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LENTOKELPOISUUDEN TARKASTUSTODISTUS (ARC) 
(ML osan vaatimusten mukaisille ilma-aluksille) 
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (ARC)  

(for aircraft complying with Part-ML) 

ARC tunnus:  
ARC reference________________ 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla:  
Pursuant to Regulation (EU) No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council: 

Valtuutettuun huoltohenkilöstöön kuuluvan täydellinen nimi ja 66 osan mukainen lupakirjanumero (**) 
Full name of the certifying staff and Part-66 licence number

todistaa tehneensä lentokelpoisuustarkastuksen asetuksen (EU) N:o 1321/2014 mukaisesti seuraavalle ilma-alukselle: 
hereby certifies that it has performed an airworthiness review in accordance with Regulation (EU) 1321/2014 on the following aircraft: 

Ilma-aluksen valmistaja: Valmistajan tyyppimerkintä: 
Aircraft manufacturer Manufacturer’s designation 

Ilma-aluksen rekisteritunnus: Ilma-aluksen sarjanumero: 
Aircraft registration Aircraft serial number 

ja että tämä alus todetaan tarkastusajankohtana lentokelpoiseksi. 
(and) is considered airworthy at the time of the review. 

Myöntämispäivä: Voimassaolon päättymispäivä: 
Date of issue Date of expiry 
Rungon lentotunnit (FH) tarkastuspäivänä (*): 
Airframe flight hours (FH) at date of review (*) 

Allekirjoitus: Valtuutusnumero 
Signed Authorisation No 

Ensimmäinen jatko: ilma-alus täyttää liitteessä Vb (ML osa) olevan ML.A.901 kohdan c alakohdan mukaiset ehdot 
1st extension: The aircraft complies with the conditions of ML.A.901(c) of Annex Vb (Part-ML) 

Myöntämispäivä: ________________
Date of issue 

Rungon lentotunnit (FH) tarkastuspäivänä (*): _______  
Airframe flight hours (FH) at date of review (*) 

Allekirjoitus: _________________________
Signed 

Yrityksen nimi: _______________________
Company name 

Voimassaolon päättymispäivä: _____________
Date of expiry 

Valtuutusnumero: ________________
Authorisation No 
Hyväksyntänumero: ______________
Approval reference 

Toinen jatko: ilma-alus täyttää liitteessä Vb (ML osa) olevan ML.A.901 kohdan c alakohdan mukaiset ehdot 
2nd extension: The aircraft complies with the conditions of ML.A.901(c) of Annex Vb (Part-ML) 

Voimassaolon päättymispäivä: ______________
Date of expiry 

Valtuutusnumero: ________________
Authorisation No 

Myöntämispäivä: _______________
Date of issue 

Rungon lentotunnit (FH) tarkastuspäivänä (*): _________
Airframe flight hours (FH) at date of review (*) 

Allekirjoitus: _________________________
Signed 

Yrityksen nimi: _______________________
Company name 

Hyväksyntänumero: _______________
Approval reference 

(*) Ei koske ilmapalloja eikä ilmalaivoja. Except for balloons and airships 

(**) Todistuksen antaja voi tarpeen mukaan jättää pois nimen, todistuslausunnon, viittauksen tarkastuksen kohteena olevaan ilma-
alukseen ja antajan kannalta tarpeettomat tiedot todistuksen antamisesta. The issuer of the Form can tailor it to his need by deleting the name, the 
certifying statement, the reference to the subject aircraft and the issuance details that are not relevant for his use. 
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