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Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping,
telefon 0771-503 503
Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov av att
informera verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL innehåller endast information och har
inte bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens hemsida som finns på
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/

Ytterligare möjligheter för nya delar med FAA Form 8130-3
Historik

Transportstyrelsen har informerat på seminarium under 2014 och 2015 om vad som gäller för nya
delar med FAA Form 8130-3 från USA enligt det bilaterala avtalet mellan EU och USA, samt
tillhörande procedurer (MAG-Maintenance Annex Guidance/TIP-Technical Implementation
Procedures).
Det har sedan kommit till Transportstyrelsen kännedom att det skapat problem för vissa organisationer i Sverige. Transportstyrelsen har vid ett antal tillfällen tillfrågat EASA om hur avtalet ska
tolkas.
För en tid sedan stoppade en leverantör sina 8130-3 till Sverige men inte till övriga Europa.
Transportstyrelsen informerade EASA med de fakta vi erhållit. I MAG/TIP framgår det att nya
delar ska åtföljas av FAA Form 8130-3 från tillverkaren.
I EASA:s återkoppling till Transportstyrelsen framgick det att Transportstyrelsen tolkat MAG på
ett korrekt sätt men med beaktandet av skrivningen i avtalet (BASA EU-USA) medför att medlemsstaterna i EU inte kan neka delar med FAA Form 8130-3 utfärdade av utsedda personer
(Designees).
EASA har informerat Transportstyrelsen om att MAG kommer att revideras för att återspegla detta.
Följande referenser till BASA, MAG eller TIP gäller för utfärdande/acceptans av FAA Form
8130-3.

FAA Form 8130-3 utfärdad av tillverkaren (OEM etc.)

TSL2001, v1.0, 2014-08-12

Referens:
•

MAG change 5, Section B, Appendix 1, punkt 10 (sid 99).

•

TIP revision 5, punkt 5.0.1 och 5.1.8 (sid 71 och 77).
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MFL
FAA Form 8130-3 utfärdad av utsedda personer ”Designees” (DAR)

Referens:
•

BASA avtalet revision 2, artikel 4, Allmänna bestämmelser, punkt C.

•

DAR Directory.

•

FAA Order 8100.8 Designee Management Handbook (Chapter 15. Authorized Functions).

Vid frågor: kontakta sektionen för teknisk operation.
Telefon: 0771-503 503
E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

