmelsene i avsnitt A kapittel F i vedlegget (del 21) til
forordning (EF) nr. 1702/2003.
2) Det krever overholdelse av de framgangsmåtene som er angitt i håndbok nr./utgivelsesdato .......... til [selskapets
navn].
  'HWXWO¡SHU«««««««««««««
4) Samsvarserklæringen utstedt av [selskapets navn] i henhold til bestemmelsene i punkt 21A.130 i ovennevnte
forordning skal valideres av den myndigheten som utsteder dette avtalebrevet i samsvar med framgangsmåten
........................... i ovennevnte håndbok.
5) [Selskapets navn] skal omgående underrette den myndigheten som utsteder dette avtalebrevet om endringer i
produksjonskontrollsystemet som kan påvirke kontrollen, samsvaret eller luftdyktigheten til de produktene og
delene som er angitt i dette avtalebrevet.
For vedkommende myndighet: [IDENTIFIKASJON AV VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)]
Dato og underskrift
EASA-skjema 65 utgave 2.
_______________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.»

____________________________________
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