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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum  
2. mgr. 80. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu 
og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar 
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 5. 
mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að viðhalda samræmdu öryggi á háu stigi í 
almenningsflugi í Evrópu er nauðsynlegt að innleiða 
breytingar á kröfum og verklagsreglum varðandi vottun 
loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar 
sem og hönnunar- og framleiðslufyrirtækja, einkum 
til að innleiða skilgreiningu á hugtakinu höfuðstöðvar, 
til að bæta upplýsingar á afhendingarvottorði „EASA-
eyðublaði nr. 1“ og til að endurskoða ákvæðin um 
flugleyfi.

2) Því ber að breyta reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1702/2003 (2) til samræmis við þetta.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
byggjast á áliti (3) Flugöryggisstofnunar Evrópu (hér á 
eftir nefnd Flugöryggisstofnunin) í samræmi við b-lið 
2. mgr. 17. gr. og 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 216/2008.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1702/2003 er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi e-, f-, g- og h- liðir bætast við 2. mgr. 1. gr.:

„e) „höfuðstöðvar“: aðalskrifstofa eða skráð skrifstofa 
fyrirtækis þar sem aðalumsýsla fjármuna og 
rekstrarstjórn þeirrar starfsemi, sem um getur í 
þessari reglugerð, fer fram,

f) „hlutur/búnaður“: sérhver hlutur og búnaður, sem er 
notaður í almenningsloftför,

g) „ETSO“ (European Technical Standard Order): 
evrópsk tækniforskrift; evrópsk tækniforskrift er 
ítarleg lofthæfiforskrift sem Flugöryggisstofnunin 
gefur út til að tryggja að farið sé að kröfum þessarar 
reglugerðar og er hún staðall um lágmarksafkastagetu 
fyrir tilgreindan hlut/búnað,

h) „EPA“ (European Part Approval): evrópskt 
hlutasamþykki; evrópskt hlutasamþykki merkir að 
hluturinn/búnaðurinn er framleiddur í samræmi við 
samþykkt hönnunargögn, sem tilheyra ekki handhafa 
tegundarvottorðs viðkomandi framleiðsluvöru nema 
þegar um er að ræða hlut/búnað sem samræmist 
evrópskri tækniforskrift,“.

2. Í stað tilvísunarinnar í „21A.112“ í 5. mgr. 3. gr. komi 
„21A.112A“.

3. Eftirfarandi 5. mgr. bætist við 5. gr.:

„5. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er framleiðslufyrirtækjum, 
sem samþykkt eru í samræmi við F- og G-kafla í 
A-þætti viðaukans (21. hluta) við þessa reglugerð, 
heimilt að halda áfram að gefa út afhendingarvottorð eða 
samræmisyfirlýsingar með því að nota EASA-eyðublað 
nr. 1, upprunalegu útgáfuna, eins og mælt er fyrir um í 
I. viðbæti við viðaukann (21. hluta) við þessa reglugerð 
fram til 28. september 2010.“

4. Viðaukanum (21. hluta) er breytt í samræmi við viðaukann 
við þessa reglugerð.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1194/2009

frá 30. nóvember 2009

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- og 
umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun 

hönnunar- og framleiðslufyrirtækja (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 8.12.2009, bls. 5. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2010 frá 11. júní 2010 
um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemí) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, 
bls. 33.

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2003, bls. 6.
(3) Álit 03/2006 um ritstjórnarlegar breytingar, álit 05/2006 um höfuðstöðvar, 

álit 06/2008 um EASA-eyðublað nr. 1, álit 04/2007 um flugleyfi.
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. nóvember 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á ákvæðum viðaukans (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003: 

1. Í stað efnisyfirlitsins komi eftirfarandi: 

„Efnisyfirlit 

21.1 Almenn ákvæði 

A-ÞÁTTUR — TÆKNIKRÖFUR A-KAFLI — ALMENN ÁKVÆÐI 

21A.1 Gildissvið 

21A.2 Verk, unnin af öðrum en umsækjanda um vottorð eða handhafa vottorðs 

21A.3 Bilanir, ólag og gallar 

21A.3B Lofthæfifyrirmæli 

21A.4 Samræming hönnunar og framleiðslu 

B-KAFLI — TEGUNDARVOTTORÐ OG TAKMÖRKUÐ TEGUNDARVOTTORÐ 

21A.11 Gildissvið 

21A.13 Gjaldgengi 

21A.14 Sýnt fram á getu 

21A.15 Umsókn 

21A.16A Lofthæfireglur 

21A.16B Sérstök skilyrði 

21A.17 Tegundarvottunargrunnur 

21A.18 Tilgreining viðeigandi krafna varðandi umhverfisvernd og viðeigandi vottunarforskrifta 

21A.19 Breytingar sem útheimta nýtt tegundarvottorð 

21A.20 Samræmi við tegundarvottunargrunn og kröfur varðandi umhverfisvernd 

21A.21 Útgáfa tegundarvottorðs 

21A.23 Útgáfa takmarkaðs tegundarvottorðs 

21A.31 Tegundarhönnun 

21A.33 Rannsóknir og prófanir 

21A.35 Flugprófun 

21A.41 Tegundarvottorð 

21A.44 Skyldur handhafa 

21A.47 Framsalshæfi 

21A.51 Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.55 Skráahald 

21A.57 Handbækur 

21A.61 Leiðbeiningar varðandi áframhaldandi lofthæfi 



16.12.2010  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 71/249 
    

 

(C-KAFLI — Á EKKI VIÐ) 

D-KAFLI — BREYTINGAR Á TEGUNDARVOTTORÐUM OG TAKMÖRKUÐUM TEGUNDARVOTTORÐUM 

21A.90 Gildissvið 

21A.91 Flokkun breytinga á tegundarhönnun 

21A.92 Gjaldgengi 

21A.93 Umsókn 

21A.95  Minni háttar breytingar 

21A.97  Meiri háttar breytingar 

21A.101 Tilgreining viðeigandi vottunarforskrifta og krafna varðandi umhverfisvernd 

21A.103 Útgáfa samþykkis 

21A.105 Skráahald 

21A.107 Leiðbeiningar varðandi áframhaldandi lofthæfi 

21A.109 Skyldur og EPA-merking 

E-KAFLI — VIÐBÓTARTEGUNDARVOTTORÐ 

21A.111 Gildissvið 

21A.112A Gjaldgengi 

21A.112B Sýnt fram á getu 

21A.113 Umsókn um viðbótartegundarvottorð 

21A.114 Sýnt fram á samræmi 

21A.115 Útgáfa viðbótartegundarvottorðs 

21A.116 Framsalshæfi 

21A.117 Breytingar á þeim hluta framleiðsluvöru sem viðbótartegundarvottorð nær til  

21A.118A Skyldur og EPA-merking 

21A.118B Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.119 Handbækur 

21A.120 Leiðbeiningar varðandi áframhaldandi lofthæfi 

F-KAFLI — FRAMLEIÐSLA ÁN SAMÞYKKIS FYRIR FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI 

21A.121 Gildissvið 

21A.122 Gjaldgengi 

21A.124 Umsókn 

21A.125A Útgáfa staðfestingar á samkomulagi 

21A.125B Frávik 

21A.125C Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.126 Framleiðslueftirlitskerfi 

21A.127 Prófanir: loftför 
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21A.128 Prófanir: hreyflar og skrúfur 

21A.129 Skyldur framleiðanda 

21A.130 Samræmisyfirlýsing 

G-KAFLI — SAMÞYKKI FYRIR FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI 

21A.131 Gildissvið 

21A.133 Gjaldgengi 

21A.134 Umsókn 

21A.135 Útgáfa samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki  

21A.139 Gæðakerfi 

21A.143 Starfsemislýsing 

21A.145 Skilyrði fyrir samþykki 

21A.147 Breytingar á samþykktu framleiðslufyrirtæki 

21A.148 Breytingar á staðsetningu 

21A.149 Framsalshæfi 

21A.151 Skilmálar samþykkis 

21A.153 Breytingar á skilmálum samþykkis 

21A.157 Rannsóknir 

21A.158 Frávik 

21A.159 Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.163 Réttindi 

21A.165 Skyldur handhafa 

H-KAFLI — LOFTHÆFIVOTTORÐ OG TAKMÖRKUÐ LOFTHÆFIVOTTORÐ 

21A.171 Gildissvið 

21A.172 Gjaldgengi 

21A.173 Flokkun 

21A.174 Umsókn 

21A.175 Tungumál 

21A.177 Lagfæring eða breyting 

21A.179 Framsalshæfi og endurútgáfa innan aðildarríkja 

21A.180 Skoðanir 

21A.181 Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.182 Auðkenning loftfara 

I-KAFLI — HLJÓÐSTIGSVOTTORÐ 

21A.201 Gildissvið 

21A.203 Gjaldgengi 
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21A.204 Umsókn 

21A.207 Lagfæring eða breyting 

21A.209 Framsalshæfi og endurútgáfa innan aðildarríkja 

21A.210 Skoðanir 

21A.211 Gildistími og áframhaldandi gildi 

J-KAFLI — SAMÞYKKI FYRIR HÖNNUNARFYRIRTÆKI 

21A.231 Gildissvið 

21A.233 Gjaldgengi 

21A.234 Umsókn 

21A.235 Útgáfa samþykkis fyrir hönnunarfyrirtæki 

21A.239 Hönnunartryggingarkerfi 

21A.243 Gögn 

21A.245 Skilyrði fyrir samþykki 

21A.247 Breytingar á hönnunartryggingarkerfi 

21A.249 Framsalshæfi 

21A.251 Skilmálar samþykkis 

21A.253 Breytingar á skilmálum samþykkis 

21A.257 Rannsóknir 

21A.258 Frávik 

21A.259 Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.263 Réttindi 

21A.265 Skyldur handhafa 

K-KAFLI — HLUTIR OG BÚNAÐUR 

21A.301 Gildissvið 

21A.303 Samræmi við viðeigandi kröfur 

21A.305 Samþykki hluta og búnaðar 

21A.307 Afhending hluta og búnaðar til ísetningar 

(L-KAFLI — Á EKKI VIÐ) 

M-KAFLI — VIÐGERÐIR 

21A.431 Gildissvið 

21A.432A Gjaldgengi 

21A.432B Sýnt fram á getu 

21A.433 Hönnun viðgerðar 

21A.435 Flokkun viðgerða 

21A.437 Útgáfa samþykkis fyrir hönnun viðgerðar 
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21A.439 Framleiðsla hluta til viðgerða 

21A.441 Framkvæmd viðgerða 

21A.443 Takmarkanir 

21A.445 Óviðgerðar skemmdir 

21A.447 Skráahald 

21A.449 Leiðbeiningar varðandi áframhaldandi lofthæfi 

21A.451 Skyldur og EPA-merking 

(N-KAFLI — Á EKKI VIÐ) 

O-KAFLI  — EVRÓPSKAR TÆKNIFORSKRIFTARHEIMILDIR 

21A.601 Gildissvið 

21A.602A Gjaldgengi 

21A.602B Sýnt fram á getu 

21A.603 Umsókn 

21A.604 Evrópsk tækniforskriftarheimild fyrir aukaaflstöð (APU) 

21A.605 Kröfur varðandi gögn 

21A.606 Útgáfa evrópskrar tækniforskriftarheimildar 

21A.607 Réttindi sem evrópsk tækniforskriftarheimild veitir 

21A.608 Hönnunar- og afkastayfirlýsing (DDP) 

21A.609 Skyldur handhafa evrópskra tækniforskriftarheimilda 

21A.610 Samþykki fyrir fráviki 

21A.611 Hönnunarbreytingar 

21A.613 Skráahald 

21A.615 Skoðun af hálfu Flugöryggisstofnunarinnar 

21A.619 Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.621 Framsalshæfi 

P-KAFLI — FLUGLEYFI 

21A.701 Gildissvið 

21A.703 Gjaldgengi 

21A.705 Lögbært yfirvald 

21A.707 Umsókn um flugleyfi 

21A.708 Flugskilyrði 

21A.709 Umsókn um samþykki flugskilyrða 

21A.710 Samþykki flugskilyrða  

21A.711 Útgáfa flugleyfis 

21A.713 Breytingar 
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21A.715 Tungumál 

21A.719 Framsalshæfi 

21A.721 Skoðanir 

21A.723 Gildistími og áframhaldandi gildi 

21A.725 Endurnýjun flugleyfis 

21A.727 Skyldur handhafa flugleyfis 

21A.729 Skráahald 

Q-KAFLI —AUÐKENNING FRAMLEIÐSLUVARA, HLUTA OG BÚNAÐAR 

21A.801 Auðkenning framleiðsluvara 

21A.803 Meðferð auðkennisgagna 

21A.804 Auðkenning hluta og búnaðar 

21A.805 Auðkenning þýðingarmikilla hluta 

21A.807 Auðkenning hlutar/búnaðar sem samræmast evrópskri tækniforskrift 

B-ÞÁTTUR  — VERKLAGSREGLUR FYRIR LÖGBÆR YFIRVÖLD 

A-KAFLI — ALMENN ÁKVÆÐI 

21B.5 Gildissvið 

21B.20 Skyldur lögbæra yfirvaldsins 

21B.25 Kröfur varðandi skipulag lögbæra yfirvaldsins 

21B.30 Skráðar verklagsreglur 

21B.35 Breytingar á skipulagi og verklagsreglum 

21B.40 Lausn deilumála 

21B.45 Tilkynning/samræming 

21B.55 Skráahald 

21B.60 Lofthæfifyrirmæli 

B-KAFLI — TEGUNDARVOTTORÐ OG TAKMÖRKUÐ TEGUNDARVOTTORÐ(C-KAFLI — Á EKKI VIÐ) 

D-KAFLI — BREYTINGAR Á TEGUNDARVOTTORÐUM OG TAKMÖRKUÐUM TEGUNDARVOTTORÐUM 

E-KAFLI — VIÐBÓTARTEGUNDARVOTTORÐ 

F-KAFLI — FRAMLEIÐSLA ÁN SAMÞYKKIS FYRIR FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI 

21B.120 Rannsókn 

21B.125 Frávik 

21B.130 Útgáfa staðfestingar á samkomulagi 

21B.135 Staðfestingu á samkomulagi viðhaldið 

21B.140 Breyting á staðfestingu á samkomulagi 

21B.145 Takmörkun, tímabundin ógilding og afturköllun staðfestingar á samkomulagi. 
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21B.150 Skráahald 

G-KAFLI — SAMÞYKKI FYRIR FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI 

21B.220 Rannsókn 

21B.225 Frávik 

21B.230 Útgáfa vottorðs 

21B.235 Samfellt eftirlit 

21B.240 Breyting á samþykki fyrir framleiðslufyrirtæki 

21B.245 Tímabundin ógilding og afturköllun samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki 

21B.260 Skráahald 

H-KAFLI — LOFTHÆFIVOTTORÐ OG TAKMÖRKUÐ LOFTHÆFIVOTTORÐ 

21B.320 Rannsókn 

21B.325 Útgáfa lofthæfivottorða 

21B.326 Lofthæfivottorð 

21B.327 Takmarkað lofthæfivottorð 

21B.330 Tímabundin ógilding og afturköllun lofthæfivottorða og takmarkaðra lofthæfivottorða 

21B.345 Skráahald 

I-KAFLI — HLJÓÐSTIGSVOTTORÐ 

21B.420 Rannsókn 

21B.425 Útgáfa hljóðstigsvottorða 

21B.430 Tímabundin ógilding og afturköllun hljóðstigsvottorðs 

21B.445 Skráahald 

J-KAFLI — SAMÞYKKI FYRIR HÖNNUNARFYRIRTÆKI 

K-KAFLI — HLUTIR OG BÚNAÐUR 

(L-KAFLI — Á EKKI VIÐ) 

M-KAFLI — VIÐGERÐIR 

(N-KAFLI — Á EKKI VIÐ) 

O-KAFLI — EVRÓPSKAR TÆKNIFORSKRIFTARHEIMILDIR 

P-KAFLI — FLUGLEYFI 

21B.520 Rannsókn 

21B.525 Útgáfa flugleyfa 

21B.530 Afturköllun flugleyfa 

21B.545 Skráahald 

Q-KAFLI —AUÐKENNING FRAMLEIÐSLUVARA, HLUTA OG BÚNAÐAR 

VIÐBÆTAR— EASA-EYÐUBLÖÐ“ 
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2. Í stað fyrirsagnar A-þáttar komi eftirfarandi: 

„A-ÞÁTTUR 

TÆKNILEGAR KRÖFUR“ 

3. Í stað 5. liðar b-liðar 21A.14 komi eftirfarandi: 

„5. loftskrúfa með föstum skurði eða skiptiskrúfa.“ 

4. Í stað 2. liðar b-liðar 21A.35 komi eftirfarandi: 

„2. til að ákvarða hvort hæfileg trygging sé fyrir því að loftfar, hlutir þess og búnaður séu áreiðanleg og starfi rétt, ef um 
er að ræða loftfar sem vottast samkvæmt þessum þætti, að undanskildum i) hitaloftbelgjum, gasbelgjum, tjóðruðum 
gasbelgjum, svifflugum, vélknúnum svifflugum og ii) loftskipum og flugvélum sem hafa 2 722 kg eða minni 
hámarksflugtaksmassa (MTOM).“  

5. Í stað 21A.112 komi eftirfarandi málsgrein: 

„21A.112A Gjaldgengi 

Einstaklingur eða lögaðili („fyrirtæki“), sem hefur sýnt fram á eða vinnur að því að sýna fram á getu sína í samræmi við 
21A.112B, telst gjaldgengur sem umsækjandi um viðbótartegundarvottorð samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um 
í þessum kafla.“ 

6. Í stað 2. liðar b-liðar 21A.124 komi eftirfarandi: 

„2. yfirlit yfir þær upplýsingar sem krafist er í b-lið 21A.125A.“ 

7. Í stað 21A.125 komi eftirfarandi málsgrein: 

„21A.125A Útgáfa staðfestingar á samkomulagi 

Umsækjandi skal eiga rétt á að lögbæra yfirvaldið gefi út staðfestingu á samkomulagi sem veitir leyfi til að sýna fram á 
samræmi einstakra framleiðsluvara, hluta og búnaðar samkvæmt þessum kafla: 

a) eftir að hann hefur komið á framleiðslueftirlitskerfi sem tryggir að hver framleiðsluvara, hlutur eða búnaður 
samræmist viðeigandi hönnunargögnum og sé í öruggu rekstrarástandi, 

b) eftir að hann hefur lagt fram handbók sem hefur að geyma eftirfarandi: 

1. lýsingu á framleiðslueftirlitskerfinu sem krafist er samkvæmt a-lið, 

2. lýsingu á aðferðunum við ákvarðanatöku í framleiðslueftirlitskerfinu, 

3. lýsingu á prófunum í 21A.127 og 21A.128 og nöfn þeirra sem hafa heimild að því er varðar a-lið 21A.130, 

c) eftir að hann hefur sýnt fram á að hann geti veitt aðstoð í samræmi við 21A.3 og d-lið 21A.129.“ 

8. Í c-lið 21A.125B komi vísun í „21B.125“ í stað vísunar í „21B.143“. 

9. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 21A.126: 

í a-lið kemur „a-lið 21A.125A“ í stað „21A.125“, 

í b-lið kemur „a-lið 21A.125A“ í stað „a-lið 21A.125“. 

10. Í a-lið 21A.127 kemur „a-lið 21A.125A“ í stað „a-lið 21A.125“. 

11. Í 21A.128 kemur „a-lið 21A.125A“ í stað „a-lið 21A.125“. 
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12. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 21A.165: 

i. Í stað 2. liðar c-liðar komi eftirfarandi: 

„2. skal staðfesta að aðrar framleiðsluvörur, hlutir eða búnaður séu fullgerð og samræmist samþykktum 
hönnunargögnum og séu í öruggu rekstrarástandi, áður en hann gefur út EASA-eyðublað nr. 1 til að votta 
samræmi við samþykkt hönnunargögn og séu í öruggu rekstrarástandi og auk þess, þegar um er að ræða hreyfla, 
staðfesta samkvæmt gögnum, sem handhafi tegundarvottorðs hreyfilsins leggur fram, að hver fullgerður hreyfill 
uppfylli allar viðeigandi losunarkröfur, sem eru tilgreindar í b-lið 21A.18 og eru í gildi á framleiðsludegi 
hreyfilsins, til að geta vottað samræmi við losunarkröfur, eða“. 

ii. Eftirfarandi komi í stað k-liðar: 

„k) skal, þar sem við á, samkvæmt réttindum e-liðar 21A.163, tryggja samræmi við c- og e-lið 21A.711 áður en 
flugleyfi er gefið út fyrir loftfar.“ 

13. Í ii. lið 3. liðar b-liðar 21A.174 komi „c-lið 21B.327“ í stað „c-lið 21A.184“. 

14. Liður 21A.183 falli brott. 

15. Liður 21A.184 falli brott. 

16. Liður 21A.205 falli brott. 

17. Í stað a-liðar 21A.245 komi eftirfarandi: 

„a) að starfsfólk í öllum tæknideildum sé nægilega margt og hafi nægilega reynslu og hafi viðeigandi heimildir til að 
sinna þeirri ábyrgð, sem því er falin, og að þessi skilyrði, ásamt húsnæði, aðstöðu og búnaði, geri starfsfólki kleift að 
ná þeim markmiðum um lofthæfi og umhverfisvernd sem sett hafa verið fyrir framleiðsluvöruna,“. 

18. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 21A.263: 

a) eftirfarandi komi í stað 4. liðar b-liðar: 

„4. evrópskrar tækniforskriftarheimildar skv. 1. lið b-liðar 21A.602B eða“. 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á c-lið: 

i. eftirfarandi komi í stað 3. og 4. liðar: 

„3. að gefa út upplýsingar eða leiðbeiningar sem innihalda eftirfarandi yfirlýsingu: „Tæknilegt inntak þessa 
skjals er samþykkt samkvæmt heimild samþykkis fyrir hönnunarfyrirtæki nr. [EASA].21J.[XXXX].“, 

4. að samþykkja breytingar á gögnum í flughandbók loftfarsins og viðbótum við hana og gefa út slíkar 
breytingar með eftirfarandi yfirlýsingu: „Leiðrétting nr. [YY] á flughandbók loftfars (eða viðbótum) með 
tilvísunarnúmer [ZZ] er samþykkt samkvæmt heimild samþykkis fyrir hönnunarfyrirtæki nr. 
[EASA].21J.[XXXX].“, 

ii. í stað 7. liðar komi eftirfarandi: 

„7. að gefa út flugleyfi í samræmi við b-lið 21A.711 fyrir loftfar sem hann hefur hannað eða breytt, eða þar 
sem hann hefur samþykkt skilyrðin fyrir útgáfu flugleyfis skv. 6. lið c-liðar 21A.263 og þegar 
hönnunarfyrirtækið sjálft stýrir útfærslu loftfarsins og staðfestir samræmi við hönnunarskilyrði flugsins 
samkvæmt samþykki fyrir hönnunarfyrirtæki.“ 

19. Eftirfarandi komi í stað g-liðar 21A.265: 

„g) þar sem við á, samkvæmt réttindum 7. liðar c-liðar 21A.163, tryggja samræmi við b- og e-lið 21A.711 áður en 
flugleyfi er gefið út fyrir loftfar.“ 

20. Eftirfarandi komi í stað a-liðar 21A.307:  

„a) honum fylgi afhendingarvottorð (EASA-eyðublað nr. 1) til vottunar þess að hluturinn hafi verið framleiddur í 
samræmi við samþykkt hönnunargögn og sé í öruggu rekstrarástandi og“. 
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21. Eftirfarandi komi í stað 21A.432: „21A.432A Gjaldgengi 

a) Einstaklingur eða lögaðili, sem hefur sýnt fram á eða vinnur að því að sýna fram á getu sína í samræmi við 
21A.432B, telst gjaldgengur sem umsækjandi um samþykki fyrir hönnun meiri háttar viðgerðar samkvæmt 
skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessum kafla.  

b) Sérhver einstaklingur eða lögaðili telst gjaldgengur til að sækja um samþykki fyrir hönnun minni háttar viðgerðar.“ 

22. Í 21A.601 falli b-liður brott. 

23. Í d-lið 21A.605 kemur „b-lið 21A.125A“ í stað „b-lið 21A.125“. 

24. Í stað c-liðar 21A.606 komi eftirfarandi: 

„c) hann hefur lýst því yfir með skýrum hætti að hann sé reiðubúinn að uppfylla ákvæði 21A.609.“ 

25. Í stað f-liðar 21A.609 komi eftirfarandi: 

„f) uppfylla ákvæði 21A.3, 21A.3B og 21A.4,“. 

26. Í stað 21A.701 komi eftirfarandi: 

„21A.701 Gildissvið 

a) Gefa skal út flugleyfi í samræmi við þennan kafla, fyrir loftför sem standast ekki eða sem ekki hefur verið sýnt fram 
á að standist viðeigandi kröfur um lofthæfi en eru fær um öruggt flug samkvæmt skilgreindum skilyrðum og í 
eftirfarandi tilgangi: 

1. þróun, 

2. að sýna samræmi við reglur eða vottunarforskriftir,  

3. þjálfun starfsmanna hönnunarfyrirtækis eða framleiðslufyrirtækis, 

4. flugprófanir á framleiðslustigi á nýjum loftförum, 

5. flug loftfara, sem eru í framleiðslu, milli framleiðslustaða, 

6. flug loftfara með tilliti til samþykkis viðskiptavina, 

7. afhending eða útflutningur á loftfarinu, 

8. flug loftfara með tilliti til samþykkis yfirvaldsins, 

9. markaðskönnun, þ.m.t. þjálfun á áhöfn viðskiptavinarins, 

10. sýningar og flugsýningar, 

11. flug loftfarsins á stað þar sem viðhald eða staðfesting á lofthæfi á að fara fram, eða geymslustað, 

12. flug loftfars sem vegur meira en leyfileg hámarksflugtaksþyngd fyrir flug umfram venjulegt drægi yfir vatni eða 
yfir landssvæði þar sem ekki eru fullnægjandi aðstæður til lendingar eða viðeigandi eldsneyti er ekki til staðar, 

13. að slá met, flugkeppni eða svipaðar keppnir, 

14. flug loftfars sem uppfyllir gildandi kröfur um lofthæfi áður en samræmi við umhverfiskröfur hefur náðst, 

15. fyrir flugstarfsemi, sem ekki er í atvinnuskyni, á einstökum loftförum sem eru einföld eða tegundum þar sem 
lofthæfivottorð eða takmarkað lofthæfivottorð á ekki við. 
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b) í þessum kafla eru tilgreindar verklagsreglur um útgáfu flugleyfa og samþykki tengdra flugskilyrða og tilgreind 
réttindi og skyldur umsækjenda um leyfi og samþykki fyrir flugskilyrðum og handhafa leyfa og samþykkis fyrir 
flugskilyrðum.“ 

27. Í stað 21A.703 komi eftirfarandi: 

„21A.703 Gjaldgengi 

a) Hver einstaklingur eða lögaðili skal teljast gjaldgengur umsækjandi um flugleyfi nema flugleyfi sem sótt er um að 
því er varðar 15. lið a-liðar 21A.701 þar sem umsækjandinn skal vera eigandinn. 

b) Hver einstaklingur eða lögaðili skal teljast gjaldgengur til að sækja um samþykki flugskilyrða.“  

28. Í stað c-liðar 21.710. komi eftirfarandi: 

„c) Áður en flugskilyrði eru samþykkt verða stofnunin, lögbæra yfirvaldið eða samþykkta fyrirtækið að ganga úr skugga 
um að loftfarið sé fært um að stunda öruggt flug samkvæmt sérstökum skilyrðum og takmörkunum. Stofnunin eða 
lögbæra yfirvaldið geta framkvæmt eða krafist þess að umsækjandi framkvæmi nauðsynlegar skoðanir eða prófanir í 
þeim tilgangi.“ 

29. Í stað 21A.711 komi eftirfarandi: 

„21A.711 Útgáfa flugleyfis 

a) Lögbært yfirvald getur gefið út flugleyfi (EASA-eyðublað nr. 20a, sjá viðbæti) samkvæmt skilyrðunum sem 
tilgreind eru í 21B.525. 

b) Tilhlýðilega samþykkt hönnunarfyrirtæki getur gefið út flugleyfi (EASA-eyðublað nr. 20b, sjá viðbæti) samkvæmt 
veittum réttindum í 7. lið c-liðar 21A.263, þegar flugskilyrðin sem um getur í 21A.708 hafa verið samþykkt í 
samræmi við 21A.710. 

c) Tilhlýðilega samþykkt framleiðslufyrirtæki getur gefið út flugleyfi (EASA-eyðublað nr. 20b, sjá viðbæti) samkvæmt 
veittum réttindum í e-lið 21A.163, þegar flugskilyrðin sem um getur í 21A.708 hafa verið samþykkt í samræmi við 
21A.710. 

d) Tilhlýðilega samþykkt fyrirtæki sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi getur gefið út flugleyfi (EASA-
eyðublað nr. 20b, sjá viðbæti) samkvæmt veittum réttindum í M.A. 711 í I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (EB) nr. 
2042/2003 þegar flugskilyrðin sem um getur í 21A.708 hafa verið samþykkt í samræmi við 21A.710. 

e) Í flugleyfinu skal tilgreina tilgang og hvers kyns skilyrði og takmarkanir sem hafa verið samþykkt í samræmi við 
21A.710. 

f) Að því er varðar leyfi, sem gefin eru út samkvæmt b-, c- eða d-lið skal leggja afrit af flugleyfinu og tengdum 
flugskilyrðum fyrir lögbæra yfirvaldið við fyrsta tækifæri en eigi síðar en eftir þrjá daga. 

g) Þegar sannað þykir að skilyrðin, sem tilgreind eru í a-lið 21A.723, hafi ekki verið uppfyllt vegna flugleyfis, sem 
fyrirtæki hefur gefið út samkvæmt b-, c- eða d-lið, skal fyrirtækið afturkalla flugleyfið tafarlaust og tilkynna lögbæra 
yfirvaldinu það án tafar.“ 

30. Í stað a-liðar 21A.723 komi eftirfarandi: 

„a) Gefa skal út flugleyfi með 12 mánaða gildistíma að hámarki og skal það halda gildi sínu að því tilskildu: 

1. að það samræmist skilyrðunum og takmörkunum sem tengjast flugleyfinu í e-lið 21A.711, 

2. að flugleyfi sé ekki lagt inn eða afturkallað, 

3. að loftfarið sé áfram á sömu skrá.“ 

31. Í stað d-liðar 21A.801 komi eftirfarandi: 

„d) Fyrir mannaða loftbelgi skal auðkennisplatan, sem mælt er fyrir um í b-lið, fest á sjálfan belginn og skal staðsetja 
hana þar sem hún er læsileg stjórnanda loftbelgsins þegar hann er uppblásinn ef því verður við komið. Að auki skal 
merkja körfuna, burðargrindina og allar hitarasamstæður á varanlegan og læsilegan hátt með heiti framleiðanda, 
hlutanúmeri (eða jafngildi þess) og raðnúmeri (eða jafngildi þess).“ 
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32. Í stað a-liðar 21A.804 komi eftirfarandi: 

„a) Sérhvern hlut eða búnað skal merkja á varanlegan og læsilegan hátt: 

1. með heiti, vörumerki eða tákni, sem auðkennir framleiðandann, eins og tilgreint er í viðeigandi 
hönnunargögnum, og  

2. með hlutanúmeri, eins og það er skilgreint í viðeigandi hönnunargögnum, og  

3. með stöfunum „EPA“ (evrópskt hlutasamþykki) þegar um er að ræða hluti eða búnað sem er framleiddur í 
samræmi við samþykkt hönnunargögn, sem tilheyra ekki handhafa tegundarvottorðs viðkomandi 
framleiðsluvöru nema þegar um er að ræða hlut/búnað sem samræmast evrópskri tækniforskrift.“  

33. Eftirfarandi liður 21B.125 bætist við: „21B.125 Frávik 

a) Ef lögbært yfirvald kemst að því, við úttektir eða með öðrum hætti, að hlutlæg sönnunargögn, sem sýna að handhafi 
staðfestingar á samkomulagi uppfyllir ekki viðeigandi kröfur A-þáttar viðaukans (21. hluta), skal flokka frávikið í 
samræmi við a-lið 21A.125B. 

b) Lögbært yfirvald skal grípa til eftirfarandi aðgerða: 

1. Við fyrsta stigs frávik skal lögbæra yfirvaldið grípa til tafarlausra aðgerða til að takmarka staðfestingu á 
samkomulagi, fella hana tímabundið úr gildi eða afturkalla hana, í heild eða að hluta, eftir umfangi fráviksins, 
þar til fyrirtækið hefur lokið aðgerðum til úrbóta með viðunandi hætti. 

2. Við annars stigs frávik skal lögbæra yfirvaldið veita frest til aðgerða til úrbóta sem skal vera í samræmi við eðli 
fráviksins en þó ekki lengri en þrír mánuðir. Lögbæra yfirvaldinu er heimilt, við lok frestsins, að framlengja 
þennan þriggja mánaða frest við tilteknar aðstæður og með hliðsjón af eðli fráviksins, að því tilskildu að lögð 
hafi verið fram fullnægjandi áætlun um aðgerðir til úrbóta. 

c) Lögbæra yfirvaldið skal grípa til aðgerða til að fella staðfestinguna á samkomulaginu tímabundið úr gildi, í heild eða 
að hluta, ef ekki eru gerðar aðgerðir til úrbóta innan frestsins sem lögbæra yfirvaldið veitti.“ 

34. Í 2. lið b-liðar 21B.135 kemur „b-lið 21A.125A“ í stað „b-lið 21A.125“. 

35. Liður 21B.143 falli brott. 

36. Í stað 21B.145 komi eftirfarandi: 

„21B.145 Takmörkun staðfestingar á samkomulagi, tímabundin ógilding þess og afturköllun 

a) Tilkynna skal handhafa staðfestingar á samkomulagi skriflega um takmörkun þess, tímabundna ógildingu eða 
afturköllun. Lögbæra yfirvaldið skal tilgreina ástæður takmörkunarinnar, tímabundnu ógildingarinnar eða 
afturköllunarinnar og upplýsa handhafa staðfestingarinnar á samkomulaginu um rétt hans til áfrýjunar. 

b) Þegar staðfesting á samkomulagi hefur verið ógilt tímabundið skal hún ekki öðlast gildi á ný fyrr en samræmi hefur 
verið komið á aftur við F-kafla A-þáttar viðaukans (21. hluta).“ 

37. Í stað 21B.225 komi eftirfarandi: 

„21B.225 Frávik 

a) Ef lögbært yfirvald finnur hlutlæg sönnunargögn, við úttektir eða með öðrum hætti, sem sýna að handhafi 
samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki uppfyllir ekki viðeigandi kröfur A-þáttar viðaukans (21. hluta) skal flokka 
frávikið í samræmi við a-lið 21A.158. 

b) Lögbært yfirvald skal grípa til eftirfarandi aðgerða: 

1. Við fyrsta stigs frávik skal lögbæra yfirvaldið grípa til tafarlausra aðgerða til að afturkalla, takmarka eða ógilda 
samþykkið fyrir framleiðslufyrirtækið tímabundið, í heild eða að hluta, eftir umfangi fyrsta stigs fráviksins, þar 
til fyrirtækið hefur lokið aðgerðum til úrbóta með viðunandi hætti. 

2. Við annars stigs frávik skal lögbæra yfirvaldið veita frest til aðgerða til úrbóta sem skal vera í samræmi við eðli 
fráviksins en þó ekki lengri en þrír mánuðir. Lögbæra yfirvaldinu er heimilt, við lok frestsins, að framlengja 
þennan þriggja mánaða frest við tilteknar aðstæður og með hliðsjón af eðli fráviksins, að því tilskildu að lögð 
hafi verið fram fullnægjandi áætlun um aðgerðir til úrbóta. 



Nr. 71/260  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.12.2010 
    

 

c) Lögbæra yfirvaldið skal grípa til aðgerða til að fella samþykkið tímabundið úr gildi, í heild eða að hluta, ef aðgerðir 
til úrbóta hafa ekki verið gerðar innan frestsins sem lögbæra yfirvaldið veitti.“ 

38. Í stað a-liðar 21B.235 komi eftirfarandi: 

„a) Til að rökstyðja að samþykki fyrir framleiðslufyrirtæki sé viðhaldið skal lögbæra yfirvaldið koma í framkvæmd 
samfelldu eftirliti: 

1. til að sannreyna að gæðakerfi handhafa samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki samræmist enn ákvæðum G-kafla 
A-þáttar þessa viðauka (21. hluta),  

2. til að sannreyna að fyrirtæki handhafa samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki sé starfrækt í samræmi við 
starfsemislýsingu framleiðslufyrirtækisins og 

3. til að sannreyna skilvirkni verklagsreglna í starfsemislýsingu framleiðslufyrirtækisins og 

4. til að fylgjast með gæðum framleiðsluvöru, hluta eða búnaðar með úrtakskönnun.“ 

39. Í stað 21B.325 komi eftirfarandi: 

„21B.325 Útgáfa lofthæfivottorða 

a) Lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins skal gefa út eða breyta lofthæfivottorði (EASA-eyðublað nr. 25, sjá 
viðbæti), án ótilhlýðilegrar tafar þegar það hefur gengið úr skugga um að kröfur í 21B.326 og viðeigandi kröfur H-
kafla A-þáttar þessa viðauka (21. hluta) séu uppfylltar. 

b) Lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins skal gefa út eða breyta takmörkuðu lofthæfivottorði (EASA-eyðublað nr. 
24, sjá viðbæti), án ótilhlýðilegrar tafar þegar það hefur gengið úr skugga um að kröfur í 21B.327 og viðeigandi 
kröfur H-kafla A-þáttar þessa viðauka (21. hluta) séu uppfylltar. 

c) Auk lofthæfivottorðs fyrir nýtt loftfar eða notað loftfar, sem upprunnið er í ríki utan Bandalagsins, skal lögbært 
yfirvald aðildarríkisins, þar sem loftfarið er skráð, gefa út fyrsta lofthæfistaðfestingarvottorð (EASA-eyðublað nr. 
15a, sjá viðbæti).“ 
 

40. Eftirfarandi málsgrein 21B.326 bætist við: 

„21B.326 Lofthæfivottorð 

Lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins skal gefa út lofthæfivottorð: 

a) fyrir ný loftför: 

1. við framvísun þeirra gagna sem krafist er í 2. lið b-liðar 21A.174, 

2. þegar lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins hefur gengið úr skugga um að loftfarið samræmist samþykktri 
hönnun og sé í öruggu rekstrarástandi; þetta getur falið í sér skoðanir af hálfu lögbærs yfirvalds 
skráningaraðildarríkisins, 

b) fyrir notuð loftför: 

1. við framvísun þeirra gagna sem krafist er í 3. lið b-liðar 21A.174 og sýna fram á: 

i. að loftfarið samræmist tegundarhönnun, sem er samþykkt samkvæmt tegundarvottorði og 
viðbótartegundar¬vottorði, breytingu eða viðgerð, sem samþykkt er samkvæmt viðaukanum (21. hluta) og 

ii. að farið hafi verið að viðeigandi lofthæfifyrirmælum og 

iii. að loftfarið hafi verið skoðað í samræmi við viðeigandi ákvæði I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (EB) nr. 
2042/2003 og 

2. þegar lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins telur fullvíst að loftfarið samræmist samþykktri hönnun og sé í 
öruggu rekstrarástandi. Þetta getur falið í sér skoðanir af hálfu lögbærs yfirvalds skráningaraðildarríkisins.“ 
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41. Eftirfarandi málsgrein 21B.327 bætist við: 

„21B.327 Takmarkað lofthæfivottorð 

a) Lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins skal gefa út takmarkað lofthæfivottorð: 

1. fyrir ný loftför: 

i. við framvísun þeirra gagna sem krafist er í 2. lið b-liðar 21A.174, 

ii. þegar lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins hefur gengið úr skugga um að loftfarið samræmist hönnun 
sem stofnunin hefur samþykkt samkvæmt takmörkuðu tegundarvottorði eða í samræmi við tilgreindar 
lofthæfiforskriftir og sé í öruggu rekstrarástandi; þetta getur falið í sér skoðanir af hálfu lögbærs yfirvalds 
skráningaraðildarríkisins, 

2. fyrir notuð loftför: 

i. við framvísun þeirra gagna sem krafist er í 3. lið b-liðar 21A.174 og sýna fram á: 

A)  að loftfarið samræmist hönnun sem stofnunin hefur samþykkt samkvæmt takmörkuðu 
tegundarvottorði eða í samræmi við tilgreindar lofthæfiforskriftir og viðbótartegundarvottorði, 
breytingu eða viðgerð sem samþykkt er í samræmi við viðaukann (21. hluta) og 

B) að farið hafi verið að viðeigandi lofthæfifyrirmælum og 

C) að loftfarið hafi verið skoðað í samræmi við viðeigandi ákvæði I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (EB) 
nr. 2042/2003 og 

ii. þegar lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins hefur gengið úr skugga um að loftfarið samræmist 
samþykktri hönnun og sé í öruggu rekstrarástandi; þetta getur falið í sér skoðanir af hálfu lögbærs yfirvalds 
skráningaraðildarríkisins,  

b) stofnunin skal taka tillit til frávika frá grunnkröfunum, sem um getur í grunnreglugerðinni, eftir því sem þurfa þykir, 
vegna loftfars sem uppfyllir ekki þessar grunnkröfur og sem uppfyllir ekki skilyrðin fyrir útgáfu takmarkaðs 
tegundarvottorðs: 

1. með því að gefa út og hafa eftirlit með því að fylgt sé tilgreindum lofthæfiforskriftum sem tryggja fullnægjandi 
öryggi, að því er varðar fyrirhugaða notkun og 

2. með því að tilgreina takmarkanir á notkun loftfarsins, 

c) takmarkanir á notkun tengjast takmörkuðum lofthæfivottorðum, að meðtöldum takmörkunum á notkun loftrýmis, 
eftir því sem þurfa þykir, til að taka tillit til frávika frá grunnkröfum um lofthæfi sem mælt er fyrir um í 
grunnreglugerðinni.“ 

42. Í stað 21B.525 komi eftirfarandi: 

„21B.525 Útgáfa flugleyfis 

Lögbært yfirvald skal gefa út flugleyfi (EASA-eyðublað nr. 20a, sjá viðbæti) án ótilhlýðilegrar tafar: 

1. þegar gögnin, sem krafist er í 21A.707 eru lögð fram, og 

2. þegar flugskilyrðin, sem um getur í 21A.708, hafa verið samþykkt í samræmi við 21A.710 og  

3. þegar lögbæra yfirvaldið hefur gengið úr skugga um, með eigin rannsóknum, sem geta falið í sér skoðanir, eða 
samkvæmt verklagsreglum, sem samþykktar eru af hálfu umsækjanda, að loftfarið samræmist hönnuninni sem 
skilgreind er í 21A.708 áður en því er flogið.“ 

43. Í stað I. viðbætis komi eftirfarandi:  

„I. viðbætir 

Afhendingarvottorð — EASA-eyðublað nr. 1 sem um getur í viðaukanum (21. hluta) 



 

 
1. Lögbært yfirvald/land sem veitir samþykki  2. AFHENDINGARVOTTORÐ 

 
EASA-EYÐUBLAÐ NR. 1 

 

3. Rakningarnúmer eyðublaðs  

4. Heiti og heimilisfang fyrirtækis:  5. Verkbeiðni/ 
verksamningur/reikningur  

6. Eining  7. Lýsing  8. Hlutanúmer  9. Magn  10. Raðnúmer  11. Staða/unnin verk  

 
 
 
 
 

     

12. Athugasemdir  
 
 
 

13a. Hér með vottast að framangreindar einingar voru framleiddar í samræmi við:  

□  samþykkt hönnunargögn og eru í öruggu rekstrarástandi 

□  ósamþykkt hönnunargögn sem eru tilgreind í 12. reit  

14a. □  Afhendingarvottorð samkvæmt A.50 í 145. hluta    □  Aðrar reglur tilgreindar í 12. reit 

Hér með vottast að verkið, sem tilgreint er í 11. reit og lýst í 12. reit, hefur verið framkvæmt í 
samræmi við 145. hluta og að hægt er að gefa út afhendingarvottorð fyrir einingarnar, að því er 
varðar það verk, nema annað sé tekið fram í 12. reit.  

13b. Viðurkennd undirskrift  
 
 
 

13c. Númer 
samþykkis/heimildar  

14b. Viðurkennd undirskrift  14c. Tilvísunarnúmer 
vottorðs/samþykkis  

13d. Nafn  
 
 
 

13e. Dagsetning 
(dagur/mánuður/ár)  

14d. Nafn  14e. Dagsetning 
(dagur/mánuður/ár)  

ÁBYRGÐ NOTANDA/ÞESS SEM ANNAST ÍSETNINGU  

Þetta vottorð jafngildir ekki sjálfkrafa heimild til ísetningar einingarinnar eða eininganna.  

Vinni notandinn eða sá sem annast ísetningu samkvæmt reglum annars lofthæfiyfirvalds en tilgreint er í 1. reit er nauðsynlegt að notandinn eða sá sem annast ísetningu gangi úr skugga um að það lofthæfiyfirvald 
viðurkenni einingar frá lofthæfiyfirvaldinu sem er tilgreint í 1. reit.  

Yfirlýsingarnar í reitum 13a og 14a jafngilda ekki ísetningarvottorði. Í öllum tilvikum er óheimilt að fljúga loftfarinu nema viðhaldsgögnunum fylgi ísetningarvottorð sem notandinn eða sá sem annast ísetningu hefur 
gefið út í samræmi við innlendar reglur.  

 
 
 
 
EASA-eyðublað nr. 1-21, 2. útgáfa.  
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Notkunarleiðbeiningar fyrir EASA-eyðublað nr. 1 

Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við um notkun EASA-eyðublaðs nr. 1 vegna framleiðslu. Athygli er vakin á II. viðbæti við I. 
viðauka (M-hluta) reglugerðar (EB) nr. 2042/2003 sem tekur til notkunar EASA-eyðublaðs nr. 1 vegna viðhalds. 

1. TILGANGUR OG GILDISSVIÐ 

1.1. Meginmarkmiðið með vottorðinu er að lýsa yfir lofthæfi nýrra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til notkunar í 
flugi (hér á eftir nefnt „eining“ eða „einingar“). 

1.2. Samsvörun skal vera á milli vottorðsins og einingarinnar eða eininganna. Sá sem útbýr vottorðið skal geyma 
vottorðið á formi sem gerir kleift að sannreyna upphaflegu gögnin. 

1.3. Mörg lofthæfiyfirvöld viðurkenna vottorðið, en það kann að vera háð tvíhliða samningum og/eða stefnu 
lofthæfiyfirvaldsins. Þegar „samþykkt hönnunargögn“ eru tilgreind í þessu vottorði merkir það að þau eru 
samþykkt af lofthæfiyfirvöldum innflutningslandsins. 

1.4. Vottorðið er ekki afhendingarseðill eða fylgiseðill. 1.5. Vottorðið skal ekki notast sem afhendingarvottorð fyrir 
loftfar. 

1.6. Þetta vottorð jafngildir ekki heimild til ísetningar einingarinnar í tiltekið loftfar, hreyfil eða skrúfu en hjálpar 
notanda að ákvarða stöðu samþykkis á lofthæfi hennar. 

1.7. Ekki er heimilt að setja einingar með framleiðsluvottorð og viðhaldsvottorð á sama vottorð. 

1.8. Ekki er heimilt að setja einingar, sem eru vottaðar í samræmi við „samþykkt gögn“ og einingar sem eru vottaðar í 
samræmi við „ósamþykkt gögn“, á sama vottorðið. 

2. ALMENNT SNIÐ 

2.1. Vottorðið skal vera í samræmi við meðfylgjandi eyðublað, þ.m.t. númer reitanna og staðsetning. Þó má breyta 
stærð hvers reits eftir því sem hentar fyrir viðkomandi umsókn en ekki að því marki að vottorðið verði 
óþekkjanlegt. 

2.2. Vottorðið skal vera með langsniði en heimilt er að stækka eða minnka vottorðið töluvert svo fremi að það sé áfram 
þekkjanlegt og læsilegt. Hafa skal samráð við lögbæra yfirvaldið í vafatilvikum. 

2.3. Yfirlýsing um ábyrgð notanda/þess sem annast uppsetningu má vera á hvorri hlið eyðublaðsins sem er. 

2.4. Allur texti skal prentaður skýrt og læsilega til að auðvelt sé að lesa hann. 

2.5. Vottorðið skal annaðhvort vera forprentað eða tölvugert en hvort heldur er skal prentun lína og stafa vera skýr og 
læsileg og í samræmi við skilgreinda sniðið. 

2.6. Vottorðið skal vera á ensku og ef við á einu eða fleiri tungumálum til viðbótar. 

2.7. Upplýsingarnar, sem færa skal á vottorðið, skulu prentaðar í vél eða tölvu eða handskrifaðar með hástöfum og vera 
auðlæsilegar. 

2.8. Fyrir skýrleika sakir skal nota sem minnst af skammstöfunum. 

2.9. Sá sem útbýr vottorðið getur notað auða svæðið á bakhlið vottorðsins undir viðbótarupplýsingar en ekki undir 
vottunaryfirlýsingar. Vísa verður til notkunar á bakhlið vottorðsins í viðeigandi reit á framhlið þess. 

3. AFRIT 

3.1. Engin takmörk eru sett á fjölda vottorðsafrita sem send eru til viðskiptavina eða varðveitt hjá þeim sem útbýr 
vottorðið. 
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4. SKEKKJA EÐA SKEKKJUR Á VOTTORÐI 

4.1. Ef notandi finnur skekkju eða skekkjur á vottorði verður hann að tilkynna hana eða þær skriflega til þess sem útbjó 
vottorðið. Sá sem útbýr vottorðið má gefa út nýtt vottorð ef unnt er að staðfesta og leiðrétta skekkjuna eða 
skekkjurnar. 

4.2. Nýja vottorðið verður að hafa nýtt rakningarnúmer, undirskrift og dagsetningu. 

4.3. Uppfylla má beiðni um nýtt vottorð án þess að sannprófa á ný ástand einingarinnar eða eininganna. Nýja vottorðið 
er ekki yfirlýsing um núverandi ástand og skal vísa til fyrra vottorðsins í 12. reit með eftirfarandi yfirlýsingu: 
„Þetta vottorð leiðréttir skekkjuna/skekkjurnar í reit/reitum [númer reita sem hafa verið leiðréttir] í vottorði 
[upphaflegt rakningarnúmer] dagsettu [upphaflegur útgáfudagur] og tekur ekki til samræmis/ástands/afhendingar.“ 
Bæði vottorðin skulu geymd í samræmi við þann varðveislutíma sem tengdur er fyrra vottorðinu.  

5. HVERNIG ÞEIM SEM ÚTBÝR AFHENDINGARVOTTORÐ BER AÐ FYLLA ÞAÐ ÚT  

1. reitur  Lögbært yfirvald/land sem veitir samþykki 

Hér skal tilgreina heiti og land lögbæra yfirvaldsins sem veitti samþykki fyrir útgáfu vottorðsins. Þegar lögbæra 
yfirvaldið er Flugöryggisstofnunin skal aðeins standa „EASA“.  

2. reitur  EASA-eyðublað nr. 1 yfirskrift 

„AFHENDINGARVOTTORÐ EASA-EYÐUBLAÐ NR. 1“. 

3. reitur  Rakningarnúmer eyðublaðs 

Hér skal færa inn einstakt númer sem myndað er samkvæmt númerakerfi/verklagsreglu fyrirtækisins sem tilgreint er í 4. 
reit. Þetta númer má innihalda bæði tölustafi og bókstafi. 

4. reitur  Heiti og heimilisfang fyrirtækis 

Hér skal færa fullt heiti og heimilisfang framleiðslufyrirtækisins (sjá EASA-eyðublað nr. 55, blað A) sem gefur út 
afhendingarvottorð fyrir eininguna eða einingarnar sem falla undir þetta vottorð. Kennimerki fyrirtækisins o.s.frv. er 
leyft ef það rúmast innan reitsins. 

5. reitur  Verkbeiðni/verksamningur/reikningur 

Hér skal færa númer verkbeiðni, samnings, reiknings eða annað tilvísunarnúmer til að auðvelda viðskiptavini að rekja 
eininguna eða einingarnar. 

6. reitur  Eining 

Hér skal færa inn einingarnúmer ef um fleiri en eina einingu er að ræða. Þessi reitur auðveldar millivísun í liðinn 
„Athugasemdir“ í 12. reit. 

7. reitur  Lýsing 

Tilgreina skal heiti einingar eða lýsa henni. Helst skal nota hugtakið sem notað er í leiðbeiningum um áframhaldandi 
lofthæfi eða viðhaldsgögnum (t.d. myndskýrðu hlutaskránni, viðhaldshandbók loftfarsins, þjónustuleiðbeiningum, 
viðhaldshandbók íhlutar). 

8. reitur  Hlutanúmer 

Hér skal tilgreina hlutanúmer eins og það birtist á einingunni eða merki og umbúðum. Ef um er að ræða hreyfil eða 
skrúfu má nota tegundarheiti. 

9. reitur  Magn 

Hér skal tilgreina fjölda eininga. 
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10. reitur  Raðnúmer 

Hér skal tilgreina raðnúmer ef þess er krafist, samkvæmt reglugerð, að einingin sé auðkennd með raðnúmeri. Hér má að 
auki tilgreina raðnúmer sem ekki er krafist samkvæmt reglugerð. Ef ekkert raðnúmer er að finna á einingunni skal skrifa 
„Á ekki við“. 

11. reitur  Staða/unnin verk  

Hér skal færa annaðhvort „FRUMGERÐ“ eða „NÝ“. 

Færa skal „FRUMGERÐ“: 

i. fyrir framleiðslu nýrrar einingar í samræmi við ósamþykkt hönnunargögn.  

ii. Fyrir endurvottun fyrirtækisins sem tilgreint er í 4. reit á fyrra vottorði eftir breytingu eða lagfæringu einingar áður 
en hún er tekin í notkun (t.d. eftir aðlögun að hönnunarbreytingu, lagfæringu galla, skoðun, prófun eða endurnýjun 
geymsluþols). Upplýsingar um upphaflega afhendingarvottorðið sem og breytingar og lagfæringar skulu tilgreindar í 
12. reit. 

Færa skal „NÝ“: 

i. fyrir framleiðslu nýrrar einingar í samræmi við samþykkt hönnunargögn. 

ii. fyrir endurvottun fyrirtækisins sem tilgreint er í 4. reit á fyrra vottorði eftir breytingu eða lagfæringu einingar áður 
en hún er tekin í notkun (t.d. eftir aðlögun að hönnunarbreytingu, lagfæringu galla, skoðun, prófun eða endurnýjun 
geymsluþols). Upplýsingar um upphaflega afhendingarvottorðið sem og breytingar og lagfæringar skulu færðar í 12. 
reit. 

iii. fyrir endurvottun vöruframleiðandans eða fyrirtækisins sem tilgreint er í 4. reit á fyrra vottorði eininga frá 
„frumgerð“ (aðeins í samræmi við ósamþykkt gögn) og í „ný“ (í samræmi við samþykkt gögn og í öruggu 
rekstrarástandi) að fengnu samþykki fyrir viðeigandi hönnunargögnum og að því tilskildu að hönnunargögnin hafi 
ekki breyst. Eftirfarandi yfirlýsingu skal færa í 12. reit: 

ENDURVOTTUN EININGA FRÁ „FRUMGERÐ“ OG Í „NÝ“: ÞETTA SKJAL VOTTAR SAMÞYKKI 
HÖNNUNARGAGNA [HÉR SKAL FÆRA INN NÚMER TEGUNDARVOTTORÐS/VIÐBÓTARTEGUNDAR-
VOTTORÐS, ENDURSKOÐUNARSTIG], DAGSETT [HÉR SKAL FÆRA INN DAGSETNINGU EF 
NAUÐSYN KREFUR TIL AÐ AUÐKENNA STÖÐU ENDURSKOÐUNARINNAR], SEM ÞESSI EINING EÐA 
EININGAR VORU FRAMLEIDDAR SAMKVÆMT.  

Haka skal í rammann „samþykkt hönnunargögn og eru í öruggu rekstrarástandi“ í reit 13a. 

iv. fyrir skoðun nýrrar einingar sem afhendingarvottorð hefur verið gefið út fyrir áður en hún er tekin í notkun í 
samræmi við staðal eða forskrift sem tilgreind er af viðskiptavini (þær upplýsingar og upplýsingar um upphaflega 
afhendingarvottorðið skulu færðar í 12. reit) eða til að ákvarða lofthæfi (skýringu á grundvelli 
afhendingarvottorðsins og upplýsingar um upphaflega afhendingarvottorðið skal færa í 12. reit). 

12. reitur  Athugasemdir 

Hér skal lýsa því verki sem tilgreint er í 11. reit, annaðhvort beint eða með tilvísun í fylgiskjöl, enda þurfi notandinn eða 
sá sem annast ísetningu á þessum upplýsingum að halda til að geta tekið lokaákvörðun um lofthæfi einingarinnar að því 
er varðar það verk sem verið er að votta. Ef nauðsyn krefur má nota sérstakt blað og vísa í það á EASA-eyðublaði nr. 1. Í 
hverri yfirlýsingu skal koma skýrt fram til hvaða einingar eða eininga í 6. reit hún vísar. Ef engin yfirlýsing er gefin skal 
skrifa „Ekkert“. 

Hér skal færa inn rökstuðning fyrir útgáfu afhendingarvottorðs í samræmi við ósamþykkt hönnunargögn í 12. reit (t.d. 
tegundarvottorðs beðið, aðeins til prófunar, samþykkis gagna beðið). 

Ef upplýsingarnar eru prentaðar úr rafrænni útgáfu EASA-eyðublaðs nr. 1 skal færa hvers konar upplýsingar í þennan 
reit sem eiga ekki heima í öðrum reitum.  
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13. reitur a  

Aðeins skal haka í annan rammann: 

1. Haka skal við rammann „samþykkt hönnunargögn og eru í öruggu rekstrarástandi“ ef einingin eða einingarnar voru 
framleiddar samkvæmt samþykktum hönnunargögnum og eru í öruggu rekstrarástandi. 

2. Haka skal við „ósamþykkt hönnunargögn sem eru tilgreind í 12. reit“ ef einingin eða einingarnar voru framleiddar 
samkvæmt viðeigandi ósamþykktum hönnunargögnum. Hér skal tilgreina gögnin í 12. reit (t.d. tegundarvottorðs 
beðið, aðeins til prófunar, samþykkis gagna beðið). 

Ekki er heimilt að setja einingar sem afhendingarvottorð hefur verið gefið út fyrir í samræmi við samþykkt gögn og 
ósamþykkt gögn á sama vottorðið. 

13. reitur b Viðurkennd undirskrift 

Í þennan reit skal koma undirskrift viðurkennds aðila. Aðeins aðilar, sem hafa til þess sérstaka heimild samkvæmt 
reglum og stefnu lögbæra yfirvaldsins, hafa leyfi til að færa nafn sitt í þennan reit. Til að auðvelda auðkenningu má bæta 
við einstöku númeri sem staðfestir deili á viðurkennda aðilanum.  

13. reitur c Númer samþykkis/heimildar 

Hér skal færa inn númer/tilvísun samþykkis/heimildar. Númerið eða tilvísunin er gefin út af hálfu lögbæra yfirvaldsins.  

13. reitur d Nafn 

Hér skal færa inn nafn aðilans, sem undirritar í reit 13b, á læsilegan hátt. 13. reitur e Dagsetning 

Færa skal dagsetningu undirritunar í reit 13b á forminu dd = dagsetning tilgreind með dd, mmm = mánuður tilgreindur 
með fyrstu 3 bókstöfum mánaðar, áááá = ár tilgreint með fjórum tölustöfum. 

14. reitur a - e 

Almennar kröfur varðandi reiti 14a - 14e: 

Ekki notaðir fyrir vottun framleiðsluvara. Skyggja skal, dekkja eða merkja reitina á annan hátt til að koma í veg fyrir 
notkun fyrir slysni eða óheimilaða notkun.  

Ábyrgð notanda eða þess sem annast ísetningu 

Eftirfarandi yfirlýsingu skal koma fyrir á vottorðinu til að tilkynna notendum að vottorðið leysi þá ekki undan ábyrgð 
þegar kemur að ísetningu og notkun þeirra eininga sem fylgja vottorðinu: 

„ÞETTA VOTTORÐ JAFNGILDIR EKKI SJÁLFKRAFA HEIMILD TIL ÍSETNINGAR. 

VINNI NOTANDINN EÐA SÁ SEM ANNAST ÍSETNINGU SAMKVÆMT REGLUM ANNARS 
LOFTHÆFIYFIRVALDS EN TILGREINT ER Í 1. REIT ER NAUÐSYNLEGT AÐ NOTANDINN EÐA SÁ SEM 
ANNAST ÍSETNINGU GANGI ÚR SKUGGA UM AÐ ÞAÐ LOFTHÆFIYFIRVALD VIÐURKENNI EININGAR 
FRÁ LOFTHÆFIYFIRVALDINU SEM ER TILGREINT Í 1. REIT. YFIRLÝSINGARNAR Í REITUM 13A OG 14A 
JAFNGILDA EKKI ÍSETNINGARVOTTORÐI. Í ÖLLUM TILVIKUM ER ÓHEIMILT AÐ FLJÚGA LOFTFARINU 
NEMA VIÐHALDSGÖGNUM FYLGI ÍSETNINGARVOTTORÐ SEM NOTANDINN EÐA SÁ SEM ANNAST 
ÍSETNINGU HEFUR GEFIÐ ÚT Í SAMRÆMI VIÐ INNLENDAR REGLUR.“ | | 

44. Í stað II. viðbætis komi eftirfarandi: 

„II. viðbætir 

Lofthæfistaðfestingarvottorð — EASA-eyðublað nr. 15a 
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[AÐILDARRÍKI] 

Aðildarríki Evrópusambandsins (*) 

 

LOFTHÆFISTAÐFESTINGARVOTTORÐ 

Tilvísunarnúmer vottorðs: ....................... 

Samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD 
AÐILDARRÍKIS] hér með að eftirfarandi loftfar:  

Framleiðandi loftfars:  .................................................................................................................................................  

Einkenni framleiðanda fyrir loftfarið:  ........................................................................................................................  

Skráning loftfars:  ........................................................................................................................................................  

Raðnúmer loftfars:  ......................................................................................................................................................  

telst lofthæft við staðfestinguna.  .................................................................................................................................  

Útgáfudagur: ........................................................................... Síðasti gildisdagur:  ...................................................  

Undirskrift: .............................................................................. Númer heimildar:  .....................................................  

Fyrsta framlenging: Loftfarið hefur verið undir viðurkenndri viðhaldsstjórn síðastliðið ár í samræmi við M.A.901 í 
I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfarið telst lofthæft á útgáfudegi.  

Útgáfudagur: ............................................................................ Síðasti gildisdagur:  ..................................................  

Undirskrift: .............................................................................. Númer heimildar:  .....................................................  

Heiti fyrirtækis: ....................................................................... Tilvísunarnúmer samþykkis:  ....................................  

Önnur framlenging: Loftfarið hefur verið undir viðurkenndri viðhaldsstjórn síðastliðið ár í samræmi við M.A.901 í I. 
viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003. Loftfarið telst lofthæft á útgáfudegi.  

Útgáfudagur: ............................................................................ Síðasti gildisdagur:  ..................................................  

Undirskrift: ............................................................................... Númer heimildar:  ....................................................  

Heiti fyrirtækis: ........................................................................ Tilvísunarnúmer samþykkis:  ...................................  

 

 

EASA-eyðublað nr. 15a, 3. útgáfa.  

 

 
(*) Falli brott fyrir ríki utan ESB.“  

 

 

45. Í stað V. viðbætis komi eftirfarandi: 

 

„V. viðbætir 

Takmarkað lofthæfivottorð — EASA-eyðublað nr. 24 



 

Kennimerki lögbærs yfirvalds 

 

TAKMARKAÐ LOFTHÆFIVOTTORÐ 

 

(*)  [Skráningaraðildarríki] 

(LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKISINS]  

(*)  

1. Ríkisfang og skrásetningarmerki  2. Framleiðandi og táknun framleiðanda loftfars:  3. Raðnúmer loftfars:  

4. Flokkar  

5. Þetta lofthæfivottorð er gefið út samkvæmt (**) [Chicago-samningnum um alþjóðlegt almenningsflug, dagsettum 7. desember 1944] og b-lið 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008 að því er varðar 
framangreint loftfar sem telst lofthæft þegar því er viðhaldið og það er starfrækt í samræmi við fyrrgreind viðeigandi starfrækslumörk.  

Auk framangreinds skulu eftirfarandi takmarkanir gilda:  

(*)  
(**) [Heimilt er að nota loftfarið í flugi sem fer fram undir alþjóðlegri flugleiðsögu þrátt fyrir framangreindar takmarkanir].  

Útgáfudagur: Undirskrift:   

6. Þetta takmarkaða lofthæfivottorð gildir nema lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins afturkalli það.  

Festa skal gilt lofthæfistaðfestingarvottorð við þetta vottorð.  

 

EASA-eyðublað nr. 24, 2. útgáfa.  

Þetta vottorð skal ætíð vera um borð meðan á flugi stendur.  

 

 
  (*) Útfyllist af skráningarríki.  
(**) Strikast út eftir því sem við á.“  

N
r. 71/268 

 
EES-viðbæ

tir við Stjórnartíðindi Evrópusam
bandsins 

16.12.2010 
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46. Í stað V. viðbætis komi eftirfarandi: 

„VI. viðbætir 

Lofthæfivottorð — EASA-eyðublað nr. 25 

 

 

 



 

Kennimerki lögbærs yfirvalds 

 

LOFTHÆFIVOTTORÐ 

(*) [Skráningaraðildarríki] (*) 

 [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKISINS]  

1. Ríkisfang og skrásetningarmerki 2. Framleiðandi og táknun framleiðanda loftfars 3. Raðnúmer loftfars 

4. Flokkar 

5. Þetta lofthæfivottorð er gefið út samkvæmt Chicago-samningnum um alþjóðlegt almenningsflug, dagsettum 7. desember 1944, og c-lið 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008 að því er varðar framangreint 
loftfar sem telst lofthæft þegar því er viðhaldið og það er starfrækt í samræmi við fyrrgreind og viðeigandi starfrækslumörk. 

Takmarkanir/athugasemd: 

(*) 

Útgáfudagur: Undirskrift:  

 

6. Þetta lofthæfivottorð gildir nema lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins afturkalli það. 

Festa skal gilt lofthæfistaðfestingarvottorð við þetta vottorð. 

 

EASA-eyðublað nr. 25, 2. útgáfa. 

Þetta vottorð skal ætíð vera um borð meðan á flugi stendur. 

_____________ 
(*) Útfyllist af skráningarríki.“ 

N
r. 71/270 

 
EES-viðbæ

tir við Stjórnartíðindi Evrópusam
bandsins 

16.12.2010 
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47. Í stað VII. viðbætis komi eftirfarandi: 

„VIII. viðbætir 

Samræmisyfirlýsing fyrir loftfar — EASA-eyðublað nr. 52 

SAMRÆMISYFIRLÝSING FYRIR LOFTFAR 

1. Framleiðsluríki 2. [AÐILDARRÍKI] (*) Aðildarríki 
Evrópusambandsins (**) 

3. Tilvísunarnúmer 
yfirlýsingar: 

4. Fyrirtæki 

5. Tegund loftfars 6.  Tilvísunarnúmer tegundarvottorðs: 

7. Skráning eða merki loftfars 8.  Auðkenninúmer framleiðanda 

9. Nákvæmar upplýsingar um hreyfil/skrúfu (***) 

10. Breytingar og/eða þjónustuleiðbeiningar (***) 

11. Lofthæfifyrirmæli 

12. Sérleyfi 

13. Undanþágur, eftirgjöf eða frávik frá reglum (***) 

14. Athugasemdir 

15. Lofthæfivottorð 

16. Viðbótarkröfur 

17. Samræmisyfirlýsing 

Hér með vottast að þetta loftfar er í fullu samræmi við tegundarvottuðu hönnunina og framangreindu atriðin í 9., 
10., 11., 12., og 13. reit. 
 
Loftfarið er í öruggu rekstrarástandi. 
 
Loftfarið hefur staðist flugprófun. 

18. Undirskrift 19. Nafn 20.  Dagsetning 
(dagur/mánuður/ár) 

21. Tilvísunarnúmer samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki 
 

EASA-eyðublað nr. 52, 2. útgáfa. 

 
    (*) Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið. 
  (**) Falli brott fyrir ríki utan ESB eða EASA.“ 
(***) Strikast út eftir því sem við á.“ 
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Notkunarleiðbeiningar fyrir samræmisyfirlýsingu fyrir loftfar, EASA-eyðublað nr. 52. 

1. TILGANGUR OG GILDISSVIÐ 

1.1. Notkun samræmisyfirlýsingar fyrir loftfar, sem framleiðandi, sem framleiðir samkvæmt F-kafla A-þáttar 21. hluta, 
gefur út, er lýst í 21A.130 ásamt tilheyrandi viðunandi aðferðum til að uppfylla kröfur. 

1.2. Tilgangurinn með yfirlýsingu um samræmi loftfars (EASA-eyðublað nr. 52), sem gefin er út samkvæmt G-kafla 
A-þáttar 21. hluta, er að gera handhafa viðeigandi samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki kleift að neyta þeirra 
réttinda að afla sérstaks lofthæfivottorðs fyrir loftfar hjá lögbæru yfirvaldi skráningaraðildarríkisins. 

2. ALMENN ÁKVÆÐI 

2.1. Form samræmisyfirlýsingarinnar skal vera í samræmi við meðfylgjandi eyðublað, þ.m.t. númer reitanna og 
staðsetning. Þó má breyta stærð hvers reits eftir því sem hentar fyrir viðkomandi umsókn en ekki að því marki að 
samræmisyfirlýsingin verði óþekkjanleg. Hafa skal samráð við lögbæra yfirvaldið í vafatilvikum. 

2.2. Samræmisyfirlýsingin skal annaðhvort vera forprentuð eða tölvugerð en hvort heldur er skal prentun lína og stafa 
vera skýr og læsileg. Leyfilegt er að forprenta texta í samræmi við meðfylgjandi fyrirmynd en engar aðrar 
vottunaryfirlýsingar eru leyfðar. 

2.3. Fylla má eyðublaðið út með því að prenta það í vél eða tölvu eða handskrifa það með hástöfum til að auðvelt sé að 
lesa það. Nota má ensku og, eftir því sem við á, eitt eða fleiri opinber tungumál þess aðildarríkis sem gefur það út. 

2.4. Samþykkta framleiðslufyrirtækið skal varðveita afrit af yfirlýsingunni og öllum fylgiskjölum sem vísað er til. 

3. HVERNIG ÞEIM SEM ÚTBÝR SAMRÆMISYFIRLÝSINGU BER AÐ FYLLA HANA ÚT 

3.1. Hver reitur skal fylltur út til að skjalið verði gilt sem yfirlýsing. 

3.2. Samræmisyfirlýsingu má ekki gefa út til lögbærs yfirvalds skráningaraðildarríkis nema hönnun loftfarsins og 
framleiðsluvaranna, sem settar eru í það, hafi verið samþykkt. 

3.3. Upplýsingarnar, sem krafist er í 9., 10., 11., 12., 13. og 14. reit, mega vera í formi tilvísana í sérstök auðkennd 
skjöl, sem framleiðslufyrirtækið varðveitir, nema lögbæra yfirvaldið samþykki annað. 

3.4. Þessari samræmisyfirlýsingu er ekki ætlað að ná yfir þær einingar búnaðar sem kann að vera krafist að sé settur í 
til að fullnægja viðeigandi rekstrarreglum. Hins vegar er heimilt að færa sumar þessara eininga í 10. reit eða í 
samþykkta tegundarhönnun. Flugrekendur eru því minntir á að þeir bera ábyrgð á því að tryggja að farið sé að 
viðeigandi rekstrarreglum að því er varðar þeirra eigin rekstur. 

 

1. reitur 

Hér skal færa heiti framleiðsluríkis. 

2. reitur 

Lögbæra yfirvaldið sem veitir heimild til að gefa samræmisyfirlýsinguna út. 

3. reitur 

Í þessum reit skal vera einstakt, forprentað raðnúmer vegna vottorðseftirlits og rekjanleika. Sé um að ræða tölvugert skjal 
þarf númerið þó ekki að vera forprentað ef tölvan er forrituð til að mynda og prenta einstakt númer. 

4. reitur 

Fullt heiti og heimilisfang fyrirtækisins sem gefur út yfirlýsinguna. Þessi reitur má vera forprentaður. Kennimerki 
o.s.frv. er leyft ef kennimerkið rúmast innan reitsins.  

5. reitur 

Fullt tegundarheiti loftfars eins og það er tilgreint í tegundarvottorðinu og á tilheyrandi gagnablaði. 

6. reitur 

Tilvísunarnúmer og útgáfa tegundarvottorðs loftfarsins sem um er að ræða. 
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7. reitur 

Ef loftfarið er skráð er þetta merki skrásetningarmerkið. Ef loftfarið er ekki skráð skal þetta vera merki sem lögbært 
yfirvald aðildarríkisins viðurkennir og, ef við á, lögbært yfirvald þriðja lands. 

8. reitur 

Kenninúmer sem framleiðandi gefur vegna eftirlits og rekjanleika og vöruþjónustu. Þetta númer er stundum kallað 
raðnúmer framleiðanda eða númer þess sem annast smíðina. 

9. reitur 

Fullt tegundarheiti hreyfils og skrúfu eins og það er tilgreint í tegundarvottorðinu og á tilheyrandi gagnablaði. 
Kenninúmer framleiðanda og heimilisfang skal einnig koma fram. 

10. reitur 

Samþykktar breytingar á hönnun loftfars.  

11. reitur 

Skrá yfir öll viðeigandi lofthæfifyrirmæli (eða jafngildi þeirra) og samræmisyfirlýsing ásamt lýsingu á aðferðinni við að 
uppfylla kröfur að því er varðar loftfarið sem um er að ræða, þ.m.t. framleiðsluvörur, ísettir hlutir og búnaður og tæki. 
Allar framtíðarkröfur varðandi samræmi skulu koma fram. 

12. reitur 

Samþykkt, óviljandi frávik frá samþykktri tegundarhönnun, stundum kölluð sérleyfi, frávik eða atriði sem samræmast 
ekki reglum. 

13. reitur 

Hér mega aðeins koma fram samþykktar undanþágur, eftirgjöf eða frávik frá reglum. 

14. reitur 

Athugasemdir. Allar yfirlýsingar, upplýsingar, tiltekin gögn eða takmarkanir sem kunna að hafa áhrif á lofthæfi 
loftfarsins. Ef engar slíkar upplýsingar eða gögn eru gefin skal skrifa „EKKERT“.  

15. reitur 

Hér skal færa „lofthæfivottorð“ eða „takmarkað lofthæfivottorð“ eða það lofthæfivottorð sem óskað er eftir. 

16. reitur 

Aðrar kröfur, eins og þær sem innflutningsland leggur fram, skulu færðar í þennan reit.  

17. reitur 

Gildi samræmisyfirlýsingarinnar veltur á því að allir reitir eyðublaðsins séu útfylltir. Handhafi samþykkis fyrir 
framleiðslufyrirtæki skal geyma afrit af flugprófunarskýrslu ásamt skráðum bilunum og upplýsingum um lagfæringar. 
Viðeigandi viðhaldsvottar og flugliði, t.d. reynsluflugmaður eða flugvélstjóri reynsluflugsins, skulu skrifa undir að 
skýrslan sé fullnægjandi. Flugprófanirnar, sem eru framkvæmdar, eru þær sem skilgreindar eru undir eftirliti 
gæðakerfisins skv. 21A.139, einkum vi. lið 1. liðar b-liðar 21A.139, til að tryggja að loftfarið uppfylli viðeigandi ákvæði 
hönnunargagnanna og sé í öruggu rekstrarástandi. 

Handhafi samþykkis fyrir framleiðslufyrirtæki skal geyma á skrá yfirlit yfir einingarnar sem látnar eru í té (eða gerðar 
tiltækar) til að uppfylla rekstraröryggisþætti þessarar yfirlýsingar. 

18. reitur 

Aðilanum, sem handhafi framleiðslusamþykkis veitir heimild til þess í samræmi við d-lið 21A.145, er heimilt að 
undirrita samræmisyfirlýsinguna. Undirritun með stimpli er ekki heimil. 

19. reitur 

Nafn aðilans, sem undirritar vottorðið, skal vera vélritað eða prentað á læsilegan hátt. 

20. reitur 

Hér skal koma fram undirritunardagur samræmisyfirlýsingarinnar. 

21. reitur 

Hér skal tilgreina tilvísunarnúmer samþykkis lögbæra yfirvaldsins.“ 
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48. Í stað IX. viðbætis komi eftirfarandi: 

„X. viðbætir 

Samþykkisvottorð fyrir framleiðslufyrirtæki sem um getur í G-kafla viðaukans (21. hluta) — EASA-eyðublað nr. 
55 

Bls. 1 af … 

[AÐILDARRÍKI] (*) 

Aðildarríki Evrópusambandsins (**) 

SAMÞYKKISVOTTORÐ FYRIR FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI 

Tilvísunarnúmer: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].21G.XXXX 

Samkvæmt gildandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1702/2003 og með fyrirvara um skilyrðin, sem tilgreind eru hér að neðan, vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD 
AÐILDARRÍKISINS] hér með að:  

[HEITI OG HEIMILISFANG FYRIRTÆKISINS] 

er framleiðslufyrirtæki í samræmi við G-kafla A-þáttar viðaukans (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003 og 
hefur hlotið samþykki til að framleiða framleiðsluvörur, hluti og búnað sem skráð eru í meðfylgjandi samþykkisskrá 
og gefa út tilheyrandi vottorð með framangreindum tilvísunarnúmerum.  

SKILYRÐI: 

1. Þetta samþykki takmarkast við þau atriði sem skilgreind eru í meðfylgjandi skilmálum samþykkis og  

2. forsenda þessa samþykkis er að fylgt sé verklagsreglum sem tilgreindar eru í starfsemislýsingu samþykkta 
framleiðslufyrirtækisins og  

3. samþykkið gildir á meðan samþykkta framleiðslufyrirtækið uppfyllir kröfur samkvæmt viðaukanum (21. hluta) í 
reglugerð (EB) nr. 1702/2003.  

4. Svo fremi að framangreind skilyrði séu uppfyllt heldur þetta samþykki gildi sínu í ótakmarkaðan tíma nema það 
hafi þegar verið lagt inn, annað samþykki komið í þess stað, það fellt úr gild tímabundið eða afturkallað.  

Upphaflegur útgáfudagur:  ..............................................................................................................................................  

Dagsetning endurskoðunar:  ...........................................................................................................................................  

Númer endurskoðunar:  ..................................................................................................................................................  

Undirskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [AUÐKENNI LÖGBÆRS YFIRVALDS (*)]  

 

EASA-eyðublað nr. 55a, 2. útgáfa.  

 

 
(*) Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.  
(*) Falli brott fyrir ríki utan ESB.  
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[AÐILDARRÍKI] (*) Aðildarríki 
Evrópusambandsins (**) 

Skilmálar samþykkis Skilmálar samþykkis: [KÓÐI 
AÐILDARRÍKIS 
(*)].21G.XXXX 

Þetta skjal er hluti af samþykki fyrir framleiðslufyrirtæki númer [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].21G.XXXX sem gefið er út til 
handa:  

Heiti fyrirtækis:  

1. þáttur. VERKSVIÐ:  

FRAMLEIÐSLA  FRAMLEIÐSLUVÖRUR/FLOKKAR:  

  

  

  

  

  

Nánari upplýsingar og takmarkanir er að finna í starfsemislýsingu framleiðslufyrirtækisins, þætti xxx 

2. þáttur. STAÐSETNING:  

3. þáttur. RÉTTINDI:  

 

Framleiðslufyrirtækið hefur rétt á að neyta þeirra réttinda, sem sett eru fram í 21A.163, innan skilmála samþykkis þess og í 
samræmi við verklagsreglurnar í starfsemislýsingu framleiðslufyrirtækisins, með fyrirvara um eftirfarandi:   

[haldið eingöngu viðeigandi texta]  

Áður en samþykki fæst fyrir hönnun framleiðsluvörunnar má aðeins gefa út EASA-eyðublað nr. 1 með tilliti til samræmis.  

Samræmisyfirlýsingu má ekki gefa út fyrir loftfar sem hefur ekki verið samþykkt.  

Viðhald má framkvæma í samræmi við þátt xxx í starfsemislýsingu framleiðslufyrirtækisins þar til krafist er að ákvæði 
viðhaldsreglugerða séu uppfyllt.  

Gefa má út flugleyfi í samræmi við þátt yyy í starfsemislýsingu framleiðslufyrirtækisins.  

Upphaflegur útgáfudagur:  Undirskrift 

Dagsetning endurskoðunar:   

Númer endurskoðunar:  Fyrir hönd [AUÐKENNI LÖGBÆRS 
YFIRVALDS (*)]  

 

EASA-eyðublað nr. 55b, 2. útgáfa. 

 

 
  (*) Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið. 
(**) Falli brott fyrir ríki utan ESB.   
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49. Í stað X. viðbætis komi eftirfarandi: 

„XI. viðbætir 

 

Staðfesting á samkomulagi — EASA-eyðublað nr. 65 — sem um getur í F-kafla viðaukans (21. hluta) 

 

[AÐILDARRÍKI] (*) 

Aðildarríki Evrópusambandsins (**) 

 

STAÐFESTING Á SAMKOMULAGI VEGNA FRAMLEIÐSLU ÁN SAMÞYKKIS FYRIR 
FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI  

[NAFN UMSÆKJANDA]  

[VIÐSKIPTAHEITI (ef annað)]  

[FULLT HEIMILISFANG UMSÆKJANDA]  

Dagsetning (dagur/mánuður/ár)  

Tilvísunarnúmer: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (**)].21F.XXXX  

Til þess er málið varðar,  

Framleiðslueftirlitskerfi yðar hefur verið metið og telst uppfylla kröfur F-kafla A-þáttar viðaukans (21. hluta) við 
reglugerð (EB) nr. 1702/2003.   

Því samþykkjum við, með fyrirvara um skilyrðin, sem tilgreind eru hér á eftir, að sýna megi fram á samræmi 
framleiðsluvara, hluta og búnaðar, sem getið er hér á eftir, samkvæmt F-kafla A-þáttar viðaukans (21. hluta) við 
reglugerð (EB) nr. 1702/2003.  

Fjöldi eininga           Hlutanúmer              Raðnúmer  

LOFTFAR  

HLUTIR  

Eftirfarandi skilyrði eiga við um þetta samþykki:  

1) Það gildir á meðan [heiti fyrirtækis] uppfyllir kröfur samkvæmt F-kafla A-þáttar viðaukans (21. hluta) við reglugerð 
(EB) nr. 1702/2003.  

2) Forsenda þess er að fylgt sé verklagsreglum sem tilgreindar eru í handbók [heiti fyrirtækis]: tilvísun í 
handbók/útgáfudagur ...............................  

3) Gildistíma þess lýkur................................  

4) Yfirvaldið, sem gefur út þessa samræmisyfirlýsingu, skal fullgilda staðfestinguna á samkomulagi sem [heiti 
fyrirtækis] gefur út samkvæmt ákvæðum 21A.130 í samræmi við verklagsreglu ........................... í framangreindri 
handbók.  

5) [Heiti fyrirtækis] skal tafarlaust tilkynna yfirvaldinu, sem gefur út þessa staðfestingu á samkomulagi um allar 
breytingar á framleiðslueftirlitskerfinu sem kunna að hafa áhrif á skoðun, samræmi eða lofthæfi framleiðsluvaranna 
og hlutanna sem tilgreind eru í þessari staðfestingu.  

Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [AUÐKENNI LÖGBÆRS YFIRVALDS (*)2]  

Dagsetning og undirskrift  

EASA-eyðublað nr. 65, 2. útgáfa.  

 

 
(*) Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.“  

 
 
 
 
 
 


