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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 593/2012  2013/EES/14/17 

frá 5. júlí 2012  

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2042/2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra 
framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á 
 þessu sviði (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

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) Í því skyni að viðhalda samræmdu öryggi á háu stigi í 
almenningsflugi í Evrópu var reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003 frá 24. september 2003 
um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- og umhverfis-
vottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og 
búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og framleiðslu-
fyrirtækja (2) breytt þannig að einföld vélknúin loftför, 
tómstundaloftför og tilheyrandi framleiðsluvörur, hlutar 
og búnaður falli undir ráðstafanir sem eru í réttu hlutfalli 
við einfalda hönnun þeirra og tegund starfrækslu. 

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 
frá 20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi loft-
fara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til 
flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á 
þessu sviði (3) skal breytt til að halda samræmi við 
breytingarnar sem gerðar eru á reglugerð (EB) nr. 
1702/2003, einkum að því er varðar nýja skilgreiningu á 
ELA1-loftförum og möguleikann á að samþykkja 
ísetningu tiltekinna hluta, sem eru ekki mikilvægir með 
tilliti til öryggis, án EASA-eyðublaðs nr. 1. 

3) Flugöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd „Flug-
öryggisstofnunin“) útbjó drög að framkvæmdarreglum 
og lagði þau fram til framkvæmdastjórnarinnar sem álit 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 6.7.2012, bls. 38. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 224/2012 frá 7. desember 
2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 243, 27.9.2003, bls. 6. 
(3) Stjtíð. ESB L 315, 28.11.2003, bls. 1. 

sitt nr. 01/2011 um „ELA-ferlið og staðlaðar breytingar 
og viðgerðir“ í samræmi við 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. 2042/2003 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað k-liðar í 2. gr. komi eftirfarandi: 

„k) „ELA1-loftfar“: eftirfarandi mönnuð létt evrópsk 
loftför: 

i. flugvél með hámarksflugtaksmassa (MTOM) sem 
er 1200 kg eða minni og flokkast ekki sem flókið, 
vélknúið loftfar, 

ii. sviffluga eða vélsviffluga með hámarksflugtaks-
massa sem er 1200 kg eða minni, 

iii. loftbelgur sem er hannaður þannig að hámarks-
rúmmál burðargass eða hitalofts er ekki meira en 
3400 m3 í hitaloftbelg, 1050 m3 í gasbelg og 300 
m3 í tjóðruðum gasbelg, 

iv. loftskip sem er ætlað fjórum eða færri og er hannað 
þannig að hámarksrúmmál burðargass eða hitalofts 
er ekki meira en 3400 m3 fyrir hitaloftskip og 1000 
m3 fyrir gasloftskip.“, 

2) Ákvæðum I. viðauka (M-hluta) og II. viðauka (145. hluta) 
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 5. júlí 2012. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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VIÐAUKI 

1) Ákvæðum I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (EB) nr. 2042/2003 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað d-liðar í M.A.302 komi eftirfarandi: 

„d) Viðhaldsáætlunin fyrir loftför skal vera í samræmi við: 

i. leiðbeiningar sem lögbært yfirvald gefur út, 

ii. leiðbeiningar um áframhaldandi lofthæfi: 

— sem gefnar eru út af handhöfum tegundarvottorðs, takmarkaðs tegundarvottorðs, 
viðbótartegundarvottorðs, samþykkis fyrir hönnun meiri háttar viðgerðar, evrópskrar 
tækniforskriftarheimildar eða hvers konar annarra viðeigandi samþykkja sem eru gefin út samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 1702/2003 og viðauka hennar (21. hluta), og 

— sem tilgreindar eru í vottunarforskriftunum sem um getur í lið 21A.90B eða 21A.431B í viðauka (21. 
hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003, ef við á, 

iii. viðbótarleiðbeiningar eða aðrar leiðbeiningar, sem eru lagðar fram af eigandanum eða fyrirtækinu sem 
annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, eftir að það hefur hlotið samþykki í samræmi við M.A.302, að 
undanskildum tímabilum milli öryggistengdra verkefna, eins og um getur í e-lið, sem gætu aukist, að því 
tilskildu að endurskoðanir séu framkvæmdar með fullnægjandi hætti í samræmi við g-lið og aðeins þegar 
hlotist hefur beint samþykki í samræmi við b-lið M.A.302.“ 

b) Í stað M.A.304 komi eftirfarandi: 

„M.A.304 Gögn í tengslum við breytingar og viðgerðir 

Við mat á skemmdum og við breytingar og viðgerðir skal styðjast við eftirfarandi, eins og við á: 

a) gögn sem Flugöryggisstofnunin samþykkir, eða 

b) gögn sem hönnunarfyrirtæki með samþykki skv. 21. hluta samþykkir, eða 

c) gögn sem finna má í vottunarforskriftunum sem um getur í 21A.90B eða 21A.431B í viðaukanum (21. hluta) 
við reglugerð (EB) nr. 1702/2003.“, 

c) M.A.502 er breytt sem hér segir: 

i. í stað a-liðar komi eftirfarandi: 

„a) Viðhaldsfyrirtæki sem hafa viðeigandi samþykki í samræmi við F-kafla A-þáttar þessa viðauka (M-hluta) 
eða í samræmi við II. viðauka (145. hluta) skulu annast viðhald íhluta, að undanskildum þeim íhlutum sem 
um getur í c-lið 21A.307 í viðaukanum (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003.“ 

ii. nýjum e-lið er bætt við: 

„e) Viðhald íhluta sem um getur í c-lið 21A.307 í viðaukanum (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003 
skal framkvæmt af viðhaldsfyrirtækjum með heimild í A-flokki, sem samþykkt eru í samræmi við F-kafla 
A-þáttar þessa viðauka (M-hluta) eða í samræmi við 145. hluta, af afhendingarvottum, sem um getur í 2. lið 
b-liðar M.A.801 eða af flugmanninum sem er í senn eigandi loftfarsins, sem um getur í 3. lið b-liðar 
M.A.801, ef íhluturinn er fastur á loftfarinu eða hann fjarlægður tímabundið til að bæta aðgengi. Að því er 
varðar viðhald íhluta sem fram fer í samræmi við þennan lið er ekki heimilt að gefa út EASA-eyðublað nr. 
1 og skal það falla undir kröfur M.A.801 um afhendingarvottorð.“ 

d) Í stað a-liðar M.A.613 komi eftirfarandi: 

„a) Þegar öllu nauðsynlegu viðhaldi á íhlutum er lokið í samræmi við þennan kafla skal afhendingarvottorð fyrir 
íhluti gefið út í samræmi við M.A.802. Gefa skal út EASA-eyðublað nr. 1 nema þegar um er að ræða íhluti sem 
er haldið við samkvæmt b-, d- eða e-lið M.A.502 eða þegar um er að ræða íhluti sem eru framleiddir í samræmi 
við c-lið M.A.603.“ 

e) Í stað b-liðar M.A.614 komi eftirfarandi: 

„b) Samþykkt viðhaldsfyrirtæki skal láta eiganda loftfarsins í té afrit af öllum afhendingarvottorðum 
(viðhaldsvottorðum) ásamt afriti af öllum gögnum um sérstakar viðgerðir eða breytingar sem hafa verið notuð í 
tengslum við viðgerðir eða breytingar sem hafa farið fram.“ 
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f) Í stað a-liðar M.A.710 komi eftirfarandi: 

„a) Til að uppfylla kröfurnar um staðfestingu samkvæmt M.A.901 á lofthæfi loftfars skal samþykkt fyrirtæki, sem 
annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, annast fullkomlega skjalfesta endurskoðun á skrám loftfarsins í því 
skyni að ganga úr skugga um að: 

1. flugtími flugskrokks, hreyfils og loftskrúfu og notkunarskipti þeirra í flugi hafi verið rétt skráð og 

2. flughandbókin gildi fyrir útfærslu loftfarsins með hliðsjón af síðustu endurskoðun og 

3. allt viðhald á loftfari samkvæmt samþykktri viðhaldsáætlun hafi farið fram og 

4. allar bilanir, sem vitað var um, hafi verið lagfærðar eða, þegar við á, að viðgerð hafi verið frestað undir 
eftirliti og 

5. öllum gildandi lofthæfifyrirmælum hafi verið beitt og þau rétt skráð og 

6. allar breytingar og viðgerðir, sem gerðar hafa verið á loftfarinu, hafi verið skráðar og eru í samræmi við 
viðaukann (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003 og 

7. allir íhlutir með tiltekinn endingartíma, sem eru settir í loftfarið, séu rétt auðkenndir og skráðir og að 
samþykktur endingartími þeirra sé ekki runninn út og 

8. gefið hafi verið út afhendingarvottorð í samræmi við I. viðauka (M-hluta) og 

9. gildandi massa- og jafnvægisskýrsla endurspegli útfærslu loftfarsins og sé í gildi og 

10. loftfarið sé í samræmi við síðustu endurskoðun á tegundarhönnun þess sem Flugöryggisstofnunin hefur 
samþykkt og 

11. ef þess er krafist, loftfarið hafi hljóðstigsvottorð sem samsvarar núverandi útfærslu loftfarsins í samræmi 
við I-kafla í viðaukanum (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003.“ 

g) Í stað b-liðar M.A.802 komi eftirfarandi: 

„b) Opinbert afhendingarvottorð, sem er eyðublað Flugöryggisstofnunar Evrópu nr. 1, telst vera afhendingarvottorð 
fyrir íhluti nema þegar viðhald á íhlutum loftfars hefur farið fram samkvæmt b-, d- eða e-lið M.A.502 en þá er 
viðhaldið háð verklagsreglum fyrir afhendingarvottun loftfars samkvæmt M.A.801.“ 

h) Í stað b-liðar M.A.902 komi eftirfarandi: 

„b) Ekki má fljúga loftfari ef lofthæfivottorðið er ógilt eða ef: 

1. lofthæfi loftfarsins eða ísetts íhlutar uppfyllir ekki kröfurnar í þessum hluta, eða 

2. loftfarið er ekki í samræmi við þá tegundarhönnun sem Flugöryggisstofnunin samþykkti eða 

3. loftfarið hefur verið starfrækt utan takmarkana í samþykktu flughandbókinni eða lofthæfivottorðinu án þess 
að gerðar hafi verið viðeigandi ráðstafanir eða 

4. loftfarið hefur lent í slysi eða flugatviki sem hefur áhrif á lofthæfi loftfarsins án þess að gerðar hafi verið 
viðeigandi ráðstafanir í kjölfarið til að endurheimta lofthæfi eða 

5. breyting eða viðgerð er ekki í samræmi við viðaukann (21. hluta) í reglugerð (EB) nr. 1702/2003.“ 

i) Í stað 8. liðar í b-lið VIII. viðbætis (Verkefni) í I. viðauka (M-hluta) komi eftirfarandi: 

„8) er skráð í VII. viðbæti eða er viðhaldsverkefni á íhlut í samræmi við a-, b-, c- eða d-lið M.A.502.“ 

2) Ákvæðum II. viðauka (145. hluta) við reglugerð (EB) nr. 2042/2003 er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 145.A.42 er breytt sem hér segir: 

i. í stað a-liðar komi eftirfarandi: 

„a) Allir íhlutir skulu flokkaðir og aðskildir á tilhlýðilegan hátt í eftirfarandi undirflokka: 

1. Íhlutir sem eru í viðunandi ástandi og hafa fengið afhendingarvottorð á EASA-eyðublaði nr. 1 eða 
sambærilegu eyðublaði og verið merktir í samræmi við Q-kafla viðauka (21. hluta) við reglugerð (EB) 
nr. 1702/2003. 
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2. Ónothæfir íhlutir sem skulu fá viðhald í samræmi við þennan þátt. 

3. Óendurnýtanlegir íhlutir sem eru flokkaðir í samræmi við d-lið 145.A.42. 

4. Staðlaðir hlutir, sem notaðir eru í loftfar, hreyfil, loftskrúfu eða annan íhlut loftfars, ef þeir eru 
tilgreindir í myndskýrðri hlutaskrá framleiðanda eða í viðhaldsgögnum. 

5. Bæði hráefni og rekstrarefni, sem notuð eru við viðhald, ef fyrirtækið er þess fullvisst að efnið uppfylli 
tilskilda forskrift og að rekja megi feril þess á viðeigandi hátt. Öllu efni skulu fylgja gögn sem varða 
greinilega viðkomandi efni og innihalda yfirlýsingu um að forskriftum sé fylgt auk upplýsinga um 
framleiðanda og birgi. 

6. Íhlutir sem um getur í c-lið 21A.307 í viðaukanum (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003.“ 

ii. Eftirfarandi nýr e-liður bætist við: 

„e) Íhlutir sem um getur í c-lið 21A.307 í viðaukanum (21. hluta) við reglugerð (EB) nr. 1702/2003 skulu 
aðeins settir í ef eigandi loftfars telur þá hæfa til ísetningar í eigin loftför.“ 

b) Í stað d-liðar 145.A.50 komi eftirfarandi: 

„d) Afhendingarvottorð skal gefið út í lok viðhalds á íhlut á meðan íhluturinn er utan loftfarsins. Opinbert 
afhendingarvottorð „EASA-eyðublað nr. 1“, sem um getur í II. viðbæti við I. viðauka (M-hluta), telst vera 
afhendingarvottorð fyrir íhlutinn, nema ef annað er tilgreint í b- eða e-lið M.A.502. Ef fyrirtæki hefur íhlut til 
eigin nota er ef til vill ekki þörf á EASA-eyðublaði nr. 1, með hliðsjón af innri verklagsreglum fyrirtækisins um 
útgáfu afhendingarvottorða sem eru skilgreindar í starfsemislýsingu þess.“ 

c) í stað b-liðar 145.A.55 komi eftirfarandi: 

„b) Fyrirtækið skal láta umráðanda loftfarsins í té afrit af öllum afhendingarvottorðum (viðhaldsvottorðum) ásamt 
afriti af öllum gögnum um sérstakar, viðgerðir eða breytingar sem hafa verið notuð í tengslum við viðgerðir eða 
breytingar sem hafa farið fram.“ 

d) í stað b-liðar 145.A.65 komi eftirfarandi: 

„b) Fyrirtækið skal setja verklagsreglur, sem lögbæra yfirvaldið getur fallist á, þar sem höfð er hliðsjón af mannlega 
þættinum og mannlegri getu til að tryggja góðar viðhaldsvenjur og að stöðin uppfylli kröfurnar í þessum hluta, 
þ.m.t. verklagsreglur um skýra verkbeiðni eða verksamning þannig að unnt sé að gefa út afhendingarvottorð 
(viðhaldsvottorð) fyrir loftför og íhluti loftfara í samræmi við 145A.50. 

1. Verklagsreglur um viðhald samkvæmt þessum lið gilda um liði 145.A.25 til 145.A.95. 

2. Verklagsreglur um viðhald, sem fyrirtækið setur eða ber að setja samkvæmt þessum lið, skulu taka til allra 
þátta sem varða framkvæmd viðhaldsins, þ.m.t. að veita og hafa eftirlit með sérhæfðri þjónustu og ákveða 
staðlana sem fyrirhugað er að fyrirtækið starfi eftir. 

3. Að því er varðar leiðar- og aðalviðhald loftfara skal fyrirtækið setja verklagsreglur til að draga úr hættu á 
margföldum mistökum, til að finna mistök í nauðsynlegum kerfum og til að tryggja að sami starfsmaðurinn 
sé ekki látinn annast bæði framkvæmd og skoðun viðhaldsverkefnis sem felst að einhverju leyti í því að 
taka í sundur og setja aftur saman marga íhluti af sömu tegund sem settir eru í fleira en eitt kerfi á sama 
loftfarinu í viðkomandi viðhaldsskoðun. Ef fyrirtækið hefur aðeins einum starfsmanni á að skipa til að 
vinna þessi verkefni skal á vinnukortum eða vinnublöðum fyrirtækisins gera ráð fyrir sérstökum áfanga þar 
sem þessi starfsmaður skoðar verkið aftur eftir að hafa lokið öllum sams konar verkum. 

4. Setja skal verklagsreglur um viðhald til að tryggja að stuðst sé við gögn sem tilgreind eru í M.A.304 þegar 
skemmdir eru metnar og breytingar og viðgerðir framkvæmdar.“ 

 
 


