NYA regler enligt Del-ML
Genomförandeförordning (EU) 2019/1383 och (EU) 2020/270
ändring och rättelse av förordning (EU) 1321/2014

Del-ML luftvärdighetsstandard som gäller för
andra luftfartyg än komplexa som inte är listade
i ett AOC med operativ licens (OL)
• Flygplan < 2730kg

• Rotordrivna luftfartyg < 1200kg och 4 personer
• Andra ELA2 luftfartyg
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Ansvar enligt ML.A.201
Privat operation
• Ägaren ansvarar för luftvärdigheten men kan

kontraktera CAO/CAMO för detta
Kommersiell operation
• Egen eller kontrakterad CAO/CAMO
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Luftvärdighetsuppgifter enligt ML.A.301
Luftfartygets fortsatta luftvärdighet och driftsdugligheten hos drifts- och nödutrustning ska garanteras genom
a) utförande av tillsyn före flygning,
b) åtgärdande av alla fel och skador som påverkar driftsäkerheten i enlighet med data som specificeras i

punkterna ML.A.304 och ML.A.401, beroende på vad som är tillämpligt, med samtidigt beaktande av
minimiutrustningslistan (MEL) och listan över konfigurationsavvikelser, när sådana finns,
c) utförande av allt underhåll i enlighet med det underhållsprogram som avses i punkt ML.A.302,
d) iakttagande av alla tillämpliga
1.

luftvärdighetsdirektiv (AD),

2.

operativa direktiv med inverkan på fortsatt luftvärdighet,

3.

krav på fortsatt luftvärdighet fastställt av byrån,

4.

åtgärder som den behöriga myndigheten kräver som en omedelbar reaktion på ett
säkerhetsproblem,

e) utförande av modifieringar och reparationer i enlighet med punkt ML.A.304,
f)

flygningar för underhållskontroll när så är nödvändigt.
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Underhållsprogram (AMP) enligt ML.A.302
Ett luftfartyg som omfattas av Del-ML ska underhållas i enlighet med ett
underhållsprogram som kan deklareras av ägaren alternativt godkännas av en
luftvärdighetsansvarig CAO/CAMO som ägaren kontrakterat.
Underhållsprogrammet ska baseras på instruktioner för fortsatt luftvärdighet (ICA) från
innehavaren av konstruktionsgodkännandet (DAH) alt. Minimala inspektionsprogram (MIP)
Underhållsprogrammet ska omfatta obligatorisk information och innehålla tvingande
luftvärdighetsuppgifter såsom:
• Repetitiva luftvärdighetsdirektiv (AD)
• Luftvärdighetsbegränsade uppgifter och specifika underhållskrav (ALS, CMR) specificerade
av innehavaren av konstruktionsgodkännandet

Ska innehålla specificerade krav beroende av luftfartygets typ, konfiguration och operation.
Såsom underhållsrekommendationer, översynsintervall, speciell utrustning, modifiering,
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reparationer, livslängdsbegränsade och flygsäkerhetskritiska
komponenter etc

ARC 15c Utfärdande
Vad

Vem

ARC 15c

CAO/CAMO

Myndigheten

*Underhållsorganisation

*Auktoriserad
Luftvärdighetsgranskare

*Under förutsättning att luftvärdighetsgranskning utförs av godkänd underhållsorganisation eller
Auktoriserad Luftvärdighetsgranskare (oberoende certifierande personal, auktoriserad av den
behöriga myndigheten) i samband med att 100tim/årlig inspektion som ingår i AMP utförs.
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ARC 15c Förlängning
Vad

ARC 15c

Vem

CAO/CAMO

Förutsättningar

Underhåll
av godkänd
underhållsorg

Luftvärdighet
12månder
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Luftvärdigt
luftfartyg

