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Nya BR (EU) 2018/1139
Artikel 11
Konstruktion av produkter 
Konstruktionen av en produkt ska vara föremål för certifiering och ett 
typcertifikat ska utfärdas för den. Ändringar av denna konstruktion ska 
också vara föremål för certifiering och ska resultera i ett 
ändringscertifikat , inklusive kompletterande typcertifikat, utfärdas för 
dem. 
Underlag för reparationer ska vara föremål för certifiering och ett 
godkännande ska utfärdas för dem. 
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Bilaterala flygsäkerhetsavtal, s.k. BASA. 
Till dessa finns även respektive 
procedurer,TIP.
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Vad är ett bilateralt avtal ?

Avtal mellan två 
länder/nationer att följa vid 
utbyte mellan länderna.

Här inom området civil 
luftfartssäkerhet.

Avtalet är generellt skrivet, 
och tydligare procedurer 
behövs beskrivas.
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Vad är då TIP?
Procedurer för 
luftfartsmyndigheterna 
(här FAA och EASA) att 
följa vid acceptering och 
godkännade av motpartens 
luftvärdighets- och 
miljöcertifiering.
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TIP rev 6. EASA och FAA mutual recognition
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• This revision extends to all repair design, their 
acceptance by the validating authority, 

• removes the last restrictions to the acceptance of 
ETSO/TSO approvals ,and 

• introduces the concept of Basic Type Certificates 
(limited to piston engines and propellers). 
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Vad finns i TIP:en?
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Vad finns i TIP:en?
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Vad finns i TIP:en?
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Vad säger TIP om typcertifikat (TC), 
designgodkännanden?
• SoD=State of Design
• SoM=State of Manufacturing
• CA=Certificating Authority
• VA=Validating Authority
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A 320 Neo

Boeing 737 MAX



13

Boeing 737 MAX 8

EASA.IM(import).A(Aircraft).120
Av EASA validerat TC. Ej utfört certifieringen 
själva, men kan ha paralellcertifierat. FAA=CAEASA=VA

USA=SoDFAA 
Export 
CofA
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A 320 Neo

EASA=CA
EASA=SoD

FAA=VA

NAA/
EASA 
Export 
CofA
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Nya BR (EU) 2018/1139
Artikel 11
Konstruktion av produkter 
Konstruktionen av en produkt ska vara föremål för certifiering och ett 
typcertifikat ska utfärdas för den. Ändringar av denna konstruktion ska 
också vara föremål för certifiering och ska resultera i ett 
ändringscertifikat , inklusive kompletterande typcertifikat, utfärdas för 
dem. 
Underlag för reparationer ska vara föremål för certifiering och ett 
godkännande ska utfärdas för dem. 
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Approved design data

Typcertifikat (TC hållare)
EU 748/2012 Part 21

14 CFR Part 21

Minor Change (TC-hållare)( Eller annan sökande)

Major Change (TC-hållare + Mynd.godk.)
(Utges i form av Service Bulletin, Service Instr. 
e.t.c.)

Minor Repair (TC-hållare, saknas i SRM) 
(Statement från TC-hållare)
Major Repair (TC-hållare, saknas i SRM, + 
Mynd.godk./ Statement från TC-hållaren)

Kompletterande typcertifikat STC 
(STC hållare, annan än TC-hållaren)

EU 748/2012 Part 21
14 CFR Part 21

STC motsvarar Major Change ( FAA och EASA) 
(även minor change inom FAA)

Ändring av STC.
Minor Change (STC-hållare + Mynd.godk.)

Major Change (STC-hållare + Mynd.godk.)

14 CFR Part 43 -
MAINTENANCE,
PREVENTIVE 
MAINTENANCE, 
REBUILDING, AND 
ALTERATION 

Major Repair/Alteration 
(Airframe, Powerplant, 
Propeller, or Appliance)

FORM 337
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Principer för ändringsgodkännanden
Typcertifikat luftfartyg

Motor TC Propeller TC 

Enhet

InstallationInstallationEnhetEnhet
ETSO

STC inkl. 
installation
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This Revision of the TIP is the first milestone of the 
implementation of the validation improvement roadmap signed 
between EASA and FAA in February 2016. 

All design changes now have common approval path:
Accepted 
“Acceptance” means the certificating authority (CA) has granted an approval

or finding of compliance and the validating authority (VA) will accept that
approval or finding as satisfactory evidence that a product and/or design
complies with the validating authority’s (VA’s) applicable standards and will
not issue its own equivalent approval.
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Streamlined validation (Basic) 
An approval by the VA without any technical involvement, 
with the issuance of a VA approved document.(The 
validating authority issues its certificate on the basis of the 
certificate issued by the certifying authority without 
technical involvement)
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Technical Validation (non-Basic)
Technical Validation of the certificate or design change will 
be performed by the VA using criteria to define their level 
of involvement.
The VA will issue an approval document.(The technical 
validation is performed by the validating authority 
according to a work plan focused on safety emphasis 
items)
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FAA 
Alteration/

Repair
Form 337

FAA STC
”3.5.3. Application for 
validation”  CA (FAA) 
bestämmer Basic eller 

Non-Basic: 
VA (EASA) handlägger.

Basic

Non-
Basic

Beech 200 ( TC holder
Textron Aviation Inc.)

FAA TC A24CE + 
validerat EASA TC

(EASA.IM.A.277) Om 
överenstämmelse med 
TC, ok för import till 
EASA MS. Export 

CofA.

FAA Export 
CofA

Deklarerar att 
luftfartyget 

överensstämmer 
med 

importlandets 
(EASA) krav

Behöver 
valideras av 

EASA. 
Streamlined
validation. 
Ansökan till 
EASA via  

FAA från STC 
hållaren. 
EASA 

utfärdar ett 
validerings 

intyg.

Behöver valideras 
tekniskt av 

EASA. Technical 
Validation (non-
Basic) Ansökan 
till EASA via  
FAA från STC 
hållaren. EASA 

utfärdar ett 
EASA STC-

godkännande 
intyg.

Innan EASA
Italienskt 

modifieringsgodkänn
ande. 

(EU) 748/2012 Artikel 6:
1. Approvals of parts and appliances issued by 

a Member State and valid on 28 September 
2003 shall be deemed to have been issued in 

accordance with this Regulation. Ingen 
ansökan behövs.  Grandfather rights. Inget
separat godkännande från EASA behövs.

Design Data for Alterations / 
Repairs FAA-approved or 
accepted alterations / repairs 
per 14 CFR part 43 installed 
on a used aircraft exported 
from the U.S., regardless of 
the SoD of the aircraft, are
considered approved by 
EASA at the time of import 
to the EU except for
alterations on critical 
components. EASA shall 
accept such FAA alteration 
data when substantiated via 
an appropriately executed 
FAA Form 8110-3, FAA 
Form 8100-9, FAA Form 
337 or logbook entry. Ingen 
ansökan behövs. Inget
separat godkännande från
EASA behövs.

Note: An FAA STC whose 
installation is documented 
on a Form 337 must be
approved in accordance with 
paragraph 3.5. 

(c) In these circumstances, 
alteration /repair design data 
are considered to
be EASA-approved 
following its approval or 
acceptance under
the FAA’s system. This 
process does not require 
application to
EASA or compliance 
findings to the EASA 
certification basis.

Utrustningen är TSO märkt. 
Behöver den vara EASA ETSO-

märkt?

3.3.3 TSO/ETSO Articles
3.3.3.1 General.
Acceptance requires that the importing Authority 
shall accept the exporting Authority’s TSOA or 
ETSOA and will not issue its own approval.
(a) Acceptance will be applicable to all current and 
future TSOA’s and ETSOA’s issued by the FAA or 
EASA. Acceptance is also applicable to article 
authorizations issued by EASA’s predecessor 
European AA’s. Ingen ansökan. Inget separat
godkännande behövs.
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TIP rev 6. Vad erkänner EU från USA?
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TIP rev 6. Vad erkänner EU från USA?

PMA Parts Design Data for Repairs
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TIP rev 6. Vad erkänner EU från USA?
Export CofA



25

TIP rev 6. Vad erkänner EU från USA? 
FAA Authorized Release Certificates
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TIP rev 6. Vad erkänner EU från USA?
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TIP rev 6. Vad erkänner EU från USA?
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TIP rev 6. Vad accepterar USA från EU?
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TIP rev 6. Vad accepterar USA från EU? Repairs
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TIP rev 6. Vad accepterar USA från EU? 
Export CofA
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TIP rev 6. Vad accepterar USA från EU? 
EASA Form 1
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TIP rev 6. Vad accepterar USA från EU? 
EASA Form 1
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TIP rev 6. Vad accepterar USA från EU? 
EASA Form 1
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• I princip finns denna information i alla TIP, dock är TIP 
med FAA och Canada mest utvecklad. TIP finns ju med 
de som EU har bilateralt avtal med. Tre avtal finns idag.
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Inkommna frågor:
• Regler för transfer FAA STC
• -Transfer av FAA STC
• -Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 

validering
• -Krav EASA DOA
• -A-DOA eller DOA, skillnad
• -FAA STC kvar i US, krav post box ägare bolag privat

person?
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Regler för transfer FAA STC
• TIP rev 6, 6.1.
• SECTION III DESIGN APPROVAL PROCEDURES
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Validering av FAA STC till ett godkänt EASA STC

FAA STC 
hållare

FAA 
STC

EASA 
STC

Basic
NON-Basic

Streamlined-validation

Technical-validation

EASA STC 
hållare
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA validering

• Hm, knepig fråga. 
• Ledtråd i ansökningsblanketten. 
• Och i TIP.
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA validering

FAA Form 8110-12
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA validering

FAA Form 8110-12
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 
validering
Supplemental Type Certificates

STC Holder Responsibilities
Advisory Circular 21-40 and FAA Order 8110.4 identifies the STC 
applicant’s responsibilities. In addition, once the STC is approved, the STC holder must:
•Report failures, malfunctions and defects (14 CFR § 21.3)
•Make the type certificate available to FAA and National Transportation Safety Board, 
upon request (14 CFR § 21.49)
•Make Instructions for Continued Airworthiness available to owner/operator 
(14 CFR § 21.50)
•Make required design changes to address Airworthiness Directives 
and make them available (14 CFR § 21.99)
•Make flight manuals supplements and supplemental flight manuals 
available with each alteration (14 CFR § 21.5 and § 23.1581)

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/1BAEE87BA684597D862573690056B687?OpenDocument
https://www.faa.gov/regulations_policies/orders_notices/index.cfm/go/document.information/documentID/15172
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_13
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_149
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_15
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_199
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_15
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?n=pt14.1.23#se14.1.23_11581
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Byte (transfer) av ägare av ett STC

• SECTION V ADMINISTRATION OF DESIGN 
APPROVALS
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 
validering
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 
validering
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 
validering
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 
validering
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-Vem får äga ett FAA STC, med eller utan EASA 
validering

Vad kan man göra om FAA STC hållaren inte går med på en EASA 
validering?

EASA har nu en procedur där STC-installationen kan valideras
och godkännas på en individ. Sökande behöver inte vara STC-
hållaren. Det kan vara flygplanägaren.
EASA  utfärdar inget EASA STC, utan ett godkännande.
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-FAA STC kvar i US, krav post box ägare bolag privat
person?

• Ingen ändring egentligen, förutom grundkraven vid ansökan om 
nytt, samt det ansvar som åligger STC innehavaren. Se tidigare 
bilder.
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-FAA STC kvar i US, krav post box ägare bolag privat
person?
Supplemental Type Certificates

STC Holder Responsibilities
Advisory Circular 21-40 and FAA Order 8110.4 identifies the STC 
applicant’s responsibilities. In addition, once the STC is approved, the STC holder must:
•Report failures, malfunctions and defects (14 CFR § 21.3)
•Make the type certificate available to FAA and National Transportation Safety Board, 
upon request (14 CFR § 21.49)
•Make Instructions for Continued Airworthiness available to owner/operator 
(14 CFR § 21.50)
•Make required design changes to address Airworthiness Directives 
and make them available (14 CFR § 21.99)
•Make flight manuals supplements and supplemental flight manuals 
available with each alteration (14 CFR § 21.5 and § 23.1581)

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/1BAEE87BA684597D862573690056B687?OpenDocument
https://www.faa.gov/regulations_policies/orders_notices/index.cfm/go/document.information/documentID/15172
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_13
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_149
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_15
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_199
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=pt14.1.21#se14.1.21_15
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?n=pt14.1.23#se14.1.23_11581
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-Krav EASA DOA
-A-DOA eller DOA, skillnad
• Kraven på en EASA DOA kan läsas under EU 

748/2012, Del-21 kapitel J, DESIGN ORGANISATION 
APPROVAL.

• Alternativa procedurer för konstruktionsorganisation, 
AP-DOA, AMC 21.A.14(b) Alternative Procedures. 
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• Generellt kan man säga att en designorganisation med 
alternativa procedurer, AP-DOA, inte har samma krav 
på en organisation som en fullvärdig DOA. 

• Privilegierna är då inte lika omfattande. 
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EASA DOA

• DOA enligt kapitel J , exempel på privilegier..21.A.263 (a,b):
– Får utföra konstruktionsarbeten inom sitt scope of approval.
– Ansöka till EASA om :

• Flygvillkor till ett tillfälligt flygtillstånd (PtF).
• Typcertifikat (TC)
• Större ändring till ett typcertifikat ( Major change)
• Kompletterande typcertifikat (STC)
• ETSO auktorisation
• Större reparationsgodkännande. ( Major repair)
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EASA DOA

• DOA enligt kapitel J , exempel på privilegier..21.A.263 (c):
– Att klassificera ändringar till ett typcertifikat som ”mindre” eller ”större”.
– Att godkänna mindre ändringar till typcertifikatet och mindre reparationer.
– Att godkänna mindre ändringar till flyghandboken.
– Att godkänna större reparationer för produkter, hjälpkraftaggregat som DOA:n är TC, STC 

eller ETSO-hållare för.
– Att godkänna flygvillkor för ett flygtillstånd som ska utfärdas enligt 21.A.711(a)(2), utom för 

flygtillstånd gällande punkt 21.A.701(a)(15).
– Att utfärda ett flygtillstånd enligt 21.A.711(b)………
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A-DOA

A-DOA, AP-DOA, kärt barn har många namn. Vad får den göra?

AMC 21.A.14(b) Alternative Procedures 

– Ett begränsat scope
– Får omfatta:

• 1 an ELA2 aircraft; 
• 2. an engine or propeller installed in ELA2 aircraft; 
• 3. a piston engine; 
• 4. a fixed or adjustable pitch propeller. 
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A-DOA

A-DOA, AP-DOA, kärt barn har många namn. Vad får den göra?
AMC 21.A.14(b) Alternative Procedures 

• Certifieringsprogram för:
• 1. an ELA1 aircraft; 
• 2. an engine or propeller installed in an ELA1 aircraft. 

• Management of the (supplemental) type-certification process 
• 2.1 Certification programme: 

See AMC 21.A.20(b) for type-certification 
and AMC 21.A.114 for supplemental type-certification. 

• 2.2 Compliance documentation: see AMC 21.A.20(c) 

• 3. Management of design changes 
• 3.1 Approval of changes to type design, repairs and production deviations from the approved design data 
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