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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1536 

av 16. september 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 når det gjelder tilpasning av regler for kontinuerlig 

luftdyktighet til forordning (EF) nr. 216/2008, kritiske vedlikeholdsoppgaver og overvåking av 

luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 8 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014(2) fastsettes nærmere regler for kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer 

og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr. 

2) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 fastsettes krav til kontinuerlig luftdyktighet for drift av luftfartøyer, 

herunder krav til organisasjoner med ansvar for sikring av kontinuerlig luftdyktighet for motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer og luftfartøyer i kommersiell drift. Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør ajourføres for å sikre at 

disse kravene gjennomføres. 

3) Det er nødvendig å fastsette vilkårene for at luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(3), kan benytte luftfartøyer som er registrert i en tredjestat, for å sikre at de relevante 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 oppfylles. 

4) Det er nødvendig å sikre ensartet anvendelse av kravene i programmet for overvåking av luftfartøyers kontinuerlige 

luftdyktighet innenfor Unionen. For dette formål bør bestemmelsene i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1321/2014 om 

vedkommende myndigheters gjennomføring av et program for overvåking av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

endres. 

5) Det er nødvendig å redusere risikoene forbundet med utføringen av vedlikehold, særlig å sikre at berørte personer og 

organisasjoner treffer nødvendige tiltak for å oppdage feil som er gjort i forbindelse med utføringen av vedlikehold som 

kan påvirke flysikkerheten. Kravene til utføring av vedlikehold fastsatt i vedlegg I og II til forordning (EU) 

nr. 1321/2014 bør derfor endres.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 17.9.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 278/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 68. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter,  

-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 17.12.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(omarbeiding) (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 
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6) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor endres. 

7) Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter må få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de endrede rammereglene. 

Anvendelsesdatoen bør derfor forskyves for denne forordning i sin helhet. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå avgitt i samsvar 

med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

 Ved denne forordning fastsettes felles tekniske krav og administrative framgangsmåter for å sikre 

a)  kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, herunder alle komponenter beregnet på installasjon i luftfartøyer som er 

i)  registrert i en medlemsstat, med mindre det regelverksbaserte sikkerhetstilsynet med disse er overført til en 

tredjestat, og de ikke brukes av en EU-operatør, eller 

ii)  registrert i en tredjestat og brukes av en EU-operatør, dersom det regelverksbaserte sikkerhetstilsynet med disse er 

overført til en medlemsstat, 

b)  oppfyllelse av de grunnleggende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 til kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer 

som er registrert i en tredjestat og for komponenter beregnet på installasjon i slike luftfartøyer, hvis regelverksbaserte 

sikkerhetstilsyn ikke er overført til en medlemsstat når de leies uten besetning av et luftfartsselskap som har fått lisens i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av 

lufttrafikk i Fellesskapet (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3).» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav g) skal lyde: 

«g) «kommersiell lufttransport» luftfartøyoperasjon med sikte på transport av passasjerer, last eller post mot 

godtgjøring eller en annen form for vederlag,» 

b)  Nye bokstaver skal lyde: 

«n) «kritisk vedlikeholdsoppgave» en vedlikeholdsoppgave som omfatter montering av eller ethvert inngrep i et 

system eller en del av et luftfartøy, en motor eller propell som, dersom en feil oppstår under utføringen, direkte 

kan sette flysikkerheten i fare, 

o) «kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner» luftfartsoperasjoner som omfattes av kravene i del ORO kapittel 

SPO i vedlegg III til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(*),  
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p) «begrensede operasjoner» luftfartsoperasjoner som utøves med andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer for 

i)  kostnadsdelte flyginger av privatpersoner, på det vilkår at den direkte kostnaden deles av alle om bord på 

luftfartøyet, herunder flygeren, og der antall personer som deler den direkte kostnaden, er begrenset til seks, 

ii)  konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, på det vilkår at godtgjøring eller vederlag som ytes til slike 

flyginger, er begrenset til dekning av direkte kostnader og et forholdsmessig bidrag til årlige kostnader, samt 

premier til en høyeste verdi som angis av vedkommende myndighet, 

iii)  introduksjonsflyginger, fallskjermhopping, sleping av seilfly eller akroflyging utført enten av en utdannings-

organisasjon som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1178/2011(**), eller av en organisasjon som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller 

fritidsflyging, på det vilkår at organisasjonen flyr luftfartøyet på grunnlag av eierskap eller leie av luftfartøy uten 

besetning, at flygingen ikke gir overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at når personer som ikke er 

medlem i organisasjonen deltar, utgjør slike flyginger bare en marginal virksomhet i organisasjonen; 

 i denne forordning anses «begrensede operasjoner» verken som kommersiell lufttransport eller kommersielle 

spesialiserte luftfartsoperasjoner, 

q) «introduksjonsflyging» «introduksjonsflyging» som definert i artikkel 2 nr. 9 i forordning (EU) nr. 965/2012, 

r) «konkurranseflyging» «konkurranseflyging» som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) nr. 965/2012, 

s) «oppvisningsflyging» «oppvisningsflyging» som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EU) nr. 965/2012. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

(EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1).» 

3)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1, 2 og 3 skal lyde: 

«1.  Den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav a) og komponenter beregnet på 

installasjon i slike luftfartøyer skal sikres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. 

2. Organisasjoner og personell som deltar i sikringen av den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet 

i artikkel 1 bokstav a) og komponenter beregnet på installasjon i slike luftfartøyer, herunder vedlikehold, skal oppfylle 

bestemmelsene i vedlegg I, og om nødvendig også bestemmelsene i artikkel 4 og 5. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav a) som 

flyr med flygetillatelse, sikres på grunnlag av de særlige tiltakene for å sikre kontinuerlig luftdyktighet som er angitt i 

flygetillatelsen utstedt i samsvar med vedlegg I (del 21) til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012». 

b)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  Den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav b) og komponenter beregnet på 

installasjon i slike luftfartøyer skal sikres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg Va.» 

4)  I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner skal gis i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I kapittel F eller 

vedlegg II.»  



Nr. 17/892 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

5)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) for luftfartøyer registrert i en tredjestat og som leies uten besetning av luftfartsselskaper som har fått lisens i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, fram til 25. august 2017: kravene i vedlegg Va.» 

b)  Nytt nummer 2a skal lyde: 

«2a.  Som unntak fra nr. 1 får kravene til luftfartøyer som brukes i kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner og 

kommersiell lufttransport, unntatt de som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1008/2008, fastsatt i forordning (EU) nr. 965/2012, endret ved forordning (EU) nr. 379/2014(*), anvendelse fra 

21. april 2017. 

 I mellomtiden gjelder følgende: 

— Bestemmelsene i M.A.201 bokstav f) i vedlegg I får anvendelse på motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer 

som brukes av operatører som på anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift, 

unntatt luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og på kommersielle 

godkjente utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.201 bokstav h) i vedlegg I får anvendelse på andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer som brukes av operatører som på anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat 

for kommersiell drift, unntatt luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, 

og på kommersielle godkjente utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.306 bokstav a) i vedlegg I får anvendelse på luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper 

som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og på luftfartøyer som brukes av operatører som 

på anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift. 

— Bestemmelsene i M.A.801 bokstav c) i vedlegg I får anvendelse på ELA1-luftfartøyer som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og som ikke brukes av 

kommersielle godkjente utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.803 bokstav b) i vedlegg I får anvendelse på motordrevne, teknisk ukompliserte luftfartøyer 

med en største tillatte startmasse på høyst 2730 kg, seilfly, motordrevne seilfly eller ballonger som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått i lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, av operatører som på 

anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift, eller av kommersielle godkjente 

utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.901 bokstav g) i vedlegg I får anvendelse på ELA1-luftfartøyer som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, av operatører som på 

anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift, eller av kommersielle godkjente 

utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

_____________ 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 379/2014 av 7. april 2014 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 123 av 24.4.2014, s. 1).» 

6)  Vedlegg I (del M) endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

7)  Vedlegg II (del 145) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

8)  Vedlegg III (del 66) endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

9)  Teksten i vedlegg IV til denne forordning tilføyes som vedlegg Va (del T). 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 25. august 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I (del M) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften til M.A.306 erstattes med «M.A.306 Luftfartøyets system for tekniske logger» 

b)  Tillegg I erstattes med «Tillegg I — Kontrakt om sikring av kontinuerlig luftdyktighet» 

2)  I M.1 skal nr. 4 lyde: 

«4.  For godkjenning av vedlikeholdsprogrammer: 

i)  myndigheten utpekt av registreringsmedlemsstaten, eller 

ii)  dersom det er avtalt med registreringsmedlemsstaten før godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet, 

a)  myndigheten utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak, er etablert eller bosatt, eller 

b)  myndigheten med ansvar for tilsynet med den organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som 

sikrer luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, eller som eieren har inngått en begrenset kontrakt med i 

samsvar med M.A.201 bokstav i) nr. 3.» 

3)  I M.A.201 skal bokstav d)–j) lyde: 

«d) Fartøysjefen, eller operatøren når det gjelder luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1008/2008, skal ha ansvaret for en tilfredsstillende gjennomføring av inspeksjonen før avgang. Denne 

inspeksjonen skal utføres av flygeren eller en annen kvalifisert person, men behøver ikke å utføres av en godkjent 

vedlikeholdsorganisasjon eller av personell med sertifiseringsansvar i henhold til del 66. 

e)  Når det gjelder luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1008/2008, er operatøren ansvarlig for den kontinuerlige luftdyktigheten til luftfartøyet den har i drift, og skal 

1)  sikre at ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  godkjennes som en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet (CAMO) i henhold til M.A. kapittel G, 

som en del av sitt godkjenningssertifikat for luftfartsselskap for luftfartøyet den har i drift, og 

3)  godkjennes i samsvar med del 145 eller inngå en kontrakt i samsvar med M.A.708 bokstav c) med en slik 

organisasjon. 

f)  For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som brukes i kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner eller 

annen kommersiell lufttransport enn den som utføres av luftfartsselskapene som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008, eller kommersielle ATO-er, skal operatøren sikre at 

1)  ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent CAMO. Dersom operatøren selv ikke er en 

godkjent CAMO, skal operatøren inngå en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I med en slik organisasjon, og 

3)  CAMO-en omhandlet i nr. 2 være godkjent i samsvar med del 145 for vedlikehold av luftfartøyet og komponenter 

beregnet på installasjon i det, eller det er inngått en kontrakt i samsvar med M.A.708 bokstav c) med slike 

organisasjoner.  
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g)  For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som ikke omfattes av bokstav e) eller f), skal eieren sikre at 

1)  ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent CAMO. Dersom eieren selv ikke er en 

godkjent CAMO, skal eieren inngå en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I med en slik organisasjon, og 

3)  CAMO-en omhandlet i nr. 2 være godkjent i samsvar med del 145 for vedlikehold av luftfartøyet og komponenter 

beregnet på installasjon i det, eller det er inngått en kontrakt i samsvar med M.A.708 bokstav c) med slike 

organisasjoner. 

h)  For andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som brukes i kommersielle spesialiserte 

luftfartsoperasjoner eller annen kommersiell lufttransport enn den som utføres av luftfartsselskapene som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, eller kommersielle ATO-er, skal operatøren sikre at 

1)  ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent CAMO. Dersom operatøren selv ikke er en 

godkjent CAMO, skal operatøren inngå en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I med en slik organisasjon, og 

3)  CAMO-en omhandlet i nr. 2 være godkjent i samsvar med del M kapittel F eller del 145 for vedlikehold av 

luftfartøyet og komponenter beregnet på installasjon i det, eller det er inngått en kontrakt i samsvar med M.A.708 

bokstav c) med slike organisasjoner. 

i)  For andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som ikke omfattes av bokstav e) eller h), eller 

som brukes til «begrensede operasjoner», er eieren ansvarlig for å sikre at ingen flyginger finner sted med mindre 

vilkårene i bokstav a) er oppfylt. For dette formål skal eieren 

1)  sette ut oppgavene i forbindelse med kontinuerlig luftdyktighet til en godkjent CAMO gjennom en skriftlig 

kontrakt i samsvar med tillegg I, som overfører ansvaret for gjennomføringen av disse oppgavene til CAMO-en 

som det er inngått kontrakt med, eller 

2)  sikre luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet på eget ansvar, uten å inngå kontrakt med en godkjent CAMO, eller 

3)  sikre luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet på eget ansvar og inngå en begrenset kontrakt for utarbeiding av 

vedlikeholdsprogrammet og godkjenningen av dette i samsvar med M.A.302 med 

— en godkjent CAMO eller, 

— for et ELA2-luftfartøy, en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med del 145 eller M.A. kapittel F. 

 Denne begrensede kontrakten overfører ansvaret for utarbeidingen og, unntatt i tilfeller der eieren utsteder en 

erklæring i samsvar med M.A.302 bokstav h), for godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet til den organisasjonen 

som det er inngått kontrakt med. 

j)  Eieren/operatøren skal sikre at enhver person med fullmakt fra vedkommende myndighet gis tilgang til alle dens 

lokaler, luftfartøyer eller dokumenter i tilknytning til dens virksomhet, herunder eventuell virksomhet som er satt ut til 

underleverandør, for å kontrollere samsvar med denne delen.» 

4)  I M.A.301 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  utbedringen i samsvar med dataene angitt i M.A.304 og/eller M.A.401, alt etter hva som er aktuelt, av alle 

mangler og skader som berører driftssikkerheten, idet det tas hensyn til minsteutstyrslisten (MEL) og eventuelt 

listen over konfigurasjonsavvik,»  
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b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  analyse av effektiviteten til vedlikeholdsprogrammet godkjent i henhold til M.A.302 for alle motordrevne, 

teknisk kompliserte luftfartøyer eller luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1008/2008,» 

c)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  fastsettelse av en politikk for innarbeiding av ikke-obligatoriske endringer og/eller inspeksjoner for alle 

motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer eller luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008,» 

5)  I M.A.302 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c) skal lyde: 

«c) «Når luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet sikres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), eller dersom det er inngått en 

begrenset kontrakt mellom eieren og denne organisasjonen i samsvar med M.A.201 bokstav i) nr. 3, kan 

luftfartøyets vedlikeholdsprogram og endringene av dette godkjennes etter en framgangsmåte for indirekte 

godkjenning. 

i)  I så fall fastsettes framgangsmåten for indirekte godkjenning av organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet som del av håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet og godkjennes av 

vedkommende myndighet med ansvar for vedkommende organisasjon for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet. 

ii)  Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal ikke benytte framgangsmåten for indirekte 

godkjenning når organisasjonen ikke er underlagt tilsyn av registreringsmedlemsstaten, med mindre det 

foreligger en avtale i samsvar med M.1 nr. 4 ii), som overfører ansvaret for godkjenning av luftfartøyets 

vedlikeholdsprogram til vedkommende myndighet med ansvar for organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet.» 

b)  Bokstav f) skal lyde: 

«f) For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer skal luftfartøyets vedlikeholdsprogram inneholde et 

pålitelighetsprogram dersom vedlikeholdsprogrammet er basert på planer fra en styringsgruppe for vedlikehold 

eller på tilstandsovervåking. 

6)  I M.A.305 bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2.  operatørens tekniske logg dersom det kreves i M.A.306.» 

7)  I M.A.306 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«M.A.306 Luftfartøyets system for tekniske logger» 

b)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Når det gjelder kommersiell lufttransport, kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner og kommersiell ATO-

drift, skal operatøren i tillegg til å oppfylle kravene i M.A.305 bruke et system for tekniske logger som 

inneholder følgende opplysninger for hvert luftfartøy: 

1. Opplysninger om hver flyging som er nødvendige for å sikre kontinuerlig flysikkerhet.  
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2. Gjeldende sertifikat for frigivelse for bruk for luftfartøyet. 

3. Gjeldende vedlikeholdserklæring for luftfartøyet som viser luftfartøyets vedlikeholdsstatus med hensyn til 

neste planlagte og tidsforskjøvne vedlikehold, med unntak av at vedkommende myndighet kan samtykke i at 

vedlikeholdserklæringen oppbevares et annet sted. 

4. Alle utestående utbedringer av mangler som påvirker driften av luftfartøyet. 

5. Alle nødvendige veiledende anvisninger om støtteordninger for vedlikehold.» 

8)  M.A.402 skal lyde: 

«M.A.402 Utføring av vedlikehold 

 Bortsett fra vedlikehold som utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145), 

skal enhver person eller organisasjon som utfører vedlikehold, 

a)  være kvalifisert for de oppgavene som utføres, slik denne delen krever, 

b)  sikre at området der vedlikehold utføres, er godt organisert og rent med hensyn til smuss og forurensning, 

c)  bruke de metodene, teknikkene, standardene og anvisningene som er angitt i vedlikeholdsdataene i henhold til 

M.A.401, 

d)  bruke det verktøyet, utstyret og materiellet som er angitt i vedlikeholdsdataene i henhold til M.A.401; når det er 

nødvendig, skal verktøy og utstyr kontrolleres og kalibreres etter en offisielt anerkjent standard, 

e)  sikre at vedlikehold utføres innenfor rammen av eventuelle miljøbegrensninger angitt i vedlikeholdsdataene i henhold 

til M.A.401, 

f)  sikre at det brukes egnede anlegg ved ugunstig vær eller langvarig vedlikehold, 

g)  sikre at risikoen for flere feil i forbindelse med vedlikehold og at risikoen for at feil gjentas ved identiske 

vedlikeholdsoppgaver minimeres, 

h)  sikre at en metode for feilsøking gjennomføres etter at en kritisk vedlikeholdsoppgave er utført, og 

i)  utføre en generell kontroll etter at vedlikeholdet er fullført for å sikre at verktøy, utstyr og eventuelle fremmede deler 

og materiell er fjernet fra luftfartøyet eller komponenten, og at alle avmonterte deksler er montert på nytt.» 

9)  I M.A.403 skal bokstav b) og c) lyde: 

«b) Bare godkjent personell med sertifiseringsansvar i samsvar med M.A.801 bokstav b) nr. 1 eller 2, M.A.801 bokstav 

c) eller d) eller vedlegg II (del 145) kan ved hjelp av vedlikeholdsdataene i henhold til M.A.401 avgjøre om farene 

knyttet til en mangel på et luftfartøy er en alvorlig fare for flysikkerheten, og derfor beslutte når og hvilke 

utbedringstiltak som skal treffes før videre flyging, og hvilke utbedringer som kan utsettes. Dette får imidlertid ikke 

anvendelse når minsteutstyrslisten brukes av flygeren eller av det godkjente personellet med sertifiseringsansvar. 

c)  Alle mangler på luftfartøyer som ikke utgjør en alvorlig fare for flysikkerheten, skal utbedres så snart det er praktisk 

mulig etter den dato da mangelen på luftfartøyet først ble oppdaget, og innenfor eventuelle begrensninger angitt i 

vedlikeholdsdataene eller minsteutstyrslisten.»  
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10)  I M.A.502 skal bokstav d) lyde: 

«d) Som unntak fra bokstav a) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 kan vedlikehold av en komponent mens den er installert eller 

midlertidig fjernet fra et ELA1-luftfartøy som brukes av andre luftfartsselskaper enn luftfartsselskaper som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og som utføres i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, 

utføres av personell med sertifiseringsansvar som omhandlet i M.A.801 bokstav b) nr. 2, unntatt 

1. ettersyn av andre komponenter enn motorer og propeller, og 

2. ettersyn av motorer og propeller for andre luftfartøyer enn CS-VLA, CS-22 og LSA. 

 Komponentvedlikehold utført i samsvar med bokstav d) berettiger ikke utstedelse av EASA-skjema 1 og skal være 

underlagt kravene til frigivelse av luftfartøy fastsatt i M.A.801.» 

11)  I M.A.504 skal bokstav b) lyde: 

«b) Ikke-funksjonsdyktige komponenter skal identifiseres og lagres på et sikkert sted under kontroll av en godkjent 

vedlikeholdsorganisasjon til det er truffet beslutning om komponentenes framtidige status. For andre luftfartøyer 

som ikke brukes av et luftfartsselskap som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og andre 

luftfartøyer enn motordrevne, tekniske kompliserte luftfartøyer, kan imidlertid personen eller organisasjonen som 

har erklært at komponenten ikke er funksjonsdyktig, etter å ha identifisert den som ikke-funksjonsdyktig, overdra 

oppbevaringen av den til eieren av luftfartøyet, forutsatt at en slik overdragelse angis i loggboken for luftfartøyet, 

motoren eller komponenten.» 

12)  M.A.601 skal lyde: 

«M.A.601 Virkeområde 

 I dette kapittel fastsettes kravene som en organisasjon skal oppfylle for å være berettiget til utstedelse eller forlengelse av 

en godkjenning for vedlikehold av andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer og komponenter 

beregnet på å installeres i slike luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008.» 

13)  I M.A.606 gjøres følgende endringer: 

 Bokstav g) skal lyde: 

«g) Vedlikeholdsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig personell med sertifiseringsansvar til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk i henhold til M.A.612 og M.A.613 for luftfartøyer og komponenter. De skal oppfylle kravene i 

artikkel 5 i forordning (EU) nr. 1321/2014.» 

14)  I M.A.703 skal bokstav b) lyde: 

«b) Uten hensyn til bokstav a) skal godkjenningen for luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1008/2008, inngå i operatørens sertifikat utstedt av vedkommende myndighet for det luftfartøyet operatøren 

har i drift.» 

15)  I M.A.704 bokstav a) skal nr. 9 lyde: 

«9.  listen over godkjente vedlikeholdsprogrammer for luftfartøyer eller, for luftfartøyer som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, listen over «generelle» og 

«grunnleggende» vedlikeholdsprogrammer.» 

16)  I M.A.706 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal den ansvarlige 

lederen omhandlet i bokstav a) være den personen som også har overordnet myndighet til å sikre at operatørens 

virksomhet kan finansieres og utføres i henhold til den standarden som kreves for utstedelse av et godkjennings-

sertifikat for luftfartsselskap.»  
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b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal den ansvarlige 

lederen oppnevne en bestemt stillingsinnehaver. Denne personen skal være ansvarlig for ledelse og overvåking 

av virksomhet knyttet til kontinuerlig luftdyktighet i henhold til bokstav c).» 

c)  Bokstav k) skal lyde: 

«k) For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer og luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal organisasjonen fastslå og kontrollere kompetansen til 

personellet som deltar i sikring av kontinuerlig luftdyktighet, inspeksjon av luftdyktighet og/eller kvalitets-

revisjoner etter en framgangsmåte og en standard som er godkjent av vedkommende myndighet.» 

17)  I M.A.707 gjøres følgende endringer: 

 Bokstav a) skal lyde: 

«a) For å kunne godkjennes til å utføre inspeksjon av luftdyktighet og eventuelt til å utstede flygetillatelser skal en 

godkjent organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet ha egnet personell for inspeksjon av luftdyktighet som 

skal utstede sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet eller anbefalinger omhandlet i kapittel I avsnitt A, og 

eventuelt til å utstede en flygetillatelse i samsvar med M.A.711 bokstav c): 

1. For luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, skal dette 

personellet ha 

a)  minst fem års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b)  et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en luftfartsteknisk utdanning eller tilsvarende 

nasjonal grad, 

c)  formell vedlikeholdsopplæring innen luftfart og 

d)  en stilling i den godkjente organisasjonen med relevante ansvarsområder. 

e)  Uten hensyn til bokstav a)–d) kan kravet fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 1 b) erstattes med fem års erfaring 

innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i henhold til M.A.707 bokstav a) nr. 1 a). 

2. For luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg, samt ballonger, skal dette personellet ha 

a)  minst tre års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b)  et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en luftfartsteknisk utdanning eller tilsvarende 

nasjonal grad, 

c)  relevant vedlikeholdsopplæring innen luftfart og 

d)  en stilling i den godkjente organisasjonen med relevante ansvarsområder. 

e)  Uten hensyn til bokstav a)–d) kan kravet fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 2 b) erstattes med fire års erfaring 

innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i henhold til M.A.707 bokstav a) nr. 2 

a).» 

18)  I M.A.708 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2.  framlegge luftfartøyets vedlikeholdsprogram og endringer av dette for vedkommende myndighet for 

godkjenning, med mindre det omfattes av en framgangsmåte for indirekte godkjenning i henhold til M.A.302 

bokstav c), og for luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1008/2008, gi en kopi av programmet til eieren eller den ansvarlige operatøren i samsvar med 

M.A.201.»  
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b)  Bokstav c) skal lyde: 

«c) Når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i forbindelse med motordrevne, teknisk kompliserte 

luftfartøyer eller luftfartøyer som benyttes til kommersiell lufttransport, eller luftfartøyer som benyttes til 

kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner eller kommersiell ATO-drift, ikke er behørig godkjent i henhold 

til del 145 eller del M.A. kapittel F, skal organisasjonen i samråd med operatøren inngå en skriftlig 

vedlikeholdskontrakt med en organisasjon som er godkjent i henhold til del 145 eller del M.A. kapittel F, eller en 

annen operatør, der funksjonene angitt i M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 og M.A.301-6 beskrives i detalj, der 

det sikres at alt vedlikehold i siste instans utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i henhold til 

del 145 eller del M.A. kapittel F, og der støtten for kvalitetsfunksjonene i M.A.712 bokstav b) defineres.» 

c)  Ny bokstav d) skal lyde: 

«d) Uten at bokstav c) berøres, kan kontrakten ha form av individuelle arbeidsordrer adressert til en vedlikeholds-

organisasjon som er godkjent i henhold til del 145 eller del M.A. kapittel F, dersom det gjelder 

1. et luftfartøy som trenger linjevedlikehold som ikke er planlagt, 

2. komponentvedlikehold, herunder motorvedlikehold.» 

19)  I M.A.709 skal bokstav b) lyde: 

«b) For luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, kan den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet utarbeide 

«grunnleggende» og/eller «generelle» vedlikeholdsprogrammer for å muliggjøre en førstegangsgodkjenning og/eller 

forlengelse av en godkjennings omfang uten kontraktene omhandlet i tillegg I til dette vedlegg (del M). Disse 

«grunnleggende» og/eller «generelle» vedlikeholdsprogrammene utelukker imidlertid ikke behovet for å opprette et 

egnet vedlikeholdsprogram for luftfartøyet i samsvar med M.A.302 i god tid før rettighetene omhandlet i M.A.711 

utøves.» 

20)  I M.A.711 bokstav a) skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, unntatt dem som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, som angitt på godkjenningssertifikatet, 

2. sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, unntatt dem som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, når dette er angitt både på dens godkjenningssertifikat og på dens 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC).» 

21)  I M.A.712 skal bokstav e) og f) lyde: 

«e) Når det gjelder luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal 

kvalitetssystemet i henhold til M.A. kapittel G være en integrert del av operatørens kvalitetssystem. 

f)  For en liten organisasjon som ikke sikrer kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper 

som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, kan kvalitetssystemet erstattes med regelmessige 

organisatoriske gjennomgåelser som skal godkjennes av vedkommende myndighet, unntatt dersom organisasjonen 

utsteder sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet for luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over  

2 730 kg, unntatt ballonger. Dersom det ikke finnes noe kvalitetssystem, skal organisasjonen ikke sette ut oppgaver 

for sikring av kontinuerlig luftdyktighet til andre parter.» 

22)  I M.A.801 skal bokstav c) og d) lyde: 

«c) Som unntak fra M.A.801 bokstav b) nr. 2 for ELA1-luftfartøyer som ikke brukes i kommersiell lufttransport, i 

kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner eller i kommersiell ATO-drift, kan kompliserte vedlikeholdsoppgaver 

på luftfartøyer oppført i tillegg VII utføres av personell med sertifiseringsansvar som omhandlet i M.A.801 bokstav 

b) nr. 2.  
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d)  Som unntak fra M.A.801 bokstav b) kan eieren i uforutsette situasjoner der et luftfartøy har flygeforbud på et sted 

der ingen godkjent vedlikeholdsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til dette vedlegg eller vedlegg II (del 

145), og der ikke noe egnet personell med sertifiseringsansvar er tilgjengelig, bemyndige enhver person med minst 

tre års relevant vedlikeholdserfaring og relevante kvalifikasjoner til å utføre vedlikehold i samsvar med standardene 

fastsatt i kapittel D i dette vedlegg, og til å frigi luftfartøyet. Eieren skal i så fall 

1. innhente og oppbevare i luftfartøyet detaljerte opplysninger om alt arbeid som er utført, og om kvalifikasjonene 

til personen som har utstedt sertifikatet, og 

2. påse at alt slikt vedlikehold snarest mulig og innen sju dager blir kontrollert på nytt og frigitt av en behørig 

godkjent person som omhandlet i M.A.801 bokstav b) eller en organisasjon godkjent i samsvar med avsnitt A 

kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med vedlegg II (del 145), og 

3. innen sju dager etter utstedelse av slik sertifiseringsfullmakt underrette organisasjonen med ansvar for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyet når denne har kontrakt for oppgaven i samsvar med M.A.201 bokstav 

i), eller vedkommende myndighet i fravær av en slik kontrakt.» 

23)  I M.A.803 skal bokstav b) lyde: 

«b) For et motordrevet, teknisk ukomplisert luftfartøy med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg, et seilfly, et 

motordrevet seilfly eller en ballong som ikke brukes i kommersiell lufttransport, i kommersielle spesialiserte 

luftfartsoperasjoner eller i kommersiell ATO-drift, kan pilot-eieren utstede et sertifikat for frigivelse for bruk etter 

begrenset vedlikehold ved pilot-eier som beskrevet i tillegg VIII.» 

24)  I M.A.901 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c), d) og e) skal lyde: 

«c) For alle luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, som er i et 

kontrollert miljø, kan organisasjonen omhandlet i bokstav b) som sikrer luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, 

dersom den er behørig godkjent, og forutsatt at bokstav k) overholdes, 

1. utstede et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710, og 

2. to ganger forlenge gyldigheten av sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet som den har utstedt, hver gang 

for et tidsrom på ett år dersom luftfartøyet har befunnet seg i et kontrollert miljø. 

d)  For alle luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, som 

i)  ikke er i et kontrollert miljø, eller 

ii)  hvis kontinuerlige luftdyktighet sikres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som ikke 

har særskilt rettighet til å utføre luftdyktighetsinspeksjoner, 

 skal sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet utstedes av vedkommende myndighet etter en tilfredsstillende 

vurdering basert på en anbefaling gitt av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er behørig 

godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), sendt sammen med søknaden fra eieren eller 

operatøren. Denne anbefalingen skal bygge på en luftdyktighetsinspeksjon utført i samsvar med M.A.710. 

e)  For luftfartøyer med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg som ikke brukes av luftfartsselskaper som 

har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og for ballonger, kan enhver organisasjon for 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) 

og er utnevnt av eieren eller operatøren, dersom den er behørig godkjent, og forutsatt at bokstav k) overholdes,   



Nr. 17/902 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

1. utstede sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710, og 

2. to ganger forlenge gyldigheten av sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet som organisasjonen har utstedt, 

hver gang for et tidsrom på ett år, dersom luftfartøyet har befunnet seg i et kontrollert miljø under 

organisasjonens kontroll. 

b)  Bokstav g) skal lyde: 

«g) Som unntak fra M.A.901 bokstav e) og M.A.901 bokstav i) nr. 2 kan sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet 

for ELA1-luftfartøyer som ikke brukes i kommersiell lufttransport, i kommersielle spesialiserte luftfarts-

operasjoner eller i kommersiell ATO-drift, også utstedes av vedkommende myndighet etter en tilfredsstillende 

vurdering basert på en anbefaling fra personell med sertifiseringsansvar som formelt er godkjent av 

vedkommende myndighet og som er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III (del 66), samt med krav fastsatt 

i M.A.707 bokstav a) nr. 2 a), sendt sammen med søknaden fra eieren eller operatøren. Denne anbefalingen skal 

bygge på en luftdyktighetsinspeksjon utført i samsvar med M.A.710 og skal ikke utstedes for mer enn to 

påfølgende år.» 

25)  I M.B.105 skal bokstav a) lyde: 

«a) For å bidra til forbedring av flysikkerheten skal vedkommende myndigheter delta i en gjensidig utveksling av alle 

nødvendige opplysninger i samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 216/2008.» 

26)  M.B.303 og M.B.304 skal lyde: 

«M.B.303 Overvåking av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

a)  Vedkommende myndighet skal utarbeide et undersøkelsesprogram med en risikobasert tilnærming for å overvåke 

luftdyktighetsstatusen til luftfartøyflåten i dens register. 

b)  Undersøkelsesprogrammet skal omfatte produktundersøkelser med stikkprøver av luftfartøyer og skal dekke alle 

viktige risikomomenter i forbindelse med luftdyktighet. 

c)  Produktundersøkelsen skal omfatte stikkprøver for å fastslå hvilke luftdyktighetsstandarder som er oppnådd på 

grunnlag av de gjeldende kravene, og påpeke eventuelle avvik. 

d)  Alle påviste avvik skal kategoriseres mot kravene i denne delen og bekreftes skriftlig til den personen eller 

organisasjonen som er ansvarlig i henhold til M.A.201. Vedkommende myndighet skal ha innført en prosess for å 

analysere avvik for å fastslå deres betydning for sikkerheten. 

e)  Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik og sluttføringstiltak. 

f)  Dersom det ved undersøkelser av luftfartøyer avdekkes manglende samsvar med denne eller en annen del, skal 

avviket håndteres som fastsatt i den aktuelle delen. 

g)  Dersom det kreves for å sikre egnede håndhevingstiltak, skal vedkommende myndighet utveksle opplysninger om 

tilfeller av manglende samsvar som er påvist i samsvar med bokstav f), med andre vedkommende myndigheter. 

M.B.304 Tilbakekalling og midlertidig oppheving 

 Vedkommende myndighet skal 

a)  midlertidig oppheve et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet når det er skjellig grunn til mistanke om en mulig 

sikkerhetsrisiko, eller 

b)  midlertidig oppheve eller tilbakekalle et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.B.903 bokstav l).»  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/903 

 

27)  I M.B.701 skal bokstav a) lyde: 

«a) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal vedkommende 

myndighet motta for godkjenning, sammen med den opprinnelige søknaden om godkjenningssertifikat for luftfarts-

selskap og, dersom det er relevant, eventuelle endringer det søkes om og for hver type luftfartøy driften omfatter, 

1. håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, 

2. operatørens vedlikeholdsprogrammer for luftfartøyer, 

3. luftfartøyets tekniske logg, 

4. eventuelt den tekniske spesifikasjonen i vedlikeholdskontraktene mellom CAMO-en og vedlikeholds-

organisasjonen godkjent i henhold til del 145.» 

28)  I M.B.703 skal bokstav d) lyde: 

«d) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, vil opplysningene på EASA-

skjema 14 bli påført godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap.» 

29)  I M.B.902 skal bokstav b) lyde: 

«b) Vedkommende myndighet skal ha egnet personell for inspeksjon av luftdyktighet til å utføre luftdyktighets-

inspeksjonene. 

1. For alle luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, skal dette 

personellet ha 

a)  minst fem års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b)  et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en nasjonalt godkjent kvalifikasjon som 

vedlikeholdspersonell som er relevant for vedkommende luftfartøykategori (når artikkel 5 nr. 6 viser til 

nasjonale regler), eller en luftfartsteknisk utdanning eller tilsvarende, 

c)  formell vedlikeholdsopplæring innen luftfart og 

d)  en stilling med relevant ansvar. 

 Uten hensyn til bokstav a)–d) over kan kravene fastsatt i M.B.902 bokstav b) nr. 1b erstattes med fem års 

erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til dem som allerede kreves i M.B.902 bokstav b) nr. 1a. 

2. For luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg, samt ballonger, skal dette personellet ha 

a)  minst tre års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b)  et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en nasjonalt godkjent kvalifikasjon som 

vedlikeholdspersonell som er relevant for vedkommende luftfartøykategori (når artikkel 5 nr. 6 viser til 

nasjonale regler), eller en luftfartsteknisk utdanning eller tilsvarende, 

c)  relevant vedlikeholdsopplæring innen luftfart og 

d)  en stilling med relevant ansvar. 

 Uten hensyn til bokstav a)–d) kan kravene fastsatt i M.B.902 bokstav b) nr. 2b erstattes med fire års erfaring 

innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til dem som allerede kreves i M.B.902 bokstav b) nr. 2a.»  
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30)  Tillegg I skal lyde: 

«Tillegg I 

Kontrakt om sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

1.  Når en eier/operatør inngår kontrakt i samsvar med M.A.201 med en organisasjon for kontinuerlig luftdyktighet 

godkjent i henhold til del M kapittel G (CAMO) om utføring av oppgaver i forbindelse med sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet, skal eieren/operatøren på anmodning fra vedkommende myndighet sende en kopi av kontrakten til 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når den er undertegnet av begge parter. 

2.  Når kontrakten utarbeides skal det tas hensyn til kravene i del M, og de undertegnende parters forpliktelser i 

forbindelse med luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet skal angis. 

3.  Avtalen skal minst inneholde 

— luftfartøyets registreringsnummer, 

— luftfartøytype, 

— luftfartøyets serienummer, 

— luftfartøyets eier eller registrert leiers navn eller selskapsopplysninger, herunder adressen, 

— opplysninger om CAMO-en, herunder adressen, 

— type drift. 

4.  Den skal inneholde følgende erklæring: 

«Eieren betror CAMO-en sikringen av luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, utarbeidingen av et vedlikeholds-

program som skal godkjennes av vedkommende myndighet som angitt i M.1, og organiseringen av luftfartøyets 

vedlikehold i samsvar med nevnte vedlikeholdsprogram. 

Etter denne kontrakten forplikter begge undertegnende parter seg til å etterleve de respektive forpliktelser i 

kontrakten. 

Eieren/operatøren erklærer etter beste overbevisning at alle opplysninger som gis CAMO-en om luftfartøyets 

kontinuerlige luftdyktighet, er og vil være korrekte, og at luftfartøyet ikke vil bli endret uten forhåndsgodkjenning 

fra CAMO-en. 

Dersom en av de undertegnende partene ikke overholder denne kontrakten, vil den bli ugyldiggjort. I så fall 

beholder eieren/operatøren det fulle ansvar for alle oppgaver knyttet til luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, og 

eieren påtar seg å underrette vedkommende myndigheter i registreringsmedlemsstaten innen to hele uker.» 

5.  Når en eier/operatør inngår en kontrakt med en CAMO i samsvar med M.A.201, skal partenes forpliktelser deles på 

følgende måte: 

5.1.  CAMO-en plikter å 

1. sørge for at luftfartøytypen omfattes av organisasjonens godkjenning, 

2. oppfylle følgende vilkår for å opprettholde luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet: 

a)  Utarbeide et vedlikeholdsprogram for luftfartøyet, herunder eventuelle allerede utarbeidede pålitelighets-

programmer. 

b)  Angi hvilke vedlikeholdsoppgaver (i vedlikeholdsprogrammet) som kan utføres av pilot-eier i samsvar med 

M.A.803 bokstav c). 

c)  Påse at luftfartøyets vedlikeholdsprogram godkjennes.  
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d)  Gi en kopi av luftfartøyets vedlikeholdsprogram til eieren/operatøren når det er godkjent. 

e)  Påse at det foretas en overgangsinspeksjon med utgangspunkt i luftfartøyets tidligere vedlikeholdsprogram. 

f)  Påse at alt vedlikehold utføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

g)  Påse at alle gjeldende luftdyktighetspåbud oppfylles. 

h)  Påse at alle mangler som oppdages i forbindelse med planlagt vedlikehold eller luftdyktighetsinspeksjoner, 

eller som rapporteres av eieren, utbedres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, samordne planlagt 

vedlikehold, anvendelse av luftdyktighetspåbud, utskifting av deler med begrenset levetid og krav til 

inspeksjon av komponenter. 

i)  Underrette eieren hver gang luftfartøyet skal bringes til en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

j)  Administrere all teknisk dokumentasjon. 

k)  Arkivere all teknisk dokumentasjon. 

3. påse at alle endringer av luftfartøyet i samsvar med vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 er 

godkjent før de gjennomføres, 

4. påse at alle reparasjoner av luftfartøyet i samsvar med vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 er 

godkjent før de gjennomføres, 

5. underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten hver gang eieren ikke bringer luftfartøyet til 

den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen slik den godkjente organisasjonen krever, 

6. underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten hver gang denne kontrakten ikke overholdes, 

7. sikre at luftdyktighetsinspeksjonen av luftfartøyet gjennomføres når det er nødvendig, og sikre at sertifikatet for 

inspeksjon av luftdyktighet utstedes eller at en anbefaling sendes til vedkommende myndighet i registrerings-

medlemsstaten, 

8. innen ti dager oversende en kopi av et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet som er utstedt eller forlenget, til 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten, 

9. utføre all rapportering av tilfeller som kreves etter gjeldende bestemmelser, 

10. underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når en av partene sier opp denne kontrakten. 

5.2.  Eieren/operatøren plikter å 

1. ha en generell forståelse av det godkjente vedlikeholdsprogrammet, 

2. ha en generell forståelse av dette vedlegg (del M), 

3. bringe luftfartøyet til den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen som avtalt med CAMO-en på det tidspunktet 

CAMO-en har fastsatt, 

4. ikke endre luftfartøyet uten først å ha rådført seg med CAMO-en, 

5. underrette CAMO-en om alt ekstraordinært vedlikehold som er utført uten CAMO-ens kjennskap og kontroll, 

6. rapportere til CAMO-en via loggboken om alle feil som påvises under driften, 

7. underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når en av partene sier opp denne kontrakten, 
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8. underrette CAMO-en og vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten hver gang luftfartøyet blir 

solgt, 

9. utføre all rapportering av tilfeller som kreves etter gjeldende bestemmelser, 

10. underrette CAMO-en jevnlig om luftfartøyets flytimer og andre bruksdata, som avtalt med CAMO-en, 

11. føre inn sertifikatet for frigivelse for bruk i loggbøkene som nevnt i M.A.803 bokstav d) når vedlikehold utføres 

av pilot-eier, uten å gå utover begrensningene for vedlikeholdsoppgaver angitt i det godkjente 

vedlikeholdsprogrammet som fastsatt i M.A.803 bokstav c), 

12. underrette CAMO-en senest 30 dager etter at vedlikehold ved pilot-eier er fullført i samsvar med M.A.305 

bokstav a).» 

31)  Tillegg VI skal lyde: 

«Tillegg VI 

Godkjenning av organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i kapittel G i vedlegg I (del M)  
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[MEDLEMSSTAT](*) 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MG.XXXX (ref. AOC XX.XXXX) 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1321/2014 og på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] følgende: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er, som en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014, godkjent til å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyene oppført i vedlagte fortegnelse 

over godkjenninger og, når dette er fastsatt, til å utstede anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet etter en 

luftdyktighetsinspeksjon som angitt i M.A.710 i vedlegg I (del M) og, når dette er fastsatt, til å utstede flygetillatelser som 

angitt i M.A.711 bokstav c) i vedlegg I (del M) til nevnte forordning. 

VILKÅR 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i den godkjente 

håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som omhandlet i avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014. 

2. Denne godkjenningen krever samsvar med framgangsmåtene i den godkjente håndboken for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet angitt i vedlegg I (del M) og eventuelt vedlegg Va (del T) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

overholder bestemmelsene i vedlegg I (del M) og eventuelt vedlegg Va (del T) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet innenfor rammen av sitt kvalitetssystem setter ut 

tjenester til én eller flere organisasjoner, er denne godkjenningen fortsatt gyldig under forutsetning av at denne 

(disse) organisasjonen(e) oppfyller sine gjeldende kontraktsmessige forpliktelser. 

5. Forutsatt at vilkår 1–4 over er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 

godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

 Dersom dette skjemaet også benyttes for luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1008/2008, skal nummeret på godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC-nummeret) tilføyes til referansen i 

tillegg til standardnummeret, og vilkår 5 skal erstattes med følgende tilleggsvilkår: 

6. Denne godkjenningen gir ikke tillatelse til å bruke de typene luftfartøy som er omhandlet i nr. 1. Tillatelse til å bruke 

luftfartøyer gis ved godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC). 

7. Opphør, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av AOC vil automatisk ugyldiggjøre gjeldende godkjenning for de 

luftfartøyregistreringene som er angitt i AOC, med mindre vedkommende myndighet uttrykkelig fastsetter noe annet. 

8. Forutsatt at vilkårene over er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 

godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  ..................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ........................................................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ...............................................................  Revisjonsnr.:  ...........................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

Side 1 av 2 

EASA-skjema 14 utgave 4  



Nr. 17/908 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Side 2 av 2 

ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MG.XXXX 

(ref. AOC XX.XXXX) 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 
Type/serie/gruppe 

luftfartøy 

Godkjent inspeksjon 

av luftdyktighet 
Flygetillatelser godkjent 

Organisasjon(er) som arbeider etter et 

kvalitetssystem 
 

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

Denne fortegnelsen over godkjenninger er begrenset til det som er angitt om godkjenningens omfang i den godkjente 

håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, avsnitt  .................................................................................................................  

Referanse til håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet: ............................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  ..................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ........................................................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ....................................................  Revisjonsnr.:  .....................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 14 utgave 4 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA. 

(***)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

«32)  I tillegg VIII: Begrenset vedlikehold ved pilot-eier, skal bokstav b) nr. 1 lyde: 

«1.  er en kritisk vedlikeholdsoppgave.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II (del 145) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 145.A.48 skal lyde: 

«145.A.48 Utføring av vedlikehold» 

2)  I 145.A.30 skal bokstav h) og i) lyde: 

«h) Med mindre annet er angitt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, oppfylle følgende: 

1. I forbindelse med basevedlikehold av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, ha personell med 

sertifiseringsansvar som er korrekt klassifisert for luftfartøyets type og kvalifisert i kategori C i samsvar med del 

66 og 145.A.35. Dessuten skal organisasjonen ha tilstrekkelig personell klassifisert for luftfartøyets type og 

kvalifisert i kategori B1 og B2 i samsvar med del 66 og 145.A.35 til å støtte personellet med sertifiseringsansvar i 

kategori C. 

i)  Støttepersonell i kategori B1 og B2 skal sikre at alle relevante oppgaver eller inspeksjoner er blitt utført i 

henhold til den påkrevde standarden før personellet med sertifiseringsansvar i kategori C utsteder sertifikatet 

for frigivelse for bruk. 

ii)  Organisasjonen skal føre et register over alt støttepersonell i kategori B1 og B2. 

iii)  Personell med sertifiseringsansvar i kategori C skal sikre samsvar med bokstav i) og at alt arbeid kunden har 

bedt om er gjennomført under den særlige kontrollen av basevedlikeholdet eller innenfor arbeidsrammen, og 

skal også vurdere virkningen av eventuelt arbeid som ikke er utført, enten for å be om å få det gjennomført 

eller for å avtale med operatøren å utsette det til en annen, nærmere angitt kontroll eller tidsfrist. 

2. Når det gjelder basevedlikehold av andre luftfartøyer enn motordrevne, tekniske kompliserte luftfartøyer, enten ha 

i)  personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i kategori 

B1, B2 eller B3, alt etter hva som er relevant, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35, eller 

ii)  personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i kategori 

C, bistått av støttepersonell som angitt i 145.A.35 bokstav a) i). 

i)  Personell med sertifiseringsansvar for komponenter skal overholde bestemmelsene i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) 

nr. 1321/2014.» 

3)  Nytt nr. 145.A.48 skal lyde: 

«145.A.48 Utføring av vedlikehold 

 Organisasjonen skal fastsette framgangsmåter som sikrer at 

a)  det utføres en generell kontroll etter at alt vedlikehold er fullført, for å sikre at verktøy, utstyr og eventuelle fremmede 

deler og materiell er fjernet fra luftfartøyet eller komponenten, og at alle avmonterte deksler er montert på nytt, 

b)  det gjennomføres en metode for feilsøking etter at en kritisk vedlikeholdsoppgave er utført, 

c)  risikoen for flere feil i forbindelse med vedlikehold og risikoen for at feil gjentas ved identiske vedlikeholdsoppgaver 

minimeres, og 

d)  skader vurderes og endringer og reparasjoner utføres ved bruk av opplysninger angitt i M.A.304.» 
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4)  I 145.A.65 skal bokstav b) lyde: 

«b) Organisasjonen skal fastsette framgangsmåter godkjent av vedkommende myndigheter der det er tatt hensyn til 

menneskelige faktorer og menneskelig yteevne for å sikre god vedlikeholdspraksis og samsvar med de gjeldende 

kravene fastsatt i 145.A.25-145.A.95. Framgangsmåtene fastsatt i samsvar med dette nummer skal 

1. sikre at det er avtalt en klar arbeidsordre eller kontrakt mellom organisasjonen og organisasjonen som anmoder 

om vedlikehold, for klart å fastsette hvilket vedlikeholdsarbeid som skal utføres, slik at luftfartøyet og 

komponentene kan frigis for bruk i samsvar med 145.A.50, og 

2. dekke alle aspekter ved utføringen av vedlikeholdsvirksomheten, herunder ytelsen av og kontrollen med 

spesialiserte tjenester, og fastsette standardene som organisasjonen har til hensikt å arbeide etter.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg III (del 66) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I 66.A.30 bokstav a) skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  For kategori C med hensyn til motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer: 

i) tre års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.1, B1.3 eller B2 på motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer eller som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge, eller 

ii)  fem års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.2 eller B1.4 på motordrevne, teknisk kompliserte 

luftfartøyer eller som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge. 

4. For kategori C med hensyn til andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer: tre års erfaring i 

utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1 eller B2 på andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte 

luftfartøyer eller som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge.» 

2)  I 66.A.70 skal bokstav d) lyde: 

«d) Som unntak fra bokstav c), for luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008, unntatt motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, skal vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å sikre at de særskilte rettighetene for personell med 

sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før denne forordning trer i kraft, og de særskilte rettighetene i det 

konverterte del 66-vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, forblir de samme.» 
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3)  Tillegg V skal lyde: 

«Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL DEL 66 
EASA-SKJEMA 19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

Navn:  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse:  ................................................................................................................................................................................  

Nasjonalitet:  .................................  Fødselsdato og fødested:  ..............................................................................................  

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (eventuelt): 

Sertifikat nr.:  ......................................  Utstedelsesdato:  .......................................................................................................  

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER: 

Navn:  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse:  ................................................................................................................................................................................  

Referanse for godkjenningen som vedlikeholdsorganisasjon:  ................................................................................................  

Tlf.:  .....................................................  Faks:  ........................................................................................................................  

SØKNAD OM: (Kryss av i de relevante rutene) 

Førstegangsutstedelse av AML  Endring av AML  Fornyelse av AML  

Rettighet A B1 B2 B3 C 

Fly med turbinmotor   

Fly med stempelmotor   

Helikopter med turbinmotor   

Helikopter med stempelmotor   

Avionikk  

Fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg  

Motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer  

Andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer  

Påtegning av type / påtegning av rettighet / oppheving av begrensning (eventuelt):  ..............................................................  

Jeg søker om førstegangsutstedelse/endring/fornyelse av AML i henhold til del 66 som angitt, og bekrefter at 

opplysningene på dette skjemaet var korrekte på søknadstidspunktet. 

Jeg bekrefter herved 

1. at jeg ikke har noe AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat, 

2. at jeg ikke har søkt om noe AML i henhold til del 66 i en annen medlemsstat, og 

3. at jeg aldri har hatt et AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat som er tilbakekalt eller midlertidig 

opphevet i en annen medlemsstat. 

Jeg er også innforstått med at uriktige opplysninger kan diskvalifisere meg fra å ha et AML i henhold til del 66. 

Underskrift:  .............................................  Navn:  ......................................................  Dato:  .................................................  
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Jeg søker følgende godskrivinger (eventuelt): 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Relevante beviser vedlegges 

Anbefaling (eventuelt): Det attesteres herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskap om og erfaring med 

vedlikehold i henhold til del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller godkjenner et AML i henhold til 

del 66. 

Underskrift:  ........................................................................  Navn:  ....................................................................................  

Stilling:  ..............................................................................  Dato:  .....................................................................................  

EASA-skjema 19 utgave 4» 
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4)  Tillegg VI skal lyde: 

«Tillegg VI 

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy omhandlet i vedlegg III (del 66) 

I. 

DEN EUROPEISKE UNION(*) 

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMSSTATSKODE].66.[XXXX] 

EASA-skjema 26 utgave 4 

 IVa.  Innehavers fulle navn: 

IVb.  Fødselsdato og fødested: 

V.  Innehavers adresse: 

VI.  Innehavers nasjonalitet: 

VII.  Innehavers underskrift: 

 

III.  Sertifikat nr.: 

   

VIII. VILKÅR: 

Dette sertifikat skal være undertegnet av innehaveren og 

være ledsaget av et identitetsdokument med foto av 

sertifikatinnehaveren. 

Påtegning av eventuelle kategorier bare på siden(e) med 

overskriften KATEGORIER i henhold til del 66, gir ikke 

innehaveren rett til å utstede et sertifikat for frigivelse for 

bruk for et luftfartøy. 

Dette sertifikat oppfyller intensjonen i ICAO-vedlegg 1 når 

det er påtegnet med en rettighet for luftfartøy. 

De særskilte rettighetene til innehaveren av dette 

sertifikat er fastsatt i forordning (EU) nr. 1321/2014, 

særlig vedlegg III (del 66). 

Dette sertifikat er gyldig fram til datoen angitt på siden 

med begrensninger, med mindre det oppheves midlertidig 

eller tilbakekalles tidligere. 

De særskilte rettighetene i dette sertifikat kan ikke utøves 

med mindre innehaveren i den siste toårsperioden enten 

har hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar 

med de særskilte rettighetene som gis ved sertifikatet, 

eller har overholdt bestemmelsen om utstedelse av de 

relevante særskilte rettighetene. 

III.  Sertifikat nr.: 

 IX. KATEGORIER i henhold til del 66 

GYLDIGHET: A B1 B2 B3 C 

Fly med 

turbinmotor 
  

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Fly med 

stempelmotor 
  

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Helikoptre med 

turbinmotor 
  

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Helikoptre med 

stempelmotor 
  

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Avionikk Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Motordrevne, 

teknisk kompli-

serte luftfartøyer 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Andre luftfartøyer 

enn motordrevne, 

teknisk kompli-

serte luftfartøyer 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Fly uten trykka-

bin, med stempel-

motor og en 

største tillatte 

startmasse på 

høyst 2 000 kg 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Ikke 

relevant 

X.  Utstedende tjenestemanns underskrift og dato: .....  

XI.  Utstedende myndighets segl eller stempel: 

III.  Sertifikat nr.: 
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XII.  RETTIGHETER FOR LUFTFARTØY I HENHOLD 

TIL DEL 66 

 XIII. BEGRENSNINGER I HENHOLD TIL DEL 66 

Rettighet for 

luftfartøy 

Kategori Stempel og dato  

Gyldig til:  

    

III.  Sertifikat nr.:  III.  Sertifikat nr.: 

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV. NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utover 

virkeområdet for del 66 i samsvar med [nasjonal 

lovgivning] (Gjelder bare i [medlemsstat]) 

 

ÅPEN 

  

Offisielt stempel og dato  

III.  Sertifikat nr.:  

EASA-skjema 26 utgave 4» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Følgende vedlegg Va (del T) tilføyes til forordning (EU) nr. 1321/2014: 

«VEDLEGG Va 

DEL T 

Innhold 

T.1 Vedkommende myndighet 

Avsnitt A — Tekniske krav 

Kapittel A — GENERELT 

T.A.101 Virkeområde 

Kapittel B — KRAV 

T.A.201 Ansvar 

Kapittel E — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Kapittel G — TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I 

SAMSVAR MED KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.A.701 Virkeområde 

T.A.704 Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

T.A.706 Krav til personell 

T.A.708 Sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

T.A.709 Dokumentasjon 

T.A.711 Særskilte rettigheter 

T.A.712 Kvalitetssystem 

T.A.714 Oppbevaring av dokumentasjon 

T.A.715 Godkjenningens fortsatte gyldighet 

T.A.716 Avvik 

Avsnitt B — Framgangsmåter for vedkommende myndigheter 

Kapittel A — GENERELT 

T.B.101 Virkeområde 

T.B.102 Vedkommende myndighet 

T.B.104 Oppbevaring av dokumentasjon 

Kapittel B — ANSVAR 

T.B.201 Ansvar  
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T.B.202 Avvik 

Kapittel G — TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I 

SAMSVAR MED KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.B.704 Løpende tilsyn 

T.B.705 Avvik 

T.1 Vedkommende myndighet 

I denne delen skal vedkommende myndighet for tilsynet med luftfartøyet og organisasjonene være den myndigheten som er 

utpekt av den medlemsstaten som har utstedt operatørens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

GENERELT 

T.A.101 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes kravene for å sikre at luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet omhandlet i artikkel 1 bokstav b) 

vedlikeholdes i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

I dette avsnitt angis også vilkårene som skal oppfylles av personene og organisasjonene med ansvar for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet for og vedlikehold av disse luftfartøyene. 

KAPITTEL B 

KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

T.A.201 Ansvar 

1. a)  Operatøren er ansvarlig for luftfartøyets luftdyktighet og skal sikre at luftfartøyet ikke brukes med mindre det har et 

typesertifikat som er utstedt eller validert av Byrået. 

b)  Luftfartøyet er i luftdyktig stand. 

c)  Luftfartøyet har et gyldig luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med ICAO-vedlegg 8. 

d)  Vedlikeholdet av luftfartøyet er utført i samsvar med et vedlikeholdsprogram som oppfyller kravene i registrerings-

staten og gjeldende krav i ICAO-vedlegg 6. 

e)  Enhver mangel eller skade som påvirker sikker drift av luftfartøyet, utbedres til en standard som registreringsstaten kan 

godta. 

f)  Luftfartøyet oppfyller eventuelle gjeldende 

i)  luftdyktighetspåbud eller krav til kontinuerlig luftdyktighet som er utstedt eller vedtatt av registreringsstaten, og 

ii)  obligatoriske sikkerhetsopplysninger fra Byrået, herunder luftdyktighetspåbud. 

g)  Et sertifikat for frigivelse for bruk utstedes for luftfartøyet etter at vedlikehold er utført av kvalifiserte organisasjoner i 

samsvar med registreringsstatens krav. Det underskrevne sertifikatet for frigivelse for bruk skal særlig inneholde 

grunnleggende opplysninger om det utførte vedlikeholdet. 

h)  Luftfartøyet inspiseres gjennom en inspeksjon før avgang før hver flyging. 

i)  Alle endringer og reparasjoner oppfyller luftdyktighetskravene fastsatt av registreringsstaten.  
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j)  Følgende luftfartøydokumentasjon er tilgjengelig inntil opplysningene i dem er erstattet med nye opplysninger av 

tilsvarende omfang og detaljnivå, men i minst 24 måneder: 

1)  Samlet driftstid (timer, sykluser og kalendertid, alt etter hva som er aktuelt) for luftfartøyet og alle komponenter 

med begrenset levetid. 

2)  Aktuell status for samsvar med kravene i T.A.201 nr. 1 bokstav f). 

3)  Aktuell status for samsvar med vedlikeholdsprogrammet. 

4)  Aktuell status for endringer og reparasjoner sammen med korrekte detaljer og underbyggende data for å vise at de 

oppfyller kravene fastsatt av registreringsstaten. 

2.  Oppgavene angitt i T.A.201 nr. 1 skal kontrolleres av operatørens organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

Organisasjonen skal for dette formål oppfylle tilleggskravene i T.A. kapittel G. 

3.  Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i nr. 2 skal sørge for at vedlikeholdet og frigivelsen for 

bruk av luftfartøyet utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som oppfyller kravene i kapittel E. For dette formål skal 

organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet inngå en kontrakt med slike organisasjoner dersom den selv ikke oppfyller 

kravene i kapittel E. 

KAPITTEL E 

VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal sørge for at luftfartøyet og dets komponenter vedlikeholdes av 

organisasjoner som oppfyller følgende krav: 

1)  Organisasjonen innehar en godkjenning for vedlikeholdsorganisasjon som er utstedt av eller som registreringsstaten godtar. 

2)  Omfanget av organisasjonens godkjenning omfatter egnet kapasitet for luftfartøy og/eller komponenter. 

3)  Organisasjonen har opprettet et system for rapportering av tilfeller som sikrer at eventuelle påviste tilstander ved et 

luftfartøy eller en komponent som utgjør en fare for flysikkerheten, rapporteres til operatøren, operatørens vedkommende 

myndighet, organisasjonen som er ansvarlig for typekonstruksjonen eller den supplerende typekonstruksjonen og 

organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

4)  Organisasjonen har utarbeidet en organisasjonshåndbok som gir en beskrivelse av alle organisasjonens framgangsmåter. 

KAPITTEL G 

TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I SAMSVAR MED 

KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.A.701 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes de kravene som skal oppfylles i tillegg til kravene i del M kapittel G, av en organisasjon som er 

godkjent i samsvar med del M kapittel G, for å kontrollere oppgavene angitt i T.A.201 

T.A.704 Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

I tillegg til kravene i M.A.704 skal håndboken inneholde framgangsmåter for hvordan organisasjonen for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet sørger for samsvar med del T. 

T.A.706 Krav til personell 

I tillegg til kravene i M.A.706 skal personell nevnt i M.A.706 bokstav c) og d) ha tilstrekkelige kunnskaper om gjeldende 

bestemmelser i tredjestater.  
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T.A.708 Sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

Uten hensyn til M.A.708 skal den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet med hensyn til luftfartøyer 

som sikres i henhold til kravene i del T, 

a)  sørge for at luftfartøyet bringes til en vedlikeholdsorganisasjon når det er nødvendig, 

b)  sørge for at alt vedlikehold utføres i samsvar med vedlikeholdsprogrammet, 

c)  sørge for at de obligatoriske opplysningene i T.A.201 nr. 1 bokstav f) får anvendelse, 

d)  sørge for at alle mangler som oppdages i forbindelse med planlagt vedlikehold eller rapporteres, utbedres av vedlikeholds-

organisasjonen i samsvar med vedlikeholdsdata som registreringsstaten kan godta, 

e)  samordne planlagt vedlikehold, anvendelsen av de obligatoriske opplysningene i T.A.201 nr. 1 bokstav f), utskiftingen av 

deler med begrenset levetid og inspeksjonen av komponenter for å sikre at arbeidet utføres på behørig vis, 

f)  administrere og arkivere dokumentasjonen om kontinuerlig luftdyktighet som kreves i T.A.201 nr. 1 bokstav j), 

g)  sørge for at endringer og reparasjoner godkjennes i samsvar med kravene i registreringsstaten. 

T.A.709 Dokumentasjon 

Uten hensyn til M.A.709 bokstav a) og b) skal organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet med hensyn til alle luftfartøyer som 

sikres i henhold til kravene i del T, ha og bruke gjeldende vedlikeholdsdata som registreringsstaten kan godta. 

T.A.711 Særskilte rettigheter 

En organisasjon for kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med del M kapittel G, kan utføre oppgavene angitt i 

T.A.708 for det luftfartøyet som omfattes av dens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, forutsatt at organisasjonen har 

fastsatt framgangsmåter som er godkjent av vedkommende myndighet for å sikre samsvar med del T. 

T.A.712 Kvalitetssystem 

I tillegg til kravene i M.A.712 skal organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet sikre at kvalitetssystemet overvåker at all 

virksomhet nevnt i dette kapittel utøves etter godkjente framgangsmåter. 

T.A.714 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til kravene i M.A.714 bokstav a) skal organisasjonen oppbevare den dokumentasjon som kreves i T.A.201 nr. 1 

bokstav j). 

T.A.715 Godkjenningens fortsatte gyldighet  

I tillegg til vilkårene i M.A.715 bokstav a) skal godkjenningen av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i 

henhold til dette kapittel fortsatt være gyldig, forutsatt at 

a)  organisasjonen oppfyller de gjeldende kravene i del T, og 

b)  organisasjonen sikrer at enhver person med fullmakt fra vedkommende myndighet gis tilgang til alle dens lokaler, 

luftfartøyer eller dokumenter i tilknytning til dens virksomhet, herunder eventuell virksomhet som er satt ut til 

underleverandør, for å kontrollere samsvar med denne delen. 

T.A.716 Avvik 

Etter å ha fått underretning om avvik i samsvar med T.B.705, skal organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

utarbeide en plan for korrigerende tiltak og vise overfor vedkommende myndighet at de korrigerende tiltakene er 

tilfredsstillende gjennomført innen fristen som er avtalt med vedkommende myndighet.  
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AVSNITT B 

YTTERLIGERE FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

GENERELT 

T.B.101 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes de administrative kravene som skal overholdes av vedkommende myndigheter med ansvar for 

anvendelsen og håndhevingen av avsnitt A i denne del T. 

T.B.102 Vedkommende myndighet 

1.  Generelt 

 En medlemsstat skal utpeke en vedkommende myndighet som skal tildeles ansvarsområdene omhandlet i T.1. Nevnte 

vedkommende myndighet skal opprette dokumenterte framgangsmåter og en organisasjonsstruktur. 

2.  Ressurser 

 Antallet medarbeidere skal være stort nok til å oppfylle kravene som er beskrevet i dette avsnitt. 

3.  Kvalifikasjoner og opplæring 

 Alt personell som deltar i virksomhet i henhold til del T, skal være behørig kvalifisert og ha tilstrekkelig kunnskap, erfaring, 

grunnopplæring og videreopplæring til å utføre oppgavene de får tildelt. 

4.  Framgangsmåter 

 Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåter som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar med denne delen. 

T.B.104 Oppbevaring av dokumentasjon 

1.  Kravene i M.B.104 bokstav a)-c) i vedlegg I får anvendelse. 

2.  Tilsynsdokumentasjonen for det enkelte luftfartøy skal minst omfatte en kopi av 

a)  luftfartøyets luftdyktighetsbevis, 

b)  all relevant korrespondanse knyttet til luftfartøyet, 

c)  rapporter fra utførte inspeksjoner og undersøkelser av luftfartøyet, 

d)  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak. 

3.  All dokumentasjon angitt i M.B.104 skal på anmodning gjøres tilgjengelig for en annen medlemsstat, Byrået eller 

registreringsstaten. 

4.  Dokumentasjonen nevnt i nr. 2 skal oppbevares i fire år etter utgangen av perioden for leie av luftfartøy uten besetning. 

T.B.105 Gjensidig utveksling av opplysninger 

Kravene i M.B.105 i vedlegg I får anvendelse. 

KAPITTEL B 

ANSVAR 

T.B.201 Ansvar 

1.  Vedkommende myndighet angitt i T.1 har ansvar for å gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser, herunder 

luftfartøyundersøkelser, med sikte på å kontrollere at kravene i denne delen oppfylles. 
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2.  Vedkommende myndighet skal gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser før den godkjenner avtalen om leie av luftfartøy 

uten besetning i samsvar med ARO.OPS.110 bokstav a) nr. 1, for å kontrollere at kravene i T.A.201 oppfylles. 

3.  Vedkommende myndighet skal sørge for samordning med registreringsstaten i det omfang som er nødvendig for å ivareta 

ansvaret for tilsynet med luftfartøyet i henhold til dette vedlegg Va (del T). 

T.B.202 Avvik 

1.  Et avvik på nivå 1 er enhver betydelig mangel på samsvar med kravene i del T som senker sikkerhetsstandarden og setter 

flysikkerheten i alvorlig fare. 

2.  Et avvik på nivå 2 er enhver mangel på samsvar med kravene i del T som vil kunne senke sikkerhetsstandarden og sette 

flysikkerheten i mulig fare. 

3.  Når et avvik oppdages i forbindelse med inspeksjoner, undersøkelser, luftfartøyundersøkelser eller på annen måte, skal 

vedkommende myndighet 

a)  treffe nødvendige tiltak, f.eks. utstede flyforbud for luftfartøyet, for å hindre at avviket vedvarer, 

b)  pålegge korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art. 

4.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet kreve at det treffes egnede korrigerende tiltak før videre flyging og 

underrette registreringsstaten. 

KAPITTEL G 

TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I SAMSVAR MED 

KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.B.702 Førstegangsgodkjenning 

Når organisasjonens håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet inneholder framgangsmåter for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet for et luftfartøy omhandlet i artikkel 1 bokstav b), skal vedkommende myndighet i tillegg til kravene i M.B.702 

fastslå at disse framgangsmåtene er i samsvar med del T og kontrollere at organisasjonen oppfyller kravene i del T. 

T.B.704 Løpende tilsyn 

I tillegg til kravene i M.B.704 skal et relevant utvalg av luftfartøyene omhandlet i artikkel 1 bokstav b) som sikres av 

organisasjonen, undersøkes i løpet av hver periode på 24 måneder. 

T.B.705 Avvik 

I tillegg til kravene i M.B.705 skal vedkommende myndighet, for organisasjoner for sikring av kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav b), også treffe tiltak når det i forbindelse med revisjoner, inspeksjoner på bakken 

eller på annen måte framkommer bevis på at kravene i del T ikke oppfylles.» 

 __________  


