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Hakemus: Osan 66 mukainen ilma-aluksen
huoltohenkilöstön lupakirja EASA FORM 19
Application for Part-66 aircraft maintenance
licence (AML)
Hakijan
tiedot
Applicants
details

Sukunimi Last Name

Etunimi First Name

Osoite Address

Postinumero ZIP

Kansalaisuus Nationality
Tiedot osan
66 mukaisesta
lupakirjasta
Part-66 AML
details

Lupakirjan numero Licence No

Työnantaja
Employers
details

Nimi Name

Syntymäaika ja -paikka Date and place of birth

Puh tai sähköposti Tel or email

Myöntämispäivä Date of Issue

Osoite Address

Postinumero ZIP

Huolto-organisaation toimiluvan numero
Maintenance Organisation Approval Reference
Puhelin Tel
Hakemus
koskee
Application for

Postitoimipaikka City

Postitoimipaikka City

Lupakirja ja lasku toimitetaan työnantajan osoitteeseen
License and invoice shall be sent to the employer´s address.
Sähköposti Email

Rasti asianmukaisiin ruutuihin Tick relevant boxes
Ensimmäistä lupakirjaa Initial AML

Lupakirjan muutosta Amendment of AML

Luokka/alaryhmä (Sub)categories

A

B1

B2

Lupakirjan uusimista Renewal of AML
B2L

B3

C

Ks. alla
L See below

Turbiinimoottorilentokoneet Aeroplane Turbine
Mäntämoottorilentokoneet Aeroplane Piston
Turbiinimoottorihelikopterit Helicopter Turbine
Mäntämoottorihelikopterit Helicopter Piston
Avioniikka Avionics

Ks. järjestelmäkelpuutukset
See system ratings below

Paineistamattomat mäntämoottorilentokoneet, joiden suurin
sallittu lentoonlähtömassa ≤ 2000 kg
Piston engine non-pressurised aeroplanes of MTOM of 2 t and below
Vaativat moottorikäyttöiset ilma-alukset
Complex motor-powered aircraft
Muut kuin vaativat moottorikäyttöiset ilma-alukset
Aircraft other than complex motor-powered aircraft
B2L-lupakirjan järjestelmäkelpuutukset System ratings for B2L licence:
1. automaattiohjaus Autoflight
2. mittarit Instruments
3. yhteydenpito/suunnistus Com/nav
4. valvonta Surveillance
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5. rungon järjestelmät Airframe systems
L-lupakirjan alaryhmät L-licence subcategories:
L1C: komposiittirakenteiset purjelentokoneet Composite sailplanes
L1:

purjelentokoneet Sailplanes

L2C: komposiittirakenteiset moottoripurjelentokoneet ja komposiittirakenteiset ELA1-lentokoneet
Composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes
L2:

moottoripurjelentokoneet ja ELA1-lentokoneet Powered sailplanes and ELA1 aeroplanes
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L3H: kuumailmapallot Hot-air balloons
L3G: kaasupallot Gas balloons
L4H: kuumailmalaivat Hot-air airships
L4G: ELA2-kaasuilmalaivat ELA2 gas airships
L5:

muut kaasuilmalaivat kuin ELA2-kaasuilmalaivat Gas airships other than ELA2
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Tyyppimerkintä / kelpoisuusmerkintä / rajoituksen poistaminen (tarvittaessa)
Type endorsement/Rating endorsement/Limitation removal ( if applicable)

Haen osan 66 mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa / lupakirjan muutosta / lupakirjan uusimista siten kuin
edellä on merkitty, ja vakuutan, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat oikeita hakemuksen jättämisajankohtana.
I wish to apply for initial/amendment/renewal of Part-66 AML as indicated and confirm that the information contained in this
form was correct at the time of application.
Vakuutan, että I here with confirm that
1. minulla ei ole toisessa jäsenvaltiossa myönnettyä Osan 66 mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa,
I am not holding any Part-66 AML issued in another Member State,
2. en ole hakenut Osan 66 mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa toisessa jäsenvaltiossa,
I have not applied for any Part-66 AML in another Member State and
3. minulla ei ole koskaan ollut toisen jäsenvaltion myöntämää Osan 66 mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa,
joka on jossain toisessa jäsenvaltiossa peruutettu pysyvästi tai määräajaksi.
I never had a Part-66 AML issued in another Member State which was revoked or suspended in any other Member State.
Olen myös tietoinen siitä, että väärien tietojen antaminen voi estää minua saamasta osan 66 mukaista lupakirjaa.
I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML.
Päiväys ja paikka Date and place

Lisätiedot
Additional
information

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Signed and name

Pyydän, että seuraavat suoritukset luetaan hyväkseni (tarvittaessa): I wish to claim the following credits (if applicable):

Kokemushyvitys osan 147 mukaisesta koulutuksesta Experience credit for Part-147 training

Hyvitys vastaavista kokeista Examination credit for equivalent exam certificates

Todistukset liitettävä mukaan. Please enclose all relevant certificates.
Suositus (ei pakollinen):
Vakuutan, että hakija täyttää osan 66 mukaiset teoriatieto- ja huoltokokemusvaatimukset, ja suosittelen, että toimivaltainen
viranomainen myöntää osan 66 mukaisen ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan / tekee lupakirjaan haetun muutoksen.
Recommendation ( if applicable):
It is hereby certified that the applicant has met the relevant maintenance knowledge and experience requirements of Part-66
and it is recommended that the competent authority grants or endorses the Part-66 AML.
Asema Position
Päiväys ja paikka Date and place

Allekirjoitus ja nimenselvennys Signed and name
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