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CAMO.305(a)(3)-(5) Krav på personal

Accountable Manager ska utse en person eller grupp av personer att ansvara 
för:
• Continuing Airworthiness Management , Airworthiness Review and Permit 

to Fly requirements
• Compliance Monitoring Function
• Safety Management Processes

Ansvaret för AM innefattar att utse personer som uppfyller kraven.
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CAMO.A.305(c)

• Regeln beskriver att de personer som nomineras för rollerna CA, CMM och SM ska kunna visa 
att de har relevant 
– kunskap, 
– bakgrund och
– tillfredställande erfarenhet av arbete för fortsatt luftvärdighet 
och

• Kunna visa praktiska kunskaper om denna förordning



4

AMC1 CAMO.A.305(c)
AMC beskriver vad som avses med regelns Kunskap, bakgrund och erfarenhet
• Till att börja med kunskapsområdet:

– Kunnig och erfaren (AMC1 CAMO.A.305(c)-(a))
• Standardiserat säkerhetsarbete inom luftfarten

– Djupgående kunskap (AMC1 CAMO.A.305(c)-(b)(f))
• Organisationens CAME
• Relevanta delar av operationella krav och procedurer
• Operativa specifikationerna för AOC och relevanta delar av operativa manualer

– Kunskap (AMC1 CAMO.A.305(c)-(c)(g)(h)(i))
• Mänskliga faktorer
• Safety Management Systems (EU management system krav och ICAO annex 19)
• Relevanta luftfartyg, underhållsmetoder och gällande regelverk
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AMC1 CAMO.A.305(c)

• Fortsätter med bakgrund (utbildning) (AMC1 CAMO.A.305(c)-(e))
– De personer som nomineras ska ha en relevant ingenjörsexamen eller 

flygtekniker utbildning med tillägg.
• Relevant ingenjörsexamen beskrivs som en examen med inriktning på flygteknik, mekanik, 

el, elektronik, avionik eller annan inriktning relevant för underhåll/ fortsatt luftvärdighet av 
luftfartyg eller luftfartskomponenter

– Ingenjörsexamen eller flygtekniker utbildning kan ersättas med 5 års erfarenhet, 
• denna erfarenhet ska vara en ändamålsenlig kombination av uppgifter inom 

– underhåll och/eller 
– fortsatt luftvärdighet och/eller
– inspektion/övervakning att sådana uppgifter (i tillägg till den erfarenhet som krävs enligt AMC1 

CAMO.A.305(d))
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AMC1 CAMO.A.305(c)

• Fortsätter med Erfarenhet (AMC1 CAMO.A.305(c)-(d))
– 5 års erfarenhet av motsvarande arbete inom luftfartsindustrin
– varav 2 år i en ledande befattning.
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Assessment
Finns

Bakgrund 
motsvarande 

kraven?

Finns erfarenhet 
motsvarande 

kraven?

AltMoc
- Kan vara en möjlighet 
om det finns annan 
utbildning och eller 
erfarenhet som kan 
bedömas vara likvärdig 
med kraven. 
- Organisationen ska då 
presentera en godtagbar  
riskanalys som visar att 
denna lösning håller 
samma nivå av säkerhet

Finns kunskap 
motsvarande 

kraven?

JA

JA

Nej

Nej

Plan för fortbildning
 och erfarenhetNejAnsökan om 

godkännande JA
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AltMoC
När en organisation önskar använda en alternativ metod (AltMoC) för att uppfylla kraven i 2018/1139 
och underliggande regelverk, ska organisationen först förse myndigheten med en beskrivning av 
denna AltMoC.
• Beskrivningen ska innefatta eventuella revisioner av manualer och procedurer och
• en bedömning som visar hur organisationen kommit fram till att kraven uppfylls med en alternativ 

metod (AltMoC).


