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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 5 og 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For luftfartøyer som omfattes av bestemmelsene 
i forordning (EF) nr. 1592/2002 skal det innen 28. 
mars 2007 utstedes et luftdyktighetsbevis eller en 
flygetillatelse i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og 
miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, 
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner(2). Uten et slikt bevis eller en 
slik flygetillatelse kan fellesskapsoperatører etter nevnte 
dato ikke anvende luftfartøyene på medlemsstatenes 
territorium.

2) I henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav c) i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 skal «Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå» (heretter kalt «Byrået») 
innen 28. mars 2007 fastsette den godkjente konstruksjon 
som er nødvendig for utstedelse av luftdyktighetsbeviser 
eller flygetillatelser til luftfartøyer som er registrert 
i medlemsstatene, men som ikke oppfyller kravene i 
forordningens artikkel 2 nr. 3 bokstav a). For mange 
luftfartsprodukters vedkommende har det ikke vært 
mulig for Byrået å fastsette nevnte konstruksjon innenfor 
den fastsatte fristen, fordi det ikke hadde mottatt de 
nødvendige søknader fra konstruktørene.

3) Luftdyktighetsbeviser bør ikke utstedes før Byrået, 
etter en teknisk vurdering av produktet, kan godkjenne 
konstruksjonen, men begrensede luftdyktighetsbeviser 
kan likevel utstedes for et begrenset tidsrom, for å 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 4.4.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 26.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av  
27.9.2003, s. 5).

(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 706/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 16).

muliggjøre fortsatt drift av luftfartøyene og å gi Byrået 
tid til å kontrollere konstruksjonen av dem.

4) På grunn av tidsnød har Byrået ikke kunnet vedta særlige 
luftdyktighetsspesifikasjoner innen 28. mars 2007. Det er 
likevel mulig å fastsette den godkjente konstruksjonen på 
grunnlag av en henvisning til den i konstruksjonsstaten, 
ettersom dette ble gjort for de fleste luftfartøyer som fikk 
utstedt et typesertifikat før 28. september 2003.

5) Fastsettelsen av en slik konstruksjon bør foretas bare 
for de luftfartøyer som medlemsstatene har utstedt 
luftdyktighetsbeviser for, med unntak for begrensede 
luftdyktighetsbeviser og flygetillatelser, for å sikre 
at luftfartøyene minst oppfyller sikkerhetskravene 
spesifisert i vedlegg 8 til konvensjonen om internasjonal 
sivil luftfart.

6) For å redusere sikkerhetsrisikoene så mye som mulig, og 
for å begrense konkurransevridninger, bør det planlagte 
tiltaket bare gjelde for luftfartøyer som en medlemsstat 
har utstedt et luftdyktighetsbevis til, og som var registrert 
i medlemsstaten på det tidspunkt da forordning (EF) nr. 
1702/2003 fikk anvendelse i medlemsstaten(3). Eierne 
av disse luftfartøyene kunne på registreringstidspunktet 
ikke kjenne til at de ikke kunne holde dem i drift etter 
28. mars 2007. Eierne av et luftfartøy som ble registrert 
i en medlemsstat etter tidspunktet da forordning (EF) 
nr. 1703/2003 fikk anvendelse i medlemsstaten, kjente 
derimot til, på registreringstidspunktet, at luftfartøyet 
ikke kunne holdes i drift etter 28. mars 2007 dersom 
Byrået ikke var i stand til å godkjenne dets konstruksjon 
før denne datoen.

7) Det anses for nødvendig å sikre at det planlagte 
tiltaket får anvendelse bare på luftfartøyer for hvilke 
konstruksjonsstatens representasjonsmyndighet, innenfor 
rammen av en arbeidsavtale i henhold til artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002, aksepterer å bistå Byrået 
med å sikre kontinuerlig tilsyn med den godkjente 
konstruksjonen som er fastsatt på denne måten.

(3) EUR 15: 28. september 2003; EUR 10: 1. mai 2004; EUR 2:  
1. januar 2007.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 375/2007

av 30. mars 2007

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for 
luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, 

og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner(*)
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8) Det planlagte tiltaket bør være av midlertidig art for å 
redusere risikoene forbundet med Byråets begrensede 
tekniske kunnskap om de berørte produktenes 
konstruksjon. Det er også nødvendig å stimulere 
konstruktørene til å bistå Byrået med å fastsette den 
godkjente konstruksjonen som er nødvendig for fullt 
ut å integrere deres luftfartøyer i fellesskapssystemet. 
Anvendelsen av ulike typer regelverk for luftfartøyer som 
drives under samme vilkår, kan dessuten være en kilde 
til illojal konkurranse i det indre marked, og kan ikke 
fortsette i det uendelige. Tiltakets gyldighet bør derfor 
begrenses til en periode på 12 måneder, som kan utvides 
til høyst 18 måneder, forutsatt at en sertifiseringsprosess 
er begynt og at den kan avsluttes i løpet av den nevnte 
perioden.

9) I artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 
1702/2003 er det bare henvist til luftfartøyer som har fått 
utstedt et typesertifikat. For en rekke luftfartøyer som 
burde være omfattet av tiltaket angitt i nevnte artikkel, er 
det imidlertid aldri blitt utstedt et typesertifikat, fordi det i 
henhold til gjeldende ICAO-standarder på det tidspunktet 
da luftfartøyene ble konstruert og sertifisert, ikke krevdes 
et slikt dokument. Det er derfor behov for en klargjøring, 
for å sikre at det fortsatt kan utstedes luftdyktighetsbevis 
til slike luftfartøyer.

10) Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør endres for å 
unngå forvirring og rettslig usikkerhet når det gjelder 
punkt 21A.173 bokstav b) nr. 2 og punkt 21A.184 i 
vedlegget til nevnte forordning, der ordene «bestemte 
sertifiseringsspesifikasjoner» benyttes i stedet for 
«særlige luftdyktighetsspesifikasjoner», som er uttrykket 
benyttet i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) og artikkel 15 nr. 1 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1592/2002.

11) Som unntak fra reglene for utstedelse av luftdyktighetsbevis 
kan det i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 utstedes en flygetillatelse. En slik 
tillatelse utstedes normalt når et luftdyktighetsbevis 
er midlertidig ugyldig, for eksempel som følge av 
en skade, eller når et luftdyktighetsbevis ikke kan 
utstedes, for eksempel fordi luftfartøyet ikke oppfyller 
de grunnleggende kravene til luftdyktighet, eller det 
ennå ikke er påvist samsvar med disse kravene, men 
luftfartøyet er likevel i stand til å gjennomføre en sikker 
flyging.

12) Etter utløpet av overgangsperioden for flygetillatelser er 
det nødvendig å vedta felles krav og forvaltningsmessige 
framgangsmåter for utstedelse av disse tillatelsene, som 
vil inneholde alle nødvendige vilkår for å redusere 
risikoen for avvik fra de grunnleggende kravene, og 
dermed sikrer at flygetillatelsene anerkjennes av alle 
medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002.

13) Tiltakene i denne forordning bygger på uttalelse fra 
Byrået(1), i samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og 
artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1592/2002.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 54 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Sertifisering av produkter, deler og utstyr

1. Det skal utstedes sertifikater for produkter, deler og 
utstyr som angitt i del 21.

2. Som unntak fra nr. 1 får bestemmelsene i kapittel 
H og I i del 21ikke anvendelse på luftfartøyer, herunder 
monterte produkter, deler og utstyr, som ikke er registrert 
i en medlemsstat. Bestemmelsene i kapittel P i del 
21 får heller ikke anvendelse, med mindre luftfartøyets 
kjennemerker er fastsatt av en medlemsstat.

3. Når det i vedlegget (del 21) vises til anvendelse 
og/eller overholdelse av bestemmelsene i vedlegg I (del 
M) til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, og en 
medlemsstat har valgt, i henhold til artikkel 7 nr. 3 bokstav 
a) og (b) i nevnte forordning, å ikke anvende nevnte del før 
28. september 2008, får i stedet relevante nasjonale regler 
anvendelse inntil nevnte dato.

«Artikkel 2a

Fortsatt gyldighet for typesertifikater og tilknyttede 
luftdyktighetsbeviser

1. For produkter utstyrt med et typesertifikat eller et 
dokument som tillater utstedelse av et luftdyktighetsbevis, 
utstedt av en medlemsstat før 28. september 2003, får 
følgende bestemmelser anvendelse:

a) produktet skal anses å være omfattet av et typesertifikat 
utstedt i samsvar med denne forordning når:

(1) Uttalelse 1/2007 av 30. januar 2007 og uttalelse 2/2007 av  
8. februar 2007.
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i) grunnlaget for typesertifikatet var:

JAA typesertifikatgrunnlag, for produkter som – 
er sertifisert etter de JAA-framgangsmåter som 
definert i deres JAA-datablader, eller

for andre produkter, typesertifikatgrunnlaget – 
som definert i typesertifikatets 
datablad i konstruksjonsstaten, dersom 
konstruksjonsstaten var:

en medlemsstat, med mindre Byrået fastslår – 
at et slikt typesertifikatgrunnlag ikke gir et 
sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves 
i grunnforordningen og denne forordning, 
idet det særlig tas hensyn til benyttede 
luftdyktighetsregler og driftserfaring, eller

en stat som en medlemsstat har inngått en – 
tosidig luftdyktighetsavtale eller lignende 
avtale med som slike produkter er blitt 
sertifisert i henhold til, på grunnlag av 
luftdyktighetsreglene i konstruksjonsstaten, 
med mindre Byrået fastsetter at de benyttede 
luftdyktighetsreglene, driftserfaringen eller 
sikkerhetssystemet i konstruksjonsstaten 
ikke gir et sikkerhetsnivå tilsvarende det 
som kreves i forordning (EF) nr. 1592/2002 
og denne forordning.

Byrået skal foreta en første vurdering av virkningen 
av bestemmelsene i annet strekpunkt, med sikte på å 
framlegge en uttalelse for Kommisjonen med mulige 
forslag til endring av denne forordning,

ii) miljøkravene var dem nevnt i vedlegg 16 til 
Chicago-konvensjonen, og som fikk anvendelse på 
produktet,

iii) gjeldende luftdyktighetspålegg var de samme som 
i konstruksjonsstaten.

b) Konstruksjonen for et bestemt luftfartøy som var 
registrert i en medlemsstat før 28. september 2003, skal 
anses å være godkjent i henhold til denne forordning 
når:

dets grunnleggende typekonstruksjon var del av et i) 
typesertifikat nevnt i bokstav a),

alle endringer av denne grunnleggende ii) 
typekonstruksjonen som ikke var 
typesertifikatinnehaverens ansvar, har fått 
godkjenning, og

de luftdyktighetspålegg som var utstedt eller iii) 
vedtatt av registreringsstaten før 28. september 
2003, herunder eventuelle endringer av 
konstruksjonsstatens luftdyktighetspålegg som var 
godtatt av registreringsstaten, var overholdt.

c) Byrået skal innen 28. mars 2007 fastsette typesertifikatet 
for produkter som ikke er i samsvar med kravene i 
bokstav a).

d) Byrået skal innen 28. mars 2007 fastsette 
typesertifikatets datablad når det gjelder støynivået 
for samtlige produkter nevnt i bokstav a). Inntil 
dette er fastsatt kan medlemsstatene fortsatt utstede 
støysertifikater i samsvar med gjeldende nasjonale 
regler.

2. Når det gjelder produkter som det 28. september 
2003 pågikk en typesertifiseringsprosess for ved JAA eller 
i en medlemsstat, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) dersom produktet er under sertifisering i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) Punkt 21A.15 bokstav a), b) og c) i del 21 får ikke 
anvendelse,

c) som unntak fra punkt 21A.17 bokstav a) i del 21 skal 
typesertifikatgrunnlaget være det som er fastsatt av 
JAA, eventuelt av medlemsstaten, på den dato det 
søkes om godkjenning,

d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.20 bokstav 
a) og b) i del 21skal den påvisning av samsvar som 
skjer innenfor rammen av framgangsmåter benyttet 
av JAA eller medlemsstatene, anses å være foretatt av 
Byrået.

3. Når det gjelder produkter med et nasjonalt 
typesertifikat eller et tilsvarende sertifikat for hvilke 
godkjenningsprosessen for endringer som foretas av 
en medlemsstat ikke var avsluttet på tidspunktet for 
fastsettelsen av typesertifikatet i samsvar med denne 
forordning, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) dersom en godkjenningsprosess er i gang i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) punkt 21A.93 i del 21 får ikke anvendelse,

c) gjeldende typesertifikat skal være det som er fastsatt 
av JAA, eventuelt av medlemsstaten, på den dato det 
søkes om godkjenning av endringen,
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d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.103 bokstav 
a) nr. 2 og bokstav b) i del 21skal den påvisning av 
samsvar som skjer innenfor rammen av framgangsmåter 
benyttet av JAA eller medlemsstatene, anses å være 
foretatt av Byrået.

4. Når det gjelder produkter med et nasjonalt typesertifikat 
eller et tilsvarende sertifikat, når godkjenningsprosessen 
for grunnlaget ved større reparasjoner foretatt av en 
medlemsstat ikke var avsluttet på tidspunktet for fastsettelse 
av typesertifikatet i samsvar med denne forordning, skal 
den påvisning av samsvar som skjer innenfor rammen av 
JAAs eller medlemsstaters framgangsmåter, med henblikk 
på å etterkomme punkt 21A.433 bokstav a) i del 21, anses 
å være foretatt av Byrået.

5. Et luftdyktighetsbevis som er utstedt av en medlemsstat 
og som bekrefter samsvar med et typesertifikat fastsatt i 
samsvar med nr. 1, skal anses å være i samsvar med denne 
forordning.

Artikkel 2b

Fortsatt gyldighet for supplerende typesertifikater

1. Når det gjelder supplerende typesertifikater utstedt 
av en medlemsstat i henhold til JAAs framgangsmåter 
eller gjeldende nasjonale framgangsmåter, og endringer 
av produkter, som er foreslått av andre personer enn 
innehaveren av produktets typesertifikat, som var godkjent 
av en medlemsstat i henhold til gjeldende nasjonale 
framgangsmåter, der det supplerende typesertifikatet 
eller endringen var gyldig 28. september 2003, skal det 
supplerende typesertifikatet eller endringen anses å være 
utstedt i henhold til denne forordning.

2. Når det gjelder supplerende typesertifikater som 
det 28. september 2003 pågikk en sertifiseringsprosess 
for i en av medlemsstatene i henhold til gjeldende JAA-
framgangsmåter for supplerende typesertifikater, og større 
endringer av produkter, som er foreslått av andre personer 
enn innehaveren av produktets typesertifikat, som det 
28. september 2003 pågikk en sertifiseringsprosess for i 
en av medlemsstatene i henhold til gjeldende nasjonale 
framgangsmåter, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) dersom en sertifiseringsprosess pågikk i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) punkt 21A. 113 bokstav a) og b) i del 21 får ikke 
anvendelse,

c) gjeldende sertifiseringsgrunnlag skal være det som er 
fastsatt av JAA, eventuelt av medlemsstaten, på den 
dato det søkes om godkjenning av det supplerende 
typesertifikatet eller den større endringen,

d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.115 bokstav 
a) i del 21 skal den påvisning av samsvar som skjer 
innenfor rammen av framgangsmåter benyttet av JAA 
eller medlemsstatene, anses å være foretatt av Byrået.

Artikkel 2c

Fortsatt drift av visse luftfartøyer som er registrert i 
medlemsstatene

1. Når det gjelder luftfartøyer som ikke kan anses å 
ha et typesertifikat utstedt i samsvar med artikkel 2a nr. 
1 bokstav a) i denne forordning som en medlemsstat har 
utstedt et luftdyktighetsbevis for før forordning (EF) nr. 
1702/2003 fikk anvendelse i nevnte medlemsstat(1), og 
som var registrert i medlemsstaten på den datoen, og 
fortsatt var registrert i en medlemsstat 28. mars 2007, skal 
kombinasjonen av følgende faktorer anses å utgjøre de 
relevante, særlige luftdyktighetsspesifikasjoner utstedt i 
henhold til denne forordning:

a) konstruksjonsstatens datablad for typesertifikatet og 
datablad for typesertifikatet når det gjelder støy, eller 
tilsvarende dokumenter, forutsatt at konstruksjonsstaten 
har inngått en hensiktsmessig arbeidsavtale med Byrået, i 
samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1592/2002, 
som omfatter kontinuerlig luftdyktighet for et slikt 
luftfartøys konstruksjon,

b) miljøkravene som er fastsatt i vedlegg 16 til Chicago-
konvensjonen, og som får anvendelse på luftfartøyet,

c) konstruksjonsstatens obligatoriske opplysninger om 
kontinuerlig luftdyktighet.

2. De særlige luftdyktighetsspesifikasjonene skal gjøre 
det mulig for luftfartøyene å fortsette den type drift som 
de hadde tillatelse til å utføre 28. mars 2007 og skal være 
gyldige til 28. mars 2008, med mindre spesifikasjonene 
erstattes før denne dato av en konstruksjons- og 
miljøgodkjenning utstedt av Byrået i samsvar med denne 
forordning. Medlemsstatene skal utstede begrensede 
luftdyktighetsbeviser for de berørte luftfartøyene i henhold 
til del 21 kapittel H når samsvar med disse spesifikasjonene 
er bekreftet.

3. Kommisjonen kan forlenge gyldighetsperioden nevnt 
i nr. 2 med høyst 18 måneder for en viss type luftfartøyer, 
forutsatt at Byrået har begynt sertifiseringsprosessen for 
nevnte luftfartøytype før 28. mars 2008 og at Byrået 
fastslår at en slik prosess kan avsluttes i løpet av den 
forlengede gyldighetsperioden. Byrået skal i så fall 
underrette Kommisjonen om sin beslutning.

(1) For EUR 15: 28. september 2003; for EUR 10: 1. mai 2004 og for EUR 2: 
1. januar.2007.
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Artikkel 2d

Fortsatt gyldighet for sertifikater for deler og utstyr

1. Godkjenninger av deler og utstyr utstedt av en 
medlemsstat og gyldige 28. september 2003 skal anses å 
være utstedt i henhold til denne forordning.

2. Når det gjelder deler og utstyr som det pågikk en 
godkjennings- eller tillatelsesprosess for i en medlemsstat 
28. september 2003, får følgende bestemmelser 
anvendelse:

a) dersom en tillatelsessprosess pågikk i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) punkt 21A.603 i del 21 får ikke anvendelse,

c) gjeldende krav til opplysninger i henhold til 
punkt 21A.605 i del 21 skal være de krav som er 
fastsatt av vedkommende medlemsstat på den dato det 
søkes om godkjenning eller tillatelse,

d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.606 bokstav 
b) i del 21skal den påvisning av samsvar som gjøres av 
vedkommende medlemsstat, anses å være foretatt av 
Byrået.

Artikkel 2e

Flygetillatelse

De vilkår som var fastsatt av medlemsstatene før 28. mars 
2007 for flygetillatelser eller andre luftdyktighetsbeviser 
som var utstedt for luftfartøyer som ikke hadde et 
luftdyktighetsbevis eller et begrenset luftdyktighetsbevis 
utstedt i henhold til denne forordning, skal anses å være 
fastsatt i henhold til denne forordning, med mindre Byrået 
innen 28. mars 2008 beslutter at slike vilkår ikke gir et 
sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 eller denne forordning.

Flygetillatelser eller luftdyktighetsbeviser utstedt av 
medlemsstatene før 28. mars 2007 for luftfartøyer som 
ikke hadde et luftdyktighetsbevis eller et begrenset 
luftdyktighetsbevis i henhold til denne forordning, skal 
inntil 28. mars 2008 anses som flygetillatelser utstedt i 
henhold til denne forordning.»

2. Vedlegget (del 21) til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1702/2003 endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den kunngjøres i 
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

____________



2.12.2010 Nr. 67/551EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

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

1) I punkt 21A.139 skal nytt ledd b.1 xvii) lyde:

«xvii) utstedelse av flygetillatelse og godkjenning av tilknyttede flygevilkår.»

2) I punkt 21A.163 skal ny bokstav e) lyde:

«e) når produksjonsorganisasjonen selv kontrollerer luftfartøyets konfigurasjon innenfor rammen av sin 
godkjenning som produksjonsorganisasjon og bekrefter samsvar med de konstruksjonsvilkår som er godkjent 
for flygingen, utstede en flygetillatelse i samsvar med punkt 21A.711 bokstav c), herunder godkjenning av 
flygevilkårene i samsvar med punkt 21A.710 bokstav b), i henhold til framgangsmåter fastsatt i samarbeid med 
vedkommende myndighet for produksjonen, for et luftfartøy som innehaveren har produsert.»,

3) I punkt 21A.165 skal ny bokstav j) og k) lyde:

«j) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.163 bokstav e), fastsette vilkårene for utstedelse av en 
flygetillatelse,

k) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.163 bokstav e), opprette samsvar med bestemmelsene 
i punkt 21A.711 bokstav b) og (d) før en flygetillatelse (EASA-skjema 20b, se tillegget) for et luftfartøy 
utstedes.»

4) I avsnitt A skal tittelen til kapittel H lyde:

«KAPITTEL H — LUFTDYKTIGHETSBEVISER OG BEGRENSEDE LUFTDYKTIGHETSBEVISER»

5) I punkt 21A.173 bokstav b) nr. 2 erstattes ordene «særlige sertifiseringsspesifikasjoner» med ordene «særlige 
luftdyktighetsspesifikasjoner».

6) I punkt 21A.173 utgår bokstav c).

7) I punkt 21A.174 utgår bokstav d).

8) I punkt 21A.179 skal bokstav b) lyde:

«b) Dersom eierskapet til et luftfartøy endres, og luftfartøyet har et begrenset luftdyktighetsbevis som ikke er 
i samsvar med et begrenset typesertifikat, skal luftdyktighetsbevisene overføres sammen med luftfartøyet, 
forutsatt at luftfartøyet forblir i samme register, eller utstedes bare med formell godkjenning fra vedkommende 
myndighet i registreringsstaten dit det overføres.»

9) I punkt 21A.184 erstattes ordene «særlige sertifiseringsspesifikasjoner» med ordene «særlige 
luftdyktighetsspesifikasjoner».

10) Punkt 21A.185 utgår.

11) I punkt 21A.263 skal bokstav b) lyde:

«b) Med forbehold for bestemmelsene i punkt 21A.257 bokstav b) skal Byrået uten videre etterprøving godta de 
erklæringer om samsvar som framlegges av søkeren med det formål å oppnå:

1. en godkjenning av de flygevilkår som kreves for en flygetillatelse, eller

2. et typesertifikat eller en godkjenning av en større endring av en typekonstruksjon,

3. et supplerende typesertifikat, eller

4. en ETSO-autorisasjon i henhold til punkt 21A.602B bokstav b) nr. 1, eller

5. en konstruksjonsgodkjenning ved større reparasjoner.»
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12) I punkt 21A.263 bokstav c) skal nytt nr. 6 og 7 lyde:

«6. å godkjenne vilkårene for utstedelse av en flygetillatelse i henhold til punkt 21A.710 bokstav a) nr. 2,

i) unntatt prøveflyginger med:

en ny luftfartøytype, eller– 

et luftfartøy som har gjennomgått en endring som klassifiseres eller kan klassifiseres som en – 
betydelig, større endring eller et supplerende typesertifikat av betydelig omfang, eller

et luftfartøy hvis flyge- og/eller flygekontrollegenskaper kan være modifisert i betydelig grad,– 

ii) unntatt flygetillatelser som utstedes med henblikk på punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15.

7. å utstede en flygetillatelse i henhold til punkt 21A.711 bokstav b) for et luftfartøy som vedkommende 
har konstruert eller endret, når konstruksjonsorganisasjonen selv, i henhold til sin godkjenning som 
konstruksjonsorganisasjon, kontrollerer luftfartøyets konfigurasjon og bekrefter samsvar med de godkjente 
konstruksjonsvilkårene for flygingen.»

13) I punkt 21A.265 skal ny bokstav f) og g) lyde:

«f) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 6, fastsette vilkårene som gjelder for 
utstedelse av en flygetillatelse.

g) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 7, sørge for samsvar med 
bestemmelsene i punkt 21A.711 bokstav b) og (d) før vedkommende utsteder en flygetillatelse (EASA-skjema 
20b, se tillegget) for et luftfartøy.»

14) I avsnitt A skal kapittel P lyde:

«KAPITTEL P — FLYGETILLATELSE

21A.701. Virkeområde

Flygetillatelser skal utstedes i samsvar med dette kapittel til luftfartøyer som ikke oppfyller, eller for hvilke det 
ikke er påvist at de oppfyller, gjeldende krav til luftdyktighet, men som er i stand til å gjennomføre sikre flyginger 
på bestemte vilkår og for følgende formål:

1. utvikling,

2. påvisning av at regler eller sertifiseringsspesifikasjoner er overholdt,

3. konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoners opplæring av besetningen,

4. prøveflyging i tilknytning til produksjon av nye luftfartøyer,

5. overføring av luftfartøyer som er under produksjon, mellom produksjonsanlegg,

6. flyging med henblikk på oppnå kundens godkjenning,

7. levering eller eksport av luftfartøyer,

8. flyging med henblikk på å oppnå myndighetenes godkjenning,

9. markedsundersøkelse, herunder opplæring av kundens besetning,

10. utstillinger og flygeoppvisninger,

11. flyging til et sted der det skal utføres vedlikehold av luftfartøyet eller kontroll av luftdyktigheten, eller til et 
lagringssted;

12. flyging av et luftfartøy med en masse som overskrider luftfartøyets største sertifiserte startmasse på en 
strekning utover dets normale rekkevidde, over vann eller landområder der egnede landingsanlegg eller egnet 
drivstoff ikke er tilgjengelig,
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13. rekordforsøk, kappflyging eller lignende konkurranser,

14. flyging av et luftfartøy som oppfyller gjeldende krav til luftdyktighet før overholdelse av miljøkravene er 
fastslått,

15. ikke-kommersielle flyginger med individuelle luftfartøyer av enkel konstruksjon eller luftfartøytyper for 
hvilke et luftdyktighetsbevis eller et begrenset luftdyktighetsbevis ikke er hensiktsmessig.

21A.703 Adgang

Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å søke om flygetillatelser, unntatt når det dreier seg om en 
flygetillatelse i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15, der den som søker, må være eieren. En person som har 
adgang til å søke om flygetillatelse, har også adgang til å søke om godkjenning av flygevilkårene.

21A.705 Vedkommende myndigheter

Uten hensyn til punkt 21.1 menes med «vedkommende myndighet» i dette kapittel:

a) den myndighet som er utpekt av registreringsstaten, eller

b) for uregistrerte luftfartøyer, den myndighet som er utpekt av medlemsstaten som fastsatte kjennemerkene.

21A.707 Søknad om flygetillatelse

a) I henhold til punkt 21A.703, og når søkeren ikke har fått rettigheten til å utstede en flygetillatelse, skal søknad 
om flygetillatelse sendes vedkommende myndighet i den form og på den måte nevnte myndighet har fastsatt.

b) Hver søknad om flygetillatelse skal inneholde:

1. formålet eller formålene med flygingen(e) i henhold til punkt 21A.701,

2. de punkter der luftfartøyet ikke oppfyller gjeldende krav til luftdyktighet,

3. godkjente flygevilkår i henhold til 21A.710.

c) dersom flygevilkårene ikke er godkjent på det tidspunkt det søkes om flygetillatelse, skal det søkes om 
godkjenning av flygevilkårene i henhold til punkt 21A.709.

21A.708 Flygevilkår

Flygevilkårene omfatter:

a) de konfigurasjoner det søkes om i flygetillatelsen,

b) alle vilkår eller begrensninger som anses nødvendige for sikker drift av luftfartøyet, herunder:

1. de vilkår eller begrensninger som gjelder flygerutene og/eller luftrommet som kreves for flygingene,

2. de vilkår for eller begrensninger som gjelder besetningen som skal fly luftfartøyet,

3. de begrensninger som gjelder transporten av andre personer enn flygebesetningen,

4. de driftsmessige begrensninger, særlige framgangsmåter eller tekniske vilkår som må oppfylles,

5. eventuelt, det særlige flygeprøveprogrammet,

6. de særlige tiltak for å sikre kontinuerlig luftdyktighet, herunder vedlikeholdsinstrukser og 
vedlikeholdssystemet som vil benyttes,
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c) bevis for at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger under de vilkår eller begrensninger som er angitt i 
bokstav b),

d) metoden som brukes for å kontrollere luftfartøykonfigurasjonen, for å sikre at de fastsatte vilkårene 
overholdes.

21A.709 Søknad om godkjenning av flygevilkår

a) I henhold til punkt 21A.707 bokstav c), og når søkeren ikke har fått rettigheten til å kunne godkjenne 
flygevilkårene, skal en søknad om godkjenning av flygevilkårene sendes:

1. Byrået, i den form og på den måte Byrået fastsetter, når godkjenningen av flygevilkårene er knyttet til 
konstruksjonens sikkerhet, eller

2. vedkommende myndighet, i den form og på den måte nevnte myndighet fastsetter, når godkjenningen av 
flygevilkårene ikke er knyttet til konstruksjonens sikkerhet.

b) Hver søknad om godkjenning av flygevilkårene skal omfatte:

1. de foreslåtte flygevilkårene,

2. dokumentasjonen for disse vilkårene, og

3. en erklæring om at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger under de vilkår eller begrensninger som 
er angitt i punkt 21A.708 bokstav b).

21A.710 Godkjenning av flygevilkår

a) Når godkjenningen av flygevilkårene er knyttet til konstruksjonens sikkerhet, skal flygevilkårene godkjennes 
av:

1. Byrået, eller

2. en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav 
c) nr. 6.

b) Når godkjenningen av flygevilkårene ikke er knyttet til konstruksjonens sikkerhet, skal flygevilkårene 
godkjennes av vedkommende myndighet eller den behørig godkjente organisasjonen som også utsteder 
flygetillatelsen.

c) Før flygevilkårene godkjennes skal Byrået, vedkommende myndighet eller den godkjente organisasjonen ha 
funnet det godtgjort at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger under de vilkår eller begrensninger som er 
angitt. Byrået eller vedkommende myndighet kan foreta, eller kreve at søkeren foretar, alle inspeksjoner eller 
tester som er nødvendige for dette formål.

21A.711 Utstedelse av en flygetillatelse

a) Vedkommende myndighet skal utstede en flygetillatelse

1. ved framlegging av opplysningene som kreves i henhold til punkt 21A.707, og

2. når vilkårene angitt i punkt 21A.708 er godkjent i henhold til punkt 21A.710, og

3. når vedkommende myndighet, gjennom sine egne undersøkelser, som kan omfatte inspeksjoner, eller 
gjennom framgangsmåter som er avtalt med søkeren, finner det godtgjort at luftfartøyet er i samsvar med 
konstruksjonen fastsatt i punkt 21A.708 før flyging.

b) En behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon kan utstede en flygetillatelse(EASA-skjema 20b, se tillegget) i 
henhold til rettigheten angitt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 7, når vilkårene angitt i punkt 21A.708 er godkjent 
i henhold til punkt 21A.710.

c) En behørig godkjent produksjonsorganisasjon kan utstede en flygetillatelse(EASA-skjema 20b, se tillegget) 
i henhold til rettigheten angitt i punkt 21A.163 bokstav e), når vilkårene angitt i punkt 21A.708 er godkjent i 
henhold til punkt 21A.710.
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d) Flygetillatelsen skal angi formål og godkjente vilkår og begrensninger i henhold til punkt 21A.710.

e) Når tillatelser utstedes i henhold til bokstav b) eller c) skal en kopi av flygetillatelsen sendes vedkommende 
myndighet.

f) Dersom det foreligger bevis for at vilkårene angitt i punkt 21A.723 bokstav a) ikke er oppfylt for en 
flygetillatelse som er utstedt av en organisasjon i henhold til bokstav b) eller c), skal nevnte organisasjon 
tilbakekalle flygetillatelsen.

21A.713 Endringer

a) Enhver endring som gjør flygevilkårene eller tilknyttet dokumentasjon for flygetillatelsen ugyldig, skal 
godkjennes i henhold til punkt 21A.710. En søknad skal eventuelt innsendes i henhold til punkt 21A.709.

b) En endring som påvirker innholdet i flygetillatelsen, krever at det utstedes en ny flygetillatelse i henhold til 
punkt 21A.711.

21A.715 Språk

Håndbøker, skilt, oversikter, instrumentmerking og andre nødvendige opplysninger som kreves i henhold til 
gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner, skal foreligge på ett eller flere av Det europeiske fellesskaps offisielle språk 
som aksepteres av vedkommende myndighet.

21A.719 Overdragelse

a) En flygetillatelse kan ikke overdras.

b) Uten hensyn til bokstav a) skal en flygetillatelse som er utstedt i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15, 
overdras sammen med luftfartøyet dersom eierskapet til et luftfartøy er endret, forutsatt at luftfartøyet forblir 
i samme register, eller utstedes bare med samtykke fra vedkommende myndighet i registreringsstaten dit det 
overføres.

21A.721 Inspeksjoner

Innehaveren eller den som søker om en flygetillatelse, skal adgang til det berørte luftfartøyet på anmodning fra 
vedkommende myndighet.

21A.723 Varighet og fortsatt gyldighet

a) En flygetillatelse skal utstedes for høyst 12 måneder og forbli gyldig forutsatt at

1. vilkårene og begrensningene nevnt i punkt 21A.711 bokstav d) som gjelder flygetillatelsen, er oppfylt,

2. flygetillatelsen ikke er levert tilbake eller tilbakekalt i henhold til punkt 21B.530,

3. luftfartøyet forblir i samme register.

b) Som unntak fra bokstav a) kan en flygetillatelse utstedt i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15) gis 
ubegrenset varighet.

c) Når en flygetillatelse leveres tilbake eller tilbakekalles, skal den leveres vedkommende myndighet.

21A.725 Fornyelse av flygetillatelsen

En fornyelse av flygetillatelsen skal behandles som en endring i henhold til punkt 21A.713.

21A.727 Forpliktelsene til innehaveren av en flygetillatelse

Innehaveren av en flygetillatelse skal sørge for at alle vilkår og begrensninger knyttet til flygetillatelsen oppfylles 
og opprettholdes.

21A.729 Dokumentasjonsplikt

a) Innehaveren av godkjenningen av flygevilkårene skal ha alle dokumenter som utarbeides for å fastsette 
og underbygge flygevilkårene, til rådighet for Byrået og vedkommende myndighet, og dokumentene skal 
oppbevares for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyet.
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b) Den godkjente organisasjonen skal ha alle dokumenter knyttet til utstedelsen av flygetillatelser i henhold 
til rettigheten gitt godkjente organisasjoner, herunder inspeksjonsrapporter, dokumenter som underbygger 
godkjenningen av flygevilkår og selve flygetillatelsen, til rådighet for Byrået eller vedkommende myndighet, 
og dokumentene skal oppbevares for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig 
luftdyktighet for luftfartøyet.»

15. Punkt 21B.20 skal lyde:

«21B.20 Vedkommende myndighets forpliktelser

Vedkommende myndighet i en medlemsstat er ansvarlig for gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt A, 
kapittel F, G, H, I og P bare når det gjelder søkere eller innehavere som har sitt hovedforetak på medlemsstatens 
territorium.»

16. I punkt 21B.25 skal bokstav a) lyde:

«a) Generelt:

Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet, med dokumenterte framgangsmåter, 
organisasjonsstruktur og personell, som tildeles ansvaret for gjennomføringen av avsnitt A kapittel F, G, H, I 
og P.»

17. I avsnitt B skal tittelen på kapittel H lyde:

«KAPITTEL H — LUFTDYKTIGHETSBEVISER OG BEGRENSEDE LUFTDYKTIGHETSBEVISER»

18. I punkt 21B.325 skal bokstav a) lyde:

«a) Vedkommende myndighet i registreringsstaten skal eventuelt, uten utilbørlig forsinkelse, utstede eller endre et 
luftdyktighetsbevis (EASA-skjema 25, se tillegget) eller et begrenset luftdyktighetsbevis (EASA-skjema 24, 
se tillegget) når den finner det godtgjort at gjeldende krav i avsnitt A kapittel H er oppfylt.»

19. Punkt 21B.330 skal lyde:

«21B.330  Midlertidig oppheving og tilbakekalling av luftdyktighetsbeviser og begrensende 
luftdyktighetsbeviser

a) Dersom det foreligger tegn på at noen av de vilkår som er spesifisert i punkt 21A.181 bokstav a) ikke 
er oppfylt, skal vedkommende myndighet i registreringsstaten oppheve midlertidig eller tilbakekalle et 
luftdyktighetsbevis.

b) Ved utstedelsen av underretningen om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et luftdyktighetsbevis 
eller et begrenset luftdyktighetsbevis skal vedkommende myndighet i registreringsstaten angi årsakene til den 
midlertidige opphevingen eller tilbakekallingen og informere innehaveren av sertifikatet om vedkommendes 
klagerett.»

20. I avsnitt B skal kapittel P lyde:

«KAPITTEL P — FLYGETILLATELSE

21B.520 Undersøkelser

a) Vedkommende myndighet skal gjennomføre undersøkelser som er tilstrekkelige til å kunne begrunne 
utstedelsen eller tilbakekallingen av en flygetillatelse.

b) Vedkommende myndighet skal utarbeide framgangsmåter for vurdering som minst skal omfatte følgende 
elementer:

1. vurdering av søkerens kvalifikasjoner,

2. vurdering av søknadens berettigelse,

3. vurdering av den dokumentasjon som ble mottatt med søknaden,

4. inspeksjon av luftfartøyet

5. godkjenning av flygevilkårene i henhold til punkt 21A.710 bokstav b).
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21B.525 Utstedelse av flygetillatelser

Vedkommende myndighet skal utstede eller en flygetillatelse (EASA-skjema 20a, se tillegget) når den finner det 
godtgjort at gjeldende krav i avsnitt A kapittel P er oppfylt.

21B.530  Tilbakekalling av flygetillatelser

a) Dersom vedkommende myndighet finner det godtgjort at noen av vilkårene angitt i punkt 21A.723 bokstav a) 
ikke er oppfylt for en flygetillatelse den har utstedt, skal den tilbakekalle flygetillatelsen.

b) Ved utstedelse av melding om tilbakekalling av en flygetillatelse skal vedkommende myndighet angi grunnene 
til tilbakekallingen, og informere innehaveren av flygetillatelsen om vedkommendes klageadgang.

21B.545 Dokumentasjonsplikt

a) Vedkommende myndighet skal benytte et dokumentasjonssystem som sikrer at prosessen med utstedelse og 
tilbakekalling av hver enkelt flygetillatelse kan spores på en hensiktsmessig måte.

b) Den registrerte dokumentasjonen skal minst inneholde:

1. de dokumenter som er framlagt av søkeren,

2. de dokumenter som er utarbeidet under undersøkelsen, der den utførte virksomhet og sluttresultatene for 
elementene spesifisert i punkt 21B.520 bokstav b), er angitt, og

3. en kopi av flygetillatelsen.

c) Dokumentene skal oppbevares i minst seks år etter at tillatelsen opphører å være gyldig.»

21. Listen over tillegg skal lyde:

«Tillegg I - EASA-skjema 1 - Bevis for autorisert frigivelse

Tillegg II - EASA-skjema 15a - Granskingsbevis for luftdyktighet 

Tillegg III - EASA-skjema 20a - Flygetillatelse

Tillegg IV - EASA-skjema 20b - Flygetillatelse (utstedt av godkjente organisasjoner)

Tillegg V - EASA-skjema 24 - Begrenset luftdyktighetsbevis

Tillegg VI - EASA-skjema 25 - Luftdyktighetsbevis

Tillegg VII - EASA-skjema 45 - Støysertifikat

Tillegg VIII - EASA-skjema 52 - Samsvarserklæring for luftfartøyet

Tillegg VI - EASA-skjema 53 - Vedlikeholdsattest

Tillegg X - EASA-skjema 55 – Bevis for godkjenning som produksjonsorganisasjon

Tillegg XI - EASA-skjema 65 – Godkjenningsbrev [Produksjon uten godkjenning som produksjonsorganisasjon]»
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22. EASA-skjema 20 skal lyde:

«

Vedkommende myndighet (LOGO) FLYGETILLATELSE

(*)

Denne flygetillatelse er utstedt i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 1592/2002, og er en bekreftelse på at luftfartøyet 
kan gjennomføre sikre flyginger for det formål og under de vilkår som er 
angitt nedenfor; tillatelsen er gyldig i alle medlemsstater.

Denne tillatelse er gyldig også for flyginger til og innenfor tredjestater, 
forutsatt at det innhentes separat godkjenning fra vedkommende 
myndigheter i disse statene.

1. Nasjonalitet og registreringsmerke:

2. Produsent/luftfartøytype 3. Serienummer:

4. Tillatelsen omfatter: [formål i henhold til punkt 21A.701 bokstav a)]

5. Innehaver: [når en flygetillatelse er utstedt i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15), skal det stå: «Registrert eier»]

6. Vilkår/merknader 

7. Gyldighetstid:

8. Utstedelsessted og -dato: 9. Underskriften til representanten for vedkommende myndighet

EASA-skjema 20a.

(1) Til bruk for registreringsstaten.»
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23. Nytt EASA-skjema 20b skal lyde:

«

Medlemsstat der vedkommende myndighet 
har utstedt godkjenningen av organisasjonen 
som utsteder flygetillatelsen; eller

«EASA» når godkjenningen er utstedt av 
EASA.

FLYGETILLATELSE

Navn på og adresse til organisasjonen som utsteder flygetillatelsen (*)

Denne flygetillatelse er utstedt i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 1592/2002, og er en bekreftelse på at luftfartøyet 
kan gjennomføre sikre flyginger for det formål og under de vilkår som er 
oppført nedenfor; tillatelsen er gyldig i alle medlemsstater.

Tillatelsen er gyldig også for flyginger til og innenfor tredjestater, 
forutsatt at det innhentes separat godkjenning fra vedkommende 
myndigheter i disse statene.

1. Nasjonalitet og registreringsmerke:

2. Produsent/luftfartøytype 3. Serienummer:

4. Tillatelsen omfatter: [formål i henhold til punkt 21A.701 bokstav a)]

5. Innehaver: [Organisasjon som utsteder flygetillatelsen]

6. Vilkår/merknader:

7. Gyldighetstid:

8. Utstedelsessted og -dato: 9. Representantens underskrift:

Navn:

Godkjenningens referansenummer:

EASA-skjema 20b

(*) Til bruk for innehaveren av organisasjonsgodkjenningen.»
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24. Ark B i EASA-skjema 55 skal lyde:

«Vedkommende myndighet i en medlemsstat i 
Den europeiske union eller i EASA Vilkår for godkjenning TA: NAA.21G.XXXX

Dette dokumentet er en del av godkjenning nr. NAA.21G.XXXX for en produksjonsorganisasjon, utstedt til

Firma:

Avsnitt 1: VIRKSOMHETENS OMFANG:

PRODUKSJON AV PRODUKTER/KATEGORIER

Se produksjonsorganisasjonens håndbok avsnitt xxx for nærmere opplysninger og begrensninger

Avsnitt 2. ETABLERINGSSTED:

Avsnitt 3. RETTIGHETER:

Produksjonsorganisasjonen har rett til, innenfor rammen av godkjenningsvilkårene og i samsvar med framgangsmåtene angitt i 
produksjonsorganisasjonens håndbok, å utøve de rettigheter som er fastsatt i punkt 21A.163, med følgende forbehold:

[stryk det som ikke passer]

Før produktets konstruksjon er godkjent kan et EASA-skjema 1 utstedes bare for samsvarsformål.

En samsvarserklæring kan ikke utstedes til et luftfartøy som ikke er gitt godkjenning.

Vedlikehold kan foretas i samsvar med avsnitt xxx i produksjonsorganisasjonens håndbok, inntil etterkommelse av vedlikeholdsreglene kreves.

Flygetillatelser kan utstedes i samsvar med avsnitt yyy i produksjonsorganisasjonens håndbok.

Dato for førstegangs utstedelse: Dato for denne utstedelse: Underskrift:

For vedkommende myndighet eller EASA

EASA-skjema 55 — Godkjenningsbevis for en produksjonsorganisasjon — ark B»

______________


