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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/1088

Nr. 63/1799

2015/EES/63/70

frá 3. júlí 2015
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar tilslakanir á verklagsreglum um
viðhald loftfara í almannaflugi (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
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 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014 (2) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur um áfram
haldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum
og starfsfólki á þessu sviði.

2)

Nauðsynlegt er að einfalda þessar framkvæmdarreglur til að aðlaga þær að þeirri áhættu sem tengist mismunandi
flokkum loftfara og tegundum starfrækslu og, einkum, að minni áhættu, sem tengist loftförum í almannaflugi, í því
skyni að innleiða tilslakanir á verklagsreglum um viðhald sem hefur í för með sér meiri sveigjanleika fyrir eigendur
viðkomandi loftfara og minni kostnað fyrir þá.

3)

Sökum þess að í sumum þeim vottorðum, eins og mælt er fyrir um í viðbætunum við viðaukana í reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 (3), er vísað í reglugerðina, sem var endurútgefin með reglugerð (ESB)
nr. 1321/2014, er nauðsynlegt að uppfæra þessar tilvísanir.

4)

Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 til samræmis við það.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit Flugöryggisstofnunar Evrópu og skulu
þær lagðar fram skv. 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

6)

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 (ESB) nr. 1321/2014 er breytt sem hér segir:
1) Í 2. gr. bætist eftirfarandi liður ka við á eftir k-lið:
„ka) „ELA2-loftfar“: eftirfarandi mönnuð létt evrópsk loftför:
i.

flugvél með hámarksflugtaksmassa (MTOM) sem er 2 000 kg eða minni og flokkast ekki sem flókið,
vélknúið loftfar,

ii. sviffluga eða vélsviffluga með hámarksflugtaksmassa sem er 2 000 kg eða minni,
iii. loftbelgur,
iv. hitaloftskip,
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 7.7.2015, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 227/2015 frá 25. september
2015 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014 frá 26. nóvember 2014 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta
og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði (Stjtíð. ESB L 362, 17.12.2014, bls. 1.).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 frá 20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta
og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði (Stjtíð. ESB L 315, 28.11.2003, bls. 1).
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v. gasloftskip með alla eftirfarandi eiginleika:
–

þyngd í kyrrstöðu sem er að hámarki 3%,

–

enginn stefniknýr (nema vendiknýr),

–

hefðbundna og einfalda hönnun á burðarvirki, stýrikerfi og loftpokakerfi og

–

stjórntæki sem ekki eru aflstýrð,

vi. mjög léttar þyrilvængjur.“
2) Eftirfarandi 4. mgr. bætist við 3. gr.:
„4. Viðhaldsáætlanir sem samþykktar eru í samræmi við kröfur sem voru í gildi fyrir 27. júlí 2015 skulu taldar
samþykktar í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð.“
3) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í b-lið 2. mgr. komi dagsetningin „28. september 2016“ í staðinn fyrir dagsetninguna „28. september 2015“.
b) Í 4. mgr. komi tilvísun í „reglugerð (ESB) nr. 1149/2011“ í staðinn fyrir „reglugerð (EB) nr. 2042/2003“.
c) Eftirfarandi 6. mgr. bætist við:
„6. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. gildir eftirfarandi:
a) Lögbærum yfirvöldum eða, eftir atvikum, fyrirtækjum er heimilt að halda áfram að gefa út eldri útgáfu
vottorða, eins og mælt er fyrir um í III. viðbæti við I. viðauka (M-hluta) eða í II. og III. viðbæti við IV. viðauka
(147. hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014, sem var í gildi fyrir 27. júlí 2015, þangað til 31. desember
2015.
b) Vottorð, sem gefin eru út fyrir 1. janúar 2016, halda gildi sínu þar til þeim hefur verið breytt, þau hafa verið
felld tímabundið úr gildi eða afturkölluð.“
4) Ákvæðum I. viðauka (M-hluta) er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
5) Ákvæðum II. viðauka (145. hluta) er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
6) Ákvæðum IV. viðauka (147. hluta) er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.
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 3. júlí 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
_______
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I. VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 er breytt sem hér segir:
1) Efnisyfirliti er breytt sem hér segir:
i.

Í stað M.A.607 komi eftirfarandi:
„M.A.607 Viðhaldsvottar og starfsfólk sem annast staðfestingu á lofthæfi“

ii. Í stað M.A.614. komi eftirfarandi:
„M.A.614 Viðhaldsskrár og skrár yfir staðfestingu á lofthæfi“
2) Lið M.A.201 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað 4. liðar a-liðar komi eftirfarandi:
„4. viðhald á loftfarinu sé í samræmi við viðhaldsáætlunina sem tilgreind er í M.A.302.“

ii. Í stað e-liðar komi eftirfarandi:
„e) Til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt a-lið
i.

getur eigandi loftfars gert samning við fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, sem hefur hlotið
samþykki samkvæmt G-kafla A-þáttar þessa viðauka (M-hluta). Í slíkum tilvikum tekur fyrirtækið, sem annast stjórnun
á áframhaldandi lofthæfi, á sig ábyrgð á því að ljúka þessum verkefnum á réttan hátt; nota skal samninginn, sem lýst er
í I. viðbæti, í slíku tilviki,

ii. getur eigandi, sem ákveður að annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi á eigin ábyrgð, án samnings í samræmi við
I. viðbæti, samt sem áður gert takmarkaðan samning við neðangreinda aðila um að útbúa viðhaldsáætlunina og vinna
úr samþykki hennar í samræmi við M.A.302:
–

fyrirtæki sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi í samræmi við G-kafla A-þáttar þessa viðauka (M-hluta) eða

–

að því er varðar ELA2-loftför, sem ekki eru notuð við rekstur í ábataskyni, viðhaldsfyrirtæki, sem hlotið hefur
samþykki skv. 145. hluta eða F-kafla M.A.

Að undanskildum þeim tilvikum þar sem eigandi hefur gefið út yfirlýsingu í samræmi við h-lið M.A.302 færir takmarkaði
samningurinn ábyrgðina á því að útbúa og vinna úr samþykki viðhaldsáætlunarinnar yfir á fyrirtækið sem samið var við.“
3) Í stað 3. liðar M.A.301 komi eftirfarandi:
„3. láta framkvæma allt viðhald í samræmi við viðhaldsáætlun loftfara samkvæmt M.A.302,“.
4) Lið M.A.302 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað fyrsta málsliðar c-liðar komi eftirfarandi:
„Þegar fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi og hefur hlotið samþykki samkvæmt G-kafla A-þáttar þessa
viðauka (M-hluta), sér um áframhaldandi lofthæfi loftfarsins eða þegar til staðar er takmarkaður samningur milli eiganda og
þessa fyrirtækis í samræmi við ii. lið e-liðar M.A.201, er heimilt að samþykkja viðhaldsáætlunina fyrir loftför og breytingar á
henni með málsmeðferð við óbeint samþykki.“

ii. Eftirfarandi h- og i-liður bætist við:
„h) Að því er varðar ELA1-loftför, sem ekki eru notuð við rekstur í ábataskyni, er heimilt að í stað hlítni þeirra við skilyrðin í
b-, c-, d-, e- og g-lið komin hlítni við eftirfarandi skilyrði:
1.

Í viðhaldsáætluninni skal koma skýrt fram hver eigandinn er og til hvaða loftfars hún vísar, þ.m.t. allra ísettra hreyflna
og skrúfna.
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Viðhaldsáætlunin skal annaðhvort:
–

uppfylla kröfur „áætlunarinnar um lágmarksskoðun“, sem fjallað er um í i-lið, fyrir viðkomandi loftfar eða

–

uppfylla skilyrði d- og e-liðar.

Viðhaldsáætlunin skal ekki fela í sér minni takmarkanir en „áætlunin um lágmarksskoðun“.
3.

Viðhaldsáætlunin skal innihalda allar lögboðnar kröfur um áframhaldandi lofthæfi, s.s. endurtekin lofthæfifyrirmæli
(e. repetitive Airworthiness Directives), kaflann „lofthæfitakmarkanir“ (ALS) í leiðbeiningunum um áframhaldandi
lofthæfi eða sérstakar viðhaldskröfur sem finna má á gagnablaði tegundarvottorðs (TCDS).
Í viðhaldsáætluninni skal auk þess tilgreina hvers konar viðbótarviðhaldsverkefni, sem þarf að framkvæma vegna
sérstakrar tegundar og útfærslu loftfarsins, sem og vegna tegundar og sértæki starfrækslunnar. Taka skal tillit til a.m.k.
eftirfarandi atriða:
–

tiltekins uppsetts búnaðar og breytinga á loftfarinu,

–

viðgerða sem gerðar hafa verið á loftfarinu,

–

íhluta með tiltekinn endingartíma og íhluta sem eru mikilvægir varðandi öryggi flugsins,

–

tilmæla varðandi viðhald, t.d. tíma sem líður á milli grannskoðana (TBO), í formi þjónustuleiðbeininga, bréfa og
annarra ólögbundinna þjónustuupplýsinga,

–

viðeigandi rekstrarfyrirmæla/-krafna sem tengjast reglubundinni skoðun á tilteknum búnaði,

–

tiltekinna samþykkja fyrir starfrækslu,

–

notkun loftfars og rekstrarumhverfis,

–

viðhaldsverkefna flugmanns, sem er jafnframt eigandi loftfars (ef við á).

4.

Ef lögbært yfirvald samþykkir ekki viðhaldsáætlunina (beint eða af hálfu fyrirtækis sem samþykkt er samkvæmt
G-kafla M.A fyrir tilstuðlan málsmeðferðar við óbeint samþykki) skal viðhaldsáætlun loftfarsins innihalda undirskrifaða
yfirlýsingu þar sem eigandinn lýsir því yfir að þetta sé viðhaldsáætlun fyrir tiltekna skrásetningu loftfars og hann lýsir
yfir fullri ábyrgð á innihaldi áætlunarinnar og, einkum, á hvers konar frávikum sem innleidd eru með hliðsjón af
tilmælum handhafa samþykkis fyrir hönnun viðgerðar.

5.

Viðhaldsáætlun loftfarsins skal endurskoðuð árlega hið minnsta. Þessi endurskoðun á viðhaldsáætluninni skal
annaðhvort vera í höndum:
–

þess aðila sem staðfestir lofthæfi loftfarsins í samræmi við lið ga í M.A.710 eða

–

fyrirtækis sem samþykkt er samkvæmt G-kafla M.A., sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi loftfarsins í
þeim tilvikum þar sem endurskoðun á viðhaldsáætluninni fer ekki fram í tengslum við staðfestingu á lofthæfi.

Ef endurskoðunin sýnir fram á ósamræmi að því er varðar loftfarið, sem tengja má annmörkum á innihaldi
viðhaldsáætlunarinnar, skal sá aðili sem annast endurskoðunina upplýsa lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins þar
um og eigandi loftfarsins skal breyta viðhaldsáætluninni samkvæmt samkomulagi við það yfirvald.
i.

Að því er varðar ELA1-loftför önnur en loftskip, sem ekki eru notuð í rekstur í ábataskyni, skal „áætlunin um
lágmarksskoðun“, sem um getur í h-lið, uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1.

Hún skal fela í sér upplýsingar um þann tíma sem líður á milli skoðana:
–

Að því er varðar ELA1-flugvélar og ELA1-ferðavélsvifflugur: árlega eða með 100 klukkustunda millibili, hvort
heldur sem kemur fyrr. Beita má vikmörkum, sem nema einum mánuði eða tíu klukkustundum, að því er þetta
tímabil varðar, svo framarlega sem næsta tímabil reiknist frá þeim degi eða tímasetningu sem skoðunin var
upphaflega áætluð.
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Að því er varðar ELA1-svifflugur, ELA1-vélsvifflugur, þó ekki ferðavélsvifflugur, og ELA1-loftbelgi: árlega. Beita
má vikmörkum, sem nema einum mánuði, að því er þetta tímabil varðar, svo framarlega sem næsta tímabil reiknist
frá þeim degi sem skoðunin var upphaflega áætluð.

Hún skal fela í sér upplýsingar um eftirfarandi atriði:
–

viðhaldsverkefni eins og krafist er af handhafa samþykkis fyrir hönnun viðgerðar,

–

eftirlit með merkingum,

–

endurskoðun vigtunargagna og vigtunar í samræmi við lið NCO.POL.105 í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 965/2012 (*),

–

starfræksluprófun ratsjársvara (ef hann er fyrir hendi),

–

starfræksluprófun hraðanemakerfis.

–

Ef um er að ræða ELA1-flugvélar:

–

–

–

virkniprófanir á vélarafli og snúningshraða hreyfils við mesta snúningsvægi (rpm), segulrafölum, eldsneytisog olíuþrýstingi sem og hitastigi hreyfils,

–

hvað varðar hreyfla með sjálfvirka hreyfilstýringu, birta aðferð við að hita upp hreyfil,

–

hvað varðar hreyfla með þurrbiðukerfi (e. dry sump), hreyfla með hverfiþjöppur og vökvakælda hreyfla,
virkniprófun til að athuga hvort merki sé um röskun á vökvaflæði.

Eftirlit með ástandi og festingum byggingarhluta, -kerfa og -eininga á eftirfarandi sviðum:
–

að því er varðar ELA1-flugvélar:

–

flugskrokkur,

–

farþegarými og stjórnklefi,

–

lendingarbúnaður,

–

væng- og miðhluti,

–

stýrakerfi,

–

stél,

–

rafeindabúnaður loftfars og rafkerfi,

–

fullbúnir hreyflar,

–

tengsli og gírkassar,

–

loftskrúfa,

–

ýmis kerfi, s.s. björgunarfallhlífar (e. ballistic rescue system).

Að því er varðar ELA1-svifflugur og ELA1-vélsvifflugur:
–

flugskrokkur,

–

farþegarými og stjórnklefi,

–

lendingarbúnaður,

–

væng- og miðhluti,

–

stél,

–

rafeindabúnaður loftfars og rafkerfi,

–

fullbúnir hreyflar (þegar það á við),

–

ýmis kerfi, s.s. færanleg kjölfesta, bremsufallhlíf og stjórntæki og vatnskjölfestukerfi.
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Að því er varðar ELA1-hitaloftbelgi:
–

belgur (e. envelope),

–

brennari,

–

karfa,

–

eldsneytisgeymir,

–

búnaður og mælitæki.

Að því er varðar ELA1-gasloftbelgi:
–

belgur,

–

karfa,

–

búnaður og mælitæki.

Þar til „áætlun um lágmarksskoðun“ fyrir loftskip hefur verið tilgreind í þessari reglugerð skal viðhaldsáætlun þeirra vera í
samræmi við d- og e-lið.
(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 5. október 2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða
flugrekstur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1).“

5) Í stað 5. og 6. liðar a-liðar M.A.604 komi eftirfarandi:
„5. skrá yfir viðhaldsvotta og, ef við á, starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi, sem og starfsfólk, sem ber ábyrgð á því að
útbúa og vinna úr viðhaldsáætluninni, ásamt gildissviði samþykkis þeirra, og
6.

skrá yfir staðsetningar þar sem viðhald fer fram ásamt almennri lýsingu á aðstöðunni og“.

6) Lið M.A.606 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað e-liðar komi eftirfarandi:
„e) Sýna skal fram á og skrá starfsréttindi alls starfsfólks sem vinnur við viðhald, starfsfólks sem annast staðfestingu á lofthæfi
og starfsfólks sem útbýr viðhaldsáætlanir.“
ii. eftirfarandi i- og j-liður bætist við:
„i) Ef fyrirtækið annast staðfestingu á lofthæfi og gefur út tilheyrandi lofthæfistaðfestingarvottorð fyrir ELA1-loftför,
sem ekki eru notuð við rekstur í ábataskyni í samræmi við l-lið M.A.901, skal það hafa sérmenntað starfsfólk til að
annast staðfestingu á lofthæfi í samræmi við 1. lið l-liðar M.A.901.
j)

Ef fyrirtækið tekur þátt í að útbúa og vinna úr samþykki viðhaldsáætlunarinnar fyrir ELA2-loftför, sem ekki eru
notuð við rekstur í ábataskyni í samræmi við ii. lið e-liðar M.A.201, skal það hafa sérmenntað starfsfólk sem getur
sýnt fram á viðeigandi þekkingu og reynslu.“

7) Lið M.A.607 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:
„M.A.607 Viðhaldsvottar og starfsfólk sem annast staðfestingu á lofthæfi“

ii. Í stað fyrsta málsliðar annarrar undirgreinar b-liðar komi eftirfarandi:
„Öll slík tilvik ber að tilkynna til lögbæra yfirvaldsins innan sjö daga frá því að slík vottunarheimild er veitt.“
iii. Í stað c-liðar komi eftirfarandi:
„c) Samþykkta viðhaldsfyrirtækið skal skrá allar upplýsingar um viðhaldsvotta og starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi,
og halda uppfærða skrá yfir alla viðhaldsvotta og starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi, ásamt gildissviði samþykkis
þeirra sem hluta af handbók fyrirtækisins skv. 5. lið a-liðar M.A.604.“
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8) Lið M.A.614 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:
„M.A.614 Viðhaldsskrár og skrár yfir staðfestingu á lofthæfi“

ii. Í stað a-liðar komi eftirfarandi:
„a) Samþykkt viðhaldsfyrirtæki skal skrá allar upplýsingar um þau verk sem unnin eru. Varðveita skal skrár, sem eru
nauðsynlegar til að sanna að öllum kröfum hafi verið fullnægt fyrir útgáfu allra viðhaldsvottorða, þ.m.t. viðhaldsvottorða
undirverktaka, og fyrir útgáfu allra lofthæfistaðfestingarvottorða og tilmæla.“
iii. Í stað c-liðar komi eftirfarandi:
„c) Samþykkt viðhaldsfyrirtæki skal varðveita afrit af öllum viðhaldsskrám og tilheyrandi viðhaldsgögnum í þrjú ár frá þeim
degi sem það gaf út viðhaldsvottorð fyrir loftfar eða loftfarsíhlut sem unnið var við hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið skal auk þess
varðveita afrit af öllum skrám sem tengjast útgáfu tilmæla og lofthæfistaðfestingarvottorða í þrjú ár frá útgáfudegi þeirra og
skal láta eiganda loftfarsins í té afrit af þessum gögnum.
1.

Varðveita skal skrárnar í tengslum við þennan lið á þann hátt að vernd gegn skemmdum, breytingum og þjófnaði sé
tryggð.

2.

Geyma skal allan tölvuvélbúnað, sem notaður er til að tryggja öryggisafrit, á öðrum stað en vélbúnaðinn, sem inniheldur
vinnugögnin, og í umhverfi þar sem gott ásigkomulag hans er tryggt.

3.

Þegar samþykkt viðhaldsfyrirtæki hættir rekstri skal senda allar viðhaldsskrár fyrir undanfarandi þrjú ár, sem hafa
verið varðveittar, til síðasta eiganda eða flugrekanda viðkomandi loftfars eða íhlutar eða varðveita þær á þann hátt sem
lögbæra yfirvaldið tilgreinir.“

9) Eftirfarandi e- og f-liður bætast við M.A.615:
„e) ef það hefur hlotið sérstakt samþykki til að gera slíkt fyrir ELA1-loftför, sem eru ekki notuð við rekstur í ábataskyni,

f)

1.

að annast staðfestingu á lofthæfi og útgáfu viðeigandi lofthæfistaðfestingarvottorðs í samræmi við skilyrðin sem tilgreind
eru í l-lið M.A.901 og

2.

að annast staðfestingu á lofthæfi og útgáfu viðeigandi tilmæla í samræmi við skilyrðin sem tilgreind eru í l-lið M.A.901 og
2. lið a- liðar og b-lið í M.A.904,

að útbúa viðhaldsáætlun og vinna úr samþykki hennar í samræmi við M.A.302 fyrir ELA2-loftför, sem eru ekki notuð við rekstur
í ábataskyni, í samræmi við þau skilyrði sem tilgreind eru í ii. lið e-liðar M.A.201 og takmarkast við þau loftfarsréttindi sem
tilgreind eru á samþykkisvottorðinu.

Fyrirtækið skal aðeins sjá um viðhald á loftfari eða íhlut, sem það hefur hlotið samþykki til að annast, þegar það hefur nauðsynlega
aðstöðu, búnað, verkfæri, efnivið, viðhaldsgögn og viðhaldsvotta til taks.“
10) Í stað 6. liðar M.A.617 komi eftirfarandi:
„6. aðstöðu, búnað, verkfæri, efni, verklagsreglur, verksvið, viðhaldsvotta og starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi, sem
gætu haft áhrif á samþykkið.“
11) Í stað b-liðar í M.A.707 komi eftirfarandi:
„b) Starfsfólk, sem samþykkt fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, tilnefnir til að annast staðfestingu á lofthæfi,
getur einungis fengið heimild frá samþykkta fyrirtækinu, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi ef það hefur fengið
formlega viðurkenningu lögbæra yfirvaldsins eftir að hafa lokið fullnægjandi staðfestingu á lofthæfi undir eftirliti lögbæra
yfirvaldsins eða undir eftirliti starfsfólks fyrirtækisins, sem annast staðfestingu á lofthæfi, í samræmi við aðferð sem lögbæra
yfirvaldið samþykkir.“
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12) Lið M.A.710 er breytt sem hér segir:
i.

Eftirfarandi liður ga bætist við á eftir g-lið:
„ga) Að því er varðar ELA1-loftför, sem eru ekki notuð við rekstur í ábataskyni og hafa viðhaldsáætlun, sem gerð var í samræmi
við h-lið M.A.302, skal endurskoða viðhaldsáætlun loftfarsins í tengslum við staðfestingu á lofthæfi. Endurskoðunin skal
vera í höndum sama aðila og annaðist staðfestingu á lofthæfi.“

ii. Eftirfarandi komi í stað h-liðar:
„h) Ef niðurstöður staðfestingar á lofthæfi reynast ósannfærandi eða ef endurskoðunin samkvæmt lið ga í M.A.710 sýnir fram
á ósamræmi að því er varðar loftfarið sem tengja má annmörkum á innihaldi viðhaldsáætlunarinnar skal fyrirtækið tilkynna
lögbæru yfirvaldi þar um eins fljótt og hægt er og eigi síðar en 72 klukkustundum eftir að fyrirtækið verður áskynja um
það ástand sem staðfestingin fjallar um. Lofthæfistaðfestingarvottorðið skal ekki gefið út fyrr en atriðin, sem tengjast
frávikunum, hafa verið leitt til lykta.“
13) Lið M.A.901 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað a-liðar komi eftirfarandi:
„a) Lofthæfistaðfestingarvottorð er gefið út í samræmi við III. viðbæti (EASA-eyðublað nr. 15a, 15b eða 15c), að lokinni
fullnægjandi staðfestingu á lofthæfi. Lofthæfistaðfestingarvottorðið gildir í eitt ár.“

ii. Eftirfarandi l-liður bætist við:
„l) Að því er varðar ELA1-loftför, sem ekki eru notuð við rekstur í ábataskyni, er viðhaldsfyrirtækinu, sem hlotið hefur samþykki
skv. 145. hluta eða F-hluta M.A og sem framkvæmir árlegu skoðunina, sem tilgreind er í viðhaldsáætluninni, að því tilskildu
að það sé tilhlýðilega samþykkt, heimilt að annast staðfestingu á lofthæfi og gefa út tilheyrandi lofthæfistaðfestingarvottorð,
sbr. þó eftirfarandi skilyrði:
1.

Fyrirtækið tilnefnir starfsfólk til að annast staðfestingu á lofthæfi sem uppfyllir allar eftirfarandi kröfur:
a) starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, hafi undir höndum heimild fyrir viðhaldsvotta viðkomandi loftfars,
b) starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, hafi a.m.k. þriggja ára reynslu sem viðhaldsvottar,
c) starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, starfi óháð stjórnunarferli varðandi áframhaldandi lofthæfi
loftfarsins, sem verið er að staðfesta, eða það beri heildarábyrgð á stjórnunarferli varðandi áframhaldandi lofthæfi
loftfarsins sem verið er að staðfesta,
d) starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, hafi öðlast þekkingu á þeim hlutum í þessum viðauka (M-hluta)
sem varða stjórnun á áframhaldandi lofthæfi,
e) starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, hafi öðlast viðurkennda þekkingu á þeim ferlum viðhaldsfyrirtækisins
sem skipta máli fyrir staðfestingu á lofthæfi og útgáfu lofthæfistaðfestingarvottorðs,
f)

starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, hafi fengið formlega viðurkenningu lögbæra yfirvaldsins eftir
að hafa framkvæmt staðfestingu á lofthæfi undir eftirliti lögbæra yfirvaldsins eða undir eftirliti starfsfólks fyrir
tækisins, sem annast staðfestingu á lofthæfi, í samræmi við aðferð sem lögbæra yfirvaldið samþykkir,

g) starfsfólkið, sem annast staðfestingu á lofthæfi, hafi annast a.m.k. eina staðfestingu á lofthæfi á undangengnu tólf
mánaða tímabili.
2.

Staðfesting á lofthæfi er framkvæmd á sama tíma og árlega skoðunin, sem um getur í viðhaldsáætluninni, og er í
höndum sama aðila og staðfestir slíka skoðun, með möguleikanum á því að nota ákvæðið um 90 daga fyrirvara sem um
getur í d-lið M.A.710.

3.

Staðfesting á lofthæfi felur í sér fullkomlega skjalfesta endurskoðun í samræmi við a-lið M.A.710.
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4.

Staðfesting á lofthæfi felur í sér ástandskönnun á loftfarinu í samræmi við b- og c-lið M.A.710.

5.

Sá aðili sem annaðist staðfestingu á lofthæfi gefur út lofthæfistaðfestingarvottorð (EASA-eyðublað nr. 15c) fyrir hönd
viðhaldsfyrirtækisins eftir að hafa fullvissað sig um:
a) að staðfesting á lofthæfi hafi verið framkvæmd að fullu og með fullnægjandi hætti og
b) að viðhaldsáætlunin hafi verið endurskoðuð í samræmi við lið ga í M.A.710 og
c) að engin atriði séu kunn sem samrýmast ekki kröfum og gætu stofnað flugöryggi í hættu.

6.

Afrit af lofthæfistaðfestingarvottorðinu, sem gefið er út, er sent lögbæru yfirvaldi skráningaraðildarríkis loftfarsins eigi
síðar en tíu dögum eftir útgáfu þess.

7.

Lögbært yfirvald skráningaraðildarríkisins sé upplýst innan 72 klukkustunda ef fyrirtækið hefur gengið úr skugga um að
niðurstöður staðfestingar á lofthæfi séu ósannfærandi eða ef endurskoðunin í b-lið 5. liðar 1. liðar M.A.901 sýni fram
á ósamræmi að því er varðar loftfarið sem tengja má annmörkum á innihaldi viðhaldsáætlunarinnar.

8.

Handbók eða starfsemislýsing viðhaldsfyrirtækisins inniheldur lýsingar á eftirfarandi atriðum:
a) málsmeðferð við framkvæmd staðfestingar á lofthæfi og útgáfu tilheyrandi lofthæfistaðfestingarvottorðs,
b) nöfn á viðhaldsvottum sem er heimilað að annast staðfestingu á lofthæfi og gefa út tilheyrandi lofthæfistaðfestingar
vottorð,
c) málsmeðferð við endurskoðun á viðhaldsáætluninni.“

14) Í stað b-liðar í M.A.904 komi eftirfarandi:
„b) Þegar fyrirtæki, sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi, eða viðhaldsfyrirtæki hefur gengið úr skugga um að loftfarið
sé í samræmi við viðeigandi kröfur, skal það, ef við á, senda skráningaraðildarríkinu skjalfest tilmæli um að gefa út
lofthæfistaðfestingarvottorð.“
15) Í stað M.B.301 komi eftirfarandi:
„M.B.301 Viðhaldsáætlun
a) Að undanskildum þeim tilvikum þar sem eigandi hefur gefið út yfirlýsingu um viðhaldsáætlunina í samræmi við h-lið
M.A.302 skal lögbæra yfirvaldið staðfesta að viðhaldsáætlunin fullnægi ákvæðum M.A.302.
b) Viðhaldsáætlunin og breytingar á henni verða að hljóta beint samþykki lögbæra yfirvaldsins nema annað sé tekið
fram í c- og h-lið M.A.302.
c) Þegar um er að ræða óbeint samþykki verða verklagsreglur viðhaldsáætlunarinnar að hljóta samþykki lögbæra
yfirvaldsins sem hluti af starfsemislýsingu fyrir stjórnun á áframhaldandi lofthæfi.
d) Lögbæra yfirvaldið skal hafa aðgang að öllum þeim gögnum sem krafist er í d-, e-, f- og h-lið M.A.302, til að geta
veitt samþykki, samkvæmt b-lið, fyrir viðhaldsáætlun.“
16) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 5. lið II. viðbætis:
i.

Í stað x. liðar í 12. reit „Athugasemdir“ komi eftirfarandi:
„x. Að því er varðar viðhaldsfyrirtæki, sem hafa hlotið samþykki samkvæmt F-kafla I. viðauka (M-hluta), yfirlýsingu varðandi
viðhaldsvottorð fyrir íhluti sem um getur í M.A.613:
„Hér með vottast að verkið, sem tilgreint er í 11. reit og lýst í þessum reit, hefur verið framkvæmt í samræmi við kröfur
F-kafla A-þáttar í I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 og að hægt er að gefa út viðhaldsvottorð fyrir
einingarnar, að því er varðar það verk, nema annað sé tekið fram í þessum reit. ÞETTA ER EKKI VIÐHALDSVOTTORÐ
SKV. II. VIÐAUKA (145. HLUTA) VIÐ REGLUGERÐ (ESB) NR. 1321/2014.““
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ii. Í stað reitar 14a komi eftirfarandi:
„Merkja skal í viðeigandi reit eða reiti til að sýna hvaða reglur gilda um fullfrágengna verkið. Ef merkt er í reitinn „Aðrar reglur
tilgreindar í 12. reit“ skal tilgreina reglur hins lofthæfiyfirvaldsins eða hinna lofthæfiyfirvaldanna í 12. reit. Merkja skal í a.m.k.
annan reitinn eða báða reitina, eftir því sem við á.
Að því er varðar allt viðhald hjá viðhaldsfyrirtæki, sem hefur hlotið samþykki samkvæmt F-kafla A-þáttar í I. viðauka
(M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014, skal haka í rammann „aðrar reglur sem tilteknar eru í 12. reit“ og yfirlýsing um
viðhaldsvottorð skal koma fram í 12. reit. Í því tilviki er vottunaryfirlýsingin: „nema annað sé tekið fram í þessum reit“, ætluð
til að ná yfir eftirfarandi aðstæður:
a) þegar ekki var hægt að ljúka viðhaldi,
b) þegar vikið var frá þeim stöðlum sem gerðar eru kröfur um í I viðauka (M-hluta),
c) þegar viðhald var framkvæmt í samræmi við kröfu sem ekki er tiltekin í I. viðauka (M-hluta). Í því tilviki skal tilgreina í
12. reit viðkomandi landsbundnar reglur.
Að því er varðar allt viðhald hjá viðhaldsfyrirtæki, sem hefur hlotið samþykki samkvæmt A-þætti í II. viðauka (145. hluta) við
reglugerð (ESB) nr. 1321/2014, er vottunaryfirlýsingin: „nema annað sé tekið fram í 12. reit“, ætluð til að ná yfir eftirfarandi
aðstæður:
a) þegar ekki var hægt að ljúka viðhaldi,
b) þegar vikið var frá þeim stöðlum sem gerðar eru kröfur um í II. viðauka (145. hluta),
c) þegar viðhald var framkvæmt í samræmi við kröfu sem ekki er tiltekin í II. viðauka (145. hluta). Í því tilviki skal tilgreina
í 12. reit viðkomandi landsbundnar reglur.“
17) Ákvæðum III. viðbætis er breytt sem hér segir:
i.

Í stað EASA-eyðublaðs nr. 15b og EASA-eyðublaðs nr. 15a komi eftirfarandi:
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„[AÐILDARRÍKI]
Aðildarríki Evrópusambandsins (*)
LOFTHÆFISTAÐFESTINGARVOTTORÐ
Tilvísunarnúmer vottorðs: ……………………………
Samkvæmt gildandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 vottar eftirfarandi fyrirtæki, sem annast stjórnun á
áframhaldandi lofthæfi og hefur hlotið samþykki samkvæmt G-kafla A-þáttar í I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014
[HEITI OG HEIMILISFANG SAMÞYKKTA FYRIRTÆKISINS]
Tilvísunarnúmer samþykkis: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS].MG.[NNNN].
hér með að það hafi annast staðfestingu á lofthæfi eftirfarandi loftfars samkvæmt M.A.710 í I. viðauka við reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014:
Framleiðandi loftfars: ..................................................................................................................................................................................
Tegundarnúmer framleiðanda fyrir loftfarið: ..............................................................................................................................................
Einkennisstafir loftfars: ...............................................................................................................................................................................
Raðnúmer loftfars: .......................................................................................................................................................................................
og þetta loftfar telst lofthæft við staðfestinguna.
Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (**): ...........................................................................................................................................
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 (ESB) nr. 1321/2014. Loftfarið telst lofthæft á útgáfudegi.
Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (**): ...........................................................................................................................................
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 (ESB) nr. 1321/2014. Loftfarið telst lofthæft á útgáfudegi.
Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (**): ...........................................................................................................................................
Undirskrift: ....................................................................................

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

Heiti fyrirtækis: .............................................................................

Tilvísunarnúmer samþykkis: .........................................................

EASA-eyðublað nr. 15b, 4. útgáfa.

______________
(*) Falli brott fyrir ríki utan ESB.
(**) Að undanskildum loftbelgjum og loftskipum
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[AÐILDARRÍKI]
Aðildarríki Evrópusambandsins (*)
LOFTHÆFISTAÐFESTINGARVOTTORÐ
Tilvísunarnúmer vottorðs: ……………………………

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

Framleiðandi loftfars: ..................................................................................................................................................................................
Tegundarnúmer framleiðanda fyrir loftfarið: ..............................................................................................................................................
Einkennisstafir loftfars: ...............................................................................................................................................................................
Raðnúmer loftfars: .......................................................................................................................................................................................

telst lofthæft við staðfestinguna.

Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (**): ...........................................................................................................................................
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 (ESB) nr. 1321/2014. Loftfarið telst lofthæft á útgáfudegi.
Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (**): ...........................................................................................................................................
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 (ESB) nr. 1321/2014. Loftfarið telst lofthæft á útgáfudegi.
Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (**): ...........................................................................................................................................
Undirskrift: ....................................................................................

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

Heiti fyrirtækis: .............................................................................

Tilvísunarnúmer samþykkis: .........................................................

EASA-eyðublað nr. 15a, 4. útgáfa.

______________
(*) Falli brott fyrir ríki utan ESB.
(**) Að undanskildum loftbelgjum og loftskipum“.
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ii. Eftirfarandi EASA-eyðublað nr. 15c bætist við:
„[AÐILDARRÍKI]
Aðildarríki Evrópusambandsins (*)

LOFTHÆFISTAÐFESTINGARVOTTORÐ (**)
Tilvísunarnúmer vottorðs: ……………………………

Samkvæmt gildandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 vottar eftirfarandi viðhaldsfyrirtæki, samþykkt í samræmi
við (merkið við eins og við á):
□ F-kafla A-þáttar í I. viðauka (M-hluta) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014 eða
□ A-þátt II. viðauka (145. hluta) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014

[HEITI OG HEIMILISFANG SAMÞYKKTA FYRIRTÆKISINS]
Tilvísunarnúmer samþykkis: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS]. [MF eða 145].[NNNN].

að það hafi annast staðfestingu á lofthæfi eftirfarandi loftfars í samræmi við l-lið M.A.901 í I. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014:

Framleiðandi loftfars: ..................................................................................................................................................................................
Tegundarnúmer framleiðanda fyrir loftfarið: ..............................................................................................................................................
Einkennisstafir loftfars: ...............................................................................................................................................................................
Raðnúmer loftfars: .......................................................................................................................................................................................

og þetta loftfar telst lofthæft við staðfestinguna.

Útgáfudagur: ..................................................................................

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

Flugtími flugskrokks (FH) við útgáfudag (***): .........................................................................................................................................

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

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

EASA-eyðublað nr. 15c, 1. útgáfa.

______________
(*)
Falli brott fyrir ríki utan ESB.
(**) Á aðeins við um ELA1-loftför sem eru ekki notuð við rekstur í ábataskyni.
(***) Að undanskildum loftbelgjum og loftskipum.“
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18) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í 13. lið í IV. viðbæti:
i.

Reitunum í flokknum „loftför“ er skipt út fyrir eftirfarandi:
„FLOKKUR

RÉTTINDI

TAKMÖRKUN

AÐALVIÐHALD

LEIÐAR
VIÐHALD

LOFTFÖR

A1 — Flugvélar
yfir 5 700 kg

[Réttindi einungis ætluð viðhaldsfyrirtækjum sem
hafa hlotið samþykki í samræmi við II. viðauka (145.
hluta)]

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)

[JÁ/NEI] (*)“

[Tilgreina skal framleiðanda, hóp, röð eða tegund
flugvélar og/eða viðhaldsverkefni]
Dæmi: Airbus A320-röðin
A2 — Flugvélar
að hámarki
5 700 kg

[Tilgreina skal framleiðanda, hóp, röð eða tegund
flugvélar og/eða viðhaldsverkefni]
Dæmi: DHC-6 Twin Otter-röðin
Tilgreina skal hvort útgáfa tilmæla og
lofthæfistaðfestingarvottorða er heimiluð eða ekki
(aðeins hægt fyrir ELA1-loftför sem ekki eru notuð
við rekstur í ábataskyni).

A3 — Þyrlur

[Tilgreina skal framleiðanda, hóp, röð eða tegund
þyrlu og/eða viðhaldsverkefni]
Dæmi: Robinson R44

A4 — Loftför
[Tilgreina skal gerð loftfars (sviffluga, loftbelgur,
önnur en A1, A2 loftskip, o.s.frv.), framleiðanda eða hóp eða röð eða
og A3
tegund og/eða viðhaldsverkefni]
Tilgreina skal hvort útgáfa tilmæla og
lofthæfistaðfestingarvottorða er heimiluð eða ekki
(aðeins hægt fyrir ELA1-loftför sem ekki eru notuð
við rekstur í ábataskyni)
ii. Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við í lok töflunnar:
„(*) Strika skal yfir það sem ekki á við.“
19) Í stað V. viðbætis komi eftirfarandi:
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„V. viðbætir
Samþykki fyrir viðhaldsfyrirtæki sem um getur í F-kafla í I. viðauka (M-hluta)
Bls. 1 af 2
[AÐILDARRÍKI (*)]
Aðildarríki Evrópusambandsins (**)
SAMÞYKKISVOTTORÐ FYRIR VIÐHALDSFYRIRTÆKI
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].MF.[XXXX]
Samkvæmt gildandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
1321/2014 og með fyrirvara um skilyrðin, sem tilgreind eru hér á eftir, vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKISINS (*)] hér
með að:
[HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]
er viðhaldsfyrirtæki í samræmi við F-kafla A-þáttar í I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014, sem hefur hlotið
samþykki til að viðhalda framleiðsluvörum, hlutum og búnaði sem skráð eru í meðfylgjandi samþykkisskrá og til að gefa út
tilheyrandi viðhaldsvottorð með framangreindum tilvísunarnúmerum og, þegar kveðið er á um slíkt, til að gefa út tilmæli og
lofthæfistaðfestingarvottorð að lokinni staðfestingu á lofthæfi skv. 1. lið M.A.901 í I. viðauka (M-hluta) sömu reglugerðar að því er
varðar þau loftför sem tilgreind eru í meðfylgjandi samþykkisskrá.
SKILYRÐI:
1.

Þetta samþykki takmarkast við þau atriði sem tilgreind eru í þættinum um verksvið í handbók viðhaldsfyrirtækisins eins og um
getur í F-kafla A-þáttar í I. viðauka (M-hluta).

2.

Forsenda þessa samþykkis er að þeim verklagsreglum sem tilgreindar eru í handbók samþykkta viðhaldsfyrirtækisins sé fylgt.

3.

Þetta samþykki gildir á meðan samþykkta viðhaldsfyrirtækið uppfyllir kröfur skv. I. viðauka (M-hluta) við reglugerð (ESB) nr.
1321/2014.

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 hafi komið í þess stað, það ógilt tímabundið eða afturkallað.

Upphaflegur útgáfudagur: ............................................................................................................................................................................
Dagsetning endurskoðunar: .........................................................................................................................................................................
Númer endurskoðunar: ................................................................................................................................................................................
Undirskrift:
Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKIS (*)]
EASA-eyðublað nr. 3-MF, 3. útgáfa.

_____________
(*) Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
(**) Falli brott fyrir ríki utan ESB eða Flugöryggisstofnun Evrópu.
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Bls. 2 af 2
SAMÞYKKISSKRÁ FYRIR VIÐHALDSFYRIRTÆKI

Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].MF.XXXX
Fyrirtæki: [HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]

FLOKKUR

LOFTFÖR (**)
HREYFLAR (**)
ÍHLUTIR AÐRIR EN FULL
GERÐIR HREYFLAR EÐA
AUKAAFLSTÖÐVAR (**)

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA (**)

RÉTTINDI

TAKMÖRKUN

(***)

(****)

(***)

(****)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Þetta samþykki takmarkast við þær framleiðsluvörur, hluti og búnað og þá starfsemi sem tilgreind er í þættinum um verksvið í handbók
samþykkta viðhaldsfyrirtækisins.
Tilvísun í handbók viðhaldsfyrirtækis: ........................................................................................................................................................
Upphaflegur útgáfudagur: ............................................................................................................................................................................
Dagsetning síðustu samþykktu endurskoðunar: ............................

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

Undirskrift:
Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKIS (*)]
EASA-eyðublað nr. 3-MF, 3. útgáfa.

____________
(*)
(**)
(***)
(****)

Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
Strika skal út, eftir því sem við á, ef fyrirtæki er ekki samþykkt.
Hér skal fylla inn viðeigandi réttindi og takmarkanir.
Hér skal fylla inn viðeigandi takmörkun og tilgreina hvort útgáfa tilmæla og lofthæfistaðfestingarvottorða sé heimiluð eða ekki (aðeins hægt fyrir
ELA1-loftför sem ekki eru notuð við rekstur í ábataskyni þegar fyrirtækið framkvæmir staðfestingu á lofthæfi á sama tíma og árlegu skoðunina
sem finna má í viðhaldsáætluninni).“
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20) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á b-lið í VIII. viðbæti:
i.

Eftirfarandi 9. liður bætist við:
„9. er hluti af árlegri eða 100 klukkustunda skoðuninni, sem um getur í áætluninni um lágmarksskoðun, sem lýst er í i-lið
M.A.302.“

ii. Í stað þriðja málsliðar komi eftirfarandi:
„Í leiðbeiningum, sem eru minna takmarkandi og eru gefnar út í samræmi við „d-lið M.A.302 Viðhaldsáætlun“, er ekki unnt að
hunsa viðmiðanir 1–9.“
_______
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II. VIÐAUKI
Ákvæðum II. viðauka (145. hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 er breytt sem hér segir:
1) Efnisyfirliti 145. hluta er breytt sem hér segir:
i.

Eftirfarandi liður 145.A.36 bætist við:
„145.A.36 Skrá yfir starfsfólk sem annast staðfestingu á lofthæfi“

ii. Í stað 145.A.55 komi eftirfarandi:
„145.A.55 Viðhaldsskrár og skrár yfir staðfestingu á lofthæfi“
2) Lið 145.A.30 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað fyrsta málsliðar í e-lið komi eftirfarandi:
„Fyrirtækið skal staðfesta og hafa eftirlit með hæfni starfsfólks sem vinnur við viðhald, stjórnun og/eða gæðaúttektir, útbýr við
haldsáætlanir og sér um staðfestingar á lofthæfi í samræmi við verklagsreglur og staðla sem lögbæra yfirvaldið getur fallist á.“

ii. Í stað fyrsta málsliðar annarrar undirgreinar 5. liðar j-liðar komi eftirfarandi:
„Öll slík tilvik, sem tilgreind eru í þessum lið, ber að tilkynna til lögbæra yfirvaldsins innan sjö daga frá því að slík
vottunarheimild er veitt.“
iii. Eftirfarandi k- og l-liður bætist við:
„k) Ef fyrirtækið annast staðfestingu á lofthæfi og gefur út tilheyrandi lofthæfistaðfestingarvottorð fyrir ELA1-loftför, sem ekki
eru notuð við rekstur í ábataskyni í samræmi við l-lið M.A.901, skal það hafa sérmenntað starfsfólk sem hefur heimild til
að annast staðfestingu á lofthæfi í samræmi við 1. lið l-liðar M.A.901.
l)

Ef fyrirtækið tekur þátt í að útbúa og vinna úr samþykki viðhaldsáætlunarinnar fyrir ELA2-loftför, sem ekki eru notuð
við rekstur í ábataskyni í samræmi við ii. lið e-liðar M.A.201, skal það hafa sérmenntað starfsfólk sem getur sýnt fram á
viðeigandi þekkingu og reynslu.“

3) Eftirfarandi liður 145.A.36 bætist við:
„145.A.36

Skrá yfir starfsfólk sem annast staðfestingu á lofthæfi
Fyrirtækið skal skrá allar upplýsingar um starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi, og halda uppfærða skrá yfir
starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi, ásamt gildissviði samþykkis þeirra sem hluti af handbók fyrirtækisins skv.
6. lið a-liðar 145.A.70.
Fyrirtækið skal varðveita skrárnar í a.m.k. þrjú ár eftir að starfsfólkið, sem um getur í þessum lið, hefur hætt störfum hjá
fyrirtækinu (eða störfum sínum sem verktaki eða sjálfboðaliði) eða frá því að heimildin er dregin til baka. Einnig skal
viðhaldsfyrirtækið fá starfsfólki, sem um getur í þessum lið, afrit af starfsmannaskrá sinni, fari það þess á leit, þegar
það hættir störfum hjá fyrirtækinu.
Starfsfólkið, sem um getur í þessum lið, skal fá aðgang að upplýsingum um sig fari það þess á leit.“

4) Lið 145.A.55 er breytt sem hér segir:
i.

Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:
„145.A.55 Viðhaldsskrár og skrár yfir staðfestingu á lofthæfi“
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ii. Í stað a-liðar komi eftirfarandi:

„a) Viðhaldsfyrirtækið skal skrá allar upplýsingar um þau viðhaldsverk sem unnin eru. Fyrirtækið skal að lágmarki varðveita
skrár sem nauðsynlegar eru til að sanna að öllum kröfum hefur verið fullnægt fyrir útgáfu viðhaldsvottorðs, þ.m.t.
afhendingarskjöl undirverktaka, og fyrir útgáfu allra lofthæfistaðfestingarvottorða og tilmæla.“

iii. Í stað fyrsta málsliðar í c-lið komi eftirfarandi:

„Fyrirtækið skal varðveita afrit af öllum sundurliðuðum viðhaldsskrám og tilheyrandi viðhaldsgögnum í þrjú ár frá þeim degi
er það gaf út viðhaldsvottorð fyrir loftfar eða íhlut sem unnið var við hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið skal auk þess varðveita afrit af
öllum gögnum sem tengjast útgáfu lofthæfistaðfestingarvottorða og tilmæla í þrjú ár frá útgáfudegi og láta eiganda loftfarsins í
té afrit af þessum gögnum.“

iv. Í stað 3. liðar c-liðar komi eftirfarandi:

„3. Þegar fyrirtæki, sem hefur samþykki samkvæmt þessum hluta (145. hluta), hættir rekstri skal senda allar viðhaldsskrár fyrir
undanfarandi tvö ár, sem hafa verið varðveittar, til síðasta eiganda eða flugrekanda viðkomandi loftfars eða íhlutar eða
varðveita þær á þann hátt sem lögbæra yfirvaldið tilgreinir.“

5) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á a-lið 145.A.70:

i.

Í stað 6. liðar komi eftirfarandi:

„6. skrá yfir viðhaldsvotta, faglega ábyrgðarmenn og, ef við á, starfsfólk, sem annast staðfestingu á lofthæfi, sem og starfsfólk
sem ber ábyrgð á því að útbúa og vinna úr viðhaldsáætluninni ásamt gildissviði samþykkis þeirra,“.

ii. Í stað 12. liðar komi eftirfarandi:

„12. verklagsreglur og gæðakerfi, sem fyrirtækið hefur komið á samkvæmt liðum 145.A.25 til 145.A.90, og hvers konar
viðbótarverklagsreglur sem fylgja á í samræmi við I. viðauka (M-hluta),“.

6) Eftirfarandi f- og g-liður bætist við 145.A.75:

„f) ef það hefur sérstakt samþykki til að gera slíkt fyrir ELA1-loftför, sem eru ekki notuð við rekstur í ábataskyni,

1.

að annast staðfestingu á lofthæfi og gefa út viðeigandi lofthæfistaðfestingarvottorð í samræmi við skilyrðin sem tilgreind
eru í l-lið M.A.901 og

2.

að annast staðfestingu á lofthæfi og gefa út viðeigandi tilmæli í samræmi við skilyrðin sem tilgreind eru í l-lið M.A.901 og
2. lið a- liðar og b-lið M.A.904,

g) að útbúa viðhaldsáætlun og vinna úr samþykki hennar í samræmi við lið M.A.302 fyrir ELA2-loftför, sem eru ekki notuð við
rekstur í ábataskyni, í samræmi við þau skilyrði sem tilgreind eru í ii. lið e-liðar M.A.201 og takmarkast við þau loftfarsréttindi
sem tilgreind eru á samþykkisvottorðinu.“

7) Í stað 6. liðar 145.A.85 komi eftirfarandi:

„6. aðstöðu, búnað, verkfæri, efni, verklagsreglur, verksvið, viðhaldsvotta og starfsfólk sem annast staðfestingu á lofthæfi sem gætu
haft áhrif á samþykkið.“

8) Í stað III. viðbætis komi eftirfarandi:
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„III. viðbætir
Samþykki fyrir viðhaldsfyrirtækið sem um getur í II. viðauka (145. hluta)

Bls. 1 af 2
[AÐILDARRÍKI (*)]
Aðildarríki Evrópusambandsins (**)
SAMÞYKKISVOTTORÐ FYRIR VIÐHALDSFYRIRTÆKI
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].145.XXXX
Samkvæmt gildandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 1321/2014 og með fyrirvara um skilyrðin, sem tilgreind eru hér að neðan, vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKISINS
(*)] hér með að:
[HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]
er viðhaldsfyrirtæki í samræmi við A-þátt í II. viðauka (145. hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014, sem hefur hlotið samþykki til að
viðhalda framleiðsluvörum, hlutum og búnaði sem skráð eru í meðfylgjandi samþykkisskrá og til að gefa út tilheyrandi viðhaldsvottorð
með framangreindum tilvísunarnúmerum og, þegar kveðið er á um slíkt, til að gefa út tilmæli og lofthæfistaðfestingarvottorð að lokinni
staðfestingu á lofthæfi skv. l-lið M.A.901 í I. viðauka (M-hluta) sömu reglugerðar að því er varðar þau loftför sem tilgreind eru í
meðfylgjandi samþykkisskrá.
SKILYRÐI:
1.

Þetta samþykki takmarkast við það samþykki sem tilgreint er í þættinum um verksvið í starfsemislýsingu samþykkta
viðhaldsfyrirtækisins eins og um getur í A-þætti í II. viðauka (145. hluta).

2.

Forsenda þessa samþykkis er að þeim verklagsreglum sem tilgreindar eru í starfsemislýsingu samþykkta viðhaldsfyrirtækisins sé
fylgt.

3.

Þetta samþykki gildir á meðan samþykkta viðhaldsfyrirtækið uppfyllir kröfur skv. II. viðauka (145. hluta) við reglugerð (ESB)
nr. 1321/2014.

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 ógilt tímabundið eða afturkallað.

Upphaflegur útgáfudagur: ...........................................................................................................................................................................
Dagsetning endurskoðunar: ........................................................................................................................................................................
Númer endurskoðunar: ...............................................................................................................................................................................
Undirskrift: ..................................................................................................................................................................................................
Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKIS (*)]
EASA-eyðublað nr. 3-145, 3. útgáfa.

_______________
(*)
(**)

Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
Strika skal út, eftir því sem við á, ef fyrirtæki er ekki samþykkt.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/1819

Bls. 2 af 2
SAMÞYKKISSKRÁ FYRIR VIÐHALDSFYRIRTÆKI

Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].145.[XXXX]
Fyrirtæki: [HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]

FLOKKUR

LOFTFÖR (**)
HREYFLAR (**)
ÍHLUTIR
AÐRIR EN
FULLGERÐIR
HREYFLAR
EÐA AUKAAFL
STÖÐVAR (**)

SÉRHÆFÐ
ÞJÓNUSTA (**)

AÐALVIÐHALD

LEIÐARVIÐHALD

(***)

RÉTTINDI

(****)

TAKMÖRKUN

[JÁ/NEI] (**)

[JÁ/NEI] (**)

(***)

(****)

[JÁ/NEI] (**)

[JÁ/NEI] (**)

(***)

(****)

[JÁ/NEI] (**)

[JÁ/NEI] (**)

(***)

(****)

[JÁ/NEI] (**)

[JÁ/NEI] (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Þessi samþykkisskrá takmarkast við þær framleiðsluvörur, hluta og búnað og þá starfsemi sem tilgreind er í þættinum um verksvið í
handbók samþykkta viðhaldsfyrirtækisins.
Tilvísun í handbók viðhaldsfyrirtækis: ........................................................................................................................................................
Upphaflegur útgáfudagur: ............................................................................................................................................................................
Dagsetning síðustu samþykktu endurskoðunar: ............................

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

Undirskrift:
Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKIS (*)]

EASA-eyðublað nr. 3-145, 3. útgáfa.
_______

_______________
(*)
(**)
(***)
(****)

Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
Strika skal út, eftir því sem við á, ef fyrirtæki er ekki samþykkt.
Hér skal fylla inn viðeigandi réttindi og takmarkanir.
Hér skal fylla inn viðeigandi takmörkun og tilgreina hvort útgáfa tilmæla og lofthæfistaðfestingarvottorða sé heimiluð eða ekki (aðeins hægt fyrir
ELA1-loftför sem ekki eru notuð við rekstur í ábataskyni þegar fyrirtækið framkvæmir staðfestingu á lofthæfi á sama tíma og árlegu skoðunina
sem finna má í viðhaldsáætluninni).“

Nr. 63/1820

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.10.2015

III. VIÐAUKI
Ákvæðum IV. viðauka (147. hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 er breytt sem hér segir:
1) Í stað II. viðbætis komi eftirfarandi:
„II. viðbætir
Samþykki fyrir viðhaldskennslufyrirtæki sem um getur í IV. viðauka (147. hluta) — EASA-eyðublað nr. 11
Bls. 1 af 2
[AÐILDARRÍKI (*)]
Aðildarríki Evrópusambandsins (**)
SAMÞYKKISVOTTORÐ FYRIR VIÐHALDSKENNSLU- OG PRÓFUNARFYRIRTÆKI
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].147.[XXXX]
Samkvæmt gildandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
1321/2014 og með fyrirvara um skilyrðin, sem tilgreind eru hér að neðan, vottar [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKISINS (*)]
hér með að:
[HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]
er viðhaldskennslufyrirtæki í samræmi við A-þátt í IV. viðauka (147. hluta) við reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 og hefur hlotið samþykki
til að veita þá þjálfun og halda þau próf sem skráð eru í meðfylgjandi samþykkisskrá og gefa út tilheyrandi viðurkenningarvottorð til
handa nemendum með framangreindum tilvísunarnúmerum.
SKILYRÐI:
1.

Þetta samþykki takmarkast við það samþykki sem tilgreint er í þættinum um verksvið í samþykktri starfsemislýsingu viðhalds
kennslufyrirtækis, eins og um getur í A-þætti í IV. viðauka (147. hluta).

2.

Forsenda þessa samþykkis er að fylgt sé verklagsreglum sem tilgreindar eru í starfsemislýsingu samþykktra viðhaldskennslufyrirtækja.

3.

Þetta samþykki gildir á meðan samþykkta viðhaldskennslufyrirtækið uppfyllir kröfur skv. IV. viðauka (147. hluta) reglugerðar
(ESB) nr. 1321/2014.

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 ógilt tímabundið eða afturkallað.

Upphaflegur útgáfudagur: ...........................................................................................................................................................................
Dagsetning endurskoðunar: ........................................................................................................................................................................
Númer endurskoðunar: ...............................................................................................................................................................................
Undirskrift: ..................................................................................................................................................................................................
Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKIS (*)]

EASA-eyðublað nr. 11, 4. útgáfa

_______________
(*)
(**)

Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
Falli brott fyrir ríki utan ESB eða EASA.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/1821

Bls. 2 af 2
SAMÞYKKISSKRÁ FYRIR VIÐHALDSKENNSLU- OG PRÓFUNARFYRIRTÆKI

Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].147.[XXXX]
Fyrirtæki: [HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]

FLOKKUR

FLOKKUR SKÍRTEINIS

TAKMÖRKUN

GRUNN
ÞJÁLFUN (**)

B1 (**)

TB1.1 (**)

FLUGVÉLAR MEÐ HVERFIHREYFLUM (**)

TB1.2 (**)

FLUGVÉLAR MEÐ STROKKHREYFLUM (**)

TB1.3 (**)

ÞYRLUR MEÐ HVERFIHREYFLUM (**)

TB1.4 (**)

ÞYRLUR MEÐ STROKKHREYFLUM (**)

B2 (**)

TB2 (**)

RAFEINDABÚNAÐUR LOFTFARS (**)

B3 (**)

TB3 (**)

FLUGVÉLAR SEM KNÚNAR ERU MEÐ
STROKKHREYFLI EN HAFA EKKI JAFNÞRÝSTI
BÚNAÐ OG ERU MEÐ 2000 KG HÁMARKS
FLUGTAKSMASSA EÐA ÞAR UNDIR (**)

A (**)

TA.1 (**)

FLUGVÉLAR MEÐ HVERFIHREYFLUM (**)

TA.2 (**)

FLUGVÉLAR MEÐ STROKKHREYFLUM (**)

TA.3 (**)

ÞYRLUR MEÐ HVERFIHREYFLUM (**)

TEGUND/
VERKEFNI (**)

TA.4 (**)

ÞYRLUR MEÐ STROKKHREYFLUM (**)

C (**)

T4 (**)

[TILGREINA SKAL TEGUND LOFTFARS] (***)

B1 (**)

T1 (**)

[TILGREINA SKAL TEGUND LOFTFARS] (***)

B2 (**)

T2 (**)

[TILGREINA SKAL TEGUND LOFTFARS] (***)

A (**)

T3 (**)

[TILGREINA SKAL TEGUND LOFTFARS] (***)

Þessi samþykkisskrá takmarkast við þá þjálfun og þau próf sem tilgreind eru í þættinum um verksvið í samþykktri starfsemislýsingu
viðhaldskennslufyrirtækisins.
Tilvísun í handbók viðhaldskennslufyrirtækis: ...........................................................................................................................................
Upphaflegur útgáfudagur: ............................................................................................................................................................................
Dagsetning síðustu samþykktu endurskoðunar: ............................

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

Undirskrift:
Fyrir hönd lögbærs yfirvalds: [LÖGBÆRT YFIRVALD AÐILDARRÍKIS (*)]
EASA-eyðublað nr. 11, 4. útgáfa

_______________
(*)
Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
(**) Strika skal út, eftir því sem við á, ef fyrirtæki er ekki samþykkt.
(***) Hér skal fylla inn viðeigandi réttindi og takmarkanir.“

Nr. 63/1822

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.10.2015

2) Í stað EASA-eyðublaða nr. 148 og 149 í III. viðbæti komi eftirfarandi:
„III. viðbætir
Viðurkenningarvottorð sem um getur í IV. viðauka (147. hluta) — EASA-eyðublöð nr. 148 og 149
Bls. 1 af 1
VIÐURKENNINGARVOTTORÐ
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].147.[XXXX].[YYYYY]
Þetta viðurkenningarvottorð er gefið út til handa:
[NAFN]
[FÆÐINGARDAGUR OG ÁR og FÆÐINGARSTAÐUR]
Af:
[HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].147.[XXXX]
viðhaldskennslufyrirtæki sem hefur samþykki til að veita þjálfun og halda próf samkvæmt samþykkisskrá þess og í samræmi við
IV. viðauka (147. hluta) reglugerðar (ESB) nr. 1321/2014.
Með vottorði þessu er staðfest að framangreindur einstaklingur hafi með fullnægjandi árangri staðist neðangreint viðurkennt
þjálfunarnámskeið (**) eða grunnpróf (**) í samræmi við gildandi útgáfur af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008
og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014.
[GRUNNÞJÁLFUNARNÁMSKEIÐ (**)] og/eða [GRUNNPRÓF (**)]
[SKRÁ YFIR NÁMSGREINAR SKV. 66. HLUTA/DAGSETNING SEM VIÐKOMANDI STÓÐST PRÓF]
Dagsetning: ...............................................................................................................................................................................................
Undirskrift: ................................................................................................................................................................................................
Fyrir hönd: [HEITI FYRIRTÆKIS]

EASA-eyðublað nr. 148, 2. útgáfa

_______________
(*)
(**)

Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
Strika skal út það sem á ekki við.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/1823

Bls. 1 af 1
VIÐURKENNINGARVOTTORÐ
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].147.[XXXX].[YYYYY]
Þetta viðurkenningarvottorð er gefið út til handa:
[NAFN]
[FÆÐINGARDAGUR OG ÁR og FÆÐINGARSTAÐUR]
Af:
[HEITI FYRIRTÆKIS OG HEIMILISFANG]
Tilvísun: [KÓÐI AÐILDARRÍKIS (*)].147.[XXXX]
viðhaldskennslufyrirtæki sem hefur samþykki til að veita þjálfun og halda próf samkvæmt samþykkisskrá þess og í samræmi við
IV. viðauka (147. hluta) reglugerðar (ESB) nr. 1321/2014.
Með vottorði þessu er staðfest að framangreindur einstaklingur hafi með fullnægjandi árangri staðist fræðilega (**) og/eða verklega
þætti (**) viðurkennda tegundarþjálfunarnámskeiðsins, sem tilgreint er að neðan, og tengd próf í samræmi við gildandi reglugerð
(ESB) nr. 1321/2014.
[ÞJÁLFUNARNÁMSKEIÐ Á TEGUND LOFTFARS (**)]
[UPPHAFS- og LOKADAGSETNINGAR]
[TILGREINA SKAL FRÆÐILEGA EÐA VERKLEGA ÞÆTTI]
og/eða
[PRÓF Á TEGUND LOFTFARS (**)]
[LOKADAGSETNING]
Dagsetning: .................................................................................................................................................................................................
Undirskrift: ..................................................................................................................................................................................................
Fyrir hönd: [HEITI FYRIRTÆKIS]

EASA-eyðublað nr. 149, 2. útgáfa
________________

_______________
(*)
(**)

Eða EASA ef EASA er lögbæra yfirvaldið.
Strika skal út það sem á ekki við.“

