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AMC/IEM – HLAVA A

IEM č.1 k JAR 26.2
„Vyrobeno“
Viz JAR 26.2

Toto datum je obvykle datum prvního letu, ale nikoliv nezbytně  datum, kdy je letadlo ve shodě se schváleným
typovým návrhem, nebo datum, ke kterému je vydáno Osvědčení letové způsobilosti, jelikož v tu chvíli nemusí
být zastavěny některé součásti nedůležité pro bezpečný let, jako jsou sedadla cestujících.

IEM č.2 k JAR 26.2
„Maximální schválený počet sedadel pro cestující (MCPSC)“
Viz JAR 26.2

Jestliže Příloha k typovému osvědčení uvádí pouze maximální počet osob na palubě, je MCPSC maximální
počet osob na palubě mínus minimální počet členů posádky požadovaný pro prokázání nouzového opuštění
letadla provedené během Typové certifikace.

IEM 26.3
Závěry o rovnocenné bezpečnosti  (ESF)
Viz JAR 26.3

“… zůstávají platné vzhledem k předpisu JAR-26 nebo rovnocenným požadavkům…“ může být v kontextu tohoto
předpisu JAR-26 vykládáno ve významu: jestliže je JAR.26xxx založen na JAR 25.yyy, Změna č.C, může si
letadlo typu certifikovaného podle JAR-25, Změna č.C, nebo pozdější, se Závěry o rovnocenné
bezpečnosti (ESF) pro JAR 25.yyy, zachovat tyto Závěry o rovnocenné bezpečnosti (ESF) i vzhledem k JAR-
26.xxx.

IEM 26.5
Výjimky letové způsobilosti
Viz JAR 26.5

Je přijato, že Národní letecké úřady mohou udělit Výjimky letové způsobilosti buď typu letadla jako část  úlohy
Typové  certifikace , nebo, případ od případu, jednotlivým letadlům.

Protože dříve udělené Výjimky letové způsobilosti nemusely být společně odsouhlaseny mezi Národními
leteckými úřady členských států JAA, bude mít Národní letecký úřad potřebu přesvědčit se, že jakékoli takové
výjimky jsou pro tento Úřad přijatelné. Odtud vyplývá požadavek na provozovatele, aby oznámil Úřadu, když
letadlo mění letecký rejstřík.

Záměrem textů v JAR 26.5 je povolit, tam kde je k tomu Úřad země dovozu oprávněn, zachování platnosti
Výjimek letové způsobilosti dříve udělených Úřadem země vývozu, jsou-li takové Výjimky letové způsobilosti,
nyní v tomto předpise JAR-26, založeny na národním předpise.
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