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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1142 

av 14. august 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til innføring av visse kategorier av 

vedlikeholdssertifikater for luftfartøy, endring av framgangsmåten for godkjenning av komponenter fra 

eksterne leverandører og endring av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonenes særskilte rettigheter(*) 

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 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og for godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse 

oppgavene. 

2) For å sikre et ensartet høyt flysikkerhetsnivå er det behov for en ordning fastsatt på unionsplan for sertifisering av 

personell med sertifiseringsansvar som deltar i vedlikeholdet av ELA1-fly samt andre luftfartøyer enn fly og 

helikoptre. Denne ordningen bør være enkel og forholdsmessig. Derfor bør det nå treffes nødvendige tiltak for å 

opprette en slik ordning. 

3) De eksisterende kravene knyttet til sertifikater for personell med sertifiseringsansvar som deltar i vedlikehold av 

avionikksystemer og elektriske systemer i andre luftfartøyer enn luftfartøyer i gruppen teknisk kompliserte luftfartøyer, 

står ikke i forhold til det faktum at disse luftfartøyene er mindre komplekse, særlig fordi en betydelig del av kravene til 

grunnleggende kunnskap er relevant bare for teknisk kompliserte luftfartøyer. Det bør derfor innføres et nytt sertifikat 

for slikt personell. Kravene til det nye sertifikatet bør sikre at sikkerhetsnivået ikke reduseres i forhold til det nivået som 

oppnås med det eksisterende sertifikatet. Innføringen av dette nye sertifikatet bør redusere mulig sikkerhetsrisiko som 

kan oppstå som følge av at det ikke er nok tilstrekkelig kvalifisert og autorisert personell til de aktuelle 

vedlikeholdsoppgavene. 

4) Ved utføring av vedlikehold er det vanlig at personer eller organisasjoner bruker komponenter, deler eller materialer 

som er levert av tredjeparter. Det er nødvendig å redusere risikoen forbundet med godkjenning av slike komponenter, 

deler eller materialer, og særlig sikre at berørte personer og organisasjoner treffer de nødvendige tiltakene for å sikre at 

disse godkjennes, klassifiseres og atskilles på riktig måte. 

5) Et betydelig antall tilfeller av bedrageri med bevisst overtredelse av eksamensstandardene som er fastsatt i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1321/2014, er rapportert til Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået»). Disse tilfellene gjelder 

eksamener i grunnleggende kunnskap som ble avholdt av godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner for elever 

som ikke hadde fulgt grunnkurset. Denne situasjonen har ført til betydelige sikkerhetsproblemer, særlig i lys av risikoen 

for at sertifikatinnehavere frigir luftfartøyer for bruk etter vedlikehold uten å ha den nødvendige grunnleggende 

kunnskapen. Nå bør det treffes tiltak for å løse disse sikkerhetsproblemene. 

6) I henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 skal operatører av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, i 

kommersiell eller ikke-kommersiell drift, sikre at oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent 

organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, og at vedlikehold av luftfartøyet og komponenter som er beregnet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 16.8.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(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 luftfartøy-

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

s. 1). 
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på montering i dette, utføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. I visse tilfeller, for eksempel i ikke-kommersiell 

drift av lette tomotors turbopropfly, står imidlertid den innsatsen som kreves av disse operatørene for å oppfylle 

kravene, ikke i forhold til de fordelene som gjennomføringen av kravene medfører for flygesikkerheten. Kravene som 

gjelder i slike tilfeller, bør derfor tilpasses. Tatt i betraktning den uforholdsmessige innsatsen som kreves for å oppfylle 

kravene, den tiden det tar å tilpasse disse kravene, og det at det ikke utgjør noen betydelig risiko for flysikkerheten ikke 

å anvende kravene i disse tilfellene før de er tilpasset, bør disse kravene inntil videre ikke lenger gjelde, men bør gjelde 

først fra en passende senere dato. 

7) Nærmere regler for anvendelsen av tillegg VI til vedlegg III til forordning (EU) nr. 1321/2014 utgikk ved en feil da 

forordning (EU) nr. 1321/2014 ble endret ved forordning (EU) 2015/1536(1). Denne feilen bør rettes. 

8) Det er funnet visse redaksjonelle feil i vedlegg Va til forordning (EU) nr. 1321/2014 som har ført til gjennomførings-

vanskeligheter. Disse feilene bør rettes. 

9) Det er nødvendig å gi alle berørte parter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de endrede rammereglene som følge av 

tiltakene fastsatt i denne forordningen. Disse tiltakene bør derfor få anvendelse seks måneder etter at forordningen er 

trådt i kraft. Med tanke på formålet og ettersom de berørte partene ikke trenger å gjøre en betydelig innsats for å tilpasse 

seg, bør imidlertid visse tiltak få anvendelse omgående. Imidlertid krever visse andre tiltak mer tilpasning og bør derfor 

få anvendelse fra en passende senere dato, fordi de innebærer en overgang fra regulering hovedsakelig i henhold til 

nasjonal rett til de endrede rammereglene i henhold til unionsretten som fastsettes i denne forordningen. 

10) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Byrået i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

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

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 5 skal nr. 6 lyde: 

«6. Inntil særlige krav til personell med sertifiseringsansvar for komponenter tilføyes til denne forordningen, får gjeldende 

krav fastsatt i nasjonal rett i den berørte medlemsstaten fortsatt anvendelse, unntatt for vedlikeholdsorganisasjoner etablert 

utenfor Unionen, der kravene skal godkjennes av Byrået.» 

2) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 utgår bokstav b). 

b) Nr. 5 utgår. 

c) Nytt nr. 7 skal lyde: 

«7. Som unntak fra nr. 1 får M.A.201 bokstav g) nr. 2 og bokstav g) nr. 3 i vedlegg I (del M) anvendelse fra  

1. januar 2025 for fly med en største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg som er utstyrt med flere turbopropmotorer, og 

som ikke benyttes i kommersiell drift.» 

  

(1) 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 (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 16). 
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3) Vedlegg I (del M) endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

4) Vedlegg II (del 145) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

5) Vedlegg III (del 66) endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

6) Vedlegg IV (del 147) endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordningen. 

7) Vedlegg Va (del T) endres i samsvar med vedlegg V til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 5. mars 2019. 

Imidlertid gjelder følgende: 

1) Artikkel 1 nr. 2 bokstav c), artikkel 1 nr. 7 og vedlegg IV nr. 1 får anvendelse fra 5. september 2018. 

2) For vedlikehold av ELA1-fly som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, og andre luftfartøyer enn fly og helikoptre 

gjelder følgende: 

a) Kravet om at vedkommende myndighet skal utstede nye vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i samsvar med 

vedlegg III (del 66) eller konverterte i henhold til 66.A.70 i nevnte vedlegg, får anvendelse fra 1. oktober 2019. 

b) Kravet om at personell med sertifiseringsansvar skal være kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66), fastsatt i 

M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 i vedlegg I (del M) og i 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II 

(del 145), får anvendelse fra 1. oktober 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 14. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a) M.A.501 skal lyde: 

«M.A.501 Klassifisering og montering» 

b) M.A.504 skal lyde: 

«M.A.504 Atskillelse av komponenter» 

2) M.A.501 skal lyde: 

«M.A.501 Klassifisering og montering 

a) Alle komponenter skal klassifiseres i følgende kategorier: 

1) Komponenter som er i tilfredsstillende stand, frigitt på EASA-skjema 1 eller tilsvarende og merket i 

samsvar med kapittel Q i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, med mindre annet er 

angitt i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 eller i dette vedlegget (del M). 

2) Ikke-funksjonsdyktige komponenter som skal vedlikeholdes i samsvar med denne forordningen. 

3) Komponenter klassifisert som ikke-gjenbrukbare fordi de har nådd grensen for sin sertifiserte levetid 

eller har en mangel som ikke kan repareres. 

4) Standarddeler som brukes på et luftfartøy, en motor, en propell eller en annen luftfartøykomponent, og 

som er angitt i vedlikeholdsdata og er ledsaget av dokumentasjon som viser samsvar med den relevante 

standarden. 

5) Materialer, både råmaterialer og forbruksmaterialer, brukt i løpet av vedlikeholdet dersom organisasjonen 

er forvisset om at materialet oppfyller den påkrevde spesifikasjonen og kan spores på behørig vis. Alle 

materialer skal ledsages av dokumentasjon som klart gjelder det særlige materialet, og som inneholder en 

erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt produksjons- og leverandørkilde. 

b) Komponenter, standarddeler og materialer skal monteres på et luftfartøy eller en komponent bare dersom 

de er i tilfredsstillende stand, tilhører en av kategoriene oppført i bokstav a) og den aktuelle komponenten, 

den aktuelle standarddelen eller det aktuelle materialet er angitt i de relevante vedlikeholdsdataene.» 

3) I M.A.502 skal bokstav d) lyde: 

«d) Som unntak fra bokstav a) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 kan personell med sertifiseringsansvar nevnt i M.A.801 

bokstav b) nr. 2 utføre følgende i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata: 

1) Annet vedlikehold enn ettersyn av komponenter mens komponenten er montert eller midlertidig fjernet fra et 

ELA1-luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell lufttransport. 

2) Ettersyn av motorer og propeller mens de er montert eller midlertidig fjernet fra et CS-VLA-, CS-22- eller LSA-

luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell lufttransport. 

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

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

4) M.A.504 skal lyde: 

«M.A.504 Atskillelse av komponenter 

a) Komponenter som ikke er funksjonsdyktige eller gjenbrukbare, skal holdes atskilt fra funksjonsdyktige 

komponenter, standarddeler og materialer. 

b) Komponenter som ikke er gjenbrukbare, skal ikke tillates å komme tilbake i komponentforsyningssystemet, 

med mindre grensene for sertifisert levetid er blitt forlenget, eller en reparasjonsløsning er godkjent i 

samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 
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5) M.A.606 bokstav g) skal lyde: 

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

frigivelse for bruk for luftfartøyer og komponenter fastsatt i M.A.612 og M.A.613. Personellet skal oppfylle følgende 

krav: 

1. Vedlegg III (del 66) når det gjelder luftfartøyer. 

2. Artikkel 5 nr. 6 i denne forordningen når det gjelder komponenter.» 

6) M.A.608 bokstav c) skal lyde: 

«c) Organisasjonen skal inspisere, klassifisere og på behørig vis skille fra hverandre alle komponenter, standarddeler og 

materialer.» 

7) I tillegg VII skal første punktum lyde: 

«De komplekse vedlikeholdsoppgavene nevnt i M.A.801 bokstav b) nr. 2 og M.A.801 bokstav c) består av følgende:» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a) 145.A.40 skal lyde: 

«145.A.40 Utstyr og verktøy» 

b) 145.A.42 skal lyde: 

«145.A.42 Komponenter» 

2) 145.A.30 bokstav f), g), h) og i) erstattes med følgende bokstaver: 

«f) Organisasjonen skal sikre at personell som utfører eller kontrollerer ikke-destruktiv prøving av kontinuerlig luftdyktighet 

for luftfartøyers strukturer eller komponenter, eller begge deler, er behørig kvalifisert for den særlige ikke-destruktive 

prøvingen i samsvar med europeisk standard eller en likeverdig standard som er anerkjent av Byrået. Personell som 

utfører andre spesialiserte oppgaver, skal være behørig kvalifisert i samsvar med offisielt anerkjente standarder. Som 

unntak fra denne bokstaven kan personell nevnt i bokstav g) og bokstav h) nr. 1 og 2 som er kvalifisert i kategori B1, B3 

eller L i samsvar med vedlegg III (del 66), utføre og/eller kontrollere fargepenetrasjonsprøver med fargekontrast. 

g) Med mindre annet er fastsatt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, i forbindelse med 

linjevedlikehold av luftfartøyer ha personell med sertifiseringsansvar korrekt klassifisert for luftfartøyet og kvalifisert i 

kategori B1, B2, B2L, B3 og L i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

I tillegg kan slike organisasjoner også bruke personell med sertifiseringsansvar som har relevant opplæring for 

oppgaven og de særskilte rettighetene angitt i 66.A.20 bokstav a) nr. 1) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii), og som er 

kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35 til å utføre planlagt mindre linjevedlikehold og utbedring 

av enkle mangler. Tilgangen på slikt personell skal ikke erstatte behovet for personell med sertifiseringsansvar i 

kategori B1, B2, B2L, B3 og L, etter hva som er relevant. 

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

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

sertifiseringsansvar med relevant typerettighet for luftfartøy som er kvalifisert i kategori C i samsvar med vedlegg III 

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

kvalifisert i kategori B1 og B2, etter relevans, i samsvar med vedlegg III (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 

samsvar med 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 at punkt i) er overholdt, 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. I forbindelse med basevedlikehold av andre enn motordrevne, tekniske kompliserte luftfartøyer, ha et av følgende: 

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

B1, B2, B2L, B3 og L, etter hva som er relevant, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

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 være kvalifisert i samsvar med artikkel 5 nr. 6 og 145.A.35.»  
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3) 145.A.35 bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) I tillegg til kravene i 145.A.30 bokstav g) og h) skal organisasjonen sikre at personell med sertifiseringsansvar og 

støttepersonell har tilstrekkelige kunnskaper om de aktuelle luftfartøyene eller komponentene, eller begge deler, som 

skal vedlikeholdes, og om de tilknyttede organisatoriske prosedyrene. For personell med sertifiseringsansvar skal dette 

være fullført før sertifiseringsfullmakten utstedes eller fornyes. 

1. Med «støttepersonell» menes personell som har vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til vedlegg III 

(del 66) i kategori B1, B2, B2L, B3 og/eller L med relevant klassifisering for luftfartøyet, og som arbeider med 

basevedlikehold, men som ikke nødvendigvis har særskilte sertifiseringsrettigheter. 

2. Med «aktuelle luftfartøyer og/eller komponenter» menes de luftfartøyene eller komponentene som er angitt i den 

særlige sertifiseringsfullmakten. 

3. Med «sertifiseringsfullmakt» menes fullmakten som utstedes av organisasjonen til personell med sertifiseringsansvar, 

og som opplyser om at personellet kan undertegne sertifikater for frigivelse for bruk på vegne av den godkjente 

organisasjonen innenfor de begrensningene som er angitt i fullmakten. 

b) Med unntak av tilfellene nevnt i 145.A.30 bokstav j) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii) kan organisasjonen bare utstede 

sertifiseringsfullmakt til personell med sertifiseringsansvar i tilknytning til de grunnleggende kategoriene eller 

underkategoriene og, unntatt for kategori A-sertifikatet, eventuelle typerettigheter nevnt i vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøyet som kreves i vedlegg III (del 66), forutsatt at sertifikatet er gyldig i hele fullmaktens gyldighetsperiode, og 

at personellet med sertifiseringsansvar fortsatt oppfyller kravene i vedlegg III (del 66).» 

4) I 145.A.40 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«145.A.40 Utstyr og verktøy» 

b) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Organisasjonen skal ha tilgjengelig og bruke det utstyret og verktøyet som er nødvendig for å utføre arbeidet 

innenfor det godkjente omfanget. 

i) Dersom produsenten angir et bestemt verktøy eller utstyr, skal organisasjonen bruke dette verktøyet eller 

utstyret, med mindre bruken av alternativt verktøy eller utstyr er avtalt med vedkommende myndighet via 

prosedyrer angitt i håndboken. 

ii) Utstyr og verktøy må være tilgjengelig til enhver tid, bortsett fra eventuelt verktøy eller utstyr som brukes så 

sjelden at det ikke er nødvendig å ha det tilgjengelig til enhver tid. Slike tilfeller skal beskrives i en prosedyre i 

håndboken. 

iii) En organisasjon som er godkjent for basevedlikehold, skal ha tilstrekkelig utstyr for tilgang til luftfartøyer og 

inspeksjonsplattformer/-dokker, slik at luftfartøyet kan inspiseres på behørig vis.» 

5) 145.A.42 skal lyde: 

«145.A.42 Komponenter 

a) Klassifisering av komponenter. Alle komponenter skal klassifiseres i følgende kategorier: 

i) Komponenter som er i tilfredsstillende stand, frigitt på EASA-skjema 1 eller tilsvarende og merket i 

samsvar med kapittel Q i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, med mindre annet er 

angitt i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 eller i dette vedlegg II (del 145). 

ii) Ikke-funksjonsdyktige komponenter som skal vedlikeholdes i samsvar med denne forordningen. 

iii) Komponenter klassifisert som ikke-gjenbrukbare fordi de har nådd grensen for sin sertifiserte levetid 

eller har en mangel som ikke kan repareres. 

iv) Standarddeler som brukes på et luftfartøy, en motor, en propell eller en annen luftfartøykomponent, og 

som er angitt i vedlikeholdsdata og er ledsaget av dokumentasjon som viser samsvar med den 

relevante standarden. 
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v) Materialer, både råmaterialer og forbruksmaterialer, brukt i løpet av vedlikeholdet dersom 

organisasjonen er forvisset om at materialet oppfyller den påkrevde spesifikasjonen og kan spores på 

behørig vis. Alle materialer skal ledsages av dokumentasjon som klart gjelder det særlige materialet, og 

som inneholder en erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt produksjons- og leverandørkilde. 

b) Komponenter, standarddeler og materialer beregnet på montering 

i) Organisasjonen skal fastsette prosedyrer for godkjenning av komponenter, standarddeler og materialer 

som er beregnet på montering, for å sikre at komponenter, standarddeler og materialer er i 

tilfredsstillende stand og oppfyller de gjeldende kravene i bokstav a). 

ii) Organisasjonen skal fastsette prosedyrer for å sikre at komponenter, standarddeler og materialer 

monteres på et luftfartøy eller en komponent bare dersom de er i tilfredsstillende stand og oppfyller de 

gjeldende kravene i bokstav a), og den aktuelle komponenten, den aktuelle standarddelen eller det 

aktuelle materialet er angitt i de relevante vedlikeholdsdataene. 

iii) Organisasjonen kan framstille et begrenset utvalg av deler til bruk i pågående arbeid innenfor sine 

egne anlegg, forutsatt at prosedyrene er angitt i håndboken. 

iv) Komponenter nevnt i 21.A.307 bokstav c) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 skal 

monteres bare dersom luftfartøyets eier anser dem som egnet for montering i luftfartøyet. 

c) Atskillelse av komponenter 

i) Komponenter som ikke er funksjonsdyktige eller gjenbrukbare, skal holdes atskilt fra 

funksjonsdyktige komponenter, standarddeler og materialer. 

ii) Komponenter som ikke er gjenbrukbare, skal ikke tillates å komme tilbake i komponentforsynings-

systemet, med mindre grensene for sertifisert levetid er blitt forlenget, eller en reparasjonsløsning er 

godkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen tilføyes følgende henvisninger til tillegg VII og VIII: 

— «Tillegg VII — Krav til grunnleggende kunnskap for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L 

— Tillegg VIII — Standarder for grunnleggende eksamen for vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i kategori L» 

2) 66.A.3 skal lyde: 

«66.A.3 Kategorier og underkategorier av sertifikater 

Vedlikeholdssertifikater for luftfartøy omfatter følgende kategorier og eventuelt underkategorier og 

systemrettigheter: 

a) Kategori A, inndelt i følgende underkategorier: 

— A1 Fly med turbinmotor. 

— A2 Fly med stempelmotor. 

— A3 Helikoptre med turbinmotor. 

— A4 Helikoptre med stempelmotor. 

b) Kategori B1, inndelt i følgende underkategorier: 

— B1.1 Fly med turbinmotor. 

— B1.2 Fly med stempelmotor. 

— B1.3 Helikoptre med turbinmotor. 

— B1.4 Helikoptre med stempelmotor. 

c) Kategori B2 

B2-sertifikatet gjelder for alle luftfartøyer. 

d) Kategori B2L 

B2L-sertifikatet gjelder for alle andre luftfartøyer enn luftfartøyer i gruppe 1 som definert i 66.A.5 nr. 1, og er 

inndelt i følgende systemrettigheter: 

— Kommunikasjon/navigasjon (kom/nav). 

— Instrumenter. 

— Automatisk flyging. 

— Overvåking. 

— Skrogsystemer. 

Et B2L-sertifikat skal inneholde minst én systemrettighet. 

e) Kategori B3 

B3-sertifikatet gjelder for fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse (MTOM) på 

høyst 2 000 kg. 

f) Kategori L, inndelt i følgende underkategorier: 

— L1C: Seilfly med komposittstruktur. 

— L1: Seilfly. 

— L2C: Motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-fly med komposittstruktur. 

— L2: Motordrevne seilfly og ELA1-fly. 

— L3H: Varmluftsballonger.  
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— L3G: Gassballonger. 

— L4H: Varmluftsskip. 

— L4G: ELA2-gassluftskip. 

— L5: Andre gassluftskip enn ELA2. 

g) Kategori C 

C-sertifikatet gjelder for fly og helikoptre.» 

3) 66.A.5 skal lyde: 

«66.A.5 Luftfartøygrupper 

I forbindelse med rettigheter på vedlikeholdssertifikater skal luftfartøyer klassifiseres i følgende grupper: 

1) Gruppe 1: Motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, flermotors helikoptre, fly med største sertifiserte 

driftshøyde over FL 290, luftfartøyer utstyrt med elektroniske styringssystemer (fly-by-wire systems), andre 

gassluftskip enn ELA2 og andre luftfartøyer som krever en typerettighet dersom dette er fastsatt av Byrået. 

Byrået kan beslutte å klassifisere et luftfartøy som oppfyller vilkårene angitt i første ledd, i gruppe 2, gruppe 

3 eller gruppe 4 etter hva som er relevant, dersom det mener at det er berettiget fordi det bestemte luftfartøyet 

er mindre teknisk komplisert. 

2) Gruppe 2: Luftfartøyer som ikke tilhører gruppe 1, men som tilhører følgende undergrupper: 

i) Undergruppe 2a: 

— Enmotors turbopropfly. 

— Turbojetfly og flermotors turbopropfly klassifisert av Byrået i denne undergruppen fordi de er 

mindre teknisk komplisert. 

ii) Undergruppe 2b: 

— Enmotors helikoptre med turbinmotor. 

— Flermotors helikoptre med turbinmotor klassifisert av Byrået i denne undergruppen fordi de er 

mindre teknisk komplisert. 

iii) Undergruppe 2c: 

— Enmotors helikoptre med stempelmotor. 

— Flermotors helikoptre med stempelmotor klassifisert av Byrået i denne undergruppen fordi de er 

mindre teknisk komplisert. 

3) Gruppe 3: Fly med stempelmotor som ikke tilhører gruppe 1. 

4) Gruppe 4: Seilfly, motordrevne seilfly, ballonger og luftskip som ikke tilhører gruppe 1.» 

4) I 66.A.20 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2L gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk (CRS) og fungere som støttepersonell i kategori B2L for følgende: 

— Vedlikehold av elektriske systemer. 

— Vedlikehold av avionikksystemer innenfor rammen av systemrettighetene som er påtegnet sertifikatet. 

— Når innehaveren har rettigheten «skrogsystem», arbeid på elektriske systemer og avionikk i motoranlegg og 

mekaniske systemer som bare krever enkel prøving for å påvise at de er funksjonsdyktige. 

5. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B3 gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk og fungere som støttepersonell i kategori B3 for følgende: 

— Vedlikehold av luftfartøyets struktur, motoranlegg og mekaniske og elektriske systemer. 

— Arbeid på avionikksystemer som bare krever enkel prøving for å påvise at de er funksjonsdyktige, og som 

ikke krever feilsøking.»  
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b) Nye nr. 6 og nr. 7 skal lyde: 

«6. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk og fungere som støttepersonell i kategori L for følgende: 

— Vedlikehold av luftfartøyets struktur, motoranlegg og mekaniske og elektriske systemer. 

— Arbeid på radio, nødpeilesendere (ELT) og transpondersystemer. 

— Arbeid på andre avionikksystemer som krever enkel prøving for å påvise at de er funksjonsdyktige. 

Underkategori L2 omfatter også underkategori L1. Eventuelle begrensninger i underkategori L2 i samsvar med 

66.A.45 bokstav h) får også anvendelse på underkategori L1. 

Underkategori L2C omfatter også underkategori L1C. 

7. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori C gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk etter basevedlikehold av luftfartøyet. De særskilte rettighetene gjelder for luftfartøyet i sin helhet.» 

5) 66.A.25 bokstav a) skal lyde: 

«a) Når det gjelder andre sertifikater enn kategori B2L og L, skal den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

eller utvidelse med en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat, gjennom en eksamen dokumentere et 

kunnskapsnivå i de relevante modulene som er i samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal være i 

samsvar med standarden beskrevet i tillegg II til vedlegg III (del 66) og skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon 

som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), eller av vedkommende myndighet.» 

6) I 66.A.25 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) og c) skal lyde: 

«b) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L i en gitt underkategori eller utvidelse med 

en annen underkategori, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante modulene som er 

i samsvar med tillegg VII til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal være i samsvar med standarden beskrevet i 

tillegg VIII til vedlegg III (del 66) og skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som er behørig godkjent i 

samsvar med vedlegg IV (del 147), av vedkommende myndighet eller etter avtale med vedkommende myndighet. 

Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i underkategori B1.2 eller kategori B3 anses å oppfylle 

kravene til grunnleggende kunnskap for et sertifikat i underkategori L1C, L1, L2C og L2. 

Kravene til grunnleggende kunnskap for underkategori L4H omfatter kravene til grunnleggende kunnskap for 

underkategori L3H. 

Kravene til grunnleggende kunnskap for underkategori L4G omfatter kravene til grunnleggende kunnskap for 

underkategori L3G. 

c) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2L med en bestemt systemrettighet eller 

utvidelse med en annen systemrettighet, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante 

modulene som er i samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal være i samsvar med standarden 

beskrevet i tillegg II til vedlegg III (del 66) og skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som er behørig 

godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), eller av vedkommende myndighet.» 

b) Nye bokstaver d), e) og f) skal lyde: 

«d) Opplæringskursene og eksamenene skal være bestått i løpet av de siste ti årene før søknad om 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse med en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat inngis. 

Skulle dette ikke være tilfellet, kan eksamener godskrives i samsvar med bokstav e). 

e) Søkeren kan søke vedkommende myndighet om full eller delvis godskriving av kravene til grunnleggende 

kunnskap for 

i) eksamener i grunnleggende kunnskap som ikke oppfyller kravet beskrevet i bokstav d), 

ii) enhver annen teknisk kvalifikasjon som vedkommende myndighet anser som likeverdig med kunnskaps-

standarden i vedlegg III (del 66). 

Godskrivinger skal innvilges i samsvar med avsnitt B kapittel E i dette vedlegget (del 66).  



Nr. 76/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

f) Godskrivinger utløper ti år etter at søkeren får dem innvilget av vedkommende myndighet. Etter utløpet kan 

søkeren søke om ny godskriving.» 

7) I 66.A.30 bokstav a) skal nye nr. 2a and 2b lyde: 

«2a. For kategori B2L: 

i) tre års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift, som omfatter tilsvarende systemrettighet(er), dersom 

søkeren ikke har noen tidligere relevant teknisk opplæring, eller 

ii) to års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift, som omfatter tilsvarende systemrettighet(er), og 

fullført opplæring i et teknisk fag som vedkommende myndighet anser som relevant, eller 

iii) ett års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift, som omfatter tilsvarende systemrettighet(er), og 

gjennomføring av et godkjent grunnkurs i samsvar med del 147. 

Ved utvidelse av et eksisterende B2L-sertifikat med én eller flere nye systemrettigheter skal tre måneders praktisk 

erfaring i vedlikehold som er relevant for den eller de nye systemrettighetene, kreves for hver systemrettighet som 

sertifikatet utvides med. 

2b. For kategori L: 

i) to års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift som omfatter et representativt utvalg av 

vedlikeholdsoppgavene i den tilsvarende underkategorien, 

ii) som unntak fra punkt i), ett års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift som omfatter et representativt 

utvalg av vedlikeholdsoppgavene i den tilsvarende underkategorien, med forbehold for innføring av 

begrensningen som er fastsatt i 66.A.45 bokstav h) ii) nr. 3. 

Ved utvidelse med en underkategori av et eksisterende L-sertifikat skal erfaringen som kreves i punkt i) og ii), være 

henholdsvis tolv og seks måneder. 

Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori/underkategori B1.2 eller B3 anses å oppfylle kravene 

til grunnleggende erfaring for et sertifikat i underkategori L1C, L1, L2C og L2.» 

8) 66.A.45 skal lyde: 

«66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy 

a) For at innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal kunne utøve særskilte sertifiserings-

rettigheter på en bestemt type luftfartøy, må vedkommendes sertifikat være påtegnet de relevante 

rettighetene: 

— For kategori B1, B2 eller C er følgende rettigheter relevante: 

i) For luftfartøyer i gruppe 1, den relevante typerettigheten. 

ii) For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante typerettigheten, produsentens undergrupperettighet eller 

full undergrupperettighet. 

iii) For luftfartøyer i gruppe 3, den relevante typerettigheten eller full grupperettighet. 

iv) For luftfartøyer i gruppe 4, for sertifikater i kategori B2, full grupperettighet. 

— For kategori B2L er følgende rettigheter relevante: 

i) For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante produsentens undergrupperettighet eller full 

undergrupperettighet. 

ii) For luftfartøyer i gruppe 3, full grupperettighet. 

iii) For luftfartøyer i gruppe 4, full grupperettighet. 

— For kategori B3 er den relevante rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte 

startmasse på høyst 2 000 kg». 

— For kategori L er følgende rettigheter relevante: 

i) For underkategori L1C, rettigheten «seilfly med komposittstruktur». 

ii) For underkategori L1, rettigheten «seilfly». 

iii) For underkategori L2C, rettigheten «motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-fly med 

komposittstruktur».  
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iv) For underkategori L2, rettigheten «motordrevne seilfly og ELA1-fly». 

v) For underkategori L3H, rettigheten «varmluftsballonger». 

vi) For underkategori L3G, rettigheten «gassballonger». 

vii) For underkategori L4H, rettigheten «varmluftsskip». 

viii) For underkategori L4G, rettigheten «ELA2-gassluftskip». 

ix) For underkategori L5, den relevante typerettigheten for luftskip. 

— For kategori A kreves ingen rettighet så lenge kravene i 145.A.35 i vedlegg II (del 145) er oppfylt. 

b) Påtegning av typerettigheter for luftfartøy forutsetter at et av følgende er tilfredsstillende fullført: 

— Relevant typeopplæring for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C i samsvar med tillegg III til 

vedlegg III (del 66). 

— Når det gjelder typerettigheter for gassluftskip på et sertifikat i kategori B2 eller L5, en typeopplæring 

godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 66.B.130. 

c) For andre sertifikater enn kategori C, i tillegg til kravene i bokstav b), forutsetter påtegning av den første 

typerettigheten for en gitt kategori/underkategori at tilhørende praksistrening på arbeidsplassen er 

tilfredsstillende fullført. Denne praksistreningen skal være i samsvar med tillegg III til vedlegg III (del 66), 

unntatt for gassluftskip, der den skal godkjennes direkte av vedkommende myndighet. 

d) Som unntak fra bokstav b) og c) kan typerettigheter for luftfartøyer i gruppe 2 og 3 også påtegnes et 

sertifikat 

— etter at den relevante typeeksamenen for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C i samsvar med tillegg III 

til dette vedlegget (del 66) er tilfredsstillende fullført, 

— for kategori B1 og B2, etter at praktisk erfaring med luftfartøytypen er dokumentert; i så fall skal den 

praktiske erfaringen omfatte et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for 

sertifikatkategorien. 

Når det gjelder en rettighet i kategori C, for en person som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 

66.A.30 bokstav a) nr. 7, skal den første eksamenen i en relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller 

B2- nivå. 

e) For luftfartøyer i gruppe 2 

i) skal påtegning av produsentens undergrupperettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B1 og 

C ved oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst to luftfartøytyper fra samme produsent som til 

sammen er representative for den relevante produsentundergruppen, 

ii) skal påtegning av fulle undergrupperettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved 

oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst tre luftfartøytyper fra ulike produsenter som til 

sammen er representative for den relevante undergruppen, 

iii) skal påtegning av produsentens undergrupperettigheter og fulle undergrupperettigheter gis til 

innehavere av sertifikater i kategori B2 og B2L ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal 

omfatte et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og 

den relevante undergruppen av luftfartøyer, og for sertifikater i kategori B2L relevante for de(n) 

relevante systemrettigheten(e), 

iv) skal innehaveren av et sertifikat i kategori B2 eller B2L som er påtegnet rettighet for full undergruppe 

2b, som unntak fra bokstav e) iii), ha rett til å få påtegnet rettighet for full undergruppe 2c. 

f) For luftfartøyer i gruppe 3 og 4 

i) skal påtegning av fulle gruppe 3-rettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B1, B2, B2L og 

C og påtegning av fulle gruppe 4-rettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B2 og B2L ved 

dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av vedlikeholds-

oppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og gruppe 3 eller 4, etter hva som er relevant,  
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ii) skal for kategori B1, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, gruppe-3-rettigheten være 

underlagt følgende begrensninger, som skal påføres på sertifikatet: 

— fly med trykkabin, 

— fly med metallstruktur, 

— fly med komposittstruktur, 

— fly med trestruktur, 

— fly med struktur av metallrør kledd med tekstil, 

iii) skal innehaveren av et sertifikat i kategori B2L som er påtegnet rettighet for full undergruppe 2a eller 

2b, som unntak fra bokstav f) i), ha rett til å få påtegnet rettighet for gruppe 3 og 4. 

g) For B3-sertifikat 

i) skal påtegning av rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på 

høyst 2 000 kg» gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg 

av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien, 

ii) skal, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, rettigheten nevnt i nr. 1 være underlagt 

følgende begrensninger, som skal påføres på sertifikatet: 

— fly med trestruktur, 

— fly med struktur av metallrør kledd med tekstil, 

— fly med metallstruktur, 

— fly med komposittstruktur. 

h) For alle underkategorier av L-sertifikat unntatt L5 

i) skal påtegning av rettigheter gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et 

representativt utvalg av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatunderkategorien, 

ii) skal, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, rettighetene være underlagt følgende 

begrensninger, som skal påføres på sertifikatet: 

1) For rettighetene «seilfly» og «motordrevne seilfly og ELA1-fly»: 

— luftfartøyer med trestruktur kledd med tekstil, 

— luftfartøyer med struktur av metallrør kledd med tekstil, 

— luftfartøyer med metallstruktur, 

— luftfartøyer med komposittstruktur. 

2) For rettigheten «gassballonger»: 

— andre luftfartøyer enn ELA1-gassballonger, og 

3) dersom søkeren har dokumentert bare ett års erfaring i samsvar med unntaket fastsatt i 66.A.30 

bokstav a) nr. 2b ii), skal følgende begrensning påføres på sertifikatet: 

«Kompliserte vedlikeholdsoppgaver fastsatt i tillegg VII til vedlegg I (del M), standardendringer 

fastsatt i 21.A.90B i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 og standardreparasjoner 

fastsatt i 21.A.431B i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012.» 

Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i underkategori B1.2 påtegnet rettighet for 

gruppe 3 eller i kategori B3 påtegnet rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en 

største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg» anses å oppfylle kravene til utstedelse av et sertifikat i 

underkategori L1 og L2 med tilsvarende fulle rettigheter og med samme begrensninger som det 

B1.2/B3-sertifikatet innehaveren har.»  
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9) 66.A.50 bokstav a) skal lyde: 

«a) De begrensningene som angis på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, er unntak fra de særskilte rettighetene 

sertifikatet gir, og for begrensningene nevnt i 66.A.45 gjelder de flyet i sin helhet.» 

10) 66.A.70 bokstav c) og d) skal lyde: 

«c) Ved behov skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å gjenspeile 

forskjellene mellom 

i) omfanget av kvalifikasjonen for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før den relevante 

sertifikatkategorien eller underkategorien fastsatt i dette vedlegget (del 66) trer i kraft, 

ii) kravene til grunnleggende kunnskap og standardene for grunnleggende eksamener fastsatt i tillegg I og II til dette 

vedlegget (del 66). 

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, og for ballonger, seilfly, 

motordrevne seilfly og luftskip, skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 

66.A.50 for å sikre at rettighetene til personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før den relevante 

sertifikatkategorien/underkategorien i henhold til del 66 trer i kraft, og rettighetene i det konverterte del  

66-vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy forblir de samme.» 

11) 66.B.100 bokstav b) skal lyde: 

«b) Vedkommende myndighet skal kontrollere søkerens status med hensyn til eksamener og/eller bekrefte gyldigheten av 

eventuelle godskrivinger for å sikre at alle modulkrav i tillegg I eller tillegg VII, etter hva som er relevant, er oppfylt i 

henhold til dette vedlegget (del 66).» 

12) 66.B.110 skal lyde: 

«66.B.110 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere 

grunnkategorier eller underkategorier 

a) Når prosedyrene angitt i 66.B.100 eller 66.B.105 er fullført, skal vedkommende myndighet foreta påtegning 

av den ytterligere grunnkategorien, underkategorien eller, for kategori B2L, systemrettigheten(e) på 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy ved stempel og signatur, eller utstede sertifikatet på nytt. 

b) Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres tilsvarende. 

c) På anmodning fra søkeren skal vedkommende myndighet erstatte et sertifikat i kategori B2L med et 

sertifikat i kategori B2 påtegnet samme rettighet(er) for luftfartøy når innehaveren har framlagt 

dokumentasjon for både 

i) en eksamen i forskjellene mellom grunnleggende kunnskap for søkerens B2L-sertifikat og 

grunnleggende kunnskap for B2-sertifikatet, som angitt i tillegg I, 

ii) den praktiske erfaringen som kreves i tillegg IV. 

d) For innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i underkategori B1.2 påtegnet rettighet for 

gruppe 3 eller i kategori B3 påtegnet rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største 

tillatte startmasse på høyst 2 000 kg» skal vedkommende myndighet etter søknad utstede et sertifikat med 

fulle rettigheter i underkategori L1 og L2, med samme begrensninger som det B1.2/B3-sertifikatet som 

innehaveren har.» 

13) 66.B.115 bokstav f) skal lyde: 

«f) Vedkommende myndighet skal sikre at samsvar med de praktiske delene av typeopplæringen dokumenteres på en av 

følgende måter: 

i) Ved framlegging av en detaljert opplæringsjournal eller en loggbok fra organisasjonen som holdt kurset, som er 

direkte godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 66.B.130. 

ii) Ved et eventuelt opplæringsbevis som omfatter den praktiske delen av opplæringen, utstedt av en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147).»  
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14) 66.B.125 bokstav b) nr. 1 skal lyde: 

«1) For kategori B1 eller C: 

— Helikopter med stempelmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2c» pluss typerettigheter for 

enmotors helikoptre med stempelmotor i gruppe 1. 

— Helikopter med stempelmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante «produsentundergruppe 

2c» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor fra denne produsenten i gruppe 1. 

— Helikopter med turbinmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2b» pluss typerettigheter for 

enmotors helikoptre med turbinmotor i gruppe 1. 

— Helikopter med turbinmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante «produsentundergruppe 2b» 

pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor fra denne produsenten i gruppe 1. 

— Enmotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Flermotorsfly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3» pluss typerettigheter for flermotorsfly med stempelmotor i tilsvarende full 

grupperettighet/produsentgrupperettighet i gruppe 1. For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly 

med komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Enmotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Flermotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Enmotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Flermotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Fly med turbinmotor — enmotors, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2a» pluss typerettigheter 

for enmotors turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i 

gruppe 1. 

— Fly med turbinmotor — enmotors, produsentgrupperettighet: konverteres til «produsentundergruppe 2a» pluss 

typerettigheter for enmotors turbopropfly fra samme produsent som ikke var omfattet av krav om typerettighet i 

den gamle ordningen, og som er i gruppe 1. 

— Fly med turbinmotor — flermotors, full grupperettighet: konverteres til typerettigheter for flermotors 

turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen.» 

15) 66.B.130 skal lyde: 

«66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av luftfartøytypekurs 

a) Når det gjelder typekurs for andre luftfartøyer enn luftskip kan vedkommende myndighet godkjenne 

typekurs som ikke er gitt av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV 

(del 147), i henhold til nr. 1 i tillegg III til dette vedlegget (del 66). I så fall skal vedkommende myndighet 

ha en prosedyre for å sikre at typekurset er i samsvar med tillegg III til dette vedlegget (del 66).  
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b) Når det gjelder typekurs for luftskip i gruppe 1, skal kursene være direkte godkjent av vedkommende 

myndighet i alle tilfeller. Vedkommende myndighet skal ha en prosedyre for å sikre at studieplanen for 

typekurset for luftskip omfatter alle delene i vedlikeholdsdataene fra innehaveren av konstruksjons-

godkjenningen.» 

16) 66.B.200 bokstav c) skal lyde: 

«c) Grunnleggende eksamener skal følge standarden angitt i tillegg I og II eller i tillegg VII og VIII til dette vedlegget 

(del 66), etter hva som er relevant.» 

17) I 66.B.305 bokstav b) endres «tillegg III» til «tillegg I». 

18) 66.B.405 skal lyde: 

«66.B.405 Rapport om eksamenskreditering 

a) Eksamenskrediteringen skal inneholde en sammenligning av følgende: 

i) De modulene, undermodulene, emnene og kunnskapsnivåene som er angitt i tillegg I eller VII til dette 

vedlegget (del 66), alt etter hva som er relevant. 

ii) Studieplanen for de aktuelle tekniske kvalifikasjonene som er relevante for den kategorien søknaden 

gjelder. 

Denne sammenligningen skal angi om samsvar er påvist, og skal inneholde begrunnelser for hver 

angivelse. 

b) Kreditering av andre eksamener enn i grunnleggende kunnskap som gjennomføres i vedlikeholds-

opplæringsorganisasjoner godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), kan innvilges bare av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der kvalifikasjonen er oppnådd, med mindre annet framgår av en formell 

avtale som er inngått med en slik vedkommende myndighet. 

c) Kreditering kan ikke innvilges med mindre det foreligger en samsvarserklæring for hver modul og 

undermodul der det opplyses om hvor i den tekniske kvalifikasjonen den likeverdige standarden kan 

finnes. 

d) Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere om følgende er endret: 

i) Den nasjonale kvalifikasjonsstandarden. 

ii) Tillegg I eller VII til dette vedlegget (del 66), etter hva som er relevant. 

Vedkommende myndighet skal også vurdere hvorvidt det er nødvendig å foreta endringer i 

eksamenskrediteringen. Slike endringer skal dokumenteres, dateres og arkiveres.» 

19) 66.B.410 bokstav c) skal lyde: 

«c) Etter utløpet av krediteringene kan søkeren søke om ny kreditering. Vedkommende myndighet skal forlenge 

gyldighetstiden for krediteringene for en tilleggsperiode på ti år uten ytterligere behandling dersom kravene til 

grunnleggende kunnskap fastsatt i tillegg I eller VII til dette vedlegget (del 66), etter hva som er relevant, ikke er 

endret.» 

20) I tillegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal overskriften og første ledd lyde: 

«Tillegg I 

Krav til grunnleggende kunnskap 

(unntatt for sertifikat for kategori L) 

1. Kunnskapsnivåer for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A, B1, B2, B2L, B3 og C 

Grunnleggende kunnskap for kategoriene A, B1, B2, B2L og B3 angis med kunnskapsnivå (1, 2 eller 3) for hvert 

enkelt emne. For kategori C skal søkerne oppfylle kravene til grunnleggende kunnskaper for kategori B1 eller 

kategori B2.» 

b) I nr. 2 skal overskriften, første ledd og første tabell lyde: 

«2. Modulsystem 

Kvalifisering i grunnleggende emner for hver kategori eller underkategori av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

skal være i samsvar med følgende matrise, der relevante emner er merket med en «X»: 
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For kategori A, B1 og B3: 

Emnemodul Fly i kategori A eller B1 med: Helikopter i kategori A eller B1 med: B3 

 Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) 

Fly uten trykkabin, med 

stempelmotor og en 

største tillatte startmasse 

på høyst 2 000 kg 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X X 

5 X X X X X 

6 X X X X X 

7A X X X X  

7B     X 

8 X X X X X 

9A X X X X  

9B     X 

10 X X X X X 

11A X     

11B  X    

11C     X 

12   X X  

13      

14      

15 X  X   

16  X  X X 

17A X X    

17B     X 

For kategori B2 og B2L: 

Emnemodul/undermoduler B2 B2L 

1 X X 

2 X X 

3 X X 

4 X X 
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Emnemodul/undermoduler B2 B2L 

5 X X 

6 X X 

7A X X 

7B   

8 X X 

9A X X 

9B   

10 X X 

11A   

11B   

11C   

12   

13.1 og 13.2 X X 

13.3 a) X X (for systemrettigheten «Automatisk 

flyging») 

13.3 b) X  

13.4 a) X X (for systemrettigheten «Kom/nav») 

13.4 b) X X (for systemrettigheten «Overvåking») 

13.4 c) X  

13.5 X X 

13.6 X  

13.7 X X (for systemrettigheten «Automatisk 

flyging») 

13.8 X X (for systemrettigheten «Instrumenter») 

13.9 X X 

13.10 X  

13.11–13.18 X X (for systemrettigheten «Skrogsystemer») 

13.19–13.22 X  

14 X X (for systemrettighetene «Instrumenter» 

og «Skrogsystemer»)» 

15   

16   

17A   

17B   
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c) I tabellene i modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 og 14 erstattes innholdet i feltet 

NIVÅ 

B2 

med følgende: 

NIVÅ 

B2 

B2L 

d) I tabellen i modul 5, undermodul 5.5 bokstav a), endres «1» til «—» for B3-sertifikater. 

e) I tabellen i modul 7B, undermodul 7.4, endres «—» til «1» for B3-sertifikater. 

f) I tabellen i modul 7B, undermodul 7.10, endres «1» til «2» for B3-sertifikater. 

g) I tabellen i modul 11A, undermodul 11.8 bokstav b), endres «1» til «2» for B1.1-sertifikater. 

h) I tabellen i modul 11A, undermodul 11.16, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 

Systemutforming. 

Kilder: motor/APU (hjelpeaggregat), kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 

Trykk- og vakuumpumper. 

Trykkontroll. 

Fordeling. 

Visning og varsling. 

Grensesnitt mot andre systemer.» 

i) I tabellen i modul 11A, undermodul 11.20, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«11.20 Kabinsystemer (ATA 44) 

Enheter og komponenter for å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjon innenfor luftfartøyet 

(datasystem for internkommunikasjon i kabinen (CIDS — Cabin Intercommunication Data System)) og 

mellom luftfartøyets kabin og bakkestasjoner (nettjeneste i kabinen (CNS — Cabin Network Service)). De 

omfatter overføring av stemme, data, musikk og video. 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er grensesnitt mellom cockpit/kabinbesetning og 

kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom forskjellige tilknyttede utbyttbare linjeenheter 

(LRU — Line Replaceable Units) og betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler (FAP — Flight 

Attendant Panels). 

CNS består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

— Data-/radiokommunikasjon. 

— Kjernesystem i kabinen (CCS — Cabin Core System). 

— Underholdningssystem om bord (IFES — In-flight Entertainment System). 

— Eksternt kommunikasjonssystem (ECS — External Communication System). 

— Masselagringssystem for kabinen (CMMS — Cabin Mass Memory System). 

— Overvåkingssystem for kabinen (CMS — Cabin Monitoring System). 

— Diverse kabinsystemer (MCS — Miscellaneous Cabin Systems). 

CNS kan ha funksjoner som f.eks. 

— tilgang til rapporter før/ved avgang, 

— tilgang til e-post/intranett/internett, passasjerdatabase.» 

j) I tabellen i modul 11B, undermodul 11.8 bokstav b), endres «3» til «2» for B1.2-sertifikater.  
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k) I tabellen i modul 11B, undermodul 11.16, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 

Systemutforming. 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 

Trykk- og vakuumpumper. 

Trykkontroll. 

Fordeling. 

Visning og varsling. 

Grensesnitt mot andre systemer.» 

l) I tabellen i modul 12, undermodul 12.16, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«12.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 

Systemutforming. 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 

Trykk- og vakuumpumper. 

Trykkontroll. 

Fordeling. 

Visning og varsling. 

Grensesnitt mot andre systemer.» 

m) Modul 13 skal lyde: 

«MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 NIVÅ 

 
B2 

B2L 

13.1 Flygeteori  

a) Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

Virkemåten for og virkningen av 

— krengekontroll: balanseror og spoilere, 

— stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable angrepsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger, og 

— giringskontroll, siderorsbegrensere. 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer). 

Innretninger som skaper stor oppdrift: spalteåpninger, forkantklaffer, flaps. 

Innretninger som gir luftmotstand: spoilere, bakkespoilere, luftbremser. 

Virkemåten for og virkningen av trimror, servoror og rorflatens helning. 

 

b) Høyhastighetsflyging 1 

Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet. 

Mach-tall, kritisk mach-tall. 

 

c) Aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 

Terminologi. 

Virkemåten for og virkningen av syklisk og kollektiv kontroll og antidreiningskontroll. 
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 NIVÅ 

 
B2 

B2L 

13.2 Konstruksjoner — generelle begreper  

Grunnprinsipper for konstruksjonssystemer. 1 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer. 2 

Elektrisk jording. 2 

Vern mot lynnedslag. 2 

13.3 Automatisk flyging (ATA 22)  

a) 3 

Grunnprinsipper for automatiske styringssystemer, herunder funksjonsprinsipper og 

relevant terminologi. 

Behandling av styringssignaler. 

Funksjonsmåter: kanaler for rulling, stigning og giring. 

Giringsdemping. 

Stabilitetsøkningssystem i helikoptre. 

Automatisk trimkontroll. 

Grensesnitt for hjelpemidler til navigering med autopilot. 

 

b) 3 

Systemer for automatisk fartsstyring. 

Automatiske landingssystemer: prinsipper og kategorier, funksjonsmåter, innflyging, 

glidebane, landing, landingsavbrudd, systemovervåking og feilforhold. 

 

13.4 Kommunikasjon/navigasjon (ATA 23/34)  

a) 3 

Grunnprinsipper for spredning av radiobølger, antenner, overføringslinjer, kommunikasjon, 

mottaker og sender. 

Funksjonsprinsipper for følgende systemer: 

— VHF-kommunikasjon. 

— HF-kommunikasjon. 

— Lyd. 

— Nødpeilesendere (ELT). 

— Taleregistrator i cockpit (CVR). 

— Retningsbestemmende radiofyr (VOR). 

— Radiokompass (ADF). 

— Instrumentlandingssystem (ILS). 

— Flygeanvisere (FDS), avstandsmålingsutstyr (DME). 

— Områdenavigasjon, RNAV-systemer. 

— Flygestyringssystemer (FMS). 

— Globalt posisjoneringssystem (GPS), globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS). 

— Datalinje. 

 

b) 3 

— Transponder for flygekontroll, sekundær overvåkingsradar. 

— Antikollisjonssystem (TCAS). 
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 NIVÅ 

 
B2 

B2L 

— Værradar. 

— Radiohøydemåler. 

— Automatisk kringkastet avhengig posisjonsovervåking — (ADS-B). 

 

c) 3 

— Mikrobølgelandingssystem (MLS). 

— Navigasjon ved meget lav frekvens og hyperbelnavigasjon (VLF/Omega). 

— Doppler-navigasjon. 

— Treghetsnavigasjonssystem (INS). 

— Kommunikasjon og rapportering i henhold til ARINC (Aeronautical Radio, 

Incorporated). 

 

13.5 Elektrisk kraft (ATA 24) 3 

Installering av og virkemåte for batterier. 

Produksjon av likestrøm (DC). 

Produksjon av vekselstrøm (AC). 

Produksjon av nødstrøm. 

Spenningsregulering. 

Kraftfordeling. 

Vekselrettere, transformatorer, likerettere. 

Beskyttelse av kretser. 

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm. 

 

13.6 Utstyr og innredning (ATA 25) 

Krav til elektronisk nødutstyr. 

Utstyr for kabinunderholdning. 

3 

13.7 Styreinnretninger (ATA 27)  

a) 2 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler. 

Trimkontroll. 

Aktiv belastningsregulering. 

Innretninger som skaper stor oppdrift. 

Bakkespoiler, luftbremser. 

Betjening: manuell, hydraulisk, pneumatisk. 

Kunstig styrefornemmelse, giringsdemping, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås. 

System for vern mot steiling. 

 

b) 3 

Betjening: elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire).  

13.8 Instrumenter (ATA 31) 3 

Klassifisering. 

Atmosfære. 

Terminologi. 

Innretninger og systemer for trykkmåling. 

Pitot-statiske systemer. 

Høydemålere. 

Stigefartsmålere. 
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B2 

B2L 

Fartsmålere. 

Mach-målere. 

Systemer for høyderapportering/-varsling. 

Datamaskiner for aerodynamiske data. 

Pneumatiske systemer for instrumentene. 

Målere for direkte avlesing av trykk og temperatur. 

Systemer for visning av temperatur. 

Systemer for visning av drivstoffbeholdning. 

Gyroskopiske prinsipper. 

Kunstige horisonter. 

Krengingsindikatorer. 

Retningsgyroer. 

Systemer for terrengvarsling (GPWS). 

Kompassystemer. 

Ferdsskriversystemer (FDRS). 

Elektroniske flygeinstrumentsystemer (EFI). 

Instrumentvarslingsanlegg, herunder hovedvarslingsanlegg og sentralt plasserte 

varslingspaneler. 

Systemer for varsling av steiling og for angivelse av angrepsvinkel. 

Vibrasjonsmåling og indikasjon. 

Cockpit med digitale instrumenter. 

 

13.9 Lys (ATA 33) 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys. 

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom. 

Nødlys. 

 

13.10 Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 3 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner. 

System for innlesing av data. 

Elektronisk biblioteksystem. 

Utskriftssystem. 

System for strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse). 

 

13.11 Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21)  

13.11.1 Lufttilførsel 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og 

servicevogn. 

 

13.11.2 Klimaanlegg  

Klimaanlegg. 2 

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere. 3 

Fordelingssystemer. 1 

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet. 3 

13.11.3 Trykksetting 3 

Trykksettingssystemer. 

Regulering og visning, herunder regulerings- og sikkerhetsventiler. 

Kabintrykkregulator. 
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B2 

B2L 

13.11.4 Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 

Verne- og varslingsinnretninger.  

13.12 Brannvern (ATA 26)  

a) 3 

Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg. 

Brannslokkingsanlegg. 

Testing av anleggene. 

 

b) 1 

Bærbart brannslokkingsapparat.  

13.13 Drivstoffsystemer (ATA 28)  

Systemutforming. 1 

Drivstofftanker. 1 

Tilførselssystemer. 1 

Tømming, utlufting og drenering. 1 

Kryssmating og overføring. 2 

Visning og varsling. 3 

Påfylling og avtanking av drivstoff. 2 

Drivstoffanlegg med langsgående balanse. 3 

13.14 Hydraulikk (ATA 29)  

Systemutforming. 1 

Hydrauliske væsker. 1 

Hydraulikktanker og -akkumulatorer. 1 

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk. 3 

Generering av nødtrykk. 3 

Filtre. 1 

Trykkontroll. 3 

Kraftfordeling. 1 

Visnings- og varslingssystemer. 3 

Grensesnitt mot andre systemer. 3 

13.15 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30)  

Dannelse, klassifisering og påvisning av is. 2 

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske. 2 

Avisingsanlegg: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske. 3 

Regnavstøtende midler. 1 

Oppvarming av sonder og dren. 3 

Viskeranlegg. 1 

13.16 Understell (ATA 32)  

Konstruksjon, støtdemping. 1 

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner. 3 

Visning og varsling. 3 

Hjul, bremser, antiblokkering og automatiske bremseanlegg. 3 

Dekk. 1 

Styring. 3 

Luft-bakke-føler. 3 

13.17 Oksygen (ATA 35)  

Systemutforming: cockpit, kabin. 3 

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling. 3 

Regulering av tilførsel. 3 

Visning og varsling. 3 
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13.18 Pneumatikk/vakuum (ATA 36)  

Systemutforming. 2 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 2 

Trykkontroll. 3 

Fordeling. 1 

Visning og varsling. 3 

Grensesnitt mot andre systemer. 3 

13.19 Vann/avfall (ATA 38) 2 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering. 

Toalettsystemets utforming, skylling og service. 

 

13.20 Integrert modulbasert avionikk (IMA) (ATA 42) 3 

Kjernesystem. 

Nettkomponenter. 

Merk: Funksjoner som normalt kan integreres i IMA-modulene, er bl.a. 

— styring av avlufting, 

— regulering av lufttrykk, 

— luftventilasjon og luftregulering, 

— regulering av ventilasjon for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, 

— lufttrafikkommunikasjon, 

— kommunikasjonsruter for avionikk, 

— styring av elektrisk belastning, 

— overvåking av effektbrytere, 

— innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk system, 

— drivstoffstyring, 

— bremsebetjening, 

— styringsbetjening, 

— senking og heving av understell, 

— visning av dekktrykk, 

— visning av oljetrykk, 

— overvåking av bremsetemperatur. 

 

13.21 Kabinsystemer (ATA 44) 3 

Enheter og komponenter for å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjon 

innenfor luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen (CIDS — Cabin 

Intercommunication Data System)) og mellom luftfartøyets kabin og bakkestasjoner 

(nettjeneste i kabinen (CNS — Cabin Network Service)). De omfatter overføring av 

stemme, data, musikk og video. 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er grensesnitt mellom 

cockpit/kabinbesetning og kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom 

forskjellige tilknyttede utbyttbare linjeenheter (LRU — Line Replaceable Units) og 

betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler (FAP — Flight Attendant Panels). 
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CNS består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

— Data-/radiokommunikasjon. 

— Kjernesystem i kabinen (CCS — Cabin Core System). 

— Underholdningssystem om bord (IFES — In-flight Entertainment System). 

— Eksternt kommunikasjonssystem (ECS — External Communication System). 

— Masselagringssystem for kabinen (CMMS — Cabin Mass Memory System). 

— Overvåkingssystem for kabinen (CMS — Cabin Monitoring System). 

— Diverse kabinsystemer (MCS — Miscellaneous Cabin Systems). 

CNS kan ha funksjoner som f.eks. 

— tilgang til rapporter før/ved avgang, 

— tilgang til e-post/intranett/internett, 

— passasjerdatabase. 

 

13.22 Informasjonssystemer (ATA 46) 3 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av 

digitale data, som tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. De omfatter 

enheter beregnet på lagring og gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet 

for elektronisk bibliotek, men omfatter ikke enheter eller komponenter som er installert for 

andre formål og deles med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit eller alminnelig 

bruk. 

Typiske eksempler er følgende: 

— Lufttrafikk- og informasjonsstyringssystemer og nettjenersystemer. 

— Generelt informasjonssystem for luftfartøyet. 

— Informasjonssystem for cockpit. 

— Informasjonssystem for vedlikehold. 

— Informasjonssystem for passasjerkabinen. 

— Diverse informasjonssystemer.» 

 

21) I tillegg II gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Tillegg II 

Standard for grunnleggende eksamener 

(unntatt for sertifikat for kategori L)» 

b) I nr. 2.2.1–2.2.10 endres «Kategori B2» til «Kategori B2 og B2L». 

c) Nr. 2.2.13 og 2.2.14 skal lyde: 

«2.13. MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

Kategori B2: 180 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid: 225 minutter. Spørsmål og tillatt tid kan 

deles inn i to eksamener, ved behov.  
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Kategori B2L: 

Systemrettighet Antall flervalgsspørsmål Tillatt tid (minutter) 

Grunnleggende krav 

(Undermodul 13.1, 13.2, 13.5 og 13.9) 

28 35 

KOM/NAV 

(Undermodul 13.4 bokstav a)) 
24 30 

INSTRUMENTER 

(Undermodul 13.8) 
20 25 

AUTOMATISK FLYGING 

(Undermodul 13.3 bokstav a) og 13.7) 
28 35 

OVERVÅKING 

(Undermodul 13.4 bokstav b)) 
8 10 

SKROGSYSTEMER 

(Undermodul 13.11–13.18) 
32 40 

2.14. MODUL 14 — FRAMDRIFT 

Kategori B2 og B2L: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid: 30 minutter. 

MERK: B2L-eksamen i modul 14 gjelder bare for rettighetene «Instrumenter» og «Skrogsystemer». 

22) I tillegg III gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal bokstav a) ii) lyde: 

«ii) Den skal, unntatt for opplæring om ulikheter fastsatt i bokstav c), være i samsvar med standarden beskrevet i 

nr. 3.1 i dette tillegget og de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, dersom slike elementer er 

tilgjengelige.» 

b) I nr. 1 skal bokstav b) ii) lyde: 

«ii) Den skal, unntatt for opplæring om ulikheter fastsatt i bokstav c), være i samsvar med standarden beskrevet i 

nr. 3.2 i dette tillegget og de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, dersom slike elementer er 

tilgjengelige.» 

c) I nr. 3.1 bokstav c) skal fotnotene i tabellen lyde: 

«1) For fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på under 2 000 kg, kan minstekravet til 

varighet reduseres med 50 %. 

 2) For helikoptre i gruppe 2 (som definert i 66.A.5) kan minstekravet til varighet reduseres med 30 %.» 

d) I nr. 3.1 bokstav e) skal opplæringsnivået for skrogsystemet 21A «Lufttilførsel» i kolonnen «Helikoptre med 

turbinmotor» erstattes med følgende: 

«3 1» 

e) I nr. 3.1 bokstav e) skal opplæringsnivået for skrogsystemet 31A «Instrumentsystemer» i kolonnen «Helikoptre med 

stempelmotor» erstattes med følgende: 

«3 1» 
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23) Tillegg IV skal lyde: 

«Tillegg IV 

Krav til erfaring ved utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til del 66 

Tabellen nedenfor viser kravene til erfaring for tilføyelse av en ny kategori eller underkategori til et eksisterende sertifikat i 

henhold til del 66. 

Erfaringen skal være praktisk vedlikeholdserfaring på luftfartøyer i drift i den underkategorien som er relevant for 

søknaden. 

Kravet til erfaring reduseres med 50 % dersom søkeren har fullført et godkjent kurs i henhold til del 147 som er relevant 

for underkategorien. 

Til 

Fra 
A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B2L B3 

A1 — 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 1 år 6 måneder 

A2 6 

måneder 

— 6 

måneder 

6 

måneder 

2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 1 år 6 måneder 

A3 6 

måneder 

6 

måneder 

— 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 1 år 

A4 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

— 2 år 1 år 2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 1 år 

B1.1 Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

— 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

1 år 1 år 6 måneder 

B1.2 6 

måneder 

Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

2 år — 2 år 6 

måneder 

2 år 1 år Ingen 

B1.3 6 

måneder 

6 

måneder 

Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

— 6 

måneder 

1 år 1 år 6 måneder 

B1.4 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

Ingen 2 år 6 

måneder 

2 år — 2 år 1 år 6 måneder 

B2 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

1 år 1 år 1 år 1 år — — 1 år 

B2L 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

1 år 1 år 1 år 1 år 1 år — 1 år 

B3 6 

måneder 

Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 1 år —» 

24) Tillegg V skal lyde: 

«Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

1. Dette tillegget viser et eksempel på skjemaet som brukes til å søke om vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i 

vedlegg III (del 66). 

2. Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bare endre EASA-skjema 19 slik at det omfatter ytterligere 

opplysninger som kreves dersom det ved nasjonale bestemmelser tillates eller kreves at vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøyer utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) brukes utenfor rammen av bestemmelsene i vedlegg I (del M) og 

vedlegg II (del 145).  
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SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV 
VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL DEL 66 

EASA-SKJEMA 
19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

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

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

Tlf.:  .........................................................................................  E-post:  .........................................................................................  

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

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (ev.): 

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  

(Under)kategorier  A  B1  B2  B2L  B3  C  L (se nedenfor) 

Fly med turbinmotor    

Fly med stempelmotor    

Helikopter med turbinmotor    

Helikopter med stempelmotor    

Avionikk     Se systemrettigheter nedenfor  

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  

Systemrettigheter for B2L-sertifikat: 

1. Automatisk flyging  

2. Instrumenter  

3. Kom/nav   

4. Overvåking  

5. Skrogsystemer  

Underkategorier av L-sertifikat: 

L1C: Seilfly med komposittstruktur   

L1: Seilfly   

L2C: Motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-fly med komposittstruktur  

L2: Motordrevne seilfly og ELA1-fly   

L3H: Varmluftsballonger  

L3G: Gassballonger   

L4H: Varmluftsskip  

L4G: ELA2-gassluftskip   

L5: Andre gassluftskip enn ELA2   

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

 .......................................................................................................................................................................................................  
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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:  ..............................................................................................................................................................................................  

Jeg søker følgende godskrivinger (ev.):  

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

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

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

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

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

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

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

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser 

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

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

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

Relevante beviser vedlegges 

Anbefaling (ev.): Det bekreftes 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 5» 

25) I tillegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Tillegg VI — Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) — EASA-skjema 26» 

b) I begynnelsen av tillegg VI og før det eksisterende EASA-skjema 26 innsettes følgende tekst: 

«1. På de neste sidene vises et eksempel på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66). 
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2. Dokumentet skal trykkes i den standardiserte formen som vises, men kan forminskes med sikte på å muliggjøre 

datagenerering. Dersom formatet forminskes, skal det påses at det er nok plass på de stedene der det skal stå 

offisielle segl eller stempler. Datagenererte dokumenter behøver ikke å ha med alle rutene når disse rutene ikke 

benyttes, såfremt det klart framgår at dokumentet er et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i henhold til 

vedlegg III (del 66). 

3. Dokumentet kan fylles ut enten på engelsk eller på det offisielle språket i vedkommende myndighets medlemsstat. 

I sistnevnte tilfelle skal det vedlegges en kopi på engelsk for alle sertifikatinnehavere som trenger å bruke 

sertifikatet utenfor medlemsstaten for å sikre gjensidig anerkjennelse. 

4. Hver sertifikatinnehaver skal ha et entydig sertifikatinnehavernummer basert på et nasjonalt kjennetegn og en 

alfanumerisk kode. 

5. Dokumentsidenes rekkefølge behøver ikke være den samme som i dette eksempelet, og dokumentet behøver ikke 

å ha noen skillelinjer såfremt opplysningene i dokumentet er plassert slik at oppsettet på hver enkelt side klart kan 

identifiseres med formatet i eksempelet på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til dette tillegget. 

6. Dokumentet skal utarbeides av vedkommende myndighet. Det kan imidlertid også utarbeides av en 

vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145), dersom vedkommende myndighet 

samtykker i dette og dokumentet utarbeides etter framgangsmåten fastsatt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145). I alle tilfeller skal vedkommende myndighet utstede dokumentet. 

7. En endring av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal utarbeides av vedkommende myndighet. 

Den kan imidlertid også utarbeides av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II 

(del 145), dersom vedkommende myndighet samtykker i dette og endringen utarbeides etter framgangsmåten 

fastsatt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145). I alle tilfeller skal 

vedkommende myndighet endre dokumentet. 

8. Innehaveren av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy skal holde det i god stand og skal sikre at det ikke påføres 

noe som ikke er godkjent. Manglende overholdelse av denne regelen kan gjøre sertifikatet ugyldig eller føre til at 

innehaveren ikke tillates å inneha noen særskilte sertifiseringsrettigheter. Det kan også medføre straffeforfølging i 

henhold til nasjonal rett. 

9. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i henhold til vedlegg III (del 66) skal anerkjennes i alle 

medlemsstater, og det er ikke nødvendig å bytte ut dokumentet i forbindelse med arbeid i en annen medlemsstat. 

10. Vedlegget til EASA-skjema 26 er valgfritt og kan brukes til å inkludere nasjonale særskilte rettigheter bare når 

slike særskilte rettigheter omfattes av nasjonal rett som ikke omfattes av vedlegg III (del 66). 

11. Når det gjelder siden med typerettigheter for luftfartøy i vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, kan vedkommende 

myndighet beslutte ikke å utstede siden før den første typerettigheten for luftfartøy skal påtegnes, og kan i så fall 

måtte utstede mer enn én side med typerettigheter for luftfartøy avhengig av hvor mange typerettigheter som skal 

oppføres. 

12. Uten hensyn til nr. 11 skal hver utstedt side være i samme format som dette eksempelet og inneholde den 

informasjonen som er angitt for den aktuelle siden. 

13. Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy skal klart angi at begrensningene er unntak fra de særskilte sertifiserings-

rettighetene. Dersom det ikke er noen begrensninger, skal det på siden BEGRENSNINGER stå «Ingen 

begrensninger». 

14. Dersom det benyttes et forhåndstrykt format ved utstedelse av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, skal hver 

rute for en kategori, underkategori eller typerettighet som ikke inneholder en rettighet, merkes slik at det framgår 

at denne rettigheten ikke innehas.» 
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c) Skjema 26 skal lyde: 

«I. 

DEN EUROPEISKE UNION(*)  

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT  

FOR LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMSSTATS- 

KODE].66.[XXXX] 

 IVa.  Innehaverens fulle navn: 

IVb.  Fødselsdato og fødested: 

V.  Innehaverens adresse: 

VI.  Innehaverens nasjonalitet: 

VII.  Innehaverens underskrift: 

 

 

EASA-skjema 26 utgave 5  III.  Sertifikat nr.: 

 

VIII. VILKÅR: 

Dette sertifikatet 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 sertifikatet oppfyller formålet i ICAO-vedlegg 1 når 
det er påtegnet med en rettighet for luftfartøy. 

De særskilte rettighetene til innehaveren av dette 
sertifikatet er fastsatt i forordning (EU) nr. 1321/2014, 
særlig vedlegg III (del 66). 

Dette sertifikatet er gyldig fram til datoen angitt på siden 
med begrensninger, med mindre det oppheves 
midlertidig eller tilbakekalles tidligere. 

De særskilte rettighetene i dette sertifikatet 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 oppfylt 
vilkårene for utstedelse av de relevante særskilte 
rettighetene. 

III.  Sertifikat nr.: 

 IX.  KATEGORIER i henhold til del 66 

GYLDIGHET A B1 B2 B2L B3 L C 

Fly med 
turbinmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Fly med 
stempelmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Helikoptre med 
turbinmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Helikoptre med 
stempelmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Avionikk 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
  

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Motordrevne, 
teknisk 

kompliserte 
luftfartøyer 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 

Andre 
luftfartøyer enn 
motordrevne, 

teknisk 
kompliserte 
luftfartøyer 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 

Seilfly, 
motordrevne 

seilfly, ELA1-fly, 
ballonger og 

luftskip 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 
Ikke 

relevant 

Fly uten 
trykkabin, med 
stempelmotor 
og en største 

tillatte 
startmasse på 
høyst 2 000 kg 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

X. Utstedende tjenestemanns underskrift og dato: 

XI. Utstedende myndighets segl eller stempel: 

III.  Sertifikat nr.: 
  



Nr. 76/194 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

XII.  RETTIGHETER I HENHOLD TIL DEL 66 

 

XIII.  BEGRENSNINGER I HENHOLD TIL DEL 66 

Rettighet for 
luftfartøy/ 

systemrettigheter 
Kategori/underkategori 

Stempel og 
dato 

Gyldig til: 

   

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

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV. NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utenfor 
virkeområdet for del 66, i samsvar med [nasjonal lovgivning] 
(Gyldig bare i [medlemsstat]) 

 

DENNE SIDEN ER TOM 

 

Offisielt stempel og dato 

III.  Sertifikat nr.: 

EASA-skjema 26 utgave 5»  
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26) Nye tillegg VII og VIII skal lyde: 

«Tillegg VII 

Krav til grunnleggende kunnskap for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L 

Definisjonene av de ulike kunnskapsnivåene som kreves i dette tillegget, er de samme som definisjonene som er angitt i 

nr. 1 i tillegg I til vedlegg III (del 66). 

Underkategorier 
Moduler som kreves for hver underkategori (se studieplantabellen 

nedenfor) 

L1C: seilfly med komposittstruktur 1L, 2L, 3L, 5L, 7L og 12L 

L1: seilfly 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L og 12L 

L2C: motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-

fly med komposittstruktur 

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L og 12L 

L2: motordrevne seilfly og ELA1-fly 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L og 12L 

L3H: varmluftsballonger 1L, 2L, 3L, 9L og 12L 

L3G: gassballonger 1L, 2L, 3L, 10L og 12L 

L4H: varmluftsskip 1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L og 12L 

L4G: ELA2-gassluftskip 1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L og 12L 

L5: andre gassluftskip enn ELA2 Krav til grunnleggende kunnskap for alle underkategorier av 

kategori B 

pluss 

8L (for B1.1 og B1.3), 10L, 11L og 12L 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Modulbetegnelse 

1L «Grunnleggende kunnskap» 

2L «Menneskelige faktorer» 

3L «Luftfartslovgivning» 

4L «Skrog av tre/metallrør og tekstil» 

5L «Skrog av komposittmateriale» 

6L «Skrog av metall» 

7L «Skrog generelt» 

8L «Motor» 

9L «Varmluftsballong/varmluftsskip» 

10L «Gassballong/gassluftskip (fri/forankret)» 

11L «Varmluftsskip/gassluftskip» 

12L «Radiokommunikasjon/ELT/transponder/instrumenter» 
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MODUL 1L — GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP 

 Nivå 

1L.1 Matematikk 

Aritmetikk 

— Aritmetiske uttrykk og tegn 

— Metoder for multiplikasjon og divisjon 

— Brøker og desimaler 

— Faktorer og multipler 

— Vekter, mål og konverteringsfaktorer 

— Forhold og proporsjon 

— Gjennomsnitt og prosentandeler 

— Arealer og volumer, kvadrater, kuber 

Algebra 

— Vurdering av enkle algebraiske uttrykk: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon 

— Bruk av parenteser 

— Enkle algebraiske brøker 

Geometri 

— Enkle geometriske konstruksjoner 

— Grafisk framstilling, grafers egenskaper og bruk 

1 

1L.2 Fysikk 

Materie 

— Materiens natur: grunnstoffer 

— Kjemiske forbindelser 

— Aggregattilstander: fast, flytende, gassformig 

— Overganger mellom tilstander 

Mekanikk 

— Krefter, momenter og kraftpar, framstilling som vektorer 

— Tyngdepunkt 

— Trekkspenning, kompresjon, skjær og vridning 

— Egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser 

Temperatur 

— Termometre og temperaturskalaer: celsius, fahrenheit og kelvin 

— Definisjon av varme 

1 

1L.3 Elektrisitet 

Likestrømskretser 

— Ohms lov, Kirchhoffs lover om spenning og strøm 

— Betydningen av en spenningskildes indre motstand 

— Motstand/resistor 

— Motstanders fargekode, verdier og toleranser, foretrukne verdier, merkeeffekt 

— Serie- og parallellkoplede motstander 

1 

1L.4 Aerodynamikk/aerostatikk 

Internasjonal standardatmosfære (ISA), anvendelse på aerodynamikk og aerostatikk 

1 
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 Nivå 

Aerodynamikk 

— Luftstrøm rundt et legeme 

— Grensesjikt, laminær og turbulent strømning 

— Skyvekraft, vekt, aerodynamisk resultant 

— Utvikling av oppdrift og luftmotstand: angrepsvinkel, polarkurve, steiling 

Aerostatikk 

Virkning på hylster, vindpåvirkning, høyde- og temperaturvirkninger 

 

1L.5 Sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern 

— Trygg arbeidspraksis og forholdsregler ved arbeid med elektrisitet, gass (særlig oksygen), olje og 

kjemikalier 

— Merking, lagring og disponering av materialer som er farlige (for sikkerheten og miljøet) 

— Utbedringstiltak i tilfelle brann eller en annen ulykke der ett eller flere faremomenter er til stede, 

herunder kjennskap til slokkemidler 

2 

MODUL 2L — MENNESKELIGE FAKTORER 

 Nivå 

2L.1 Generelt 

— Behov for å ta menneskelige faktorer med i beregningen 

— Hendelser som skyldes menneskelige faktorer/menneskelige feil 

— Murphys lov 

1 

2L.2 Menneskets yteevne og begrensninger 

Syn, hørsel, informasjonsbehandling, oppmerksomhet og oppfatningsevne, hukommelse 

1 

2L.3 Sosialpsykologi 

Ansvar, motivasjon, gruppepress, gruppearbeid 

1 

2L.4 Faktorer som påvirker yteevnen 

Fysisk form/helse, stress, søvn, tretthet, misbruk av alkohol, legemidler og narkotika 

1 

2L.5 Fysisk miljø 

Arbeidsmiljø (klima, støy, belysning) 

1 

MODUL 3L — LUFTFARTSLOVGIVNING 

 Nivå 

3L.1 Rammeregler 

— Europakommisjonens, EASAs og nasjonale luftfartsmyndigheters rolle 

— Relevante deler av del M og del 66 

1 

3L.2 Reparasjoner og endringer 

— Godkjenning av endringer (reparasjoner og endringer) 

— Standardendringer og standardreparasjoner 

2 

3L.3 Vedlikeholdsdata 

— Luftdyktighetspåbud, instruks om kontinuerlig luftdyktighet (ICA) (AMM, IPC osv.) 

— Flygehåndbok 

— Vedlikeholdsdokumentasjon 

2 
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MODUL 4L — SKROG AV TRE/METALLRØR OG TEKSTIL 

 Nivå 

4L.1 Skrog av tre/metallrør og tekstil 

— Treverk, kryssfiner, klebemidler, konservering, kraftledning, egenskaper, maskinbearbeiding 

— Kledning (kledningsmaterialer, klebemidler og overflatebehandlinger, naturlige og syntetiske 

kledningsmaterialer og klebemidler) 

— Malings-, monterings- og reparasjonsprosesser 

— Identifisering av skader som skyldes overbelastning av strukturer av tre/metallrør og tekstil 

— Forringelse av trekomponenter og kledninger 

— Sprekkprøving (visuelt, f.eks. med forstørrelsesglass) av metallkomponenter. Korrosjon og 

forebyggende metoder. Helse- og brannvern 

2 

4L.2 Materialer 

— Tresorter, stabilitet og bearbeidingsegenskaper 

— Rør og deler i stål og lettmetall, inspeksjon av brudd og sveisede sømmer 

— Plast (oversikt, forståelse av egenskaper) 

— Maling og fjerning av maling 

— Lim og klebemidler 

— Kledningsmaterialer og -teknikker (naturlige og syntetiske polymerer) 

2 

4L.3 Identifisering av skader 

— Overbelastning av strukturer av tre/metallrør og tekstil 

— Lastoverføring 

— Utmattingsstyrke og sprekkprøving 

3 

4L.4 Utføring av praktiske oppgaver 

— Låsing av bolter, skruer, kronemuttere, spennskruer 

— Spleis med kause 

— Nicopress- og Talurit-reparasjoner 

— Reparasjon av kledninger 

— Reparasjon av gjennomsiktige deler 

— Reparasjonsøvelser (kryssfiner, stringer, håndlister, kledning) 

— Rigging av luftfartøy. Beregning av rorflatenes massebalanse og bevegelsesområde, måling av 

betjeningskrefter 

— Gjennomføring av 100-timers/årlig inspeksjon av skrog av tre eller av metallrør og tekstil 

2 

MODUL 5L — SKROG AV KOMPOSITTMATERIALE 

 Nivå 

5L.1 Skrog av fiberforsterket plast (FRP) 

— Grunnprinsipper for FRP-konstruksjoner 

— Harpikser (epoksy, polyester, fenolharpiks, vinylesterharpiks) 

— Forsterkingsmaterialer, glass-, aramid- og karbonfibrer, egenskaper 

— Fyllstoffer 

— Bærende kjerner (balsa, bikakeplate, skumplast) 

— Konstruksjoner, lastoverføringer (kledning i massiv FRP, sandwichkonstruksjoner) 

2 
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 Nivå 

— Identifisering av skader som skyldes overbelastning av komponenter 

— Prosedyre for FRP-prosjekter (i samsvar med vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok), 

herunder lagringsvilkår for materiale 

 

5L.2 Materialer 

— Varmeherdet plast, termoplastiske polymerer, katalysatorer 

— Forståelse av egenskaper, bearbeidingsteknikker, demontering, liming, sveising 

— Harpikser for FRP: epoksyharpiks, polyesterharpiks, vinylesterharpiks, fenolharpiks 

— Forsterkingsmaterialer 

— Fra enkle fibrer til filamentfibrer (formslippmiddel, etterbehandling), vevemønstre 

— Egenskaper ved de enkelte forsterkingsmaterialene (E-glassfiber, aramidfiber, karbonfiber) 

— Problemer med systemer som består av flere materialer, matrise 

— Adhesjon/kohesjon, fibermaterialenes ulike egenskaper 

— Fyllstoffer og pigmenter 

— Tekniske krav til fyllstoffer 

— Endring av harpikssammensetningens egenskaper ved bruk av E-glass, mikroballonger, aerosoler, 

bomull, mineraler, metallpulver, organiske stoffer 

— Malings-, monterings- og reparasjonsteknikker 

— Støttematerialer 

— Bikakeplater (papir, FRP, metall), balsatre, Divinycell (Contizell), utviklingstrender 

2 

5L.3 Sammenstilling av fiberforsterkede skrog med komposittstruktur 

— Massiv kledning 

— Sandwichkonstruksjoner 

— Montering av flyvinger, flykropp, rorflater 

2 

5L.4 Identifisering av skader 

— FRP-komponentenes oppførsel ved overbelastning 

— Identifisering av delaminering, løse sammenføyninger 

— Frekvens av bøyesvingninger i flyvinger 

— Lastoverføring 

— Friksjonsforbindelse og positiv låsing 

— Utmattingsstyrke og korrosjon i metalldeler 

— Liming av metall, overflatebehandling av stål- og aluminiumskomponenter ved liming på FRP 

3 

5L.5 Framstilling av former 

— Gipsformer, keramikkformer 

— GFK-former, gelbelegg, forsterkingsmaterialer, problemer med stivhet 

— Metallformer 

— Konvekse og konkave formdeler 

2 

5L.6 Utføring av praktiske oppgaver 

— Sikring av bolter, skruer, kronemuttere, spennskruer 

— Spleis med kause 

— Nicopress- og Talurit-reparasjoner 

— Reparasjon av kledninger 

— Reparasjon av kledning i massiv FRP 

2 
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 Nivå 

— Framstilling av former/støping av en komponent (f.eks. flynese, glattkledning til understell, vingespiss 

og vingefinne) 

— Reparasjon av kledning i sandwichmateriale med skade på indre og ytre sjikt 

— Reparasjon av kledning i sandwichmateriale med vakuumsekkpressing 

— Reparasjon av gjennomsiktige deler (PMMA) med én- og tokomponentlim 

— Festing av gjennomsiktige deler i cockpitdekselets ramme 

— Herding av gjennomsiktige deler og andre komponenter 

— Utførelse av reparasjon på kledning i sandwichmateriale (mindre reparasjon under 20 cm) 

— Rigging av luftfartøy. Beregning av rorflatenes massebalanse og bevegelsesområde, måling av 

betjeningskrefter 

— Gjennomføring av 100-timers/årlig inspeksjon av FRP-skrog 

 

MODUL 6L — SKROG AV METALL 

 Nivå 

6L.1 Skrog av metall 

— Metalliske materialer og halvfabrikater, bearbeidingsmetoder 

— Utmattingsstyrke og sprekkprøving 

— Montering av komponenter i en metallkonstruksjon, naglede skjøter, limte skjøter 

— Identifisering av skader på overbelastede komponenter, virkninger av korrosjon 

— Helse- og brannvern 

2 

6L.2 Materialer 

— Stål og stållegeringer 

— Lettmetaller og lettmetallegeringer 

— Naglematerialer 

— Plast 

— Farger og maling 

— Metallim 

— Korrosjonstyper 

— Kledningsmaterialer og -teknikker (naturlige og syntetiske) 

2 

6L.3 Identifisering av skader 

— Overbelastede skrog av metall, utjevning, måling av symmetri 

— Lastoverføring 

— Utmattingsstyrke og sprekkprøving 

— Identifisering av løse naglede skjøter 

3 

6L.4 Montering av skrog av metall- og komposittkonstruksjoner 

— Kledninger 

— Spant 

— Stringer og langsgående bjelker 

— Skrogkonstruksjon 

— Problemer med systemer som består av flere materialer 

2 

6L.5 Festeinnretninger 

— Klassifisering av pasninger og toleranser 

— Metriske og britiske målesystemer 

— Overdimensjonerte bolter 

2 
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 Nivå 

6L.6 Utføring av praktiske oppgaver 

— Låsing av bolter, skruer, kronemuttere, spennskruer 

— Spleis med kause 

— Nicopress- og Talurit-reparasjoner 

— Reparasjon av kledninger, overflateskader, stopphull-teknikk 

— Reparasjon av gjennomsiktige deler 

— Tilskjæring av metallplater (aluminium og lettlegeringer, stål og legeringer) 

— Falsing, bøying, kantskjæring, banking, glatting, sikking 

— Reparasjoner med nagling av skrog av metall i samsvar med reparasjonsanvisninger eller tegninger 

— Vurdering av feil ved nagling 

— Rigging av luftfartøy. Beregning av rorflatenes massebalanse og bevegelsesområde, måling av 

betjeningskrefter 

— Gjennomføring av 100-timers/årlig inspeksjon av skrog av metall 

2 

MODUL 7L — SKROG GENERELT 

 Nivå 

7L.1 Flygekontrollsystem 

— Styreinnretninger i cockpit: styreinnretninger i cockpit, fargemerking, utforming av knapper, ratt og 

brytere 

— Rorflater, vingeklaffer, luftbremseflater, styreinnretninger, hengsler, lagre, beslag, skyv-trekk-stenger, 

vinkelarmer, signalgivere, reimskiver, kabler, kjeder, rør, ruller, skinner, løfteskruer, overflater, 

bevegelser, smøring, stabilisatorer, justering av styreinnretninger 

— Kombinasjon av styreinnretninger: vingeklaff/balanseror, vingeklaff/luftbremser 

— Trimmesystemer 

3 

7L.2 Skrog 

— Understell: egenskaper ved understell og støtdemperstag, senking, bremser, trommel, skiver, hjul, 

dekk, hevemekanisme, elektrisk heving, nødssituasjoner 

— Festepunkter mellom vinge og flykropp, festepunkter mellom halepart (halefinne og haleplan) og 

flykropp, festepunkter for rorflater 

— Tillatte vedlikeholdstiltak 

— Tauing: utstyr/mekanismer for tauing/løfting 

— Kabin: seter og sikkerhetsbelter, kabinutforming, vindskjermer, vinduer, skilt, bagasjerom, 

styreinnretninger i cockpit, kabinluftanlegg, vifte 

— Vannballast: vanntanker, ledninger, ventiler, avløp, ventilasjonsåpninger, prøvinger 

— Drivstoffsystem: tanker, ledninger, filtre, ventilasjonsåpninger, tappeventiler, påfylling, velgerventil, 

pumper, indikasjoner, tester, jording 

— Hydraulikk: systemutforming, akkumulatorer, trykk- og kraftfordeling, indikatorer 

— Væske og gass: hydraulikk, andre væsker, nivåer, beholdere, ledninger, ventiler, filtre 

— Beskyttelse: brannvegger, brannvern, jording for lynavledning, spennskruer, låseinnretninger, utladere 

2 

7L.3 Festeinnretninger 

— Pålitelighet for bolter, nagler, skruer 

— Kontrollkabler, spennskruer 

— Hurtigkoplinger (L'Hotellier, SZD, Poland) 

2 
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 Nivå 

7L.4 Låseutstyr 

— Tillatte låsemetoder, låsebolter, fjærbolter, låsevaier, stoppmuttere, maling 

— Hurtigkoplinger 

2 

7L.5 Vekt- og balanseutjevning 2 

7L.6 Redningssystemer 2 

7L.7 Moduler om bord 

— Pitot-statiske systemer, vakuumsystem / dynamisk system, hydrostatisk prøving 

— Flygeinstrumenter: hastighetsmåler, høydemåler, stigehastighetsmåler, tilkopling og virkemåte, 

merking 

— Utforming og visning, panel, elektriske ledninger 

— Gyroskoper, filtre, indikatorinstrumenter, funksjonsprøving 

— Magnetkompass: installasjon og kompensasjon 

— Seilfly: akustisk stigehastighetsmåler, ferdsskrivere, antikollisjonssystem 

— Oksygensystem 

2 

7L.8 Moduler om bord — installasjon og forbindelser 

— Flygeinstrumenter, monteringskrav (vilkår for nødlanding i henhold til CS-22) 

— Elektrisk ledningsnett, strømforsyning, typer av akkumulatorbatterier, elektriske parametrer, elektrisk 

generator, effektbryter, energibalanse, jording, koplinger, terminaler, advarsler, sikringer, lamper, 

belysning, brytere, voltmetre, amperemetre, elektriske måleinstrumenter 

2 

7L.9 Framdrift med stempelmotor 

Grensesnitt mellom motoranlegg og skrog 

2 

7L.10 Propell 

— Inspeksjon 

— Utskifting 

— Balansering 

2 

7L.11 Inntrekkssystem 

— Regulering av propellens posisjon 

— Inntrekkssystem for motor og/eller propell 

2 

7L.12 Prosedyrer for fysisk kontroll 

— Rengjøring, bruk av lys og speil 

— Måleverktøy 

— Måling av avvik på styreinnretninger 

— Tiltrekningsmoment for skruer og bolter 

— Slitasje på lagre 

— Kontrollutstyr 

— Kalibrering av måleverktøy 

2 

MODUL 8L — MOTORANLEGG 

 Nivå 

8L.1 Støygrenser 

— Forklaring av begrepet «støynivå» 

— Støysertifikat 

— Forbedret lyddemping 

— Muligheter for støyreduksjon 

1 
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 Nivå 

8L.2 Stempelmotorer 

— Firetaktsmotor med elektrisk tenning, luftkjølt motor, væskekjølt motor 

— Totaktsmotor 

— Rotasjonsmotor 

— Virkningsgrad og påvirkende faktorer (trykk-volumdiagram, effektdiagram) 

— Innretninger for støydemping 

2 

8L.3 Propell 

— Blad, spinner, bakplate, akkumulatortrykk, nav 

— Virkemåte for propeller 

— Propeller med variabel stigning, propeller som kan justeres på bakken og under flyging, mekanisk, 

elektrisk og hydraulisk 

— Balansering (statisk, dynamisk) 

— Støyproblemer 

2 

8L.4 Innretninger for motorkontroll 

— Mekaniske kontrollinnretninger 

— Elektriske kontrollinnretninger 

— Tankmålere 

— Funksjoner, egenskaper, typiske feil og feilindikasjoner. 

2 

8L.5 Slanger 

— Materiale i og bearbeiding av drivstoff- og oljeslanger 

— Levetidskontroll 

2 

8L.6 Tilbehør 

— Virkemåte for magnettenning 

— Kontroll av vedlikeholdsgrenser 

— Virkemåte for forgassere 

— Vedlikeholdsinstrukser for karakteristiske funksjoner 

— Elektriske drivstoffpumper 

— Virkemåte for propellstyring 

— Elektrisk propellstyring 

— Hydraulisk propellstyring 

2 

8L.7 Tenningssystem 

— Konstruksjoner: spoletenning, magnettenning, tyristortenning 

— Tennings- og forvarmingssystemets virkningsgrad 

— Moduler i tennings- og forvarmingssystemet 

— Kontroll og prøving av tennplugg 

2 

8L.8 Innsugings- og eksosanlegg 

— Virkemåte og montering 

— Lyddempere og varmeapparater 

— Naceller og motordeksler 

— Kontroll og prøving 

— CO-utslippsprøving 

2 



Nr. 76/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

 Nivå 

8L.9 Drivstoffer og smøremidler 

— Drivstoffegenskaper 

— Merking, miljøvennlig oppbevaring 

— Mineralske og syntetiske smøreoljer og parametrer for disse: merking og egenskaper, anvendelse 

— Miljøvennlig oppbevaring og riktig disponering av brukt olje 

2 

8L.10 Dokumentasjon 

— Motor- og propelldokumentasjon fra produsenten 

— Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet (ICA — Instructions for Continuing Airworthiness) 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets vedlikeholds-

håndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Overhalingsintervaller (TBO — Time Between Overhaul) 

— Luftdyktighetspåbud (AD — Airworthiness Directives), tekniske meldinger og servicebulletiner 

2 

8L.11 Illustrasjoner 

— Sylinderenhet med ventil 

— Forgasser 

— Høyspent magnet 

— Prøveapparat for differensiell måling av sylinderkompresjon 

— Overopphetede/skadede stempler 

— Tennplugger i motorer som er ulikt kjørt 

2 

8L.12 Praktisk erfaring 

— Sikkerhet i arbeidet/forebygging av ulykker (håndtering av drivstoffer og smøremidler, oppstart av 

motorer) 

— Klargjøring av kontrollspaker for motor og bowdenkabler 

— Innstilling av tomgangshastighet 

— Kontroll og innstilling av tenningspunkt 

— Funksjonsprøving av magneter 

— Kontroll av tenningssystem 

— Prøving og rengjøring av tennplugger 

— Utføring av oppgaver på motor som omfattes av 100-timers/årlig inspeksjon 

— Prøving av sylinderkompresjon 

— Statisk prøving og vurdering av motordrift 

— Dokumentasjon av vedlikeholdsarbeid, herunder utskifting av komponenter 

2 

8L.13 Gassutveksling i forbrenningsmotorer 

— Firetakts stempelmotor og styreenheter 

— Energitap 

— Tenningsinnstilling 

— Styreenheters funksjon ved direkte gjennomstrømning 

— Wankelmotor og styreenheter 

— Totaktsmotor og styreenheter 

— Spyling 

— Spyleluftblåser 

— Tomgangsområde og effektområde 

2 
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 Nivå 

8L.14 Tenning, forbrenning og forgassing 

— Tenning 

— Tennplugger 

— Tenningssystem 

— Forbrenningsprosess 

— Normal forbrenning 

— Virkningsgrad og middels trykk 

— Motorbank og oktantall 

— Forbrenningskammerets form 

— Drivstoff/luft-blanding i forgasseren 

— Forgasserprinsipp, forgasserligning 

— Enkel forgasser 

— Problemer med enkle forgassere og løsningen på disse 

— Forgassermodeller 

— Drivstoff/luft-blanding under innsprøyting 

— Mekanisk styrt innsprøyting 

— Elektronisk styrt innsprøyting 

— Kontinuerlig innsprøyting 

— Sammenligning forgasserinnsprøyting 

2 

8L.15 Flygeinstrumenter i luftfartøyer med innsprøytingsmotorer 

— Spesialinstrumenter (innsprøytingsmotor) 

— Fortolkning av indikasjoner ved statisk prøving 

— Fortolkning av indikasjoner under flyging på ulike flygenivåer 

2 

8L.16 Vedlikehold av luftfartøyer med innsprøytingsmotorer 

— Dokumentasjon, produsentdokumenter osv. 

— Generelle vedlikeholdsinstrukser (inspeksjon hver time) 

— Funksjonsprøving 

— Bakkeprøving 

— Prøveflyging 

— Feilsøking og feilretting i innsprøytingssystem 

2 

8L.17 Sikkerhet på arbeidsplassen og sikkerhetsbestemmelser 

Sikkerhet i arbeidet og sikkerhetsbestemmelser for arbeid på innsprøytingssystemer 

2 

8L.18 Visuelle hjelpemidler 

— Forgasser 

— Komponenter i innsprøytingssystem 

— Luftfartøyer med innsprøytingsmotor 

— Verktøy for arbeid på innsprøytingssystemer 

2 

8L.19 Elektrisk framdrift 

— Energisystem, akkumulatorer, installasjon 

— Elektrisk motor 

— Kontroll av varme, støy og vibrasjon 

— Prøving av viklinger 

— Elektriske ledninger og kontrollsystemer 

2 
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 Nivå 

— Pylon, senke- og hevesystemer 

— Motor-/propellbremseanlegg 

— Motorventilasjonssystemer 

— Praktisk erfaring med 100-timers/årlige inspeksjoner 

 

8L.20 Jetframdrift 

— Montering av motor 

— Pylon, senke- og hevesystemer 

— Brannvern 

— Drivstoffsystemer, herunder smøring 

— Motorstartsystemer, starthjelp med gass 

— Vurdering av motorskader 

— Motorservice 

— Demontering, ny montering og prøving av motor 

— Praktisk erfaring med tilstandsinspeksjoner, driftstidsinspeksjoner, årlige inspeksjoner 

— Tilstandsinspeksjoner 

2 

8L.21 Selvregulerende digital motorkontroll (FADEC) 2 

MODUL 9L — VARMLUFTSBALLONG/VARMLUFTSSKIP 

 Nivå 

9L.1 Grunnleggende prinsipper for og montering av varmluftsballonger/-luftskip 

— Montering og enkeltdeler 

— Hylstre 

— Hylstermaterialer 

— Hylstersystemer 

— Konvensjonelle former og spesialformer 

— Drivstoffsystem 

— Brenner, brennerramme og støtter til brennerramme 

— Flasker og slanger til komprimert gass 

— Kurv og alternative innretninger (seter) 

— Utstyr til klargjøring 

— Vedlikeholds- og serviceoppgaver 

— Årlig/100-timers inspeksjon 

— Loggbøker 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Klargjøring og forberedelser til slipp (forankring) 

— Slipp 

3 

9L.2 Praktisk opplæring 

Betjeningsinnretninger, vedlikeholds- og servicearbeid (i samsvar med flygehåndboken) 

3 

9L.3 Hylster 

— Tekstiler 

— Sømmer 

— Lastebånd, revnestoppere 

— Kronringer 

3 
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 Nivå 

— Fallskjermventil og systemer for hurtigtømming av luft 

— Avrivningsstykke 

— Dreieventil 

— Skillevegger/bæreliner (spesialformer og luftskip) 

— Ruller, reimskiver 

— Styre- og fangliner 

— Knuter 

— Temperaturindikatormerking, temperaturflagg, hylstertermometer 

— Styreliner 

— Beslag, karabinkroker 

 

9L.4 Brenner og drivstoffsystem 

— Brennerspiraler 

— Utblåsings-, væske- og styreventiler 

— Brennere/dyser 

— Pilotflammer/fordampere/dyser 

— Brennerramme 

— Drivstoffledninger/-slanger 

— Drivstoffbeholdere, ventiler og rørdeler 

3 

9L.5 Kurv og kurvoppheng (herunder alternative innretninger) 

— Kurvtyper (herunder alternative innretninger) 

— Kurvmaterialer: rotting og pil, skinn, tre, dekorasjonsmaterialer, kabler for kurvoppheng 

— Seter, rullelagre 

— Karabinkroker, sjakler og låsepinner 

— Støttestenger for brenner 

— Stropper til drivstoffbeholdere 

— Tilbehør 

3 

9L.6 Utstyr 

— Brannslokkingsapparat, brannteppe 

— Instrumenter (enkle eller kombinerte) 

3 

9L.7 Mindre reparasjoner 

— Søm 

— Liming 

— Reparasjon av kurvens skinn/dekorasjoner 

3 

9L.8 Prosedyrer for fysisk inspeksjon 

— Rengjøring, bruk av lys og speil 

— Måleverktøy 

— Måling av avvik på styreinnretninger (bare luftskip) 

— Tiltrekningsmoment for skruer og bolter 

— Slitasje på lagre (bare luftskip) 

— Kontrollutstyr 

— Kalibrering av måleverktøy 

— Strekkprøving av tekstil 

2 
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MODUL 10L — GASSBALLONG/GASSLUFTSKIP (FRI/FORANKRET) 

 Nivå 

10L.1 Grunnleggende prinsipper og montering av gassballonger/gassluftskip 

— Montering av enkeltdeler 

— Hylster og nettmateriale 

— Hylster, avrivningsstykke, nødåpning, snorer og seletøy 

— Stiv gassventil 

— Fleksibel gassventil (fallskjerm) 

— Netting 

— Opphengsring 

— Kurv og tilbehør (herunder alternative innretninger) 

— Elektrostatiske utladningsveier 

— Fortøyningsline og slepetau 

— Vedlikehold og service 

— Årlig inspeksjon 

— Flygedokumenter 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Klargjøring og forberedelser til slipp 

— Slipp 

3 

10L.2 Praktisk opplæring 

— Betjeningsinnretninger 

— Vedlikeholds- og servicearbeid (i samsvar med AMM og AFM) 

— Sikkerhetsregler ved bruk av hydrogen som oppdriftsgass 

3 

10L.3 Hylster 

— Tekstiler 

— Fortøyningsmaster og forsterkning av fortøyningsmast 

— Avrivningsstykke og riveline 

— Fallskjerm og fangliner 

— Ventiler og snorer 

— Påfyllingsstuss, Poeschel-ring og snorer 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 

10L.4 Ventil 

— Fjærer 

— Pakninger 

— Skrukoplinger 

— Styreliner 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 

10L.5 Nett eller klargjøring (uten nett) 

— Typer nett og andre liner 

— Maskestørrelser og vinkler 

— Nettring 

— Knyttemetoder 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 
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 Nivå 

10L.6 Opphengsring 3 

10L.7 Kurv (herunder alternative innretninger) 

— Kurvtyper (herunder alternative innretninger) 

— Stropper og kroker 

— Ballastsystem (sekker og støtter) 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 

10L.8 Riveline og ventilsnorer 3 

10L.9 Fortøyningsline og slepetau 3 

10L.10 Mindre reparasjoner 

— Liming 

— Spleising av hampetau 

3 

10L.11 Utstyr 

Instrumenter (enkle eller kombinerte) 

3 

10L.12 Forankringskabel (bare forankrede gassballonger) 

— Kabeltyper 

— Skadetoleranse på kabel 

— Kabelsvivel 

— Kabelklemmer 

3 

10L.13 Vinsj (bare forankrede gassballonger) 

— Vinsjtyper 

— Mekanisk system 

— Elektrisk system 

— Nødsystem 

— Nedsetting/ballastering av vinsj 

3 

10L.14 Prosedyrer for fysisk inspeksjon 

— Rengjøring, bruk av lys og speil 

— Måleverktøy 

— Måling av avvik på styreinnretninger (bare luftskip) 

— Tiltrekningsmoment for skruer og bolter 

— Slitasje på lagre (bare luftskip) 

— Kontrollutstyr 

— Kalibrering av måleverktøy 

— Strekkprøving av tekstil 

2 

MODUL 11L — VARMLUFTSSKIP/GASSLUFTSKIP 

 Nivå 

11L.1 Grunnleggende prinsipper og montering av små luftskip 

— Hylster, gassceller 

— Ventiler, åpninger 

— Gondol 

— Framdrift 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Klargjøring og forberedelser til slipp 

3 
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 Nivå 

11L.2 Praktisk opplæring 

— Betjeningsinnretninger 

— Vedlikeholds- og servicearbeid (i samsvar med AMM og AFM) 

3 

11L.3 Hylster 

— Tekstiler 

— Avrivningsstykke og riveliner 

— Ventiler 

— System av bæreliner 

3 

11L.4 Gondol (herunder alternative innretninger) 

— Gondoltyper (herunder alternative innretninger) 

— Skrogtyper og -materialer 

— Identifisering av skader 

3 

11L.5 Elektrisk system 

— Grunnleggende prinsipper for elektriske kretser om bord 

— Strømkilder (akkumulatorer, fester, ventilasjon, korrosjon) 

— Bly-, nikkel-kadmium- (NiCd) eller andre akkumulatorer, tørrbatterier 

— Generatorer 

— Kabling, elektriske forbindelser 

— Sikringer 

— Ekstern strømforsyning 

— Energibalanse 

3 

11L.6 Framdrift 

— Drivstoffsystem: tanker, ledninger, filtre, ventilasjonsåpninger, tappeventiler, påfylling, velgerventil, 

pumper, indikasjoner, tester, jording 

— Framdriftsinstrumenter 

— Grunnleggende prinsipper for måling og instrumenter 

— Omdreiningsmåling 

— Trykkmåling 

— Temperaturmåling 

— Måling av tilgjengelig drivstoff/kraft 

3 

11L.7 Utstyr 

— Brannslokkingsapparat, brannteppe 

— Instrumenter (enkle eller kombinerte) 

3 

MODUL 12L — RADIOKOMMUNIKASJON/ELT/TRANSPONDER/INSTRUMENTER 

 Nivå 

12L.1 Radiokommunikasjon/ELT 

— Kanalavstand 

— Grunnleggende funksjonsprøving 

— Batterier 

— Krav til testing og vedlikehold 

2 
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 Nivå 

12L.2 Transponder 

— Grunnleggende virkemåte 

— Typisk bærbar konfigurasjon, inkludert antenne 

— Forklaring av modus A, C, S 

— Krav til testing og vedlikehold 

2 

12L.3 Instrumenter 

— Håndholdt høydemåler/stigehastighetsmåler 

— Batterier 

— Grunnleggende funksjonsprøving 

2 

Tillegg VIII 

Standard for grunnleggende eksamen for vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i kategori L 

a) Standardiseringsgrunnlaget for eksamener i forbindelse med kravene til grunnleggende kunnskap nevnt i tillegg VII 

skal være som følger: 

i) Alle eksamener skal gjennomføres ved hjelp av flervalgsspørsmål, som angitt i punkt ii). Uriktige alternativer skal 

virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle svaralternativer skal være klart relatert 

til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og lengde. I tallspørsmål skal uriktige svar være 

resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig omregning av enheter. Det skal ikke være 

tilfeldige tall. 

ii) Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, hvorav bare ett skal være riktig, og kandidaten skal gis en tid 

for hver modul som er basert på et nominelt gjennomsnitt på 75 sekunder per spørsmål. 

iii) For å bestå eksamenen må 75 % av hver modul være riktig besvart. 

iv) Straffepoeng (negative poeng for uriktige svar) skal ikke brukes. 

v) Kunnskapsnivået som kreves i spørsmålene, skal stå i forhold til luftfartøykategoriens teknologiske nivå. 

b) Antall spørsmål per modul skal være som følger: 

i) Modul 1L «Grunnleggende kunnskap»: 12 spørsmål. Tillatt tid: 15 minutter. 

ii) Modul 2L «Menneskelige faktorer»: 8 spørsmål. Tillatt tid: 10 minutter. 

iii) Modul 3L «Luftfartslovgivning»: 24 spørsmål. Tillatt tid: 30 minutter. 

iv) Modul 4L «Skrog av tre/metallrør og tekstil»: 32 spørsmål. Tillatt tid: 40 minutter. 

v) Modul 5L «Skrog av komposittmateriale»: 32 spørsmål. Tillatt tid: 40 minutter. 

vi) Modul 6L «Skrog av metall»: 32 spørsmål. Tillatt tid: 40 minutter. 

vii) Modul 7L «Skrog generelt»: 64 spørsmål. Tillatt tid: 80 minutter. 

viii) Modul 8L «Motoranlegg»: 48 spørsmål. Tillatt tid: 60 minutter. 

ix) Modul 9L «Varmluftsballong/varmluftsskip»: 36 spørsmål. Tillatt tid: 45 minutter. 

x) Modul 10L «Gassballong/gassluftskip (fri/forankret)»: 40 spørsmål. Tillatt tid: 50 minutter. 

xi) Modul 11L «Varmluftsskip/gassluftskip»: 36 spørsmål. Tillatt tid: 45 minutter. 

xii) Modul 12L «Radiokommunikasjon/ELT/transponder/instrumenter»: 16 spørsmål. Tillatt tid: 20 minutter.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

1) 147.A.145 bokstav a) skal lyde: 

«a) Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen kan gjennomføre følgende når det er tillatt ifølge og i samsvar med 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok: 

i) Grunnkurs i henhold til studieplanen i vedlegg III (del 66), eller en del av denne. 

ii) Kurs som gjelder luftfartøytype eller særskilte oppgaver i samsvar med vedlegg III (del 66). 

iii) Eksamen for elever som har fulgt grunnkurset eller opplæringskurset i luftfartøytype hos vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonen. 

iv) Eksamen for elever som ikke har fulgt grunnkurset eller opplæringskurset i luftfartøytype hos vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonen. 

v) Eksamen for elever som ikke har fulgt grunnkurset hos vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen, forutsatt at 

1) eksamen gjennomføres på et av stedene som er angitt i godkjenningssertifikatet, eller 

2) dersom den gjennomføres på steder som ikke er angitt i godkjenningssertifikatet, som tillatt i henhold til 

bokstav b) og c), enten 

— at eksamen gjennomføres ved hjelp av en europeisk sentral spørsmålsbank (ECQB – European Central 

Question Bank), eller 

— at vedkommende myndighet velger spørsmålene til eksamen dersom det ikke finnes en ECQB. 

vi) Utstedelse av sertifikater i samsvar med tillegg III etter at de godkjente grunnkursene eller opplæringskursene i 

luftfartøytype og eksamenene nevnt i bokstav a) i), bokstav a) ii), bokstav a) iii), bokstav a) iv) og bokstav a) v) 

er bestått, alt etter hva som er relevant.» 

2) Tillegg I og II skal lyde: 

«Tillegg I 

Grunnkursets varighet 

Varigheten av et fullstendig grunnkurs skal minst være som følger: 

Grunnkurs Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

A1 800 30-35 

A2 650 30-35 

A3 800 30-35 

A4 800 30-35 

B1.1 2 400 50-60 

B1.2 2 000 50-60 

B1.3 2 400 50-60 

B1.4 2 400 50-60 

B2 2 400 50-60 

B2L 1 500(*) 50-60 

B3 1 000 50-60 

(*) Dette timeantallet skal økes som følger, avhengig av hvilke ytterligere systemrettigheter som er valgt: 

Systemrettighet Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

KOM/NAV 90 50-60 

INSTRUMENTER 55 

AUTOMATISK FLYGING 80 

OVERVÅKING 40 

SKROGSYSTEMER 100 
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Tillegg II 

Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 11 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlem av Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, i gjeldende 

utgave og på vilkårene nedenfor, sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014 med 

godkjenning til å gi opplæring og avholde eksamenene oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger og utstede tilhørende 

kursbevis til elevene ved bruk av ovenstående referanser. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonens håndbok nevnt i avsnitt A i vedlegg IV (del 147). 

2. Denne godkjenningen krever at prosedyrene angitt i den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok 

overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen overholder vedlegg IV 

(del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Forutsatt at ovenstående vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen gyldig i ubegrenset tid, med mindre godkjenningen 

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

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

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

Revisjonsnr.:  .................................................................................................................................................................................  

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

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

EASA-skjema 11 utgave 5 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 
(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA. 

  



Nr. 76/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

 Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 

 KLASSE SERTIFIKATKATEGORI BEGRENSNING  

 GRUNNLEGGENDE 

(**) 

B1(**) TB1.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**)  

TB1.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**)  

TB1.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**)  

TB1.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**)  

B2(**)/(****) TB2(**) AVIONIKK(**)  

B2L(**) TB2L(**) AVIONIKK (angi systemrettigheter)(**)  

B3(**) TB3(**) FLY UTEN TRYKKABIN, MED STEMPELMOTOR  

OG STØRSTE TILLATTE STARTMASSE PÅ HØYST 

2 000 KG(**) 

 

A(**) TA.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**)  

TA.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**)  

TA.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**)  

TA.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**)  

L(**) (bare eksamen) TL(**) ANGI UNDERKATEGORI AV SERTIFIKATET(**)  

 TYPE/OPPGAVE(**) C(**) T4(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

B1(**) T1(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

B2(**) T2(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

A(**) T3(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

 
Denne fortegnelsen over godkjenninger er begrenset til den opplæringen og de eksamenene som er angitt i avsnittet om 

arbeidsomfang i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjente håndbok. 

Henvisning til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok:  ................................................................................................... 

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

Dato for siste godkjente revisjon:  ...........................................  Revisjonsnr.:  ................................................................................ 

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

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

 

EASA-skjema 11 utgave 5 
 

  
(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 
(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 

(****) Godkjenningen av grunnleggende B2-kurs/eksamen omfatter godkjenning av B2L-kurs/eksamen for alle 
systemrettigheter.»  
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3) EASA-skjema 149 utgave 2 i tillegg III skal lyde: 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til: 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO og FØDESTED] 

av: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]  

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent til å gi opplæring og avholde eksamenene oppført i dens fortegnelse 

over godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

Dette kursbeviset bekrefter at ovennevnte person har fullført de teoretiske(**) og/eller praktiske delene(**) i det godkjente 

typeopplæringskurset angitt nedenfor og tilhørende eksamener i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, i gjeldende utgave. 

[LUFTFARTØYTYPEKURS(**)] 

[START- og SLUTTDATO] 

[ANGI TEORETISKE OG/ELLER PRAKTISKE DELER] 

eller 

[LUFTFARTØYTYPEEKSAMEN (**)] 

[SLUTTDATO] 

Dato:  .............................................................................................................................................................................................  

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

For: [SELSKAPETS NAVN]  

EASA-skjema 149 utgave 3 

 _____  

  
(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som ikke passer.  
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VEDLEGG V 

I vedlegg Va gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen innsettes T.A.501 etter «Kapittel E — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON» som følger: 

«T.A.501 Vedlikeholdsorganisasjon» 

2) I T.A.201 skal nr. 3 lyde: 

«3) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet nevnt i nr. 2 skal sikre at vedlikeholdet og frigivelsen for bruk 

av luftfartøyet utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som oppfyller kravene i kapittel E i dette vedlegget (del T). For 

dette formålet skal organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet, dersom den selv ikke oppfyller kravene, inngå en 

avtale med en vedlikeholdsorganisasjon som oppfyller disse kravene.» 

3) Følgende overskrift innsettes for bestemmelsene i Kapittel E — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON: 

«T.A. 501 Vedlikeholdsorganisasjon» 

4) T.A.716 skal lyde: 

«T.A.716 Avvik 

Etter at organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet er blitt underrettet om avvik ifølge T.B.705, skal 

den fastsette en plan for korrigerende tiltak og påvise til vedkommende myndighets tilfredshet at disse 

korrigerende tiltakene er gjennomført innen en frist som er avtalt med nevnte myndighet.» 

 __________  


