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Intyg om praktisk erfarenhet för 
utökning av kategori C EASA 
Del 66 certifikat 

 

 

För ändring med kategori C genom erfarenhet 
 

En sökande kan ansöka om utökning med kategori C genom uppvisande av erfarenhet. 

Den grundpraktik som ska utföras ska uppfylla: 

För komplexa motordrivna luftfartyg genom erfarenhet på komplexa motordrivna luftfartyg i 
kategorierna B1.1, B1.3 eller B2 
• Intyg om att den sökande har utövat sina befogenheter (certifying staff) i kategorierna B1.1, B1.3 eller B2, 

eller som biträdande personal (support staff) i kategorierna B1.1, B1.3, eller B2 eller en kombination, på 
komplexa motordrivna luftfartyg under totalt 3 år. 

• Tolv månader (av de tre åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base). 
• Av de 3 åren, ska minst 3 månader vara utförda inom det senaste året 
• Ingen praktik får vara äldre än totalt 10 år. 

 

För komplexa motordrivna luftfartyg genom erfarenhet på komplexa motordrivna luftfartyg i 
kategorierna B1.2 eller B1.4 
• Intyg om att den sökande har utövat sina befogenheter (certifying staff) i kategorierna B1.2 eller B1.4 

eller som biträdande personal (support staff) i kategorierna B1.2 eller B1.4 på komplexa motordrivna 
luftfartyg under totalt 5 år. 

• Tolv månader (av de fem åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base). 
• Av de 5 åren, ska minst 3 månader vara utförda inom det senaste året 
• Ingen praktik får vara äldre än totalt 10 år. 

 

 För ej komplexa motordrivna luftfartyg 
• Intyg om att den sökande har utövat sina befogenheter(certifying staff) i kategorierna B1 eller B2 eller 

som biträdande personal (support staff) i kategorierna B1 eller B2 på ej komplexa motordrivna luftfartyg 
undertotalt 3 år. 

• Tolv månader (av de tre åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base). 
• Av de 3 åren, ska minst 3 månader vara utförda inom det senaste året 
• Ingen praktik får vara äldre än totalt 10 år. 
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Organisation No 1 
 

License Category EASA Part 66 C 
Name of Applicant 

  
AML License No and/or Date of Birth Part-M/Part-145/Part-CAO Maint Approval No or AML License No 

    
Company/organisation/certification LAE, which certifies the experience of practicing category B1 or B2 (CRS) 

  

 

Period of experience 
From To Days Hours 

        
 

It is hereby certified that the applicant has met the relevant maintenance experience  
requirements of AMC 66.A.30(a) Basic Experience Requirements 
Date Signature 

   
License No Name 

    
 

 
Organisation No 2 
 

License Category EASA Part 66 C 
Name of Applicant 

  
AML License No and/or Date of Birth Part-M/Part-145/Part-CAO Maint Approval No or AML License No 

    
Company/organisation/certification LAE, which certifies the experience of practicing category B1 or B2 (CRS) 

  

Period of experience 
From To Days Hours 

        
 

It is hereby certified that the applicant has met the relevant maintenance experience  
requirements of AMC 66.A.30(a) Basic Experience Requirements 
Date Signature 

   
Licence No Name 
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Organisation No 3 
 

License Category EASA Part 66 C 
Name of Applicant 

  
AML License No and/or Date of Birth Part-M/Part-145/Part-CAO Maint Approval No or AML License No 

    
Company/organisation/certification LAE, which certifies the experience of practicing category B1 or B2 (CRS) 

  

Period of experience 
From To Days Hours 

        
 

It is hereby certified that the applicant has met the relevant maintenance experience  
requirements of AMC 66.A.30(a) Basic Experience Requirements 
Date Signature 

   
License No Name 

    
 

Detta praktikintyg skickas som en medföljande bilaga till EASA Form 19, Ansökan om utfärdande / ändring / 
förnyelse av flygplansunderhållscertifikat (AML) i enlighet med del-66. 

EASA Del 66 certifikatet skickas in som original. 
Skicka in Ansökan EASA Form 19, intyg om C behörighet och originalcertifikat till: 
 
Transportstyrelsen  
Sjö- och luftfartsavdelningen, Certifikat Del 66 
SE-601 73 Norrköping, Sweden 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		TSL7306-v3t-Intyg-om-prakt-erfarenh-for-utokn-av-kategori-C-EASA-Del66-cert-sv.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 3

		Godkänt: 23

		Underkänt: 4




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Underkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Underkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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