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Operatör

Deklaration
i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/395

Namn

Adress
Organisationsnummer

Plats där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort
Verksamhetsansvarig chefs namn och kontaktuppgifter

Ballongverksamhet
Startdatum för kommersiell trafiken och, i förekommande fall datum för ändring av befintlig kommersiell trafik

Information om ballong(er) som används, kommersiell trafik och fortsatt luftvärdighet 1
Ballongtyp

Registrering
av ballong

Huvudbas

Typ(er) av
verksamhet 2

Organisation
som svarar
för fortsatt
3
l
uftvärdighet

I tillämpliga fall: förteckning över AltMoC med hänvisningar till tillhörande AMC (bilaga till deklaration)
Härmed intygar operatören att:

☐ Operatören uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla de grundläggande kraven i bilaga V till
förordning (EU) 2018/1139 och kraven i genomförandeförordning (EU)2018/395.
I synnerhet bedriver operatören sin kommersiella trafik i enlighet med följande krav i bilaga II till
förordning (EU) 2018/395:
☐ Dokumentationen för ledningssystemet, inbegripet drifthandboken, uppfyller kraven i kapitel ADD,
och alla flygningar kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i drifthandboken enligt
kraven i punkt BOP.ADD.005 b i kapitel ADD.
☐ Alla ballonger som brukas har ett luftvärdighetsbevis som utfärdats i enlighet med förordningen (EU)
nr 748/2012 eller uppfyller de särskilda luftvärdighetskrav som gäller för ballonger som är registrerade
i ett tredjeland och omfattas av ett avtal om leasing med besättning eller ett avtal om leasing utan
besättning, enligt kraven i punkterna BOP.ADD.110 och BOP.ADD.115 b och c i kapitel ADD.
☐ Alla flygbesättningsmedlemmar innehar ett certifikat och behörigheter som utfärdats eller godkänts i
enlighet med bilaga III till förordning (EU) 2018/395, enligt kraven i punkt BOP.ADD.300 C i kapitel ADD.
☐ Operatören kommer att underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar av
omständigheter som påverkar dess efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga V till förordning
(EU) 2018/1139 och kraven i förordning (EU) 2018/395 enligt deklarationen till den behöriga
myndigheten genom denna deklaration och om eventuella ändringar av de uppgifter och förteckningar
över AltMoC som ingår i och bifogas denna deklaration som bilaga, enligt kraven i punkt BOP.ADD.105 a
i kapitel ADD.
☐ Operatören bekräftar att alla uppgifter i denna deklaration inbegripet dess bilagor är fullständiga
och korrekta.
Datum samt verksamhetsansvarig chefs namn och underskrift

Fyll i tabellen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att förteckna informationen ska den förtecknas i en separat
bilaga. Bilagan ska dateras och undertecknas.
2
”Typ(er) av verksamhet” avser typ(er) av kommersiell trafik som bedrivs med ballongen.
3
Information om den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet ska inbegripa organisationens namn och adress samt
godkännandereferens.
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Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256

