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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)
N:o 216/2008,
annettu 20 päivänä helmikuuta 2008,
yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan
lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin
91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin
2004/36/EY kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityi
sesti sen 80 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menette
lyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan kansalaisten suojelun korkea ja yhtenäinen taso olisi
siviili-ilmailun alalla aina varmistettava hyväksymällä yhteiset
turvallisuussäännöt ja toimenpitein, joilla varmistetaan, että yhtei
sössä liikkuvat tuotteet sekä siinä toimivat henkilöt ja organisaa
tiot täyttävät nämä sekä ympäristön suojelemiseksi hyväksytyt
säännöt. Tällä edistettäisiin tavaroiden, henkilöiden ja organisaa
tioiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

(2)

Lisäksi kolmansien maiden ilma-aluksiin, jotka liikennöivät alu
eelle, alueella tai alueelta, johon perustamissopimusta sovelletaan,
olisi Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1994 allekirjoitetun kan
sainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ”Chica
gon yleissopimus”, jonka osapuolia kaikki jäsenvaltiot ovat, aset
tamissa rajoissa sovellettava asianmukaista yhteisön tason valvon
taa.

(3)

Chicagon yleissopimuksessa on jo määrätty vähimmäisstandar
deista siviili-ilmailun turvallisuuden ja siihen liittyvän ympäris
tönsuojelun varmistamiseksi. Yhteisön keskeisillä vaatimuksilla ja
niiden täytäntöönpanemiseksi hyväksytyillä säännöillä olisi var
mistettava, että jäsenvaltiot täyttävät Chicagon yleissopimuksen
mukaiset velvoitteensa, mukaan lukien velvoitteet kolmansia
maita kohtaan.

(4)

Yhteisön olisi säädettävä Chicagon yleissopimuksessa asetettujen
standardien ja suositeltujen käytäntöjen mukaiset keskeiset vaa
timukset, joita sovelletaan ilmailualan tuotteisiin, osiin ja

(1) EUVL C 185, 8.8.2006, s. 106.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. maaliskuuta 2007 (EUVL C 301
E, 13.12.2007, s. 103), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty 15. lokakuuta
2007 (EUVL C 277 E, 20.11.2007, s. 8), ja Euroopan parlamentin kanta,
vahvistettu 12. joulukuuta 2007. Neuvoston päätös, tehty 31. tammikuuta
2008.
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laitteisiin sekä lentotoimintaan osallistuviin henkilöihin ja organi
saatioihin sekä lentäjien koulutukseen ja lääkärintarkastuksiin
osallistuviin henkilöihin ja niissä käytettäviin tuotteisiin. Komis
siolle olisi annettava valtuudet laatia tarvittavat täytäntöönpano
säännöt.
(5)

Ei ole tarkoituksenmukaista vaatia yhteisten sääntöjen noudatta
mista kaikkien ilma-alusten osalta etenkään, jos on kyse yksin
kertaisista ilma-aluksista tai ilma-aluksista, joilla harjoitetaan pää
asiassa paikallista liikennettä. Yhteisiä sääntöjä ei olisi myöskään
sovellettava harrasterakenteisiin ilma-aluksiin tai ilma-aluksiin,
jotka ovat erityisen harvinaisia tai joita on olemassa vain hyvin
pieni määrä. Tällaisten ilma-alusten olisi siten säilyttävä jäsenval
tioiden omassa viranomaisvalvonnassa ilman, että tässä asetuk
sessa velvoitetaan muita jäsenvaltioita tunnustamaan tällaisia kan
sallisia järjestelyjä. Oikeasuhteisia toimenpiteitä olisi kuitenkin
toteutettava harrasteilmailun yleisen turvallisuustason parantami
seksi. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota yhä suorituskykyi
semmiksi tuleviin lentokoneisiin ja helikoptereihin, joilla on al
hainen suurin sallittu lentoonlähtömassa, joilla voidaan liiken
nöidä kaikkialla yhteisössä ja joita valmistetaan teollisesti. Tämän
vuoksi niitä voidaan säännellä paremmin yhteisön tasolla, jolloin
on mahdollista saavuttaa tarvittava turvallisuuden ja ympäristön
suojelun yhtenäinen taso.

(6)

Yhteisön toimien soveltamisala olisi määriteltävä selvästi, jotta
voidaan selkeästi osoittaa henkilöt, organisaatiot ja tuotteet, joita
tämä asetus ja sen täytäntöönpanosäännöt koskevat. Tämä sovel
tamisala olisi määriteltävä selkeästi viittauksella luetteloon ilmaaluksista, joihin tätä asetusta ei sovelleta.

(7)

Ilmailualan tuotteet, osat ja laitteet, kaupallisen ilmakuljetuksen
harjoittajat sekä lentäjät ja näiden koulutukseen ja lääkärintarkas
tuksiin osallistuvat henkilöt, organisaatiot ja niissä käytettävät
tuotteet olisi hyväksyttävä tai niihin olisi sovellettava lupamenet
telyä, kun niiden on todettu täyttävän Chicagon yleissopimuk
sessa asetettujen standardien ja suositeltujen käytäntöjen mukaiset
yhteisön keskeiset vaatimukset. Komissiolle olisi annettava val
tuudet laatia tarvittavat täytäntöönpanosäännöt niiden edellytysten
vahvistamiseksi, joita sovelletaan todistusten antamiseen tai todis
tuksen korvaamiseen valmiuksia koskevalla ilmoituksella, ottaen
huomioon erityyppiseen toimintaan liittyvät riskit, kuten tietyt
lentotyön tyypit sekä paikallislennot pienilma-aluksilla.

(8)

Muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa toimintaa ja lupakir
jojen myöntämistä koskevat säännöt olisi laadittava ilma-aluksen
vaativuus huomioon ottaen, ja tältä osin olisi annettava määritel
mä.

(9)

Harrasteilmailun lupakirjoihin liittyvät oikeudet olisi rajattava ky
seisten kelpuutusten saamiseen vaadittavalla koulutuksella täytän
töönpanosääntöjen mukaisesti.

(10)

Tavaroiden, henkilöiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta kos
kevien yhteisön tavoitteiden ja yhteistä liikennepolitiikkaa koske
vien tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilman lisä
vaatimuksia tai muuta arviointia hyväksyttävä tämän asetuksen ja
sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti hyväksytyt tuotteet, osat,
laitteet, organisaatiot ja henkilöt.

(11)

Järjestelmän olisi oltava kyllin joustava, jotta se mahdollistaa
erityistilanteissa tarvittavat toimenpiteet, kuten kiireelliset turvalli
suustoimet, taikka odottamattomat tai rajoitetut lentotoiminnalliset
tarpeet. Lisäksi olisi annettava säännöksiä vastaavan turvallisuu
den tason saavuttamiseksi muilla keinoin. Jäsenvaltioilla olisi ol
tava oikeus myöntää poikkeuksia tämän asetuksen vaatimusten ja
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sen täytäntöönpanosääntöjen noudattamisesta, jos poikkeukset
ovat laajuudeltaan tarkasti rajattuja ja niihin kohdistetaan asian
mukainen yhteisön valvonta.

(12)

Kaikilla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla on
tarpeen parantaa järjestelyjä niin, että tietyistä nykyisin yhteisön
tai jäsenvaltioiden tasolla hoidettavista tehtävistä vastaisi yksi
erikoistunut asiantuntijaelin. Siksi on tarpeen yhteisön nykyinen
institutionaalinen rakenne ja valtuuksien tasapaino säilyttäen pe
rustaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ”virasto”,
joka on teknisissä asioissa riippumaton ja jolla on oikeudellinen,
hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tätä tarkoi
tusta varten on tarpeen ja asianmukaista, että viraston olisi oltava
yhteisön elin, joka on oikeushenkilö ja joka käyttää sille tällä
asetuksella annettua, täytäntöönpanoa koskevaa toimivaltaa.

(13)

Yhteisön institutionaalisessa järjestelmässä yhteisön lainsäädän
nön täytäntöönpanosta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot. Tämän
►C2 asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaiset sertifi
ointitehtävät on näin ollen määrä toteuttaa ◄ kansallisella tasol
la. Tietyissä tarkasti määritellyissä tapauksissa kuitenkin myös
virastolla ►C2 olisi oltava valtuudet suorittaa tämän asetuksen
mukaisia sertifiointitehtäviä. Samasta syystä ◄ viraston olisi voi
tava toteuttaa lentotoimintaa, miehistön pätevyysvaatimuksia ja
kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuutta koskevia tarvittavia
toimenpiteitä silloin, kun näin voidaan parhaiten varmistaa yhden
mukaisuus ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa.

(14)

Asetuksessa (EY) N:o 2111/2005 (1) säädetään viraston velvolli
suudesta toimittaa kaikki tiedot, jotka voivat olla aiheellisia sel
laisia lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon päi
vittämiseksi, joita on turvallisuussyistä kielletty harjoittamasta
lentoliikennettä yhteisön alueella. Jos virasto epää hyväksynnän
lentoliikenteen harjoittajalta tämän asetuksen nojalla, sen olisi
toimitettava komissiolle kaikki merkitykselliset tiedot, joihin
epääminen on perustunut, jotta asianomaisen lentoliikenteen har
joittajan nimi voidaan tarvittaessa kirjata mainittuun luetteloon.

(15)

Yhteisön siviili-ilmailun turvallisuusjärjestelmän tehokkuus tämän
asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla edellyttää komission,
jäsenvaltioiden ja viraston välisen yhteistyön tehostamista, jotta
puutteet turvallisuudessa voidaan havaita ja toteuttaa tarvittavia
korjaavia toimenpiteitä.

(16)

Turvallisuuskulttuurin edistäminen ja tämän asetuksen soveltamis
alaan kuuluvien alojen sääntelyjärjestelmän asianmukainen toi
minta edellyttävät, että vaaratilanteita ja poikkeavia tapahtumia

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu
14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentolii
kenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorit
tavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille (EUVL
L 344, 27.12.2005, s. 15).
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havainneet henkilöt raportoivat niistä oma-aloitteisesti. Raportoin
tia edistäisi sellaisen ympäristön luominen, jossa raportoinnista ei
seuraa rangaistusta. Jäsenvaltioiden olisi myös toteutettava asian
mukaiset toimenpiteet näin saatujen tietojen ja niiden antajien
suojelemiseksi.
(17)

Lento-onnettomuuksien tutkinnan tuloksien pohjalta olisi toimit
tava kiireellisesti, varsinkin jos onnettomuudet liittyvät puutteel
liseen lentokonesuunnitteluun ja/tai toimintaan liittyviin seikkoi
hin, jotta kuluttajien luottamus lentoliikenteeseen voidaan palaut
taa.

(18)

Tämän asetuksen turvallisuustavoitteiden saavuttamisen tukemi
seksi yhteisölle olisi annettava valtuudet määrätä taloudellisia
seuraamuksia viraston ►C2 myöntämien todistusten ja hyväk
syntöjen haltijoille. Yhteisön ◄ oikeusjärjestyksen mukaisesti
komission olisi ►C2 määrättävä tällaisia taloudellisia seur
aamuksia viraston ◄ suosituksen perusteella. Olisi korostettava,
että taloudellisten seuraamusten käyttöön ottamisen ansiosta ko
missio voi reagoida sääntöjen rikkomiseen kohdistetummin, jous
tavammin ja porrastetummin sen sijaan, että se peruuttaisi todis
tuksen.

(19)

Koska kaikki komission tämän asetuksen nojalla tekemät päätök
set voidaan perustamissopimuksen mukaisesti saattaa Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen tutkittaviksi, tuomioistuimelle olisi pe
rustamissopimuksen 229 artiklan mukaisesti annettava täysi har
kintavalta niiden päätösten osalta, joilla komissio määrää sakkoja
tai uhkasakkoja.

(20)

Jotta voidaan vastata lisääntyvään huolestuneisuuteen, joka kos
kee matkustajien terveyttä ja hyvinvointia lennon aikana, on tar
peen kehittää lentokoneiden suunnittelua, jotta voidaan paremmin
suojella matkustajien turvallisuutta ja terveyttä.

(21)

Tämän asetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaasti yhteis
työllä kolmansien maiden kanssa. Tällöin sen säännöksiä ja sen
täytäntöönpanosääntöjä voidaan mukauttaa sopimuksilla, joita yh
teisö tekee näiden maiden kanssa. Jollei tällaisia sopimuksia ole,
jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus yhteisön asian
mukaisessa valvonnassa tunnustaa hyväksynnät, jotka kolmas
maa on antanut ulkomaisille tuotteille, osille, laitteille, organisaa
tioille ja henkilöstölle.

(22)

Jotta virasto voi täysipainoisesti avustaa yhteisöä, sille olisi an
nettava mahdollisuus kehittää asiantuntemustaan kaikilla tämän
asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla siviili-ilmailun turvallisuu
den ja ympäristönsuojelun aloilla. Viraston olisi avustettava ko
missiota tarvittavan lainsäädännön valmistelussa sekä jäsenvalti
oita ja teollisuutta sen ►C2 täytäntöönpanossa. Sen olisi voitava
julkaista sertifiointieritelmiä ja ohjeaineistoa, tehdä ◄ teknisiä
havaintoja ja antaa vaadittavia todistuksia, sen olisi avustettava
komissiota tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen so
veltamisen seurannassa ja sille olisi annettava tehtäviensä hoita
miseksi tarvittava toimivalta.

(23)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneu
vostossa, jotta ne voivat tehokkaasti valvoa viraston toimintaa.
Hallintoneuvostolla olisi oltava tarvittavat valtuudet vahvistaa ta
lousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä tarvittavat varain
hoitoa koskevat säännöt, vahvistaa avoimet toimintamenettelyt
viraston päätöksentekoa varten ja nimittää pääjohtaja. Lisäksi
on tarpeen, että virasto voi harjoittaa tutkimusta ja huolehtia tar
vittavasta koordinoinnista komission ja jäsenvaltioiden kanssa.
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On toivottavaa, että virasto avustaa yhteisöä ja sen jäsenvaltioita
kansainvälisten suhteiden alalla, mukaan lukien sääntöjen yhden
mukaistaminen, hyväksyntien tunnustaminen ja tekninen yhteis
työ, ja että sillä on oikeus luoda asianmukaiset suhteet kolman
sien maiden ilmailuviranomaisiin ja tämän asetuksen soveltamis
alaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisiin kansainvälisiin järjestöi
hin.

(24)

Avoimuuden vuoksi niiden, joita asia koskee, olisi voitava saada
edustajikseen tarkkailijoita viraston hallintoneuvostoon.

(25)

Virasto perustaa turvallisuuteen liittyvät toimensa yleisen edun
vuoksi yksinomaan riippumattomaan asiantuntemukseen sovel
taen tarkoin tätä asetusta ja komission sen täytäntöönpanemiseksi
antamia sääntöjä. Tämän vuoksi sen pääjohtajan olisi tehtävä
kaikki turvallisuuteen liittyvät viraston päätökset, ja hänellä olisi
oltava laaja liikkumavara neuvojen hankkimisessa ja viraston si
säisen toiminnan järjestämisessä. Silloin kun viraston on laadit
tava luonnoksia yleisluonteisiksi säännöiksi, jotka on tarkoitettu
kansallisten viranomaisten täytäntöönpantaviksi, jäsenvaltiot olisi
kuitenkin otettava mukaan päätöksentekomenettelyyn.

(26)

On tarpeen varmistaa, että osapuolilla, joihin viraston tekemät
päätökset vaikuttavat, on käytettävissään tarvittavat muutoksenha
kukeinot, jotka vastaavat ilmailualan erityisluonnetta. Asianmu
kainen muutoksenhakumekanismi olisi järjestettävä niin, että pää
johtajan päätökseen voidaan hakea muutosta erikoistuneelta vali
tuslautakunnalta, jonka päätöksiin voidaan puolestaan hakea muu
tosta yhteisöjen tuomioistuimessa.

(27)

Viraston täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuu
den varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka
tulot ovat peräisin suurimmaksi osaksi yhteisön rahoitusosuudesta
ja järjestelmän käyttäjien suorittamista maksuista. Viraston jäsen
valtioilta, kolmansilta mailta tai muilta yhteisöiltä saamat mak
suosuudet eivät saisi vaarantaa sen riippumattomuutta ja puolu
eettomuutta. Yhteisön talousarviomenettelyä olisi noudatettava
siltä osin kuin kyseessä ovat yhteisön rahoitusosuus tai Euroopan
unionin yleisestä talousarviosta maksettavat muut tuet. Tilintar
kastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(28)

Ennen viraston paikallistoimistojen perustamista olisi vahvistet
tava yleiset säännöt, joiden avulla voidaan selvittää, mitä edelly
tyksiä on tarpeen asettaa ja millainen panos asianomaisen jäsen
valtion on annettava.

(29)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen
tavoitteita, jotka ovat yhteisten sääntöjen vahvistaminen ja niiden
yhdenmukainen soveltaminen siviili-ilmailun turvallisuuden ja
ympäristön suojelun alalla, vaan ne voidaan tämän asetuksen
Euroopan laajuisen soveltamisalan vuoksi saavuttaa paremmin
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yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perusta
missopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaat
teen mukaisesti asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoit
teiden saavuttamiseksi tarpeen.
(30)

On todettu, että niiden Euroopan valtioiden, jotka eivät ole Eu
roopan unionin jäseniä, osallistumista viraston toimintaan olisi
edistettävä riittävän yleiseurooppalaisen ulottuvuuden varmistami
seksi ja siviili-ilmailun turvallisuuden parantamiseksi kaikkialla
Euroopassa. Ne Euroopan maat, jotka ovat tehneet yhteisön
kanssa sopimuksen ►C2 tämän asetuksen soveltamisalaan kuu
luvan yhteisön säännöstön käyttöönotosta ja soveltamisesta,
olisi ◄ otettava mukaan viraston työhön tällaisten sopimusten
puitteissa sovittavien ehtojen mukaisesti.

(31)

Yleinen tavoite on, että jäsenvaltioiden tehtävien, myös niiden
Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) kautta ta
pahtuvaan yhteistyöhön perustuvien tehtävien, siirtäminen viras
tolle toteutetaan tehokkaasti ilman, että alennetaan nykyistä kor
keaa turvallisuuden tasoa tai ►C2 vaikutetaan kielteisesti serti
fiointiaikatauluihin. Tarpeellista ◄ siirtymävaihetta varten olisi
tarpeen toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

(32)

Tällä asetuksella säädetään yhteisistä siviili-ilmailua koskevista
säännöistä ja perustetaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Yh
teisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lento
turvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1592/2002 (1) olisi näin ollen kumottava.

(33)

Tällä asetuksella luodaan tarkoituksenmukainen ja kattava kehys
siviili-ilmailun yhteisten teknisten vaatimusten ja hallinnollisten
menettelyjen määrittämistä ja täytäntöönpanoa varten. Teknisten
sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta
siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (2) liite III ja siviili-ilmailun
tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön lupakirjojen vas
tavuoroisesta hyväksymisestä 16 päivänä joulukuuta 1991 annettu
neuvoston direktiivi 91/670/ETY (3) olisi näin ollen aikanaan ku
mottava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näiden säädösten mu
kaisesti jo ►C2 suoritettua tuotteiden henkilöiden ja organisaa
tioiden sertifiointia tai niitä koskevaa lupamenettelyä. ◄

(34)

Tällä asetuksella luodaan tarkoituksenmukainen ja kattava kehys
yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten
turvallisuutta varten. Yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien
maiden ilma-alusten turvallisuudesta 21 päivänä huhtikuuta 2004
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2004/36/EY (4) olisi näin ollen aikanaan kumottava, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta tietojen keräämistä, asematasotarkastuksia ja
tiedonvaihtoa koskevia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(35)

Tätä asetusta sovelletaan muihin siviili-ilmailun turvallisuutta
koskeviin aloihin perustamissopimuksen mukaisesti aikanaan teh
tävän ehdotuksen perusteella.

(1) EUVL L 240, 7.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 334/2007 (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 39).
(2) EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna komission asetuksella (EY) N:o 8/2008 (EUVL L 10, 12.1.2008, s. 1).
(3) EYVL L 373, 31.12.1991, s. 1.
4
( ) EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2111/2005.
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(36)

On tarpeen vahvistaa asianmukaiset toimenpiteet, jotta varmiste
taan sekä arkaluonteisten turvallisuustietojen suojaaminen että
riittävien tietojen antaminen yleisölle siviili-ilmailun turvallisuu
den tasosta ja siihen liittyvästä ympäristön suojelusta, ottaen huo
mioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1049/2001 (1) ja asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö. Päätök
sistä, jotka virasto on tehnyt kyseisen asetuksen 8 artiklan nojalla,
olisi voitava tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perusta
missopimuksen 195 artiklan nojalla tai nostaa kanne yhteisöjen
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklan nojalla.

(37)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpi
teistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytän
töönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn
neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti.

(38)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä lento
kelpoisuutta, ohjaamomiehistön lupakirjoja ja niihin liittyviä hy
väksyntöjä, lentotoimintaa, kolmansien maiden lentotoiminnan
harjoittajien käyttämiä ilma-aluksia, valvontaa ja vaatimusten
noudattamisen varmistamista koskevat täytäntöönpanosäännöt.
Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituk
sena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä val
vonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

(39)

Tehokkuussyistä on ympäristönsuojelun kannalta välttämättömiä
vaatimuksia ja ympäristönsuojelua koskevia täytäntöönpanosään
töjä hyväksyttäessä lyhennettävä valvonnan käsittävään sääntely
menettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja.

(40)

Koska kyse on kiireellisestä tapauksesta, on välttämätöntä sovel
taa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä
kiireellistä menettelyä komission päättäessä toimenpiteistä, joita
jäsenvaltiot toteuttavat vastatakseen välittömästi johonkin turval
lisuusongelmaan ►C2 , sekä jäsenvaltioiden esittämistä poikke
usluvista, ◄

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
PERIAATTEET

▼M2
1 artikla
Soveltamisala
1.

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin:

a) ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelu, valmistus,
huolto ja käyttö sekä näiden tuotteiden, osien ja laitteiden
(1) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuva henkilöstö ja
organisaatiot;
b) ilma-alusten käyttöön osallistuva henkilöstö ja organisaatiot;
c) lentopaikkojen suunnittelu, ylläpito ja toiminta sekä näihin osallis
tuva henkilöstö ja organisaatiot ja lentopaikkojen ympäristön suojaa
minen tämän vaikuttamatta ympäristöä ja maankäytön suunnittelua
koskevan yhteisön ja kansallisen lainsäädännön soveltamiseen;
d) lentopaikkojen laitteiden suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin
osallistuva henkilöstö ja organisaatiot;
e) ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelun järjestelmien ja
rakenneosien suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin osallistuva
henkilöstö ja organisaatiot;
f) ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut sekä näihin osal
listuva henkilöstö ja organisaatiot.
2.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tuotteet, osat, laitteet, hen
kilöstö ja organisaatiot suoritettaessa sotilas-, tulli- tai poliisitoimin
taa, etsintä- ja pelastuspalvelua, palontorjuntaa, rannikkovartiointia
taikka niihin verrattavissa olevaa toimintaa tai palveluja. Jäsenvalti
oiden on huolehdittava siitä, että tällaisessa toiminnassa tai palve
luissa otetaan asianmukaisesti huomioon tämän asetuksen tavoitteet,
jos se on käytännössä mahdollista;
b) 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut lentopaikat tai niiden osat
sekä laitteet, henkilöstö ja organisaatiot, jos ne ovat puolustusvoi
mien valvonnassa ja käytössä;
c) 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettu ilmaliikenteen hallinta ja
lennonvarmistuspalvelut, mukaan luettuina järjestelmät ja rakenneo
sat sekä henkilöstö ja organisaatiot, jos ne ovat puolustusvoimien
tarjoamia tai käyttöön antamia. Jäsenvaltioiden on huolehdittava sii
tä, että tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetut ilma-alukset ovat
tarvittaessa erotettavissa muista ilma-aluksista.
3.
Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä,
että 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen yleisölle avointen puolustus
voimien laitosten tai 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen puolustus
voimien henkilöstön yleisölle tarjoamien palvelujen turvallisuustaso vas
taa vähintään liitteissä V a ja V b määriteltyjen keskeisten vaatimusten
mukaista tasoa.
▼B
2 artikla
Tavoitteet
1.
Tämän asetuksen päätavoitteena on yhtenäisen ja korkean siviiliilmailun turvallisuuden tason luominen ja ylläpitäminen Euroopassa.
2.

Muita tavoitteita tämän asetuksen soveltamisalalla ovat seuraavat:

a) huolehtia ympäristönsuojelun yhtenäisestä ja korkeasta tasosta;
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b) helpottaa tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta;
▼C2
c) edistää sääntely- ja sertifiointimenettelyjen kustannustehokkuutta
sekä välttää päällekkäisyyttä kansallisella ja Euroopan tasolla;
▼B
d) auttaa jäsenvaltioita noudattamaan Chicagon yleissopimuksen mukai
sia velvoitteitaan tarjoamalla perustan mainitun yleissopimuksen
määräysten yhteiselle tulkinnalle ja yhtenäiselle soveltamiselle sekä
huolehtimalla siitä, että yleissopimuksen määräykset otetaan asian
mukaisesti huomioon tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanosään
nöissä;
e) edistää siviili-ilmailun lentoturvallisuusstandardeja ja -sääntöjä kos
kevia yhteisön näkökantoja kaikkialla maailmassa saamalla aikaan
tarvittava yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen
kanssa;
f) luoda tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille ilmailun
sisämarkkinoilla.
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
käytettävät keinot ovat seuraavat:
a) tarvittavien säädösten valmistelu, hyväksyminen ja yhdenmukainen
soveltaminen;
b) tuotteille, henkilöstölle ja organisaatioille ►C2 myönnettyjen todis
tusten, lupakirjojen, hyväksyntien tai muiden asiakirjojen ◄ tunnus
taminen ilman muita vaatimuksia tämän asetuksen ja sen soveltami
seksi annettujen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti;
c) riippumattoman Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’vi
rasto’, perustaminen;
d) tarvittavien säädösten yhdenmukainen soveltaminen kansallisten il
mailuviranomaisten sekä viraston toimesta niiden toimivaltaan kuu
luvilla aloilla.
3 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
a)

’jatkuvalla valvonnalla’ tehtäviä, joiden avulla todetaan, että tietyn
todistuksen myöntämisperusteet täyttyvät todistuksen koko voimas
saolon ajan, sekä mahdollisten varmistustoimien toteuttamista;

b)

’Chicagon yleissopimuksella’ Chicagossa 7 päivänä joulukuuta
1944 allekirjoitettua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta
liitteineen;

c)

’tuotteella’ ilma-alusta, moottoria tai potkuria;

d)

’osilla ja laitteilla’ välinettä, varustetta, mekanismia, osaa, kojetta,
lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, mukaan luettuina viestintälait
teet, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi ilma-aluksen
toiminnassa tai ohjauksessa lennon aikana; niihin sisältyvät ilmaaluksen rungon, moottorin tai potkurin osat ja laitteistot, joilla ilmaaluksen liikkeitä ohjataan maasta käsin;

▼M2

►C3 d a) ’ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen ra
kenneosilla’ yhtenäisen ◄ eurooppalaisen ilmatilan toteut
tamisen puitteista 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
549/2004 (puiteasetus) (1) 2 artiklan 19 alakohdassa mää
riteltyjä rakenneosia;
▼B
►C2 e) ’sertifioinnilla’ missä tahansa muodossa annettua ◄ tunnus
tamista, jonka mukaan tuote, osa tai laite, organisaatio tai
henkilö täyttää sitä koskevat vaatimukset, mukaan lukien tä
män asetuksen säännökset ja sen täytäntöönpanosäännöt,
sekä sellaisen todistuksen antamista, jolla tämä vaatimusten
mukaisuus todistetaan;
f)

’pätevällä yksiköllä’ elintä, jolle virasto tai kansallinen ilmailu
viranomainen ►C2 voivat antaa erityisen sertifiointitehtävän, jota
sen on ◄ hoidettava viraston tai kansallisen ilmailuviranomaisen
valvonnassa ja vastuulla;

g)

’todistuksella’ tai ’hyväksyntätodistuksella’ hyväksyntää, lupakirjaa
tai muuta sertifioinnin tuloksena myönnettyä asiakirjaa;

h)

’lentotoiminnan harjoittajalla’ oikeushenkilöä tai luonnollista hen
kilöä, joka käyttää tai suunnittelee käyttävänsä yhtä tai useampaa
ilma-alusta, ja ’lentopaikan pitäjällä’ oikeushenkilöä tai luonnollista
henkilöä, joka pitää tai suunnittelee pitävänsä yllä yhtä tai useam
paa lentopaikkaa;

▼C2

▼M2

▼B
►C2 i)

j)

’kaupallisella lentotoiminnalla’ ilma-aluksen ◄ mitä tahansa
yleisön saatavilla olevaa toimintaa maksusta tai muutoin vas
tikkeellisesti, tai silloin, kun toiminta ei ole yleisön saatavilla,
lentotoiminnan harjoittajan ja asiakkaan välisen sopimuksen
nojalla harjoitettua ►C2 toimintaa, jossa lentotoiminnan
harjoittaja ei ole asiakkaan määräysvallassa; ◄

’vaativalla moottorikäyttöisellä ilma-aluksella’
i) lentokonetta,
— jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kilog
rammaa, tai
— jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän
kuin 19, tai
— joka on hyväksytty lentotoimintaan vähintään kahden oh
jaajan vähimmäismiehistöllä, tai
— joka on varustettu suihkumoottor(e)illa tai potkuriturbii
nimoottoreilla; taikka
ii) helikopteria,
— jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 3 175 kilog
rammaa, tai
— jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän
kuin yhdeksän, tai
— joka on hyväksytty lentotoimintaan vähintään kahden oh
jaajan vähimmäismiehistöllä; tai
iii) kallistuvalla roottorilla varustettua ilma-alusta;

k)

’lentoa simuloivalla koulutuslaitteella’ kaikentyyppisiä laitteita,
joissa lento-olosuhteita jäljitellään maassa; tällaisia ovat lentosimu
laattorit, lentokoulutuslaitteet, lento- ja suunnistusmenetelmien kou
lutuslaitteet sekä perusmittarilennon harjoituslaitteet;

(1) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.
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l)

’kelpuutuksella’ lupakirjassa ilmoitettuja oikeuksia, erityisiä ehtoja
tai rajoituksia, jotka koskevat kyseistä lupakirjaa;

▼M2
m) ’lentopaikalla’ määriteltyä aluetta (mukaan lukien kaikki rakennuk
set, laitteet ja varusteet) maassa tai vedessä taikka kiinteässä tai
merellä olevassa kiinteässä tai kelluvassa rakennelmassa, jota on
tarkoitus käyttää kokonaan tai osittain ilma-alusten laskua, lentoon
lähtöä ja maan pinnalla tapahtuvaa liikkumista varten;
n)

’lentopaikan laitteilla’ laitetta, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai
tarviketta, joka on tarkoitettu tukemaan ilma-alusten toimintaa len
topaikalla;

o)

’asematasolla’ määriteltyä aluetta, joka on tarkoitettu ilma-alusten
matkustajien, postin ja rahdin lastausta tai purkamista sekä ilmaalusten tankkausta, paikoitusta tai huoltoa varten;

►C3 p) ’asematasovalvontapalvelulla’ palvelua, jota ◄ tarjotaan il
ma-alusten ja ajoneuvojen liikkumisen ja muiden toimintojen
säätelemiseksi asematasolla;
q)

’ilmaliikenteen hallinnalla ja lennonvarmistuspalveluilla’ asetuksen
(EY) N:o 549/2004 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyjä ilmalii
kenteen hallintatoimintoja, saman asetuksen 2 artiklan 4 alakoh
dassa määriteltyjä lennonvarmistuspalveluja sekä palveluja, jotka
koostuvat tiedon tuottamisesta ja käsittelystä sekä formatoinnista
ja toimittamisesta yleiselle ilmaliikenteelle turvallisuuden kannalta
kriittisiin lennonvarmistustarkoituksiin;

r)

’ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalveluiden järjestel
mällä’ asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan 39 alakohdassa
määriteltyjen turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien yh
distelmää;

s)

’lentotiedotuspalvelulla’ palvelua, jonka tarkoituksena on antaa len
tojen turvallista ja tehokasta suorittamista varten hyödyllisiä neu
voja ja tietoja.

▼B
II LUKU
AINEELLISET VAATIMUKSET

4 artikla
Perusperiaatteet ja soveltaminen
1.
Ilma-alusten, mukaan lukien niihin asennetut tuotteet, osat ja lait
teet, jotka
a) ovat sellaisen organisaation suunnittelemia tai valmistamia, jonka
turvallisuutta virasto tai jäsenvaltio valvoo, tai
b) on rekisteröity jäsenvaltiossa, jollei niiden turvallisuuden viranomais
valvontaa ole annettu kolmannen maan tehtäväksi eikä yhteisön
lentotoiminnan harjoittaja käytä niitä, tai
c) on rekisteröity kolmannessa maassa ja joita käyttää lentotoiminnan
harjoittaja, jonka toimintaa jokin jäsenvaltio valvoo, tai joita yhtei
söön sijoittautunut tai yhteisössä asuva lentotoiminnan harjoittaja
käyttää liikenteessä yhteisöön, yhteisössä tai yhteisöstä, tai
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d) on rekisteröity kolmannessa maassa tai jäsenvaltiossa, joka on anta
nut niiden turvallisuuden viranomaisvalvonnan kolmannen maan teh
täväksi, ja joita kolmannen maan lentotoiminnan harjoittaja käyttää
liikenteessä yhteisöön, yhteisössä tai yhteisöstä,
on oltava tämän asetuksen mukaisia.
2.
Edellä olevan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen ilmaalusten käyttöön osallistuvan henkilöstön on noudatettava tämän asetuk
sen säännöksiä.
3.
Edellä olevan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen ilmaalusten käytössä on noudatettava tämän asetuksen säännöksiä.
▼M2
3a.
Perustamissopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvalla
alueella sijaitsevien yleisessä käytössä olevien lentopaikkojen, niiden
laitteet mukaan luettuina, joilla harjoitetaan kaupallisia ilmakuljetuksia
ja joilla on käytettävissä mittarilähestymis- tai -lähtömenetelmät sekä
a) vähintään 800 metrin pituinen päällystetty kiitotie, tai
b) joita käyttävät vain helikopterit,
on oltava tämän asetuksen mukaisia. Tällaisten lentopaikkojen toimin
taan osallistuvan henkilöstön ja organisaatioiden on oltava tämän ase
tuksen mukaisia.
3b.
Poiketen siitä, mitä 3 a kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat
päättää myöntää oikeuden poiketa tämän asetuksen säännöksistä sellai
selle lentopaikalle,
— jolla on enintään 10 000 matkustajaa vuodessa, ja
— jolla tapahtuu enintään 850 rahdin kuljetukseen liittyvää lento-ope
raatiota vuodessa.
Jos tällainen jäsenvaltion myöntämä poikkeus ei ole tämän asetuksen tai
jonkin yhteisön oikeuden muun säännön yleisten turvallisuustavoitteiden
mukainen, komissio tekee päätöksen olla sallimatta kyseistä poikkeusta
65 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua suojamenettelyä noudattaen. Tällöin
asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava myöntämänsä poikkeus.
3c.
Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen, joita tarjo
taan alueella, johon perustamissopimusta sovelletaan, sekä missä tahansa
muussa ilmatilassa, johon jäsenvaltiot soveltavat yhtenäisen eurooppa
laisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
551/2004 (ilmatila-asetus) (1) mainitun asetuksen 1 artiklan 3 kohdan
mukaisesti, on oltava tämän asetuksen mukaisia. Tähän ilmaliikenteen
hallintaan ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen liittyvien järjestel
mien ja osien sekä näihin osallistuvan henkilöstön ja organisaatioiden
on oltava tämän asetuksen mukaisia.
▼B
4.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta liitteessä II tarkoitettuihin ilmaaluksiin.
5.
Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta liitteessä II tarkoitettuihin
ilma-aluksiin, lukuun ottamatta liitteessä II olevassa a alakohdan ii ala
kohdassa, d alakohdassa ja h alakohdassa tarkoitettuja ilma-aluksia, joita
käytetään kaupallisiin ilmakuljetuksiin.
6.
Tämä asetus ei vaikuta kansainvälisissä yleissopimuksissa eikä
erityisesti Chicagon yleissopimuksessa määriteltyihin kolmansien mai
den oikeuksiin.
(1) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.
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5 artikla
Lentokelpoisuus
1.
Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun
ilma-aluksen on oltava tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen kes
keisten lentokelpoisuusvaatimusten mukainen.

2.
Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen
ilma-alusten sekä niihin asennettujen tuotteiden, osien ja laitteiden vaa
timustenmukaisuus on osoitettava seuraavasti:

a) Tuotteilla on oltava tyyppihyväksyntätodistus. ►C2 Tyyppihyväk
syntätodistus ja sen muutosten hyväksynnät, lisätyyppihyväksyntäto
distukset ◄ mukaan lukien, annetaan hakijan osoitettua, että tuote
on ►C2 niiden 20 artiklassa määriteltyjen tyyppihyväksynnän pe
rusteiden mukainen, jotka ◄ on vahvistettu sen varmistamiseksi,
että 1 kohdassa tarkoitetut keskeiset vaatimukset täyttyvät, ja jollei
tuotteella ole mitään sellaista ominaisuutta tai piirrettä, joka tekisi
sen käytöstä vaarallisen. Tyyppihyväksyntätodistuksen on koskettava
koko tuotetta kaikkine siihen asennettuine osineen ja laitteineen.

▼M2
b) Jäljempänä 5 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi sisältyä
osien ►C3 ja laitteiden sertifiointia koskeva vaatimus. Osille ◄
ja laitteille myönnetään hyväksyntätodistus, jos hakija on osoittanut
osien ja laitteiden olevan niiden yksityiskohtaisten lentokelpoisuus
vaatimusten mukaisia, jotka on vahvistettu 1 kohdassa tarkoitettujen
keskeisten vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

c) Mitään ilma-alusta ei saa käyttää ilman voimassa olevaa lentokelpoi
suustodistusta. Todistus myönnetään, jos hakija on osoittanut, että
ilma-alus on tyyppihyväksyntätodistuksessa hyväksytyn tyyppisuun
nittelun mukainen ja että asiaankuuluvat asiakirjat, tarkastukset ja
testit osoittavat ilma-aluksen olevan käyttöturvallisessa ►C3 kun
nossa. Lentokelpoisuustodistus on voimassa, jollei sen voimassaoloa
ole keskeytetty tai sitä ole peruutettu ja ◄ jos ilma-alusta huolletaan
liitteessä I olevassa 1.d kohdassa mainittujen lentokelpoisuuden yl
läpitämistä koskevien keskeisten vaatimusten ja 5 kohdan mukaisesti
hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

▼B
d) Tuotteiden, osien ja laitteiden huollosta vastaavien organisaatioiden
on osoitettava valmiutensa ja keinonsa täyttää oikeuksiinsa liittyvät
velvoitteet. Jollei näitä valmiuksia ja keinoja hyväksytä muulla ta
valla, ne on tunnustettava myöntämällä organisaatiolle hyväksyntä.
Hyväksynnän saaneelle organisaatiolle myönnetyt oikeudet ja hyväk
synnän laajuus määritellään tarkemmin hyväksymisehdoissa.

e) Tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta vastaa
vien organisaatioiden on osoitettava valmiutensa ja keinonsa täyttää
oikeuksiinsa liittyvät velvoitteet. Jollei näitä valmiuksia ja keinoja
hyväksytä muulla tavalla, ne on tunnustettava myöntämällä organi
saatiolle hyväksyntä. Hyväksynnän saaneelle organisaatiolle myön
netyt oikeudet ja hyväksynnän laajuus määritellään tarkemmin hy
väksymisehdoissa.
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Lisäksi:
f) voidaan vaatia, että henkilöstöllä, joka on vastuussa huollon jälkeen
tapahtuvasta tuotteen, osan tai laitteen hyväksynnästä käyttöön, on
asianmukainen todistus (”henkilöstötodistus”);
g) huoltokoulutusta antavien organisaatioiden valmiudet suoriutua niille
annettuihin oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista f alakohdassa tar
koitettujen todistusten antamisen osalta voidaan tunnustaa antamalla
niille hyväksyntä.
3.
Edellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ilma-alus
ten sekä niihin asennettujen tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava
tämän artiklan 2 kohdan a, b ja e alakohdan mukaisia.
4.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään:

a) lupa ilmailuun voidaan antaa, jos on osoitettu, että ilma-aluksella voi
suorittaa turvallisesti peruslennon. Lupa on annettava asianmukaisin
rajoituksin, jotka koskevat erityisesti kolmansien osapuolten turval
lisuuden suojelua;
b) rajoitettu lentokelpoisuustodistus voidaan antaa ilma-alukselle, jolle
ei ole annettu tyyppihyväksyntätodistusta 2 kohdan a alakohdan mu
kaisesti. Tässä tapauksessa on osoitettava, että ilma-alus noudattaa
tiettyjä lentokelpoisuusspesifikaatioita, jotka huolimatta siitä, että ne
poikkeavat 1 kohdassa tarkoitetuista keskeisistä vaatimuksista, taka
avat riittävän turvallisuuden ilma-aluksen käyttötarkoituksen osalta.
Ne ilma-alukset, joille voidaan antaa tällainen rajoitettu todistus, ja
niitä koskevat käyttörajoitukset määritellään 5 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden mukaisesti;
c) ilma-aluksille, jotka ovat tyypiltään samanlaisia kuin ne, joille voi
daan antaa rajoitettu lentokelpoisuustodistus, voidaan niiden luku
määrän vuoksi antaa rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus ja määrittää
asiaankuuluvat tyyppihyväksynnän perusteet.
5.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän artiklan
muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 65 artiklan 4
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudatta
en. Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
a) edellytykset, jotka koskevat tuotteeseen sovellettavien tyyppihyväk
synnän perusteiden vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;
b) edellytykset, jotka koskevat osiin ja laitteisiin sovellettavien yksityis
kohtaisten lentokelpoisuusspesifikaatioiden perusteiden vahvistamista
ja niistä hakijalle ilmoittamista;
c) edellytykset, jotka koskevat sellaisiin ilma-aluksiin, joille voidaan
antaa rajoitettu lentokelpoisuustodistus, sovellettavien yksityiskoh
taisten lentokelpoisuusspesifikaatioiden perusteiden vahvistamista ja
niistä hakijalle ilmoittamista;
d) edellytykset, jotka koskevat pakollisten tietojen antamista ja jakelua
tuotteiden jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi;
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e) edellytykset, jotka koskevat tyyppihyväksyntätodistusten, rajoitettu
jen tyyppihyväksyntätodistusten ja tyyppihyväksyntätodistusten muu
tosten hyväksyntää, yksittäisten lentokelpoisuustodistusten, rajoitettu
jen lentokelpoisuustodistusten, ilmailulupien sekä tuotteita, osia tai
laitteita koskevien todistusten antamista, voimassa pitämistä, muutta
mista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, mukaan luki
en:
i) edellytykset, jotka koskevat näiden todistusten voimassaoloaikaa
ja todistusten uusimista, jos on vahvistettu rajallinen voimassa
oloaika;
ii) ilmailulupien myöntämiseen sovellettavat rajoitukset. Näiden ra
joitusten olisi erityisesti koskettava seuraavia seikkoja:
— lennon tarkoitus,
— lennolla käytettävä ilmatila,
— ohjaamomiehistön pätevyys,
— muiden henkilöiden kuin ohjaamomiehistön kuljettaminen;
iii) ilma-alukset, joille voidaan myöntää rajoitettu lentokelpoisuusto
distus sekä siihen liittyvät rajoitukset;
iv) huoltotodisteiden antajien tyyppikelpuutuskoulutuksen vähim
mäisvaatimukset, jotka ovat tarpeen 2 kohdan f alakohdan nou
dattamisen varmistamiseksi;
v) lentäjien tyyppikoulutusta ja siinä käytettävien simulaattorien hy
väksyntää koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka ovat tarpeen
7 artiklan noudattamisen varmistamiseksi;
vi) tarvittaessa perusminimivarusteluettelo ja tietynlaista toimintaa
koskevat täydentävät yksityiskohtaiset lentokelpoisuusvaatimuk
set, jotka ovat tarpeen 8 artiklan noudattamisen varmistamiseksi;
f) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdan d, e ja g alakohdan mukaisesti
vaadittavien organisaatiolle annettavien hyväksyntien antamista, voi
massa pitämistä, muuttamista, niiden voimassaolon keskeyttämistä
tai peruuttamista ja ►C2 edellytykset, joiden vallitessa tällaisia hy
väksyntiä ei tarvitse vaatia; ◄
g) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdan f alakohdan mukaisten henki
löstötodistusten antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, niiden
voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista;
h) todistusten haltijoiden velvollisuudet;
i) miten 1 kohdassa tarkoitettujen mutta 2 ja 4 kohdan soveltamisalaan
kuulumattomien ilma-alusten on osoitettava täyttävän keskeiset vaa
timukset;
j) miten 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten
on osoitettava täyttävän keskeiset vaatimukset.
6.
Hyväksyessään 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio
huolehtii erityisesti siitä, että:
a) ne noudattavat lentokelpoisuusalan viimeisintä kehitystä ja parhaita
toimintatapoja;
b) niissä otetaan huomioon maailmanlaajuinen ilma-aluksiin liittyvä
käyttökokemus sekä tieteen ja tekniikan kehitys;
c) ne mahdollistavat välittömän puuttumisen onnettomuuksien ja vaka
vien vaaratilanteiden todettuihin syihin;
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d) niissä ei aseteta 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille ilmaaluksille vaatimuksia, jotka eivät ole yhteensopivia jäsenvaltioiden
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) velvoitteiden kanssa.

6 artikla
Keskeiset ympäristönsuojeluvaatimukset
▼M3
1.
Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen
liitteen 16 I niteen muutokseen 10 ja II niteen muutokseen 7 sisältyvien
ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan
17 päivästä marraskuuta 2011, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.

▼B
2.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa 1 kohdassa tar
koitettujen vaatimusten muita kuin keskeisiä osia niiden yhdenmukais
tamiseksi sellaisten Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin myö
hemmin tehtävien muutosten kanssa, jotka tulevat voimaan tämän ase
tuksen antamisen jälkeen ja jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita, pää
tetään 65 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää säänte
lymenettelyä noudattaen, siltä osin kuin tällaisilla muutoksilla ei laa
jenneta tämän asetuksen soveltamisalaa.

3.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa 1 kohdassa tar
koitettujen vaatimusten muita kuin keskeisiä osia niitä täydentämällä,
käyttäen tarvittaessa 1 kohdassa mainittujen lisäysten sisältöä, päätetään
65 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenet
telyä noudattaen.

7 artikla
Lentäjät
1.
Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilmaalusten käyttöön osallistuvien lentäjien sekä näiden lentäjien koulutuk
seen, lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja lääketieteellisen kelpoisuuden
arviointiin osallistuvien ja käytettävien lentoa simuloivien koulutuslait
teiden, henkilöiden ja organisaatioiden on täytettävä liitteessä III mää
ritellyt asiaa koskevat keskeiset vaatimukset.

2.
Jos henkilö ei ole koulutuksessa, hän saa toimia lentäjänä vain, jos
hänellä on suoritettavaan toimintaan tarvittava lupakirja ja lääketieteel
linen kelpoisuustodistus.

Henkilölle myönnetään lupakirja vain, kun hän noudattaa niitä sääntöjä,
jotka liitteessä III on vahvistettu teoreettista tietoa, käytännön taitoja,
kielitaitoa ja kokemusta koskevien keskeisten vaatimusten täyttämiseksi.

Henkilölle myönnetään lääketieteellinen kelpoisuustodistus vain, kun
hän noudattaa niitä sääntöjä, jotka liitteessä III on vahvistettu lääketie
teellistä kelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten täyttämiseksi.
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voivat myöntää ilmailulääkärit
tai ilmailulääketieteen keskukset.
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Sen estämättä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, harrasteilmai
lun lupakirjojen osalta yleislääkäri, joka tuntee riittävän ►C2 yksityis
kohtaisesti lupakirjan hakijan lääketieteellisen ◄ taustan, voi kansal
lisen lain salliessa toimia ilmailulääkärinä 65 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettua menettelyä noudattaen annettujen yksityiskohtaisten täytäntöönpa
nosääntöjen mukaisesti. Täytäntöönpanosäännöillä varmistetaan turvalli
suuden tason säilyminen.
Lentäjälle myönnetyt oikeudet sekä lupakirjan ja lääketieteellisen kel
poisuustodistuksen laajuus määritellään tällaisessa lupakirjassa ja kelpoi
suustodistuksessa.
Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ilmaalusten toimintaan osallistuvien lentäjien osalta toisen ja kolmannen ala
kohdan vaatimus voidaan täyttää hyväksymällä kolmannen maan myön
tämiä tai kolmannen maan puolesta myönnettyjä lupakirjoja ja lääketie
teellisiä kelpoisuustodistuksia.
3.
Lentokoulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskusten
valmiudet täyttää velvollisuudet, jotka seuraavat lupakirjojen ja lääketie
teellisten kelpoisuustodistusten myöntämiseen liittyvistä oikeuksista,
tunnustetaan myöntämällä hyväksyntä.
Lentokoulutusorganisaation tai ilmailulääketieteen keskuksen hyväk
syntä myönnetään, kun ne noudattavat niitä sääntöjä, jotka liitteessä
III on vahvistettu asiaankuuluvien keskeisten vaatimusten täyttämiseksi.
Hyväksynnällä myönnetyt oikeudet määritellään kyseisessä asiakirjassa.
▼M2
4.
Jokaista lentäjien koulutukseen käytettävää lentoa simuloivaa kou
lutuslaitetta varten on vaadittava hyväksyntätodistus. Todistus annetaan,
jos hakija on osoittanut laitteen olevan niiden sääntöjen mukainen, jotka
on vahvistettu liitteessä III säädettyjen asiaa koskevien keskeisten vaa
timusten täyttämiseksi.
▼B
5.
Lentokoulutuksesta tai simulaattorikoulutuksesta tai lentäjien am
mattitaidon arvioinnista vastaavilla henkilöillä tai ilmailulääkäreillä on
oltava asianmukainen todistus. Tällainen todistus myönnetään, kun asi
anomaisen henkilön on osoitettu noudattavan niitä sääntöjä, jotka liit
teessä III on vahvistettu asiaankuuluvien keskeisten vaatimusten täyttä
miseksi.
Todistuksella myönnetyt oikeudet määritellään kyseisessä asiakirjassa.
6.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän artiklan
muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 65 artiklan 4
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudatta
en. Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
a) erityyppiseen toimintaan oikeuttavat lentolupakirjojen kelpuutukset ja
lääketieteelliset kelpoisuustodistukset;
b) edellytykset, jotka koskevat 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen lu
pakirjojen, kelpuutusten, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten, hy
väksyntien ja todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muutta
mista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista,
sekä edellytykset, joiden vallitessa tällaisia todistuksia ja hyväksyntiä
ei tarvitse vaatia;
c) edellä 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen lupakirjojen, kelpuutusten,
lääketieteellisten kelpoisuustodistusten, hyväksyntien ja todistusten
haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;
d) edellytykset, jotka koskevat voimassa olevien kansallisten lentol
upakirjojen ja kansallisten lentomekaanikon lupakirjojen muunta
mista lentolupakirjoiksi, sekä edellytykset, jotka koskevat kansallis
ten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista yhteisesti
tunnustetuiksi lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi;
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e) edellytykset, jotka koskevat kolmansien maiden lupakirjojen hyväk
symistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan mukaisesti teh
tyjen kahdenvälisten sopimusten määräyksiä;
f) miten liitteessä II olevassa a alakohdan ii alakohdassa, d alakohdassa
ja f alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjät voivat, kun aluk
sia käytetään kaupalliseen ilmakuljetukseen, täyttää asiaankuuluvat
liitteen III keskeiset vaatimukset.
7.
Hyväksyessään 6 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet komissio huo
lehtii erityisesti siitä, että ne vastaavat lentäjien koulutuksen viimeisintä
kehitystä, parhaat toimintatavat sekä tieteen ja tekniikan kehitys mukaan
lukien.
Toimenpiteiden on käsitettävä säännökset myös kaikentyyppisten Chi
cagon yleissopimuksen nojalla edellytettävien lupakirjojen ja kelpuutus
ten myöntämisestä sekä muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan oi
keuttavien harrasteilmailun lupakirjojen myöntämisestä, kun käytetyn
ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa on 2 000 kilogrammaa
tai vähemmän eikä se täytä mitään 3 artiklan j alakohdassa tarkoitetuista
ehdoista.

8 artikla
Lentotoiminta
▼M2
1.
Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilmaalusten lentotoiminnan on oltava liitteessä IV ja soveltuvin osin liit
teessä V b säädettyjen keskeisten vaatimusten mukaista.
▼B
2.
Ellei täytäntöönpanosäännöissä ►C2 toisin määrätä, kaupallista
lentotoimintaa harjoittavien ◄ lentotoiminnan harjoittajien on osoitet
tava valmiutensa ja keinonsa täyttää oikeuksiinsa liittyvät velvoitteet.
Nämä valmiudet ja keinot tunnustetaan myöntämällä todistus. Lentotoi
minnan harjoittajalle myönnetyt oikeudet ja toiminnan laajuus määritel
lään todistuksessa.
3.
Ellei täytäntöönpanosäännöissä toisin määrätä, lentotoiminnan har
joittajien, jotka harjoittavat vaativilla moottorikäyttöisillä ►C2 ilmaaluksilla muuta kuin kaupallista lentotoimintaa, on ◄ osoitettava val
miutensa ja keinonsa täyttää oikeuksiinsa liittyvät velvoitteet.
4.
Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilmaalusten toimintaan osallistuvan matkustamomiehistön on noudatettava
liitteessä IV vahvistettuja keskeisiä ►C2 vaatimuksia. Kaupalliseen
lentotoimintaan osallistuvan miehistön jäsenillä on oltava kelpoisuusto
distus, josta ◄ alun perin on säädetty neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3922/91 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1899/2006 (1) liitteessä III
olevan luvun O kohdan OPS 1.1005 d alakohdassa; jäsenvaltion harkin
nan mukaan ►C2 kyseisen kelpoisuustodistuksen voivat myöntää ◄
hyväksytyt lentotoiminnan harjoittajat tai koulutusorganisaatiot.
5.
Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän artiklan muita
kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 65 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Näillä
toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
(1) EUVL L 377, 27.12.2006, s. 1.
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a) edellytykset, jotka koskevat ilma-aluksen käyttöä liitteessä IV ja
soveltuvin osin liitteessä V b säädettyjen keskeisten vaatimusten
mukaisesti;
▼B
b) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen
myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voi
massaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, sekä edellytykset, joi
den nojalla todistus korvataan ilmoituksella niistä valmiuksista ja
keinoista, joilla lentotoiminnan harjoittaja voi osoittaa täyttävänsä
ilma-aluksen toimintaan liittyvät velvollisuutensa;
c) todistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;
d) edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen
lentotoiminnan harjoittajien antamia ilmoituksia sekä niiden valvon
taa, sekä edellytykset, joiden nojalla ilmoitus korvataan osoituksella
niistä valmiuksista ja keinoista, joilla todistuksen saanut lentotoi
minnan harjoittajan voi osoittaa täyttävänsä oikeuksiinsa liittyvät
velvollisuutensa;
e) edellytykset, jotka koskevat 4 kohdassa ►C2 tarkoitetun matkusta
momiehistön kelpoisuustodistuksen myöntämistä ◄, voimassa pitä
mistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai
peruuttamista;
f) edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoi
tettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi;
▼M2
g) miten liitteessä II olevassa a alakohdan ii alakohdassa, d alakoh
dassa ja h alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten toiminta, kun niitä
käytetään kaupalliseen ilmakuljetukseen, täyttää liitteessä IV ja so
veltuvin osin liitteessä V b säädetyt asiaa koskevat keskeiset vaa
timukset.
▼B
6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on vastattava seu
raavia vaatimuksia:
— niissä noudatetaan lentotoiminta-alan viimeisintä kehitystä ja par
haita toimintatapoja,
— niissä määritellään lentotoiminnan eri lajit ja vahvistetaan niitä kos
kevat vaatimukset sekä vaatimusten noudattamisen osoittaminen
suhteessa toiminnan vaativuuteen ja siihen liittyvään riskiin,
— niissä otetaan huomioon maailmanlaajuinen ilma-aluksiin liittyvä
käyttökokemus sekä tieteen ja tekniikan kehitys,
— lentokoneella tapahtuvan kaupallisen ilmakuljetuksen osalta ja edel
lisen luetelmakohdan soveltamista rajoittamatta ne perustuvat ase
tuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III määriteltyihin yhteisiin tek
nisiin sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin,
— ne perustuvat riskinarviointiin ja ovat suhteessa lentotoiminnan laa
juuteen ja lajiin,
— ne mahdollistavat välittömän puuttumisen onnettomuuksien ja vaka
vien vaaratilanteiden todettuihin syihin,
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— niissä ei aseteta 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille
ilma-aluksille vaatimuksia, jotka eivät ole yhteensopivia jäsenvalti
oiden ICAO-velvoitteiden kanssa,
▼M2
— niissä otetaan huomioon ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmis
tuspalveluihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.
8 a artikla
Lentopaikat
1.
Lentopaikkojen ja lentopaikkojen laitteiden sekä lentopaikkojen
toiminnan on oltava liitteessä V a ja soveltuvin osin liitteessä V b sää
dettyjen keskeisten vaatimusten mukaisia.
2.
Se, ovatko lentopaikat ja lentopaikkojen laitteet sekä lentopaikko
jen toiminta keskeisten vaatimusten mukaisia, varmistetaan seuraavasti:
a) Jokaisella lentopaikalla on oltava hyväksyntätodistus. ►C3 Todistus
ja siihen tehtyjen muutosten sertifiointi myönnetään ◄, jos hakija
on osoittanut, että lentopaikka on b alakohdassa ►C3 säädettyjen
lentopaikkojen sertifiointiperusteiden mukainen ja että ◄ lentopaik
kaan ei liity seikkoja tai ominaisuuksia, joiden perusteella sen toi
minta ei olisi turvallista. Todistus koskee sekä lentopaikkaa ja sen
toimintaa että sen turvallisuuteen liittyviä laitteita.
►C3 b) Lentopaikan sertifiointiperusteet ovat seuraavat:
i) kyseessä olevaa lentopaikan tyyppiä koskevat sertifiointie
ritelmät; ◄
ii) määräykset, joiden noudattamiseksi on hyväksytty vas
taava turvallisuustaso; ja
►C3 iii) yksityiskohtaiset tekniset eritelmät, jotka ovat tar
peen, kun tietyn lentopaikan suunnittelun piirteet
tai sen toiminnasta saadut kokemukset tekevät jos
takin i alakohdassa tarkoitetusta eritelmästä riittä
mättömän tai epäsopivan varmistamaan ◄ liitteessä
V a säädettyjen keskeisten vaatimusten mukaisuu
den. L 188/18 Euroopan unionin virallinen lehti
9.7.2013
c) Jäljempänä 5 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi sisältyä
turvallisuuden kannalta keskeisten ►C3 lentopaikan laitteiden serti
fiointia koskeva ◄ vaatimus. Tällaisille laitteille myönnetään hyväk
syntätodistus, jos hakija on osoittanut laitteiden olevan niiden yksi
tyiskohtaisten teknisten vaatimusten mukaisia, jotka on vahvistettu 1
kohdassa tarkoitettujen keskeisten vaatimusten noudattamisen var
mistamiseksi.
d) Lentopaikkojen toiminnasta vastaavien organisaatioiden on osoitet
tava valmiutensa ja keinonsa täyttää oikeuksiinsa liittyvät velvoitteet.
Nämä valmiudet ja keinot tunnustetaan myöntämällä a alakohdassa
tarkoitettu hyväksyntätodistus. Ne voidaan tunnustaa myös antamalla
erillinen todistus, jos jäsenvaltio, jossa lentopaikka sijaitsee, niin
päättää. Hyväksyntätodistuksen saaneelle organisaatiolle myönnetyt
oikeudet ja todistuksen laajuus, ylläpidettävät lentopaikat mukaan
lukien, määritellään tarkemmin todistuksessa.
e) Poiketen siitä, mitä d alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päät
tää, että asematasovalvontapalvelujen tarjoajien sallitaan osoittaa val
miutensa ja keinonsa täyttää tarjottuihin palveluihin liittyvät velvoit
teet.
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3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on annettu määräykset, joilla
lentopaikkoja suojellaan sellaiselta niiden ympäristössä tapahtuvalta toi
minnalta ja kehitykseltä, joka voi aiheuttaa liiallisia riskejä lentopaikkaa
käyttäville ilma-aluksille.
4.
Lentopaikan pitäjien on seurattava toimintaa ja kehitystä, jotka
voivat aiheuttaa liiallisia turvallisuusriskejä ilmailulle lentopaikan ympä
ristössä, ja niiden on tarvittaessa ryhdyttävä riskejä vähentäviin toimiin
toimivaltansa puitteissa.
5.
Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tässä artiklassa tar
koitettujen vaatimusten muita kuin keskeisiä osia täydentämällä niitä,
hyväksytään 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.
Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
a) edellytykset, jotka koskevat ►C3 lentopaikkaan sovellettavien ser
tifiointiperusteiden vahvistamista ◄ ja niistä hakijalle ilmoittamista;
b) edellytykset, jotka koskevat lentopaikkojen laitteisiin sovellettavien
yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten vahvistamista ja niistä haki
jalle ilmoittamista;
c) edellytykset, jotka koskevat lentopaikkojen ja lentopaikkojen laittei
den hyväksyntätodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä,
►C3 muuttamista tai niiden voimassaolon keskeyttämistä tai niiden
peruuttamista, mukaan lukien ◄ lentopaikan erityispiirteisiin liitty
vät toimintarajoitukset;
d) edellytykset, jotka koskevat lentopaikan ylläpitämistä liitteessä V a ja
soveltuvin osin liitteessä V b säädettyjen keskeisten vaatimusten
mukaisesti;
e) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen
►C3 hyväksyntätodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä,
muuttamista tai niiden voimassaolon keskeyttämistä tai niiden pe
ruuttamista; ◄
f) todistusten haltijoiden velvollisuudet;
g) edellytykset, jotka koskevat jäsenvaltioiden myöntämien lentopaikko
jen hyväksyntätodistusten hyväksymistä ja muuntamista, mukaan lu
kien toimet, jotka asianomainen jäsenvaltio on jo hyväksynyt Chica
gon yleissopimuksen liitettä 14 koskevien ilmoitettujen poikkeusten
perusteella ennen tämän asetuksen voimaantuloa;
h) edellytykset päätökselle, jonka mukaan 4 artiklan 3 b kohdassa tar
koitettuja poikkeuksia ei sallita, mukaan lukien perusteet rahtiliiken
teen lentopaikoille, ilmoitukselle poikkeuksen saaneista lentopai
koista sekä myönnettyjen poikkeusten tarkastelulle;
i) edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoi
tettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi;
j) edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 2 kohdan e alakohdassa
tarkoitettujen palveluntarjoajien antamia ilmoituksia sekä niiden val
vontaa.
6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on vastattava seu
raavia vaatimuksia:
a) ne noudattavat lentopaikkojen viimeisintä kehitystä ja parhaita toi
mintatapoja, ja niissä otetaan huomioon sovellettavat ICAOn stan
dardit ja suositellut menettelytavat;
b) ne ovat oikeassa suhteessa lentopaikan kokoon, liikenteeseen, luok
kaan ja tasoon sekä sen toiminnan luonteeseen ja määrään;
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c) niissä otetaan huomioon maailmanlaajuinen kokemus lentopaikkojen
toiminnasta sekä tieteen ja tekniikan kehitys;
d) ne mahdollistavat välittömän puuttumisen onnettomuuksien ja vaka
vien vaaratilanteiden todettuihin syihin;
e) ne antavat tarvittavan joustavuuden räätälöityä noudattamista varten.
8 b artikla
Ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut
1.
Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen on täytet
tävä liitteessä V b ja siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista
liitteessä V a säädetyt keskeiset vaatimukset.
►C3 2.
Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen ◄
tarjoajilta on vaadittava hyväksyntätodistus. Todistus myönnetään, jos
palveluntarjoaja on osoittanut valmiutensa ja keinonsa täyttää oikeuk
siinsa liittyvät velvoitteet. Myönnetyt oikeudet ja tarjottavien palvelujen
laajuus määritellään hyväksyntätodistuksessa.
3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päät
tää, että lentotiedotuspalvelujen tarjoajien sallitaan osoittaa valmiutensa
ja keinonsa täyttää tarjottuihin palveluihin liittyvät velvoitteet.
►C3 4.
Jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi
sisältyä turvallisuuden kannalta keskeisten ilmaliikenteen hallinnan ja
lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien suunnitteluun,
valmistukseen ja huoltoon osallistuvien organisaatioiden sertifiointia
koskeva ◄ vaatimus. Kyseisille organisaatioille myönnetään hyväksyn
tätodistus, jos ne ovat osoittaneet valmiutensa ja keinonsa täyttää oike
uksiinsa liittyvät velvoitteet. Myönnetyt oikeudet määritellään todistuk
sessa.
►C3 5.
Jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi
sisältyä turvallisuuden kannalta keskeisten ilmaliikenteen hallinnan ja
lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien sertifiointia tai
vaihtoehtoisesti ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen
tarjoajan ◄ antamaa validointia koskeva vaatimus. Kyseisille järjestel
mille ja rakenneosille myönnetään hyväksyntätodistus tai annetaan vali
dointi, jos hakija on osoittanut järjestelmien ja rakenneosien olevan
niiden yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten mukaisia, jotka on vah
vistettu 1 kohdassa tarkoitettujen keskeisten vaatimusten noudattamisen
varmistamiseksi.
6.
Tämän artiklan täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet hy
väksytään asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettua sääntelymenettelyä noudattaen.
Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
►C3 a) edellytykset, jotka koskevat ilmaliikenteen hallinnan ja len
nonvarmistuspalvelujen ◄ tarjontaa liitteessä V b ja soveltu
vin osin liitteessä V a säädettyjen keskeisten vaatimusten mu
kaisesti;
b) edellytykset, jotka koskevat ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvar
mistuspalvelun järjestelmiin ja rakenneosiin sovellettavien yksityis
kohtaisten teknisten vaatimusten vahvistamista ja niistä hakijalle il
moittamista;
c) edellytykset, jotka koskevat 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hyväksyn
tätodistusten myöntämistä, ►C3 voimassa pitämistä, muuttamista
tai niiden voimassaolon keskeyttämistä tai niiden peruuttamista; ◄
d) todistusten haltijoiden velvollisuudet;
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e) edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen
palveluntarjoajien antamia ilmoituksia sekä niiden valvontaa;
f) edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoi
tettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi.
7.
Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on vastattava seu
raavia vaatimuksia:
a) ne noudattavat ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen
viimeisintä kehitystä ja parhaita toimintatapoja;
b) ne ovat oikeassa suhteessa tarjotun palvelun luonteeseen ja tasoon;
c) niissä otetaan huomioon maailmanlaajuinen kokemus ilmaliikenteen
hallinnasta ja lennonvarmistuspalveluista sekä tieteen ja tekniikan
kehitys;
d) ne perustuvat siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista ase
tuksen (EY) N:o 549/2004 ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoami
sesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa 10 päivänä maalis
kuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 550/2004 (palveluntarjonta-asetus) (1), asetuksen (EY) N:o
551/2004 ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoi
mivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (yhteentoimivuus
asetus) (2) asiaankuuluviin säännöksiin ja sisältävät siirtymäjärjeste
lyjä, joilla varmistetaan kyseisten asetusten mukaisesti jo myönnet
tyjen todistusten voimassaolon jatkuminen; ne sisältävät aluksi näi
den asetusten turvallisuussäännökset, ja niissä otetaan tarvittaessa
tulevien muutosten yhteydessä huomioon tieteen ja tekniikan viimei
sin kehitys;
e) ne mahdollistavat välittömän puuttumisen onnettomuuksien ja vaka
vien vaaratilanteiden todettuihin syihin.

8 c artikla
Lennonjohtajat
1.
Lennonjohtajien sekä lennonjohtajien koulutukseen, kokeisiin, tar
kastuksiin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien hen
kilöiden ja organisaatioiden on oltava liitteessä V b säädettyjen keskeis
ten vaatimusten mukaisia.
2.
Lennonjohtajilta on vaadittava tarjottavan palvelun kannalta asian
mukainen lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lupakirja myönnetään ainoastaan, jos
lupakirjan hakija on osoittanut täyttävänsä niiden sääntöjen edellytykset,
jotka on vahvistettu teoriatietoja, käytännön taitoja, kielitaitoa ja koke
musta koskevien vaatimusten osalta liitteessä V b säädettyjen keskeisten
vaatimusten täyttämiseksi.
4.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lääketieteellinen kelpoisuustodistus
myönnetään ainoastaan, jos lennonjohtaja täyttää niiden sääntöjen edel
lytykset, jotka on vahvistettu liitteessä V b säädettyjen lääketieteellistä
kelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten täyttämiseksi. Lääketie
teellisen kelpoisuustodistuksen voi myöntää ilmailulääkäri tai ilmailulää
ketieteen keskus.
(1) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.
(2) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.
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5.
Lennonjohtajalle myönnetyt oikeudet sekä lupakirjan ja lääketie
teellisen kelpoisuustodistuksen laajuus määritellään tällaisessa lupakir
jassa ja kelpoisuustodistuksessa.
6.
Lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden, ilmailulääkärien ja il
mailulääketieteen keskusten valmiudet täyttää velvollisuudet, jotka seu
raavat lupakirjojen ja lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämi
seen liittyvistä oikeuksista, tunnustetaan myöntämällä hyväksyntätodis
tus.
7.
Hyväksyntätodistus myönnetään lennonjohtajien koulutusorgani
saatioille sekä lennonjohtajia tarkastaville ilmailulääkäreille ja ilmailu
lääketieteen keskuksille, jotka ovat osoittaneet noudattavansa niitä sään
töjä, jotka on vahvistettu liitteessä V b säädettyjen asiaa koskevien
keskeisten vaatimusten täyttämiseksi. Todistuksella myönnetyt oikeudet
on määriteltävä kyseisessä asiakirjassa.
8.
Käytännön koulutuksen antamisesta tai lennonjohtajien taitojen
arvioinnista vastaavilla henkilöillä on oltava hyväksyntätodistus. Todis
tus myönnetään, jos asianomainen henkilö on osoittanut noudattavansa
niitä sääntöjä, jotka on vahvistettu liitteessä V b säädettyjen asiaa kos
kevien keskeisten vaatimusten täyttämiseksi. Todistuksella myönnetyt
oikeudet on määriteltävä kyseisessä asiakirjassa.
9.
Simulaatiokoulutuslaitteiden on täytettävä liitteessä V b säädetyt
keskeiset vaatimukset.
10.
Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän artiklan
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 65 artiklan
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudat
taen.
Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
a) lennonjohtajan lupakirjan kelpuutukset ja merkinnät;
b) edellytykset, jotka koskevat lupakirjojen, lupakirjaan sisältyvien
kelpuutusten ja merkintöjen, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten,
hyväksyntien ja todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä,
►C3 muuttamista, rajoittamista tai niiden voimassaolon keskeyttä
mistä tai niiden peruuttamista, sekä ◄ edellytykset, joiden vallitessa
tällaisia todistuksia ja hyväksyntiä ei tarvitse vaatia, ja ne sisältävät
siirtymäjärjestelyjä, joilla varmistetaan jo myönnettyjen hyväksyntien
ja todistusten voimassaolon jatkuminen;
c) lupakirjojen, lupakirjaan sisältyvien kelpuutusten ja merkintöjen, lää
ketieteellisten kelpoisuustodistusten, hyväksyntien ja todistusten hal
tijoiden oikeudet ja velvollisuudet;
d) edellytykset, jotka koskevat lennonjohtajan lupakirjojen hyväksy
mistä ja muuntamista sekä kansallisten lääketieteellisten kelpoisuus
todistusten hyväksymistä ja muuntamista yhteisesti tunnustetuiksi
lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi.
11.
Edellä 10 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on vastattava
lennonjohtajien koulutuksen viimeisintä kehitystä, parhaat toimintatavat
sekä tieteen ja tekniikan kehitys mukaan lukien. Niiden on aluksi pe
rustuttava yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta 5 päivänä huhtikuuta
2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/23/EY (1) säännöksiin.
(1) EUVL L 114, 27.4.2006, s. 22.
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9 artikla
Ilma-alukset, joita kolmannen maan lentotoiminnan harjoittaja
käyttää liikenteessä yhteisöön, yhteisössä tai yhteisöstä
▼M2
1.
Edellä olevassa 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen
ilma-alusten sekä niiden miehistön ja toiminnan on oltava niitä koske
vien ICAO:n normien mukaisia. Ellei tällaisia normeja ole, kyseisten
ilma-alusten ja niiden toiminnan on oltava liitteissä I, III ja IV ja so
veltuvin osin liitteessä V b säädettyjen vaatimuksien mukaisia, edellyt
täen etteivät vaatimukset ole ristiriidassa kolmansien maiden kansain
välisiin sopimuksiin perustuvien oikeuksien kanssa.
▼B
Kaupallista lentotoimintaa harjoittavien ◄ lentotoiminnan
►C2 2.
harjoittajien, jotka käyttävät 1 kohdassa tarkoitettuja ilma-aluksia, on
osoitettava valmiutensa ja keinonsa 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten
täyttämiseen.
Ensimmäisessä alakohdassa viitattu vaatimus voidaan täyttää hyväksy
mällä kolmannen maan myöntämiä tai sen puolesta myönnettyjä todis
tuksia.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut valmiudet ja keinot tunnustetaan
myöntämällä lupa. Lentotoiminnan harjoittajalle myönnetyt oikeudet ja
toiminnan laajuus määritellään luvassa.
3.
Lentotoiminnan harjoittajia, jotka harjoittavat vaativilla moottori
käyttöisillä 1 kohdassa tarkoitetuilla ►C2 ilma-aluksilla muuta kuin
kaupallista lentotoimintaa, voidaan ◄ vaatia osoittamaan valmiutensa
ja keinonsa täyttää kyseisen ilma-aluksen toimintaan liittyvät velvoitteet.
4.
Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän artiklan muita
kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 65 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Näillä
toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
a) edellytykset, joilla 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulle
ilma-alukselle tai miehistölle, jolla ei ole tavanmukaista ICAO:n
lentokelpoisuustodistusta tai lupakirjaa, voidaan antaa lupa liiken
nöidä yhteisöön, yhteisössä tai yhteisöstä;
b) edellytykset, jotka koskevat ilma-aluksen toimintaa 1 kohdan sään
nösten mukaisesti;
c) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitetun lentotoiminnan
harjoittajan luvan myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, ra
joittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, ottaen
huomioon rekisteröintivaltion tai lentotoiminnan harjoittajan kotival
tion myöntämät todistukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuk
sen (EY) N:o 2111/2005 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamis
ta;
d) lupien haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;
e) edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen
lentotoiminnan harjoittajien antamia ilmoituksia sekä niiden valvon
taa;
f) edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoi
tettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi
22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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5.
Päättäessään 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä komissio
huolehtii erityisesti siitä, että:
a) ICAO:n suosittelemia käytäntöjä ja sen antamia ohjeita noudatetaan
asiaankuuluvalla tavalla;
b) vaatimukset eivät ylitä sitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetuilta ilma-aluksilta ja niitä käyttäviltä lentotoiminnan harjoit
tajilta vaaditaan;
c) tarpeen mukaan käytetään 5 artiklan 5 kohdan ja 8 artiklan 5 kohdan
mukaisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä;
d) lupien hankkimisprosessi on kaikissa tapauksissa yksinkertainen, oi
keasuhteinen, kustannustehokas ja toimiva ja että sitä koskevat vaa
timukset ja vaatimusten noudattamisen osoittaminen ovat suhteessa
lentotoiminnan vaativuuteen ja siihen liittyvään riskiin. Prosessissa
on erityisesti otettava huomioon:
i) ICAO:n yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman tulok
set;
ii) asematasotarkastuksista ja ulkomaisten ilma-alusten turvallisuu
den arviointiohjelman aineistosta saadut tiedot; ja
iii) muu turvallisuusnäkökohtia koskeva hyödyllinen tieto asian
omaisen lentotoiminnan harjoittajan osalta;
▼M2
e) ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuus
näkökohdat otetaan huomioon.
▼B
10 artikla
Valvonta ja täytäntöönpano
▼M2
1.
Jäsenvaltiot, komissio ja virasto tekevät yhteistyötä tämän asetuk
sen ja sen täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen noudattamisen varmis
tamiseksi.
▼B
2.
Jäsenvaltioiden on 1 kohdan täytäntöönpanoa varten ja myöntämi
ensä todistusten valvonnan lisäksi suoritettava tutkintaa, myös asema
tasotarkastuksia, ja toteutettava toimenpiteitä, ilma-alusten lentokieltoon
asettaminen mukaan luettuna, estääkseen sääntöjen rikkomisen jatkumi
sen.
3.
Virasto suorittaa 1 kohdan täytäntöönpanoa varten tutkintaa 24 ar
tiklan 2 kohdan ja 55 artiklan mukaisesti.
4.
Parantaakseen toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tote
uttaa asianmukaisia täytäntöönpanotoimia jäsenvaltiot, komissio ja vi
rasto vaihtavat keskenään tietoja todetuista rikkomuksista.
5.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän artiklan
muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 65 artiklan 4
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudatta
en. Näillä toimenpiteillä täsmennetään erityisesti:
a) tietojen keruuta, vaihtoa ja levittämistä koskevat edellytykset;
b) asematasotarkastusten suorittamisen edellytykset, jotka koskevat
myös järjestelmällisiä tarkastuksia;
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▼B
c) edellytykset ilma-aluksen asettamiselle lentokieltoon, jos se ei täytä
tämän asetuksen tai sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimuksia.

11 artikla
Todistusten tunnustaminen
1.
Jäsenvaltioiden on tunnustettava tämän asetuksen mukaisesti
myönnetyt todistukset ilman teknisiä lisävaatimuksia tai muuta arvioin
tia. Jos alkuperäinen tunnustaminen on tehty tiettyä yhtä tai useampaa
tarkoitusta varten, mahdollinen myöhempi tunnustaminen koskee ai
noastaan näitä samoja tarkoituksia.
2.
Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion tai viraston
pyynnöstä käynnistää 65 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun menettelyn
päättääkseen, täyttääkö tämän asetuksen mukaisesti myönnetty todistus
tosiasiallisesti tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaa
timukset.
Jos vaatimuksia ei noudateta tai ne eivät tosiasiallisesti täyty, komissio
vaatii todistuksen antajaa toteuttamaan aiheelliset korjaavat ja suojatoi
menpiteet, kuten todistuksen voimassaolon rajoittaminen tai keskeyttä
minen. Lisäksi 1 kohdan säännöksiä ei enää sovelleta todistukseen siitä
päivästä alkaen, jolloin komission päätös on annettu tiedoksi jäsenval
tioille.
3.
Kun komissiolla on riittävästi näyttöä siitä, että 2 kohdassa tarkoi
tettu todistuksen antaja on toteuttanut aiheelliset korjaavat toimenpiteet
vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi ja että suojatoimenpiteet eivät
enää ole tarpeen, se päättää 1 kohdan säännösten soveltamisesta jälleen
kyseiseen todistukseen. Säännöksiä sovelletaan siitä päivästä alkaen,
jolloin kyseinen päätös on annettu tiedoksi jäsenvaltioille.
▼M2
4.
Ennen 5 artiklan 5 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 4
kohdassa tarkoitettujen toimien voimaantuloa ja näille toimille mahdol
lisesti myönnettyjen siirtymäaikojen päättymistä todistuksia, joita ei
voida myöntää tämän asetuksen mukaisesti, voidaan antaa sovellettavien
kansallisten säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
69 artiklan 4 kohdan soveltamista.
5.
Ennen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimien voimaantuloa ja
näille toimille mahdollisesti myönnettyjen siirtymäaikojen päättymistä
todistuksia, joita ei voida myöntää tämän asetuksen mukaisesti, voidaan
antaa sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta 69 artiklan 4 kohdan soveltamista.
5a.
Ennen 8 a artiklan 5 kohdassa ja 8 c artiklan 10 kohdassa tar
koitettujen toimien voimaantuloa ja näille toimille mahdollisesti myön
nettyjen siirtymäaikojen päättymistä todistuksia, joita ei voida myöntää
tämän asetuksen mukaisesti, voidaan antaa sovellettavien kansallisten
säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 69 artiklan 4
kohdan soveltamista.
5b.
Ennen 8 b artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen toimien voimaantu
loa ja näille toimille mahdollisesti myönnettyjen siirtymäaikojen päätty
mistä todistuksia, joita ei voida myöntää tämän asetuksen mukaisesti,
voidaan antaa sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti tai,
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▼M2
tapauksen mukaan, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista
yhteisistä vaatimuksista 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2096/2005 (1) asiaa koskevien vaatimusten mukai
sesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 69 artiklan 4 kohdan soveltamis
ta.
▼B
6.
Tämän artiklan säännökset eivät rajoita asetuksen (EY) N:o
2111/2005 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamista.
12 artikla
▼C2
Kolmannen maan suorittaman sertifioinnin hyväksyminen
▼B
1.
Tämän asetuksen säännöksistä ja sen täytäntöönpanosäännöistä
poiketen virasto tai jäsenvaltioiden ilmailuviranomaiset voivat antaa to
distuksia kolmannen maan ilmailuviranomaisten antamien todistusten
perusteella siten kuin yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä teh
dyissä tunnustamista koskevissa sopimuksissa määrätään.
2.

a) Jos yhteisö ei ole tehnyt sopimusta, jäsenvaltio tai virasto voi
antaa todistuksia kolmannen maan toimivaltaisten ►C2 viran
omaisten myöntämien sertifiointien perusteella ◄ soveltaen
sellaista sopimusta, jonka asianomainen jäsenvaltio on tehnyt
kyseisen kolmannen maan kanssa ennen tämän asetuksen asiaa
koskevien säännösten voimaantuloa ja josta on ilmoitettu ko
missiolle ja muille jäsenvaltioille. Virasto voi myös myöntää
tällaisia todistuksia jäsenvaltion puolesta sellaisen sopimuksen
nojalla, jonka jäsenvaltio on tehnyt kyseisen kolmannen maan
kanssa.
b) Jos komissio katsoo, että:
— jäsenvaltion ja kolmannen maan välinen sopimus ei tarjoaisi
tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanosäännöissä määritel
tyä turvallisuustasoa vastaavaa tasoa, ja/tai
— tällainen sopimus aiheuttaisi syrjintää jäsenvaltioiden kes
kuudessa ilman pakottavia turvallisuuteen liittyviä syitä tai
sopimus on yhteisön tähän kolmanteen maahan soveltaman
ulkopolitiikan vastainen,
komissio voi 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen vaatia, että kyseinen jäsenvaltio muuttaa sopimusta,
keskeyttää sen soveltamisen tai saattaa sen päättymään perus
tamissopimuksen 307 artiklan mukaisesti.
c) Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tällaisten
sopimusten saattamiseksi päättymään mahdollisimman pian yh
teisön ja kyseisen kolmannen maan välisen sopimuksen voi
maantulon jälkeen viimeksi mainitun sopimuksen kattamilla
aloilla.
13 artikla
Pätevät yksiköt

►C2 Antaessaan erityisen sertifiointitehtävän pätevälle yksikölle ◄
viraston tai asianomaisen kansallisen ilmailuviranomaisen on varmistet
tava, että kyseinen yksikkö on liitteessä V vahvistettujen vaatimusten
mukainen.
▼M2
Pätevät yksiköt eivät anna todistuksia.

(1) EUVL L 335, 21.12.2005, s. 13.
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14 artikla
Joustavuutta koskevat säännökset
1.
Tämän asetuksen säännökset ja sen täytäntöönpanosäännöt eivät
estä jäsenvaltiota toimimasta välittömästi tämän asetuksen soveltamis
alaan kuuluvaan tuotteeseen, henkilöön tai organisaatioon liittyvän tur
vallisuusongelman sitä vaatiessa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä virastolle, komissiolle ja muille
jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä ja perusteltava ne.

2.

a)

Virasto arvioi, voidaanko turvallisuusongelma ratkaista sille
18 artiklan d kohdan mukaisesti annetun toimivallan puitteis
sa. Jos voidaan, se tekee aiheelliset päätökset kuukauden ku
luessa siitä, kun se on saanut 1 kohdan mukaisen ilmoituksen.

b) Jos virasto katsoo, ettei turvallisuusongelmaa voida ratkaista a
alakohdan mukaisesti, se antaa kyseisessä alakohdassa tarkoi
tetussa määräajassa 18 artiklan b alakohdan mukaisen suosi
tuksen, jossa mainitaan, pitäisikö tätä asetusta tai sen täytän
töönpanosääntöjä muuttaa ja pitäisikö ilmoitetut toimenpiteet
peruuttaa vai pitää voimassa.

3.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia muun ohessa sitä täydentämällä ja jotka liit
tyvät siihen, onko riittämätön turvallisuustaso tai tässä asetuksessa tai
sen täytäntöönpanosäännöissä oleva puute riittävä syy aloittaa niiden
muuttaminen ja voidaanko 1 kohdan mukaisten toimenpiteiden toteutta
mista jatkaa, päätetään 65 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos toimenpiteitä jatketaan,
ne on pantava tarpeen mukaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja
toimenpiteisiin sovelletaan 11 artiklan säännöksiä. Jos toimenpiteet to
detaan perusteettomiksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava ne.

4.
Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa ja sen täy
täntöönpanosäännöissä määritellyistä aineellisista vaatimuksista yllättä
vissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten
tarpeiden vuoksi, jos ne eivät heikennä turvallisuutta. Virastolle, komis
siolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava poikkeuksista heti, kun ne
osoittautuvat toistuviksi tai jos ne myönnetään yli kahden kuukauden
ajaksi.

5.
Virasto arvioi, ovatko jäsenvaltion ilmoittamat poikkeukset vähem
män rajoittavia kuin asiassa sovellettavat yhteisön säännökset, ja antaa
kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta 18 artiklan b alakohdan
mukaisen suosituksen siitä, ovatko poikkeukset tämän asetuksen tai
jonkin yhteisön oikeuden muun säännön yleisten turvallisuustavoitteiden
mukaisia.

Jos myönnetyt poikkeukset eivät ole tämän asetuksen tai jonkin yhteisön
oikeuden muun säännön yleisten turvallisuustavoitteiden mukaisia, ko
missio tekee päätöksen olla sallimatta poikkeusta 65 artiklan 7 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on
peruutettava myöntämänsä poikkeus.
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6.
Jos tämän asetuksen täytäntöönpanosääntöjä soveltamalla saavutet
tavaa turvallisuustasoa vastaava taso voidaan saavuttaa muilla keinoin,
jäsenvaltiot voivat myöntää näistä täytäntöönpanosäännöistä poikkeuk
sen, mutta se ei saa johtaa hakijoiden syrjintään kansallisuuden perus
teella.
Asianomaisen jäsenvaltion on tällöin ilmoitettava virastolle ja komissi
olle aikomuksestaan myöntää tällainen poikkeus ja perusteltava, miksi
kyseisestä säännöstä on tarpeen poiketa, sekä esitettävä edellytykset,
joilla varmistetaan vastaavan turvallisuustason saavuttaminen.
7.
Virasto antaa kahden kuukauden kuluessa 6 kohdan mukaisen
ilmoituksen vastaanottamisesta 18 artiklan b alakohdan mukaisen suo
situksen siitä, täyttääkö 6 kohdan mukaisesti ehdotettu poikkeus kysei
sessä kohdassa säädetyt edellytykset.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita
kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä ja jotka liittyvät siihen, ►C2 voi
daanko ehdotettu poikkeus myöntää, päätetään ◄ 65 artiklan 6 koh
dassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen
yhden kuukauden kuluessa viraston suosituksen vastaanottamisesta.
Jos hyväksyntä voidaan myöntää, komissio ilmoittaa päätöksestään kai
kille jäsenvaltioille, jotka myös voivat soveltaa samaa toimenpidettä.
Tähän toimenpiteeseen sovelletaan 15 artiklan säännöksiä.

15 artikla
Tietoverkko
1.
Komissio, virasto ja kansalliset ilmailuviranomaiset vaihtavat käy
tettävissään olevia tietoja soveltaessaan tätä asetusta ja sen täytäntöön
panosääntöjä. Yksiköillä, joiden tehtävänä on siviili-ilmailun onnetto
muuksien ja vaaratilanteiden tutkinta tai selvittely, on oikeus saada ky
seiset tiedot käyttöönsä.
2.
Komissio hyväksyy 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen toimenpiteet, jotka koskevat sen omasta aloitteesta suoritet
tavaa tietojen levitystä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille asian
omaisille osapuolille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisölle kuu
luvaa oikeutta tutustua komission asiakirjoihin, mistä säädetään asetuk
sessa (EY) N:o 1049/2001. Näiden toimenpiteiden, jotka voivat olla
luonteeltaan yleisiä tai yksittäisiä, on perustuttava tarpeeseen:
a) antaa henkilöille ja organisaatioille tiedot, joita ne tarvitsevat lento
turvallisuuden parantamiseksi;
b) rajoittaa tietojen levitys siihen, mitä niiden käyttäjät ehdottomasti
tarvitsevat, jotta varmistetaan näiden tietojen asianmukainen luotta
muksellisuus.
3.
Kansallisten ilmailuviranomaisten on kansallisen lainsäädäntönsä
mukaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan nojalla vastaan
ottamiensa tietojen asianmukaisen luottamuksellisuuden varmistamisek
si.
4.
Virasto julkaisee vuosittain turvallisuutta koskevan katsauksen,
jotta yleisö saisi tietoja yleisestä turvallisuustasosta. Edellä olevan 10 ar
tiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden voimaantulosta alkaen
tähän turvallisuutta koskevaan katsaukseen on sisällyttävä kaikkien
10 artiklan nojalla saatujen tietojen analysointi. Analyysin on oltava
yksinkertainen ja ymmärrettävä, ja siinä on esitettävä, onko turvallisuus
vaarantunut. Analyysissä ei saa paljastaa tietojen lähteitä.
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16 artikla
Tietolähteen suojeleminen
1.
Jos 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on antanut komissiolle
tai virastolle luonnollinen henkilö vapaaehtoisesti, tietojen lähdettä ei
saa paljastaa. Kun tiedot on annettu kansalliselle viranomaiselle, tietojen
lähdettä on suojeltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
2.
Jäsenvaltiot eivät saa aloittaa oikeudenkäyntiä sellaisten suunnitte
lemattomien tai tahattomien lainrikkomisten johdosta, jotka tulevat nii
den tietoon ainoastaan siksi, että niistä on tehty ilmoitus tämän asetuk
sen ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta rikoslainsäädännön säännösten soveltamista.
Tätä sääntöä ei sovelleta, jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä ja toi
mintatapojensa mukaisia menettelyjä noudattaen, etteivät työnantajat ai
heuta vaikeuksia työntekijöille, jotka antavat tietoja tämän asetuksen
mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön sään
nösten soveltamista.
Tätä sääntöä ei sovelleta, jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta.
4.
Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita sellaisten kansallisten sään
töjen soveltamista, jotka koskevat oikeusviranomaisten tiedonsaantioike
utta.

III LUKU
EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO
I JAKSO

Tehtävät
17 artikla
Viraston perustaminen ja tehtävät
1.
Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten perustetaan Euroopan
lentoturvallisuusvirasto.
2.
Siviili-ilmailun turvallisuuden asianmukaisen toteuttamisen ja ke
hityksen varmistamiseksi virasto:
a) toteuttaa ne tehtävät ja antaa lausuntoja niistä asioista, jotka kuuluvat
1 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan;
b) avustaa komissiota valmistelemalla toimenpiteitä tämän asetuksen
täytäntöönpanemiseksi. Jos nämä toimenpiteet ovat teknisiä sääntöjä
ja erityisesti rakentamiseen, suunnitteluun ja käyttöön liittyviä sään
töjä, komissio ei voi muuttaa niiden sisältöä ilman, että se kuulee
virastoa edeltä käsin. Virasto antaa myös komissiolle sen tehtäviensä
hoidossa tarvitsemaa teknistä, tieteellistä ja hallinnollista tukea;
c) toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotka tämän asetuksen tai muun
yhteisön lainsäädännön nojalla kuuluvat sen toimivaltaan;
d) suorittaa tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka ovat sen tehtävien hoidon
kannalta tarpeellisia;
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e) toteuttaa toimivaltaansa kuuluvilla aloilla jäsenvaltioiden puolesta
tehtäviä, jotka sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja eri
tyisesti Chicagon yleissopimuksen nojalla kuuluvat niille.

18 artikla
Viraston toimenpiteet
Virasto antaa tarvittaessa:
a) komissiolle osoitettuja lausuntoja;
b) komissiolle osoitettuja suosituksia 14 artiklan soveltamiseksi;
▼M2
►C3 c) sertifiointieritelmiä sekä laatii ◄ hyväksyttävät menetelmät
vaatimusten täyttämiseksi ja muuta ohjeaineistoa tämän ase
tuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamista varten,
9.7.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 188/19;
d) tarvittavat päätökset 20, 21, 22, 22 a, 22 b, 23, 54 ja 55 artiklan
soveltamiseksi mukaan luettuina antamiensa todistusten haltijoille
myönnettävä oikeus poiketa tämän asetuksen ja sen täytäntöönpano
sääntöjen keskeisistä vaatimuksista ennakoimattomissa ja kiireelli
sissä toimintaolosuhteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tar
peiden vuoksi ja edellyttäen, että tämä ei vaikuta turvallisuuden
tasoon ja että poikkeukset ovat voimassa kertaluonteisesti enintään
kahden kuukauden ajan, ja niistä ilmoitetaan komissiolle;
▼B
e) kertomukset 24 artiklan 1 kohdan ja 54 artiklan mukaisesti suorite
tuista standardointitarkastuksista.

19 artikla
▼C2
Lausunnot, sertifiointieritelmät ja ohjeaineisto
▼B
1.
Avustaakseen komissiota Euroopan parlamentille ja neuvostolle
tehtävien pääperiaatteita, sovellettavuutta ja keskeisiä vaatimuksia kos
kevien ehdotusten valmistelussa ja täytäntöönpanosääntöjen antamisessa
virasto laatii niitä koskevat luonnokset. Virasto antaa nämä luonnokset
lausuntoina komissiolle.
▼C2
2.
Virasto laatii 52 artiklan ja komission antamien täytäntöönpano
sääntöjen mukaisesti:
a) sertifiointieritelmiä, mukaan lukien lentokelpoisuusmääräykset ja hy
väksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi,
b) ohjeaineistoa,
joita käytetään sertifiointimenettelyssä.
▼B
Nämä asiakirjat noudattavat uusinta tekniikan tasoa sekä asiaan kuu
luvilla aloilla sovellettavia parhaita toimintatapoja, ja niitä pidetään
ajan tasalla ottamalla huomioon maailmanlaajuinen ilma-aluksiin liittyvä
käyttökokemus sekä tieteen ja tekniikan kehitys.
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20 artikla
▼C2
Lentokelpoisuuden sertifiointi ja ympäristösertifiointi
▼B
1.
Edellä 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuot
teiden, osien ja laitteiden osalta virasto toteuttaa tarvittaessa ja kuten
Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty jäsenvaltioi
den puolesta suunnittelu-, valmistus- tai rekisteröintivaltion tehtävät,
jotka ►C2 liittyvät suunnittelun hyväksymiseen. Tätä ◄ varten sen
tehtävänä on erityisesti:
a) vahvistaa ja ilmoittaa tyyppihyväksynnän perusteet kunkin sellaisen
tuotteen osalta, jolle haetaan tyyppihyväksyntätodistusta tai tyyppi
hyväksyntätodistuksen muutosta. Nämä hyväksyntäperusteet sisältä
vät sovellettavat lentokelpoisuusmääräykset, määräykset, joita varten
on hyväksytty vastaava turvallisuustaso, ja yksityiskohtaiset tekniset
eritelmät, jotka ovat tarpeen, kun tietyn tuotteen suunnittelun piirteet
tai siitä saadut käyttökokemukset tekevät jostakin lentokelpoisuus
määräyksestä niin riittämättömän tai epäsopivan, ettei keskeisten vaa
timusten mukaisuutta voida varmistaa;
b) vahvistaa ja ilmoittaa yksilöidyt lentokelpoisuusvaatimukset kunkin
sellaisen tuotteen osalta, jolle haetaan rajoitettua lentokelpoisuusto
distusta;
c) vahvistaa ja ilmoittaa yksilöidyt lentokelpoisuusvaatimukset kunkin
sellaisen osan tai laitteen osalta, jolle haetaan todistusta;
d) vahvistaa ja ilmoittaa asianmukaiset ympäristövaatimukset kunkin
►C2 sellaisen tuotteen osalta, jolle edellytetään ympäristösertifioin
tia ◄ 6 artiklan mukaisesti;
e) toteuttaa itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka pätevien
yksiköiden välityksellä tutkimuksia, jotka liittyvät ►C2 tuotteiden,
osien ja laitteiden sertifiointiin; ◄
f) antaa tarvittavat tyyppihyväksyntätodistukset tai niihin liittyvät muu
tokset;
g) antaa osia ja laitteita koskevat todistukset;
▼C2
h) antaa tarvittavat ympäristötodistukset;
▼B
i) muuttaa asiaan liittyviä todistuksia, keskeyttää niiden voimassaolon
tai peruuttaa ne, jos edellytykset, joilla ne myönnettiin, eivät enää
täyty tai jos oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on kyseisen
todistuksen haltija, ei täytä asianomaiselle henkilölle tässä asetuk
sessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita;
j) huolehtii jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseen liittyvistä teh
tävistä valvontaansa kuuluvien tuotteiden, osien ja laitteiden osalta ja
myös puuttuu viipymättä turvallisuusongelmiin sekä tuottaa ja levit
tää soveltuvaa pakollisena annettavaa tietoa;
k) päättää tarpeen mukaan sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tar
koitus myöntää lupa ilmailuun, lentokelpoisuusvaatimuksista ja 5 ar
tiklan 4 kohdan a alakohdan noudattamisen edellyttämistä menette
lyistä;
►C2 l) myöntää ilma-aluksille lupia ilmailuun sertifiointitarkoitusta
varten viraston ◄ valvonnassa yhteisymmärryksessä sen jä
senvaltion kanssa, johon ilma-alus on rekisteröity tai määrä
rekisteröidä.
2.

Organisaatioiden osalta virasto:

a) toteuttaa joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka päte
vien yksikköjen ►C2 avulla sertifioimiensa organisaatioiden tarkas
tuksia ◄ ja auditointia;
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b) myöntää ja uusii seuraavien organisaatioiden todistukset:
i) suunnitteluorganisaatiot; tai
ii) jos kyseinen jäsenvaltio sitä pyytää, jäsenvaltioissa sijaitsevat
tuotanto-organisaatiot; tai
iii) jäsenvaltioiden ulkopuolella sijaitsevat tuotanto- ja huolto-orga
nisaatiot;
c) muuttaa asiaan liittyviä ►C2 organisaatioille myönnettäviä hyväk
syntätodistuksia, keskeyttää ◄ niiden voimassaolon tai peruuttaa ne,
jos edellytykset, joilla ne myönnettiin, eivät enää täyty tai jos asian
omainen organisaatio ei täytä sille tässä asetuksessa tai sen täytän
töönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita.

21 artikla
▼C2
Lentäjien sertifiointi
▼B
1.
Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilöstön ja organisaa
tioiden osalta virasto:
a) toteuttaa joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka päte
vien yksikköjen välityksellä niitä organisaatioita koskevia tutkimuk
sia ja ►C2 auditointia, jotka se sertifioi, tarvittaessa ◄ myös nii
den henkilöstön osalta;
b) myöntää ja uusii jäsenvaltioiden ulkopuolella sijaitsevien lentokou
lutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskusten todistukset ja
tarvittaessa myös niiden henkilöstön todistukset;
c) muuttaa asiaan liittyviä todistuksia, keskeyttää niiden voimassaolon
tai peruuttaa ne, jos edellytykset, joilla se on ne myöntänyt, eivät
enää täyty tai jos oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on
kyseisen todistuksen haltija, ei täytä asianomaiselle henkilölle tässä
asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita.
2.
Edellä olevan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lentoa simuloi
vien koulutuslaitteiden osalta virasto:
a) toteuttaa joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka päte
vien yksikköjen välityksellä hyväksymiensä laitteiden teknisiä tarkas
tuksia;
►C2 b) myöntää ja uusii seuraavia koskevat todistukset: ◄
i) viraston hyväksymien koulutusorganisaatioiden käyttämät
lentoa simuloivat koulutuslaitteet; tai
ii) jos kyseinen jäsenvaltio sitä pyytää, jäsenvaltioissa sijait
sevat lentoa simuloivat koulutuslaitteet;
iii) jäsenvaltioiden ulkopuolella sijaitsevat lentoa simuloivat
koulutuslaitteet;
c) muuttaa tai rajoittaa asiaan liittyviä todistuksia, keskeyttää niiden
voimassaolon tai peruuttaa ne, jos edellytykset, joilla ne myönnettiin,
eivät enää täyty tai jos oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka
on kyseisen todistuksen haltija, ei täytä asianomaiselle henkilölle
tässä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoit
teita.
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22 artikla
▼C2
Lentotoiminnan harjoittajien sertifiointi
▼B
1.
Virasto ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin ilmailun turvallisuuteen
liittyvän ongelman ratkaisemiseksi määrittelemällä korjaavat toimet ja
levittämällä sitä koskevaa tietoa, myös jäsenvaltioille.
2.

Lentoaikarajoitusten osalta:

►C2 a) virasto antaa sovellettavat sertifiointieritelmät keskeisten ◄
vaatimusten ja tarvittaessa niitä koskevien täytäntöönpanosään
töjen noudattamisen turvaamiseksi. Täytäntöönpanosääntöihin
sisällytetään aluksi asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III
olevan luvun Q kaikki olennaiset säännökset ottaen samalla
huomioon viimeisimmän tieteellisen ja teknisen selvityksen;
b) jäsenvaltio voi hyväksyä yksittäisiä lentoaikojen määrittelyjärjestel
miä, jotka poikkeavat ►C2 a alakohdassa tarkoitetuista sertifiointie
ritelmistä. Tällöin ◄ asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoi
tettava virastolle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille, että se aikoo
hyväksyä yksittäisen järjestelmän;
c) ilmoituksen saatuaan virasto arvioi yksittäisen järjestelmän kuukau
den kuluessa tieteellisen ja lääketieteellisen arvioinnin pohjalta. Tä
män jälkeen asianomainen jäsenvaltio voi antaa hyväksyntänsä il
moituksen mukaisesti, jollei virasto ole käynyt keskustelua järjestel
mästä kyseisen jäsenvaltion kanssa ja ehdottanut siihen muutoksia.
Jos jäsenvaltio hyväksyy nämä muutokset, se voi tämän mukaisesti
antaa hyväksyntänsä;
►C2 d) sertifiointieritelmiin voidaan ◄ ennakoimattomissa ja kiireel
lisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen ja kertaluonteisten
toiminnallisten tarpeiden vuoksi soveltaa väliaikaisesti poikke
uksia, kunnes virasto on antanut lausunnon asiasta;
e) jos jäsenvaltio ei yhdy viraston yksittäisestä järjestelmästä antamaan
johtopäätökseen, se siirtää komission, joka noudattaa 65 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua menettelyä, ratkaistavaksi, täyttääkö asianomai
nen järjestelmä tämän asetuksen turvallisuustavoitteet;
f) yksittäisten järjestelmien, jotka virasto hyväksyy tai joista komissio
on tehnyt myönteisen päätöksen e alakohdan mukaisesti, sisältö jul
kaistaan.
▼M2
22 a artikla
Ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut
Edellä 4 artiklan 3 c kohdassa tarkoitettujen ilmaliikenteen hallinnan ja
lennonvarmistuspalvelujen osalta viraston on:
a) toteutettava joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka pä
tevien yksikköjen ►C3 avulla sertifioimiensa organisaatioiden tar
kastuksia ja ◄ auditointia;
b) myönnettävä ja uusittava sellaisten organisaatioiden hyväksyntätodis
tukset, jotka sijaitsevat perustamissopimuksen soveltamisalueen ulko
puolella, mutta jotka vastaavat palvelujen tarjoamisesta sellaisen alu
een ilmatilassa, johon sovelletaan perustamissopimusta;
c) myönnettävä ja uusittava yleiseurooppalaisia palveluja tarjoavien or
ganisaatioiden hyväksyntätodistukset;
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d) muutettava kyseisiä ►C3 todistuksia tai keskeytettävä niiden voi
massaolo tai peruutettava ne, jos ◄ ehdot, joiden mukaisesti ne
myönnettiin, eivät enää täyty tai jos todistuksen haltija ei täytä sille
tässä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoit
teita.
22 b artikla
▼C3
Lennonjohtajien sertifiointi
▼M2
Edellä 8 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja organisaa
tioiden osalta viraston on:
a) toteutettava joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka pä
tevien yksikköjen välityksellä niitä organisaatioita koskevia tutki
muksia ►C3 ja auditointeja, jotka se sertifioi, tarvittaessa ◄
myös niiden henkilöstön osalta;
b) myönnettävä ja uusittava jäsenvaltioiden ulkopuolelle sijoittautunei
den lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden hyväksyntätodistukset
ja tarvittaessa myös niiden henkilöstön todistukset;
c) muutettava kyseisiä ►C3 todistuksia tai keskeytettävä niiden voi
massaolo tai peruutettava ne, jos ◄ ehdot, joiden mukaisesti ne
myönnettiin, eivät enää täyty tai jos oikeushenkilö tai luonnollinen
henkilö, joka on todistuksen haltija, ei täytä sille tässä asetuksessa tai
sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoitteita.
▼B
23 artikla
Kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajat
1.
Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla
►C2 ilma-aluksilla kaupallista lentotoimintaa harjoittavien ◄ lentotoi
minnan harjoittajien osalta virasto
a) toteuttaa joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka päte
vien yksikköjen välityksellä tarkastuksia ja auditointia;
b) myöntää ja uusii 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lupia, jollei jokin
jäsenvaltio toteuta kyseisten lentotoiminnan harjoittajien osalta koti
valtion tehtäviä;
c) muuttaa tai rajoittaa asianomaista lupaa taikka keskeyttää sen voi
massaolon tai peruuttaa sen, jos edellytykset, joilla se on ne myön
tänyt, eivät enää täyty tai jos asianomainen organisaatio ei täytä sille
tässä asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöissä asetettuja velvoit
teita.
2.
Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla
ilma-aluksilla, jotka eivät ole kaupallisessa käytössä, toimivien lento
toiminnan harjoittajien osalta virasto
a) vastaanottaa 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia; ja
b) toteuttaa joko itse tai kansallisten ilmailuviranomaisten taikka päte
vien yksikköjen välityksellä sellaisten lentotoiminnan harjoittajien
valvontaa, joilta se on saanut ilmoituksen.
3.
Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen
ilma-alusten osalta virasto antaa 9 artiklan 4 kohdan a alakohdan mu
kaiset luvat.
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24 artikla
Sääntöjen soveltamisen seuranta
1.
Virasto suorittaa standardointitarkastuksia 1 artiklan 1 kohdan so
veltamisaloilla seuratakseen, miten kansalliset toimivaltaiset viranomai
set soveltavat tätä asetusta ja sen täytäntöönpanosääntöjä, ja antaa siitä
kertomuksia komissiolle.
2.
Virasto suorittaa yritysten tutkintaa seuratakseen tämän asetuksen
ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamista.
3.
Virasto arvioi tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen
vaikutuksia ottaen huomioon 2 artiklassa asetetut tavoitteet.
4.
Virastoa kuullaan ja se antaa komissiolle suosituksia 14 artiklan
soveltamisesta.
5.
Viraston työmenetelmiin edellä 1 kohdassa, 3 kohdassa ja 4 koh
dassa mainittujen tehtävien suorittamiseksi sovelletaan vaatimuksia,
jotka vahvistetaan 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä nou
dattaen ja ottaen huomioon 52 ja 53 artiklassa säädetyt periaatteet.

25 artikla
Sakot ja uhkasakot
1.
Rajoittamatta 20 ja 55 artiklan soveltamista komissio voi viraston
pyynnöstä:
a) määrätä henkilöille tai yrityksille, joille ►C2 virasto on myöntänyt
todistuksen, sakkoja ◄ tapauksissa, joissa tämän asetuksen säännök
siä ja sen täytäntöönpanosääntöjä on rikottu tahallisesti tai tuotta
muksellisesti;
b) määrätä henkilöille tai yrityksille, joille ►C2 virasto on myöntänyt
todistuksen, uhkasakkoja ◄, jotka lasketaan päätöksessä määrätystä
päivämäärästä lähtien, tarkoituksena pakottaa mainitut henkilöt tai
yritykset noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä ja sen täytän
töönpanosääntöjä.
2.
Edellä 1 kohdassa mainittujen sakkojen ja uhkasakkojen on oltava
varoittavia ja sekä tapauksen vakavuuden että asianomaisen todistuksen
haltijan taloudellisen kestokyvyn kannalta oikeasuhteisia, jolloin otetaan
huomioon erityisesti turvallisuuden vaarantamisen aste. Sakon määrä saa
olla enintään 4 prosenttia todistuksen haltijan vuosituloista tai vuosittai
sesta liikevaihdosta. Uhkasakon määrä saa olla enintään 2,5 prosenttia
todistuksen haltijan keskimääräisistä päivittäisistä tuloista tai keskimää
räisestä päivittäisestä liikevaihdosta.
3.
Komissio hyväksyy 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset
säännöt. Näissä säännöissä täsmennetään erityisesti:
a) yksityiskohtaiset perusteet sakon tai uhkasakon suuruuden määrittä
mistä varten; ja
b) tutkintamenettelyt, liitännäistoimet ja raportointi sekä päätöksenteko
menettelyä koskevat säännöt, mukaan lukien puolustautumisoikeutta,
tiedonsaantioikeutta, oikeusapua ja luottamuksellisuutta koskevat
sekä ajalliset säännökset samoin kuin sakkojen ja uhkasakkojen mää
rän vahvistamista ja perimistä koskevat säännöt.
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4.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on täysi toimivalta tutkia
valitukset, jotka koskevat päätöksiä, joilla komissio on määrännyt sakon
tai uhkasakon. Se voi kumota sakon tai uhkasakon taikka alentaa tai
korottaa sitä.
5.
Edellä olevan 1 kohdan nojalla tehdyt päätökset eivät ole luonteel
taan rikosoikeudellisia.

26 artikla
Tutkimus
1.
Virasto voi kehittää ja rahoittaa tutkimustoimintaa sikäli kuin se
ehdottomasti liittyy sen toimialaan kuuluvien toimintojen parantamiseen,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön oikeuden soveltamista.
2.
Virasto sovittaa tutkimus- ja kehittämistoimintansa yhteen komis
sion ja jäsenvaltioiden vastaavan toiminnan kanssa varmistaakseen, että
politiikat ja toimet ovat keskenään yhdenmukaiset.
3.
Viraston rahoittaman tutkimustoiminnan tulokset on julkaistava,
mikäli virasto ei ole luokitellut niitä luottamuksellisiksi.

27 artikla
Kansainväliset suhteet
1.
Virasto avustaa yhteisöä ja jäsenvaltioita niiden suhteissa kolman
siin maihin asiaa koskevan yhteisön oikeuden mukaisesti. Virasto avus
taa erityisesti sääntöjen yhdenmukaistamisessa ja sääntöjen hyväksyttä
vän soveltamisen todistavien hyväksyntöjen vastavuoroisessa tunnusta
misessa.
2.
Virasto voi perustamissopimuksen asiaankuuluvien määräysten
mukaisesti tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ilmailuviranomaisten
ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisten
kansainvälisten järjestöjen kanssa noudattaen työjärjestelyjä, joista on
sovittu kyseisten elinten kanssa. Tällaisille järjestelyille on saatava ko
mission ennakkohyväksyntä.
3.
Virasto avustaa jäsenvaltioita niiden kansainvälisten ja erityisesti
Chicagon yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden osalta.

II JAKSO

Sisäinen rakenne
28 artikla
Oikeudellinen asema, sijainti ja paikallistoimistot
1.

Virasto on yhteisön elin. Se on oikeushenkilö.

2.
Virastolla on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädän
nön mukainen oikeushenkilöllä oleva oikeus- ja oikeustoimikelpoisuus.
Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta
sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.
3.
Virasto voi perustaa omia paikallistoimistoja jäsenvaltioihin, jos
nämä siihen suostuvat.
4.

Virastoa edustaa sen pääjohtaja.
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29 artikla
Henkilöstö
1.
Viraston henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamie
hiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun hen
kilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen
toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen so
veltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta tämän asetuksen 39 artiklan soveltamista valituslautakunnan jäse
niin.

2.
Virasto käyttää henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka on
henkilöstösäännöissä ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelus
suhteen ehdoissa uskottu nimittävälle viranomaiselle, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta 42 artiklan soveltamista.

3.
Viraston henkilöstö muodostuu tarkasti rajoitetusta määrästä ko
mission tai jäsenvaltioiden virkamiehiä, jotka on määrätty tai tilapäisesti
siirretty suorittamaan viraston hallintotehtäviä. Muu henkilöstö koostuu
muista työntekijöistä, jotka virasto ottaa palvelukseensa sikäli kuin sen
tehtävien kannalta on tarpeen.

30 artikla
Erioikeudet ja vapaudet
Virastoon sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja Eu
roopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitettyä Euroopan
yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

31 artikla
Vastuu
1.
Sopimukseen perustuva viraston vastuu määräytyy kyseiseen sopi
mukseen sovellettavan lain mukaan.

2.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu
viraston tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen
nojalla.

3.
Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, virasto korvaa
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden
mukaisesti vahingon, jonka viraston yksiköt tai henkilöstön jäsenet
ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

4.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista rii
dat, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen vahinkojen korvaamista.

5.
Viraston henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta vastuusta vi
rastoa kohtaan määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai
palvelussuhteen ehdoissa.
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32 artikla
Asiakirjojen julkaiseminen
1.
Seuraavat asiakirjat on laadittava kaikilla yhteisön virallisilla kie
lillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 290 artiklan
nojalla tehtyjen päätösten soveltamista:
a) 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu turvallisuutta koskeva katsaus;
b) komissiolle 19 artiklan 1 kohdan nojalla annetut lausunnot;
c) 33 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vuosittainen yleisker
tomus ja 33 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vuosittainen
toimintaohjelma.
2.
Euroopan unionin elinten käännöskeskus antaa viraston toimin
nassa tarvittavat käännöspalvelut.

33 artikla
Hallintoneuvoston perustaminen ja toimivalta
1.

Virastolla on hallintoneuvosto.

2.

Hallintoneuvosto

a) nimittää 39 artiklan mukaisesti pääjohtajan ja pääjohtajan ehdotuk
sesta johtajat;
b) hyväksyy vuosittaisen yleiskertomuksen viraston toiminnasta ja toi
mittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentil
le, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsen
valtioille; toimittaa viraston puolesta Euroopan parlamentille ja neu
vostolle, jäljempänä ”budjettivallan käyttäjä”, vuosittain mahdolliset
tiedot arviointimenettelyjen tuloksista, erityisesti tiedot, jotka koske
vat viraston tehtävissä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia tai seu
rauksia;
c) hyväksyy ennen kunkin vuoden ►M2 marraskuun 30 päivää ◄ ja
komission lausunnon saatuaan viraston seuraavan vuoden toiminta
ohjelman ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle, ko
missiolle ja jäsenvaltioille; toimintaohjelma hyväksytään rajoitta
matta yhteisön vuosittaista talousarviomenettelyä ja asianomaisia
lentoturvallisuuden aloja koskevaa yhteisön lainsäädäntöohjelmaa;
komission lausunto liitetään työohjelmaan;
d) hyväksyy yhdessä komission kanssa ►C2 suuntaviivat, joiden mu
kaisesti sertifiointitehtäviä siirretään ◄ kansallisille ilmailuviran
omaisille ja päteville yksiköille;
e) vahvistaa menettelyt, joiden mukaisesti pääjohtaja tekee 52 ja 53 ar
tiklassa tarkoitettuja päätöksiä;
f) hoitaa 59, 60 ja 63 artiklan mukaisesti viraston talousarvioon liitty
vät tehtävänsä;
g) nimittää 41 artiklan mukaisesti valituslautakuntien jäsenet;
h) käyttää pääjohtajan sekä yhteisymmärryksessä pääjohtajan kanssa
johtajien suhteen kurinpidollista toimivaltaa;
i) antaa lausuntonsa 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista maksuja kos
kevista toimenpiteistä;
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j) vahvistaa oman työjärjestyksensä;
k) päättää virastoa koskevista kielijärjestelyistä;
l) täydentää tarvittaessa 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjojen
luetteloa;
m) vahvistaa viraston organisaatiorakenteen ja hyväksyy viraston hen
kilöstöpolitiikan.
3.
Hallintoneuvosto voi antaa pääjohtajalle neuvoja kaikista lentotur
vallisuuden strategiseen kehittämiseen läheisesti liittyvistä asioista, myös
26 artiklassa määritellystä tutkimustoiminnasta.
4.
Hallintoneuvosto perustaa asianomaisten osapuolten edustajista
koostuvan neuvoa-antavan elimen, jota se kuulee ennen edellä olevan
2 kohdan c, e, f ja i alakohdassa tarkoitettujen päätösten tekemistä.
Hallintoneuvosto voi myös päättää kuulla neuvoa-antavaa elintä muissa
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä. Neuvoa-antavan elimen
lausunto ei sido hallintoneuvostoa.
5.
Hallintoneuvosto voi perustaa työelimiä avustamaan sen tehtävien
suorittamisessa, joita ovat muun muassa sen päätösten valmistelu ja
niiden täytäntöönpanon seuranta.

34 artikla
Hallintoneuvoston kokoonpano
1.
Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta
ja yhdestä komission edustajasta. Jäsenet valitaan heidän siviili-ilmailun
alalla hankkimansa tunnustetun kokemuksensa ja sitoutuneisuutensa,
johtamiskykyjensä sekä asiantuntemuksensa, joita on käytettävä tämän
asetuksen tavoitteiden edistämiseksi, perusteella. Euroopan parlamentin
toimivaltaiselle valiokunnalle tiedotetaan asiasta täysimääräisesti.
Kukin jäsenvaltio nimeää hallintoneuvostoon yhden jäsenen sekä vara
jäsenen edustamaan jäsentä tämän poissa ollessa. Myös komissio nimeää
oman edustajansa ja tälle varajäsenen. Jäsenten toimikausi on viisi vuot
ta. Toimikausi voidaan uusia.
2.
Euroopan kolmansien maiden edustajien osallistuminen ja tällaista
osallistumista koskevat ehdot määritellään 66 artiklassa tarkoitetuissa
järjestelyissä.
3.
Edellä olevan 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava elin
nimeää neljä jäsenistään osallistumaan hallintoneuvoston työskentelyyn
tarkkailijan ominaisuudessa. Näiden on edustettava neuvoa-antavassa
elimessä edustettavia näkemyksiä mahdollisimman laajasti. Tarkkailijoi
den toimikausi on kolmekymmentä kuukautta, ja se voidaan uusia ker
ran.

35 artikla
Hallintoneuvoston puheenjohtaja
1.
Hallintoneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjoh
tajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.
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2.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi päättyy, kun hei
dän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy. Puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan toimikausi on kolme vuotta, jollei edellä mainitusta muuta
johdu. Nämä toimikaudet voidaan uusia yhden kerran.

36 artikla
Kokoukset
1.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

2.

Viraston pääjohtaja osallistuu kokouksiin.

3.
Hallintoneuvosto pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta
vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos vähin
tään kolmannes sen jäsenistä sitä pyytää.
4.
Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöi
tä, joiden lausunnoilla saattaa olla merkitystä.
5.
Hallintoneuvoston jäsenillä voi olla avustajinaan neuvonantajia tai
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksen määräyksistä muuta johdu.
6.

Virasto huolehtii hallintoneuvoston sihteeristön tehtävistä.

37 artikla
Äänestäminen
1.
Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 39 artiklan 1 kohdan
soveltamista. Hallintoneuvoston jäsenen pyynnöstä 33 artiklan 2 kohdan
k alakohdassa tarkoitettu päätös on tehtävä yksimielisesti.
2.
Jokaisella 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyllä jäsenellä on
yksi ääni. Jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyt
tää hänen äänioikeuttaan. Tarkkailijoilla ja viraston pääjohtajalla ei ole
äänioikeutta.
3.
Työjärjestyksessä määritellään yksityiskohtaiset äänestysjärjestelyt,
erityisesti edellytykset, joiden mukaan jäsen voi toimia toisen jäsenen
puolesta, sekä tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat vaatimukset.

38 artikla
Pääjohtajan tehtävät ja toimivalta
1.
Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä täysin riip
pumattomasti. Pääjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään
hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.
2.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää pääjohtajaa anta
maan kertomuksen tehtäviensä hoidosta.
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3.

Pääjohtajan tehtävät ja toimivaltuudet ovat seuraavat:

a) hän hyväksyy 18 artiklassa määritellyt viraston toimenpiteet tässä
asetuksessa, sen täytäntöönpanosäännöissä ja muussa sovellettavassa
lainsäädännössä asetetuissa rajoissa;
b) hän järjestää 54 ja 55 artiklassa säädetyt tarkastukset ja tutkimukset;
►C2 c) hän siirtää sertifiointitehtäviä kansallisille ◄ ilmailuviran
omaisille tai päteville yksiköille hallintoneuvoston vahvista
mien suuntaviivojen mukaisesti;
d) hän huolehtii 27 artiklan mukaisista kansainvälisistä tehtävistä ja
teknisestä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa;
e) hän toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien sisäisten hallin
nollisten ohjeiden antaminen ja tiedonantojen julkaiseminen, varmis
taakseen viraston tämän asetuksen säännösten mukaisen toiminnan;
f) hän valmistelee vuosittain luonnoksen yleiskertomukseksi ja toimit
taa sen hallintoneuvostolle;
g) hänellä on viraston henkilöstön suhteen 29 artiklan 2 kohdassa sää
detty toimivalta;
h) hän laatii arvion viraston tuloista ja menoista 59 artiklan mukaisesti
ja huolehtii talousarvion toteuttamisesta 60 artiklan mukaisesti;
i) hän voi siirtää toimivaltaansa muille viraston henkilöstön jäsenille,
jollei 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen an
nettavista säännöistä muuta johdu;
j) hän voi hallintoneuvoston suostumuksella päättää paikallistoimisto
jen perustamisesta jäsenvaltioihin 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
k) hän valmistelee ja panee täytäntöön vuosittaisen työohjelman;
l) hän vastaa komission avustuspyyntöihin.

39 artikla
Johtavien virkamiesten nimittäminen
1.
Pääjohtaja nimitetään ansioiden ja todistuksin osoitetun pätevyy
den sekä siviili-ilmailun kannalta merkityksellisen kokemuksen perus
teella. Hallintoneuvosto nimittää tai erottaa pääjohtajan komission ehdo
tuksesta. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä kolmen neljäso
san enemmistöllä. Ennen nimittämistä hallintoneuvoston esittämä ehdo
kas voidaan kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan parlamentin asiasta
vastaavalle yhdelle tai useammalle valiokunnalle ja vastaamaan sen tai
niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin.
2.
Pääjohtajaa voi avustaa yksi tai useampi johtaja. Pääjohtajan ol
lessa poissa tai estynyt yksi johtajista hoitaa hänen tehtäviään.
3.
Viraston johtajat nimitetään siviili-ilmailun kannalta merkitykselli
sen ammatillisen pätevyyden perusteella. Hallintoneuvosto nimittää tai
erottaa johtajat pääjohtajan ehdotuksesta.
4.
Pääjohtajan ja johtajien toimikausi on viisi vuotta. Johtajien toimi
kausi voidaan uusia. Pääjohtajan toimikausi voidaan uusia vain kerran.
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40 artikla
Valituslautakuntien toimivalta
1.

Virastoon perustetaan yksi tai useampi valituslautakunta.

2.
Valituslautakunnan tai -lautakuntien tehtävänä on ratkaista 44 artik
lassa tarkoitettuja päätöksiä koskevat muutoksenhaut.
3.
Valituslautakunta tai -lautakunnat kutsutaan koolle tarpeen mu
kaan. Komissio vahvistaa valituslautakuntien lukumäärän ja niiden teh
tävien jaon 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

41 artikla
Valituslautakuntien kokoonpano
1.

Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

2.
Puheenjohtajalla ja muilla jäsenillä on sijaiset, jotka edustavat
heitä heidän poissa ollessaan.
3.
Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, muut jäsenet ja heidän
sijaisensa komission hyväksymästä pätevien ehdokkaiden luettelosta.
4.
Jos muutoksenhaun luonne valituslautakunnan mielestä sitä vaatii,
se voi valita 3 kohdassa tarkoitetusta luettelosta enintään kaksi ylimää
räistä jäsentä kyseisen tapauksen käsittelyä varten.
5.
Komissio päättää 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen kunkin valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksista,
yksittäisten jäsenten toimivallasta päätösten valmisteluvaiheessa ja ää
nestystä koskevista määräyksistä.

42 artikla
Valituslautakuntien jäsenet
1.
Valituslautakuntien jäsenten, myös puheenjohtajan ja sijaisten, toi
mikausi on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan valita tehtäväänsä uu
delleen.
2.
Valituslautakuntien jäsenet ovat riippumattomia. Heitä eivät pää
töksenteossa sido mitkään ohjeet.
3.
Valituslautakuntien jäsenet eivät saa hoitaa muita tehtäviä viras
tossa. Valituslautakuntien jäsenet voivat hoitaa tehtävää osa-aikaisesti.
4.
Valituslautakuntien jäsenet voidaan vapauttaa tehtävistään tai hei
dän nimensä voidaan poistaa pätevien ehdokkaiden luettelosta heidän
toimikautensa kestäessä vain, jos tähän on painavat syyt ja jos komissio
tekee tätä koskevan päätöksen saatuaan hallintoneuvostolta lausunnon.
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43 artikla
Asian käsittelystä vetäytyminen ja jääväys
1.
Valituslautakunnan jäsen ei voi osallistua muutoksenhakumenette
lyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin
edustanut jotain menettelyn osapuolista tai jos hän on osallistunut sen
päätöksen tekemiseen, jota muutoksenhaku koskee.

2.
Jos valituslautakunnan jäsen ei jostain 1 kohdassa luetellusta tai
muusta syystä katso voivansa osallistua johonkin muutoksenhakumenet
telyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

3.
Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi jäävätä valituslautakunnan
jäsenen 1 kohdassa mainituista syistä tai jos tätä epäillään puolueellisuu
desta. Tällaista jääväystä ei voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli on
jo toteuttanut menettelyyn liittyvän toimen, vaikka jääväysperuste on
ollut hänen tiedossaan. Jääväysperusteena ei voi käyttää jäsenen kansal
lisuutta.

4.
Valituslautakunnat päättävät ilman asianomaisen jäsenen osallistu
mista, miten 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä.
Valituslautakuntaan otetaan kyseisen jäsenen tilalle tämän ratkaisun te
koa varten hänen sijaisensa.

44 artikla
Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta
▼M2
1.
Muutosta voidaan hakea viraston päätöksiin, jotka on tehty 20, 21,
22, 22 a, 22 b, 23, 55 tai 64 artiklan nojalla.

▼B
2.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tehdyllä muutoksenhaulla ei
ole lykkäävää vaikutusta. Virasto voi kuitenkin tilanteen arvioituaan
päättää lykätä sellaisen päätöksen soveltamista, johon on haettu muu
tosta.

3.
Päätökseen, joka ei päätä menettelyä jonkin osapuolen osalta, voi
daan hakea muutosta vain lopullista päätöstä koskevan muutoksenhaun
yhteydessä, jollei kyseiseen päätökseen voida hakea erikseen muutosta.

45 artikla
Henkilöt, joilla on muutoksenhakuoikeus
Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat hakea muutosta päätök
seen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen,
vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle. Menettelyn osapuolet voivat
olla muutoksenhakumenettelyn osapuolina.
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46 artikla
Määräaika ja muoto
Muutoksenhaku ja sen perusteet on toimitettava virastolle kirjallisesti
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpide on annettu tiedoksi
kyseiselle henkilölle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, kah
den kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta.

47 artikla
Oikaisu
1.
Jos pääjohtaja katsoo, että muutoksenhaku voidaan ottaa tutkitta
vaksi ja että se on perusteltu, hän oikaisee päätöksen. Tätä säännöstä ei
sovelleta, jos menettelyn muu osapuoli vastustaa muutoksenhakua.
2.
Jos päätöstä ei ole oikaistu kuukauden kuluessa muutoksenhak
uperusteiden vastaanottamisesta, viraston on viipymättä päätettävä, lyk
kääkö se päätöksen soveltamista 44 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen
mukaisesti, ja toimitettava muutoksenhaku valituslautakunnan käsiteltä
väksi.

48 artikla
Muutoksenhaun tutkiminen
1.
Jos muutoksenhaku voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta
tutkii, onko sille perusteita.
2.
Muutoksenhakua 1 kohdan nojalla tutkiessaan valituslautakunta
toimii kiireellisesti. Se kehottaa muutoksenhakumenettelyn osapuolia
aina tarvittaessa esittämään tarkemmin asetettujen määräaikojen puit
teissa huomautuksensa valituslautakunnalta tai muilta muutoksenhaku
menettelyn osapuolilta vastaanotetuista tiedoksiannoista. Muutoksenha
kumenettelyn osapuolilla on oikeus esittää suullisia huomautuksia.

49 artikla
Muutoksenhakua koskeva päätös
Valituslautakunta voi joko käyttää viraston toimivaltaa tai siirtää asian
viraston toimivaltaisen yksikön hoidettavaksi. Valituslautakunnan te
kemä päätös on mainittua yksikköä sitova.

50 artikla
Asian saattaminen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi
1.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa voidaan nostaa kumoamis
kanteita sellaisista viraston toimista, jotka sitovat oikeudellisesti kolman
sia osapuolia, samoin kuin laiminlyöntikanteita tai korvauskanteita, jotka
koskevat viraston toimintansa yhteydessä aiheuttamia vahinkoja.
▼M2
2.
Kumoamiskanteet, jotka koskevat 20, 21, 22, 22 a, 22 b, 23, 55 tai
64 artiklan mukaisesti tehtyjä viraston päätöksiä, voidaan saattaa Euroo
pan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen kun on
käytetty kaikki viraston sisäiset muutoksenhakukeinot.
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3.
Viraston on toteutettava kaikki Euroopan yhteisöjen tuomioistui
men tuomion noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

51 artikla
Suora muutoksenhaku
Jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet voivat hakea viraston päätöksiin
muutosta suoraan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta.

III JAKSO

Työmenetelmät
52 artikla
▼C2
Lausuntojen, sertifiointieritelmien ja ohjeaineiston laatimismenette
lyt
▼B
1.
►M2 Hallintoneuvosto vahvistaa mahdollisimman pian tämän
asetuksen voimaantulon jälkeen avoimet menettelyt, joita noudatetaan
annettaessa ja määriteltäessä 18 artiklan a ja c alakohdassa ►C3 tar
koitettuja lausuntoja, sertifiointieritelmiä, hyväksyttäviä ◄ menetelmiä
vaatimusten täyttämiseksi ja ohjeaineistoa. ◄
Menettelyissä
a) käytetään hyväksi jäsenvaltioiden ilmailualan sääntelyviranomaisten
asiantuntemusta;
b) käytetään tarvittaessa asianomaisten osapuolten asianmukaisia asian
tuntijoita;
c) varmistetaan, että virasto julkaisee asiakirjoja ja kuulee laajalti sidos
ryhmiä noudattaen aikataulua ja menettelyä, johon sisältyy viraston
velvollisuus antaa kuulemismenettelyssä kirjallinen vastaus.
▼M2
2.
Kun virasto laatii 19 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden sovellet
tavaksi ►C3 tulevia lausuntoja, sertifiointieritelmiä, hyväksyttäviä ◄
menetelmiä vaatimusten täyttämiseksi ja ohjeaineistoja, sen on vahvis
tettava menettely jäsenvaltioiden kuulemiseksi. Tätä varten se voi pe
rustaa työryhmän, johon kullakin jäsenvaltiolla on oikeus nimetä asian
tuntija.
▼B
3.
Edellä 18 artiklan a ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetut menettelyt on julkaistava
viraston virallisessa julkaisussa.
4.
Vahvistetaan erityisiä menettelyjä, joiden mukaisesti virasto toimii
välittömästi turvallisuusongelmien ilmetessä ja tiedottaa tarpeen mukaan
asianomaisille osapuolille toimista, jotka näiden on toteutettava.

53 artikla
Päätöksentekomenettelyt
1.
Hallintoneuvosto vahvistaa 18 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen
yksittäisten päätösten tekemisessä noudatettavat avoimet menettelyt.
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Menettelyissä
a) varmistetaan sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kuulemi
nen, jolle päätös osoitetaan, ja muun sellaisen osapuolen kuuleminen,
jota asia koskee välittömästi ja henkilökohtaisesti;
b) määrätään päätöksen antamisesta tiedoksi luonnolliselle henkilölle tai
oikeushenkilölle ja sen julkaisemisesta;
c) ilmoitetaan luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolle päätös
on osoitettu, sekä menettelyjen muille osapuolille kyseisen henkilön
tämän asetuksen nojalla käytettävissä olevista muutoksenhakumenet
telyistä;
d) varmistetaan, että päätös sisältää sen perustelut.
2.
Hallintoneuvosto vahvistaa päätöksistä ilmoitettaessa sovellettavat
ehdot, joiden mukaisesti päätöksistä ilmoitetaan, samalla kun otetaan
muutoksenhakumenettely asianmukaisesti huomioon.
3.
Vahvistetaan erityisiä menettelyjä, joiden mukaisesti virasto toimii
välittömästi turvallisuusongelmien ilmetessä ja tiedottaa tarpeen mukaan
asianomaisille osapuolille toimista, jotka näiden on toteutettava.

54 artikla
Jäsenvaltioita koskevat tarkastukset
1.
Virasto avustaa komissiota tämän asetuksen ja sen täytäntöönpano
sääntöjen soveltamisen seurannassa tekemällä jäsenvaltioiden toimival
taisia viranomaisia koskevia 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja stan
dardointitarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komissiolle pe
rustamissopimuksessa annettua täytäntöönpanovaltaa. Tätä tarkoitusta
varten tämän asetuksen mukaisesti valtuutetuilla virkamiehillä ja tällai
siin tutkimuksiin osallistuvien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
siirtämillä virkamiehillä on oikeus kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä
noudattaen:
a) tutkia tarpeelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, jolla
on merkitystä tässä asetuksessa säädetyn lentoturvallisuustason saa
vuttamisessa;
b) ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menet
telyistä ja muusta aineistosta;
c) vaatia suullista selvitystä paikalla;
d) päästä asianomaisiin tiloihin, alueille tai liikennevälineisiin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittamaan valtuu
tettujen viraston virkamiesten on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä
kirjallinen valtuutus, jossa määritellään tarkastuksen kohde ja tarkoitus
sekä sen alkamisajankohta. Viraston on hyvissä ajoin ennen tarkastusta
annettava kyseiselle jäsenvaltiolle tieto tarkastuksesta ja sitä suoritta
maan valtuutettujen virkamiesten henkilöllisyydestä.
3.
Asianomaisen jäsenvaltion on suostuttava tarkastuksiin ja sen on
varmistettava, että asianomaiset elimet tai henkilöt myös suostuvat nii
hin.
4.
Jos tämän artiklan nojalla suoritettava tarkastus edellyttää yrityk
sen tai yritysten yhteenliittymän tarkastamista, sovelletaan 55 artiklan
säännöksiä. Jos jokin yritys vastustaa tarkastusta, asianomaisen jäsen
valtion on annettava viraston valtuuttamille virkamiehille tarpeellista
apua, jotta he voivat suorittaa tarkastuksen.
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5.
Tämän artiklan soveltamiseksi laadittavien kertomusten on oltava
saatavilla sen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä,
jossa tarkastus suoritetaan.

55 artikla
Yrityksiä koskeva tutkinta
1.
►M2 Virasto voi toteuttaa itse tai antaa kansallisten ilmailuviran
omaisten tai pätevien yksiköiden tehtäväksi kaiken tarvittavan 7, 20, 21,
22, 22 a, 22 b ja 23 artiklan sekä 24 artiklan 2 kohdan mukaisen
yrityksiä koskevan tutkinnan. ◄ Nämä tutkinnat suoritetaan niiden jä
senvaltioiden lainsäädäntöä noudattaen, joissa ne toteutetaan. Tätä tar
koitusta varten tämän asetuksen mukaisesti valtuutetuilla henkilöillä on
oikeus
a) tutkia tarpeelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, jolla
on merkitystä viraston tehtävien suorittamisessa;
b) ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menet
telyistä ja muusta aineistosta;
c) vaatia suullista selvitystä paikalla;
d) päästä yritysten asianomaisiin tiloihin, alueille tai liikennevälineisiin;
e) suorittaa ilma-alusten tarkastuksia yhteistyössä jäsenvaltioiden kans
sa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tutkintaa suorittamaan valtuutet
tujen henkilöiden on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen val
tuutus, jossa määritellään tutkinnan kohde ja tarkoitus.
3.
Viraston on hyvissä ajoin ennen tutkintaa annettava tieto tutkin
nasta ja sitä suorittamaan valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä
sille jäsenvaltiolle, jonka alueella tutkinta on tarkoitus suorittaa. Asian
omaisen jäsenvaltion virkamiesten on viraston pyynnöstä avustettava
näitä valtuutettuja henkilöitä näiden tehtävien hoitamisessa.

56 artikla
Vuosittainen työohjelma
Vuosittaisella työohjelmalla on pyrittävä Euroopan lentoturvallisuuden
jatkuvaan parantamiseen ja sen on oltava tässä asetuksessa säädettyjen
viraston tavoitteiden, toimeksiannon ja tehtävien mukainen. Siinä on
selkeästi mainittava, mitä viraston toimeksiantoja ja tehtäviä on lisätty,
muutettu tai poistettu edellisvuoteen verrattuna.
Vuosittaisen työohjelman on perustuttava komission osana toimintojoh
tamista (ABM) käyttämään metodologiaan.

57 artikla
Vuosittainen yleiskertomus
Vuosittaisessa yleiskertomuksessa selostetaan, miten virasto on toteutta
nut vuosittaisen työohjelmansa. Siinä on selkeästi mainittava, mitä vi
raston toimeksiantoja ja tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edel
lisvuoteen verrattuna.

2008R0216 — FI — 29.01.2013 — 003.002 — 51
▼B
Kertomuksessa selostetaan viraston suorittamat toimet ja arvioidaan nii
den tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja aikatauluun, näihin toimiin liitty
viä riskejä sekä voimavarojen käyttöä ja viraston yleistä toimintaa.

58 artikla
Avoimuus ja tiedottaminen
1.
Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY)
N:o 1049/2001.
2.
Virasto voi tiedottaa omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla
aloilla. Se varmistaa erityisesti, että 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
julkaisun lisäksi yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan nopeasti
objektiivista, luotettavaa ja helppotajuista tietoa sen työstä.
3.
Luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus kääntyä
viraston puoleen kirjallisesti millä tahansa perustamissopimuksen 314 ar
tiklassa tarkoitetulla kielellä. Näillä henkilöillä on oikeus saada vastaus
samalla kielellä.
5.
Viraston tämän asetuksen mukaisesti keräämiin tietoihin sovelle
taan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suoritta
massa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuu
desta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (1).

IV JAKSO

Rahoitusta koskevat säännökset
59 artikla
Talousarvio
1.

Viraston tulot koostuvat

a) yhteisön rahoitusosuudesta;
b) sellaisten Euroopan kolmansien maiden rahoitusosuudesta, joiden
kanssa yhteisö on tehnyt 66 artiklassa tarkoitetun sopimuksen;
c) viraston myöntämien todistusten ja hyväksyntöjen hakijoiden ja hal
tijoiden suorittamista maksuista;
d) julkaisuista, koulutuksesta ja kaikista muista viraston tarjoamista pal
veluista perittävistä maksuista; ja
e) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai muiden yhteisöjen mahdolli
sista vapaaehtoisista rahoitusosuuksista, edellyttäen että tällainen ra
hoitusosuus ei vaaranna viraston riippumattomuutta eikä puolueetto
muutta.
2.
Viraston menoihin kuuluvat henkilöstöstä, hallinnosta, infrastruk
tuurista ja toiminnasta aiheutuvat kulut.
3.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

4.
Sääntelytoimintaa koskevaa ►C2 talousarviota sekä sertifioinnista
asetettuja ◄ ja perittäviä maksuja on käsiteltävä erillään viraston ta
lousarviossa.
(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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5.
Hallintoneuvosto laatii vuosittain tuloja ja menoja koskevan en
nakkoarvioesityksen perusteella ennakkoarvion viraston tuloista ja me
noista seuraavaa varainhoitovuotta varten.

6.
Hallintoneuvosto toimittaa 4 kohdassa tarkoitetun ennakkoarvion,
johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys ja alustava työohjel
ma, viimeistään 31 päivänä maaliskuuta komissiolle sekä valtioille, joi
den kanssa yhteisö on tehnyt 66 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia.

7.
Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä ta
lousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä budjettivallan käyt
täjälle.

8.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, joita se pitää
henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen
määrän osalta välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota
koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa sen budjettivallan käyttä
jälle perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.

9.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy viraston avustusta koskevat mää
rärahat. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.

10.
Hallintoneuvosto vahvistaa talousarvion. Siitä tulee lopullinen,
kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu.
Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

11.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisim
man pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomatta
vaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiin
teistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta.
Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa
lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle kuuden viikon kuluessa
hankkeesta ilmoittamisesta.

60 artikla
Talousarvion toteuttaminen ja valvonta
1.

Pääjohtaja toteuttaa viraston talousarvion.

2.
Viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen
varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitä
jälle varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivään
mennessä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen
elinten alustavat tilinpäätökset Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvi
oon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) 128 ar
tiklan mukaisesti.
(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
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3.
Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen ja
selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta tilintar
kastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seu
raavan maaliskuun 31 päivänä. Selvitys varainhoitovuoden talousarvioja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle.
4.
Saatuaan viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset,
jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/2002 129 artiklan mukaisesti, pääjohtaja vahvistaa viraston lopul
lisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvos
tolle lausuntoa varten.
5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon viraston lopullisesta tilinpäätök
sestä.
6.
Pääjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston
lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintar
kastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seu
raavan heinäkuun 1 päivänä.
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Pääjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tä
män huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Pääjohtaja toi
mittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.
9.
Pääjohtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä asetuk
sen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 146 artiklan 3 kohdassa säädetyin
tavoin kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenet
telyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.
10.
Ennen vuoden N + 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan parlamentti
myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta lento
turvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N
talousarvion toteuttamisesta.

61 artikla
Petostentorjunta
1.
Petosten, lahjonnan ja muiden säännönvastaisuuksien torjumiseksi
sovelletaan rajoituksetta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tut
kimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (1) säännöksiä.
2.
Virasto noudattaa Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neu
voston ja Euroopan yhteisöjen komission Euroopan petostentorjuntavi
raston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 te
kemää toimielinten välistä sopimusta (2) ja antaa välittömästi määräyk
set, jotka koskevat henkilöstöä.
3.
Rahoituspäätöksissä ja niistä johtuvissa täytäntöönpanoa koske
vissa sopimuksissa tai välineissä on määrättävä nimenomaisesti, että
tilintarkastustuomioistuin ja OLAF voivat tarvittaessa tehdä paikalla
suoritettavia tarkastuksia, jotka koskevat viraston antaman rahoituksen
saajia ja rahoituksen jakamisesta vastaavia.
(1) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
(2) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
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62 artikla
Arviointi
1.
Hallintoneuvosto teettää kolmen vuoden kuluessa siitä, kun virasto
on aloittanut toimintansa, ja sen jälkeen viiden vuoden välein riippu
mattoman ulkoisen arvioinnin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.
2.
Arvioinnissa tarkastellaan sitä, kuinka tehokkaasti virasto toteuttaa
tehtävänsä. Lisäksi siinä arvioidaan tämän asetuksen sekä viraston ja sen
toimintatapojen vaikutusta korkealuokkaisen lentoturvallisuuden kehittä
miseen. Arvioinnissa otetaan huomioon eri osapuolten näkökannat sekä
eurooppalaisella että kansallisella tasolla.
3.
Arvioinnin tulokset toimitetaan hallintoneuvostolle, joka antaa tä
män asetuksen, viraston ja sen toimintatapojen muuttamista koskevia
suosituksia komissiolle, joka voi toimittaa ne oman lausuntonsa sekä
tarvittavien ehdotusten kanssa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarvittaessa niihin sisällytetään toimintasuunnitelma ja sen aikataulu.
Sekä arvioinnin tulokset että suositukset julkaistaan.

63 artikla
Varainhoitoa koskevat säännökset
Hallintoneuvosto vahvistaa virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat
säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa komission
19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o
2343/2002 (1), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa
varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos viraston toiminta sitä nimen
omaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuk
sensa.

64 artikla
Maksut
1.
Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä ja jotka liittyvät maksuihin,
päätetään 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sään
telymenettelyä noudattaen.
2.
Komissio kuulee hallintoneuvostoa 1 kohdassa tarkoitettuja toi
menpiteitä koskevasta luonnoksesta.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä vahvistetaan erityi
sesti se, mistä 59 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisia maksuja
peritään, niiden suuruus ja suorittamistapa.
4.

Maksut peritään

a) todistusten myöntämisestä ja uusimisesta sekä niihin liittyvistä jatku
vista valvontatoimista;
b) palvelujen tarjoamisesta; maksujen on vastattava kustakin palvelun
tarjoamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia;
(1) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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c) valitusten käsittelystä.
Maksut ilmaistaan ja maksetaan euromääräisinä.
5.
Maksujen suuruus vahvistetaan tasolle, jolla varmistetaan, että
niistä saatavien tulojen määrällä voidaan periaatteessa täysin kattaa an
netuista palveluista aiheutuneet kustannukset. Maksut, vuonna 2007 ke
rätyt maksut mukaan luettuina, katsotaan viraston tuloiksi.

IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

65 artikla
Komitea
1.

Komissiota avustaa komitea.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
3.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vah
vistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
4.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen
8 artiklan säännökset.
5.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
a artiklan 1–4 kohtaa, 5 a artiklan 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa sekä 4
kohdan b ja e alakohdassa säädetty määräaika vahvistetaan 20 päiväksi.
6.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
a artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa, 5 kohdan b alakohtaa ja 6 kohtaa sekä
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
7.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY
6 artiklaa.
Ennen päätöksen tekemistä komissio kuulee tämän artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua komiteaa.
Päätöksen 1999/468/EY 6 artiklan b kohdassa säädetty määräaika vah
vistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
Jos jokin jäsenvaltio saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltä
väksi, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin kolmen
kuukauden kuluessa.
▼M2
65 a artikla
Muuttaminen
Perustamissopimuksen määräysten mukaisesti komissio ehdottaa asetus
ten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja
(EY) N:o 552/2004 muuttamista tämän asetuksen vaatimusten huomioon
ottamiseksi.
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66 artikla
Euroopan kolmansien maiden osallistuminen
Viraston toimintaan voivat osallistua ne Euroopan kolmannet maat,
jotka ovat Chicagon yleissopimuksen sopimuspuolia ja jotka ovat teh
neet Euroopan yhteisön kanssa sopimuksen, jonka nojalla ne ovat hy
väksyneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan yhteisön oikeuden
ja sen toimeenpanosäännöt sekä soveltavat niitä.
Näihin sopimuksiin sisältyvien asianomaisten määräysten mukaisesti
laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään muun muassa näiden valtioiden
viraston toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä sitä koskevat
yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien rahoitusosuuksia ja henkilöstöä
koskevat säännöt.

67 artikla
Viraston toiminnan aloittaminen
1.
Virasto ottaa sille 20 artiklan ►C2 nojalla kuuluvat sertifiointi
tehtävät hoitaakseen ◄ 28 päivästä syyskuuta 2003 lukien. Mainittuun
päivään asti jäsenvaltiot jatkavat asiaankuuluvan lainsäädännön ja ase
tusten soveltamista.
2.
Ylimääräisen 1 kohdassa mainitusta päivästä laskettavan 42 kuu
kauden siirtymäkauden aikana jäsenvaltiot voivat edelleen antaa todis
tuksia ja hyväksyntiä 5, 6, 12 ja 20 artiklan säännöksistä poiketen ja
ehdoilla, jotka komissio määrittelee niiden soveltamiseksi hyväksytyissä
toimenpiteissä. Jos jäsenvaltio antaa tällä perusteella todistuksia kolman
sien maiden antamien todistusten perusteella, komission hyväksymissä
toimenpiteissä otetaan asianmukaisesti huomioon 12 artiklan 2 kohdan b
ja c alakohdassa esitetyt periaatteet.

68 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpano
sääntöjen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

69 artikla
Kumottavat säädökset
1.
Kumotaan asetus (EY) N:o 1592/2002, sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta toisen alakohdan säännösten soveltamista.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen
liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
2.
Kumotaan neuvoston direktiivi 91/670/ETY 7 artiklan 6 kohdassa
tarkoitettujen toimenpiteiden voimaantulosta alkaen.
3.
Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liite III 8 artiklan 5
kohdassa tarkoitettujen vastaavien toimenpiteiden voimaantulosta alka
en.
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4.
Edellä olevan 11 artiklan säännöksiä sovelletaan tuotteisiin, osiin
ja laitteisiin sekä organisaatioihin ja ►C2 henkilöihin, joiden sertifi
ointi on suoritettu ◄ tai jotka on tunnustettu tämän artiklan 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitettujen tekstien säännösten mukaisesti.
5.
Kumotaan direktiivi 2004/36/EY tämän asetuksen 10 artiklan 5
kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden voimaantulosta alkaen ja rajoit
tamatta direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpano
sääntöjen soveltamista.
70 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Edellä olevaa 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklaa sovelletaan asianomaisissa
toimeenpanosäännöissä yksilöidyistä päivistä lukien, kuitenkin viimeis
tään 8 päivästä huhtikuuta 2012.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
Artiklassa 5 tarkoitetut keskeiset lentokelpoisuusvaatimukset
1.

Tuotteen kestävyys: Tuotteen kestävyys on varmistettava kaikissa enna
koitavissa olevissa lento-olosuhteissa ilma-aluksen käyttöiän ajan. Kaik
kien vaatimusten täyttäminen on osoitettava arvioinnin tai analyysin
avulla ja tarvittaessa vahvistettava testein.

1.a

Rakenteet ja materiaalit: Rakenteellinen kestävyys on varmistettava il
ma-aluksen koko käyttöalueella ja riittävällä tavalla silloinkin, kun käyt
töalue ylitetään, ja se on säilytettävä ilma-aluksen käyttöiän ajan.

1.a.1

Ilma-aluksen kaikkien osien, joiden pettäminen voisi heikentää raken
teellista kestävyyttä, on oltava seuraavien ehtojen mukaisia ilman hai
tallista muodonmuutosta tai rakenteen pettämistä. Tämä koskee kaikkia
merkittäviä massoja ja niiden kiinnitystä.

1.a.1.a

On otettava huomioon kaikki kohtuudella odotettavissa olevat ja riittä
västi tämän ylittävät kuormitukseen liittyvät yhdistelmät painojen, mas
sakeskiövaihtelun, ilma-aluksen käyttöalueen ja -iän osalta. Tämä sisäl
tää tuulenpuuskista, liikkeistä, paineistamisesta, liikuteltavista pinnoista
ja hallinta- ja työntövoimajärjestelmistä aiheutuvat kuormitukset sekä
lennon aikana että maassa.

1.a.1.b On otettava huomioon maalle tai veteen suoritettujen pakkolaskujen
aiheuttamat kuormitukset ja todennäköiset viat.
1.a.1.c

Näihin kuormituksiin liittyvään rakenteelliseen vaikutukseen on sisälly
tettävä dynaamiset kuormitukset.

1.a.2

Ilma-aluksessa ei saa ilmetä aeroelastista epävakautta eikä liiallista täri
nää.

1.a.3

Valmistusprosessien ja ilma-aluksen rakentamisessa käytettävien materi
aalien tuloksena on saatava tunnettuja ja toistettavissa olevia rakenteel
lisia ominaisuuksia. Toimintaympäristöön liittyvistä materiaalien suori
tuskyvyn muutoksista on annettava selvitys.

1.a.4

Jaksottaisen kuormituksen, ympäristön aiheuttaman heikkenemisen, sa
tunnaisten ja yksittäisten vaurioiden vaikutukset eivät saa heikentää ra
kenteellista kestävyyttä hyväksyttävän jäännöslujuustason alapuolelle.
Kaikki tarvittavat ohjeet lentokelpoisuuden ylläpidon varmistamiseksi
tässä suhteessa on julkaistava.

1.b

Työntövoima: Työntövoimajärjestelmän (eli moottorin ja tarvittaessa
potkurin) kestävyys on osoitettava työntövoimajärjestelmän koko käyttö
alueella ja riittävällä tavalla silloinkin, kun käyttöalue ylitetään, ja se on
säilytettävä työntövoimajärjestelmän käyttöiän ajan.

1.b.1

Työntövoimajärjestelmän on tuotettava sille asetetuissa rajoissa siltä
vaadittava työntövoima tai teho kaikissa tarvittavissa lento-olosuhteissa,
ympäristövaikutukset ja -olosuhteet huomioon ottaen.

1.b.2

Valmistusprosessin ja työntövoimajärjestelmän rakentamisessa käytetty
jen materiaalien tuloksena on saatava tunnettu ja toistettavissa oleva
rakenteellinen toiminta. Toimintaympäristöön liittyvistä materiaalien
suorituskyvyn muutoksista on annettava selvitys.

1.b.3

Jaksottaisen kuormituksen, ympäristön ja toiminnan aiheuttaman heik
kenemisen ja siitä todennäköisesti aiheutuvien osissa ilmenevien vikojen
vaikutukset eivät saa heikentää työntövoimajärjestelmän luotettavuutta
hyväksyttävän tason alapuolelle. Kaikki tarvittavat ohjeet lentokelpoi
suuden ylläpidon varmistamiseksi tässä suhteessa on julkaistava.
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1.b.4

Kaikki tarvittavat ohjeet, tiedot ja vaatimukset työntövoimajärjestelmän
turvallisesta ja oikeasta asennuksesta ilma-alukseen on julkaistava.

1.c

Järjestelmät ja laitteet

1.c.1

Ilma-aluksessa ei saa olla sellaisia suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia
tai yksityiskohtia, jotka kokemus on osoittanut vaarallisiksi.

1.c.2

Ilma-aluksen — mukaan lukien järjestelmät, varusteet ja laitteet, joita
tyyppihyväksyntä tai toimintasäännöt edellyttävät — on toimittava suun
nitellulla tavalla kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa il
ma-aluksen koko käyttöalueella ja riittävällä tavalla silloinkin, kun käyt
töalue ylitetään, järjestelmän, varusteen ja laitteen toimintaympäristö
asianmukaisesti huomioon ottaen. Muut järjestelmät, varusteet ja laitteet,
joita ei edellytetä tyyppihyväksynnässä tai toimintasäännöissä, riippu
matta siitä, onko niiden toiminta moitteetonta vai ei, eivät saa heikentää
turvallisuutta tai vaikuttaa haitallisesti minkään muun järjestelmän, lait
teen tai kojeen moitteettomaan toimintaan. Järjestelmiä, laitteita ja ko
jeita on voitava käyttää ilman, että tarvitaan poikkeuksellista taitoa tai
voimaa.

1.c.3

Ilma-aluksen järjestelmien, varusteiden ja laitteiden on erikseen ja suh
teessa toisiinsa tarkasteltuina oltava suunniteltu siten, ettei yksittäinen
vika, jota ei ole osoitettu erityisen epätodennäköiseksi, johda onnetto
muuden aiheuttavaan vikaan, ja tällöin on vian mahdollisuuden ja sen
ilma-alukseen tai siinä oleviin henkilöihin kohdistuvan vaikutuksen voi
makkuuden välisen suhteen oltava käänteinen. Edellä mainitun yksit
täistä vikaa koskevan vaatimuksen osalta sallitaan, että ilma-aluksen
koko ja kokonaisrakenne on otettava asianmukaisesti huomioon ja että
tämän johdosta kyseinen yksittäistä vikaa koskeva vaatimus voi jäädä
täyttymättä helikopterien ja pienlentokoneiden joidenkin osien ja joiden
kin järjestelmien osalta.

1.c.4

Miehistölle ja tarvittaessa huoltohenkilökunnalle on annettava turvallisen
lennon suorittamiseksi tarvittavat ja mahdollisesti vaarallisia vikoja kos
kevat tiedot selvästi, johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti. Järjestelmät,
laitteet ja ohjaimet, mukaan lukien mittarit ja ilmaisintaulut, on suunni
teltava ja sijoitettava siten, että minimoidaan virheet, jotka saattaisivat
osaltaan synnyttää vaaratilanteita.

1.c.5

Suunnittelussa on otettava huomioon varotoimenpiteet, joiden avulla
minimoidaan vaarat, jotka kohtuullisen todennäköisesti uhkaavat ilmaalusta ja siinä olevia henkilöitä joko ilma-aluksen sisällä tai sen ulko
puolelta, mukaan lukien suojaaminen mahdolliselta merkittävältä vialta
jossain ilma-aluksen laitteessa tai laitteen rikkoutumiselta.

1.d

Lentokelpoisuuden ylläpito

1.d.1

On laadittava ohjeet lentokelpoisuuden ylläpitämisestä sen varmistami
seksi, että ilma-aluksen tyyppihyväksynnän edellyttämä lentokelpoisuus
taso säilyy koko ilma-aluksen käyttöiän ajan.

1.d.2

On määrättävä keinoista lentokelpoisuuden ylläpidon kannalta välttämät
tömien osien ja laitteiden tarkastamiseksi, säätämiseksi, voitelemiseksi,
poistamiseksi tai vaihtamiseksi.

1.d.3

Lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevat ohjeet on annettava yhden tai
useamman käsikirjan muodossa niihin sisältyvien tietojen määrän mu
kaan. Käsikirjoissa on käsiteltävä huolto- ja korjausohjeita, huoltotietoja,
vianetsintä- ja tarkastusmenettelyjä käytännöllisessä muodossa.

1.d.4

Lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevissa ohjeissa on oltava lentokelpoi
suusrajoitukset, joissa määrätään pakollisista vaihtoajoista, tarkastusvä
leistä ja näihin liittyvästä tarkastusmenettelystä.
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2.

Tuotteen käytön lentokelpoisuusnäkökohdat

2.a

On osoitettava, että seuraavista asioista on huolehdittu, jotta tuotteen
käytön aikana maassa tai ilma-aluksessa oleville varmistetaan riittävä
turvallisuustaso.

2.a.1

On vahvistettava ilma-alukselle hyväksytyt käyttömuodot ja sen turval
lisen käytön rajat ja turvallisen käytön edellyttämät tiedot, mukaan lu
kien ympäristöön liittyvät rajoitukset ja ilma-aluksen suoritusarvot.

2.a.2

Ilma-alusta on voitava ohjata ja käsitellä turvallisesti kaikissa ennakoi
tavissa olevissa käyttötilanteissa myös sen jälkeen, kun yksi tai useampi
työntövoimajärjestelmä on vioittunut. Ilma-aluksen ohjaajan fyysiset
voimavarat, ohjaamo-olosuhteet, ohjaajien työmäärä ja muut inhimilliset
tekijät sekä lennon vaihe ja sen kesto on otettava asianmukaisesti huo
mioon.

2.a.3

Yhdestä lennon vaiheesta on voitava siirtyä sujuvasti toiseen ilman, että
tämä edellyttää poikkeuksellista ohjaustaitoa, tarkkaavaisuutta, voimaa
tai työpanosta missään todennäköisessä käyttötilanteessa.

2.a.4

Ilma-aluksen vakavuuden on oltava sellainen, että sillä varmistetaan,
ettei ohjaajaan kohdistu liiallisia vaatimuksia, kun otetaan huomioon
lennon vaihe ja sen kesto.

2.a.5

On vahvistettava menetelmät normaalitoimintaa sekä vika- ja hätätilan
teita varten.

2.a.6

Ilma-aluksessa on oltava varoitusmerkit tai muita esteitä, joiden tarkoi
tuksena on estää ylittämästä normaalia lennon rajakäyrää, konetyypistä
riippuen.

2.a.7

Ilma-aluksen ominaisuuksien ja sen järjestelmien avulla on voitava pa
lata turvallisesti takaisin lennon rajakäyrän äärirajoilta, jonne on ehkä
jouduttu.

2.b

Miehistön jäsenille on kerrottava käyttörajoituksista ja muista turvallista
käyttöä koskevista tiedoista.

2.c

On estettävä, että haitalliset ulkoiset ja sisäiset olosuhteet, ympäristöo
losuhteet mukaan lukien, vaarantavat tuotteen käytön.

2.c.1

Vaaratilannetta ei saa erityisesti syntyä siitä, että joudutaan muun mu
assa seuraavien tuotteen käytön aikana kohtuudella odotettavissa olevien
ilmiöiden kohteeksi: huono sää, salamointi, lintujen törmääminen ilmaalukseen, korkeataajuinen säteilykenttä, otsoni jne.

2.c.2

Matkustamo-osastojen on tarjottava matkustajille sopivat matkustusolot
ja asianmukainen suoja lentotoiminnasta aiheutuvilta tai hätätilanteisiin
johtavilta ennakoitavilta vaaroilta, tulen, savun, myrkyllisten kaasujen ja
paineen nopean alenemisen vaara mukaan lukien. On oltava keinot,
joilla annetaan ilma-aluksessa oleville kohtuulliset mahdollisuudet vält
tyä vakavalta loukkaantumiselta ja poistua nopeasti ilma-aluksesta ja
suojellaan heitä hidastusvoimilta jouduttaessa tekemään pakkolasku
maahan tai veteen. Ilma-aluksessa on oltava selkeät ja yksiselitteiset
merkit tai ilmaisimet, joilla ohjataan ilma-aluksessa olevia toimimaan
asianmukaisesti turvallisuuden vaatimalla tavalla ja kerrotaan turvava
rusteiden sijainnista ja niiden asianmukaisesta käytöstä. Vaadittavien
turvavarusteiden on oltava helposti saatavilla.
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2.c.3

Miehistöosastot on järjestettävä niin, että helpotetaan lentotoimintaa,
myös asentotietoisuutta lisäämällä, ja ennakoitavien ja hätätilanteiden
hallintaa. Miehistöosastojen ympäristö ei saa vaarantaa miehistön mah
dollisuuksia suorittaa tehtävänsä, ja se on suunniteltava siten, että väl
tetään häiriöt käytön aikana ja ohjauslaitteiden väärinkäyttö.

3.

Organisaatiot (mukaan lukien luonnollinen henkilö, joka harjoittaa
suunnittelu-, valmistus- tai huoltotoimintaa)

3.a

Organisaatiolle on annettava hyväksyntä seuraavien edellytysten täytty
essä:

3.a.1

Organisaatiolla on käytettävissään kaikki toiminnan laajuuden edellyttä
mät välineet. Välineitä ovat muun muassa seuraavat: tilat, henkilöstö,
varusteet, työkalut ja materiaali, asiakirjat tehtävistä, vastuualueista ja
menettelyistä; asiaankuuluvien tietojen saatavuus ja kirjanpito.

3.a.2

Organisaatio luo hallintojärjestelmän ja pitää sitä yllä varmistaakseen,
että näitä keskeisiä lentokelpoisuusvaatimuksia noudatetaan, ja pyrkii
jatkuvasti parantamaan järjestelmää.

3.a.3

Organisaatio toteuttaa tarvittavat järjestelyt toisten organisaatioiden
kanssa, joita asia koskee, sen varmistamiseksi, että näitä keskeisiä len
tokelpoisuusvaatimuksia noudatetaan.

3.a.4

Organisaatio perustaa poikkeamia koskevan tiedotus- ja/tai käsittelyjär
jestelmän, josta huolehtii edellä 3.a.2 kohdassa mainittu hallintojärjes
telmä edellä 3.a.3 kohdassa mainittujen järjestelyjen avulla tuotteiden
turvallisuuden jatkuvan parantamisen edistämiseksi.

3.b

Huoltokoulutusta antaviin organisaatioihin ei sovelleta 3.a.3 eikä 3.a.4
kohdan ehtoja.
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LIITE II
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut ilma-alukset
Edellä olevaa 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta ilma-aluksiin, jotka kuuluvat
yhteen tai useampaan seuraavista luokista:
a) historiallinen ilma-alus, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
i) muu kuin vaativa ilma-alus, jonka
— alkuperäinen tyyppisuunnittelu on tapahtunut ennen 1 päivää tammi
kuuta 1955 ja
— valmistaminen on lopetettu ennen 1 päivää tammikuuta 1975;
tai
ii) ilma-alus, jolla on selkeä historiallinen merkitys, joka liittyy
— osallistumiseen merkittävään historialliseen tapahtumaan, tai
— huomattavaan vaiheeseen ilmailun kehityksessä, tai
— merkittävään asemaan jäsenvaltion asevoimissa;
b) ilma-alus, joka on erityisesti suunniteltu tai muutettu tutkimus-, kokeilu- tai
tieteellisiin tarkoituksiin ja jota valmistetaan todennäköisesti hyvin rajoitettu
määrä;
c) ilma-alus, josta vähintään 51 prosenttia on rakentanut harrasterakentaja tai
voittoa tavoittelematon harrasteyhdistys omiin tarkoituksiinsa ja ilman kaupal
lisia tavoitteita;
d) ilma-alus, joka on ollut asevoimien käytössä, lukuun ottamatta ilma-aluksia,
joiden tyyppisuunnitteluvaatimukset virasto on hyväksynyt;
e) enintään kaksipaikkaiset lentokoneet, helikopterit ja moottoroidut laskuvarjot,
joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on jäsenvaltioiden rekisterien mukaan
enintään:
i) 300 kilogrammaa yksipaikkaisten maalentokoneiden/-helikoptereiden osal
ta; tai
ii) 450 kilogrammaa kaksipaikkaisten maalentokoneiden/-helikoptereiden
osalta; tai
iii) 330 kilogrammaa yksipaikkaisen amfibiolentokoneen/-helikopterin tai ve
silentokoneen/-helikopterin osalta; tai
iv) 495 kilogrammaa kaksipaikkaisen amfibiolentokoneen/-helikopterin tai ve
silentokoneen/-helikopterin osalta edellyttäen, että toimiessaan sekä vesiettä maalentokoneena/-helikopterina se alittaa tarvittaessa molemmat suu
rinta sallittua lentoonlähtömassaa koskevat rajoitukset;
v) 472,5 kilogrammaa kaksipaikkaisten maalentokoneiden osalta, joihin on
asennettu koko lentokoneen kantava pelastusvarjo;
vi) 315 kilogrammaa yksipaikkaisten maalentokoneiden osalta, joihin on
asennettu koko lentokoneen kantava pelastusvarjo;
ja joiden sakkausnopeus tai pienin vakaa lentonopeus laskuasussa on lento
koneiden osalta enintään 35 solmua kalibroitua ilmanopeutta;
f) yksi- ja kaksipaikkaiset autogirot, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on
enintään 560 kilogrammaa;
g) liitimet, joiden rakenteellinen massa yksipaikkaisina on enintään 80 kilogram
maa tai kaksipaikkaisina alle 100 kilogrammaa, mukaan luettuina jaloilta
lähtevät liitimet;
h) jäljitelmät ilma-aluksista, jotka täyttävät a tai d kohdan perusteet ja joiden
rakennesuunnittelu vastaa alkuperäistä ilma-alusta;
i) miehittämättömät ilma-alukset, joiden toimintamassa on enintään 150 kilog
rammaa;
j) muut ilma-alukset, joiden rakenteellinen massa polttoaine mukaan luettuna on
enintään 70 kilogrammaa.
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LIITE III
7 artiklassa tarkoitetut lentolupakirjoja koskevat keskeiset vaatimukset
1.

Koulutus

1.a

Yleistä

1.a.1 Ilma-aluksen ohjaamiskoulutukseen osallistuvalla henkilöllä on oltava riit
tävä koulutus sekä riittävän kehittyneet fyysiset ja henkiset valmiudet, jotta
hän voi hankkia, ylläpitää ja osoittaa asiaan liittyvät teoreettiset tiedot ja
käytännön taidot.
1.b

Teoreettiset tiedot

1.b.1 Lentäjän on hankittava ja ylläpidettävä sellainen tiedon taso, joka vastaa
ilma-aluksella harjoitettavaa toimintaa ja on oikeassa suhteessa toiminta
tyyppiin liittyviin riskeihin. Tietojen on katettava ainakin seuraavat:
i) ilmailulainsäädäntö;
ii) ilma-aluksen yleistuntemus;
iii) ilma-alusryhmää koskevat tekniset seikat;
iv) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
v) ihmisen suorituskyky ja rajoitukset;
vi) sääoppi;
vii) lentosuunnistus;
viii) lentotoimintamenetelmät, mukaan lukien resurssienhallinta;
ix) lennonteoria;
x) yhteydenpito; ja
xi) muut kuin tekniset taidot, mukaan lukien uhkien ja virheiden havait
seminen ja niihin reagoiminen.
1.c

Teoreettisten tietojen osoittaminen ja ylläpitäminen

1.c.1 Teoreettisten tietojen hankinta ja hallinta on osoitettava koulutuksen aikai
sessa jatkuvassa arvioinnissa ja tarvittaessa teoriakokeissa.
1.c.2 Teoreettisen tiedon asianmukaista tasoa on pidettävä yllä. Vaatimusten
noudattaminen on osoitettava säännöllisissä arvioinneissa, teoriakokeissa,
lentokokeissa tai tarkastuslennoilla. Teoria- ja lentokokeiden tai tarkastus
lentojen määrävälien on oltava oikeassa suhteessa toiminnan riskitasoon.
1.d

Käytännön taidot

1.d.1 Lentäjän on hankittava ja ylläpidettävä tehtäviinsä ilma-aluksessa tarvitta
vat käytännön taidot. Taitojen on oltava oikeassa suhteessa toiminnan
tyyppiin liittyviin riskeihin ja katettava ilma-aluksella harjoitettavaan toi
mintaan nähden soveltuvin osin seuraavat seikat:
i) lennonvalmistelu ja toiminta lennon aikana, mukaan lukien ilma-aluk
sen suoritusarvojen, massan ja massakeskiön määritys, ilma-aluksen
tarkastus ja huolto, polttoainesuunnittelu, sään arviointi, reittisuunnit
telu, ilmatilarajoitukset ja kiitoteiden käytettävyys;
ii) toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa;
iii) varotoimenpiteet ja menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi;
iv) ilma-aluksen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella;
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v) lentoliikkeet, myös kriittisissä tilanteissa, ja niihin liittyvät oikaisut,
sikäli kuin nämä voidaan teknisesti toteuttaa;
vi) lentoonlähdöt ja laskut normaaleissa olosuhteissa ja sivutuulessa;
vii) lentäminen yksinomaan mittarien avulla, toiminnan tyypin edellytys
ten mukaisesti;
viii) toimintamenetelmät, mukaan lukien ryhmätyötaidot ja resurssienhal
linta, lentotoiminnan tyyppiin soveltuvin osin yhden tai useamman
hengen miehistöillä;
ix) lentosuunnistus sekä lentosääntöjen ja niihin liittyvien menetelmien
noudattaminen käyttäen tarpeen mukaan näkösuunnistusta tai suun
nistuksen apulaitteita;
x) poikkeuksellisten tilanteiden ja hätätilanteiden menetelmät, mukaan
lukien simuloidut ilma-aluksen laitteiden toimintahäiriöt;
xi) ilmaliikennepalvelun ja radiopuhelinliikenteen menetelmien noudatta
minen;
xii) ilma-alusten tyyppi- ja luokkakohtaiset seikat;
xiii) käytännön taitoja koskeva täydentävä koulutus, jota voidaan edellyt
tää tiettyihin toimintoihin liittyvien riskien rajoittamiseksi; ja
xiv) muut kuin tekniset taidot, mukaan lukien uhkien ja virheiden havait
seminen ja niihin reagoiminen, käyttäen asianmukaista arviointime
netelmää teknisten taitojen arvioinnin yhteydessä.
1.e

Käytännön taidon osoittaminen ja ylläpitäminen

1.e.1 Lentäjän on osoitettava kykynsä suorittaa menetelmät ja ohjata ilma-alusta
sillä harjoitettavassa toiminnassa vaadittavan pätevyystason mukaisesti:
i) käyttämällä ilma-alusta sen rajoitusten mukaisesti;
ii) ohjaamalla sitä tasaisesti ja tarkasti;
iii) osoittamalla hyvää arviointikykyä ja ilmailutaitoa;
iv) soveltamalla ilmailutietoa;
v) pitämällä ilma-alusta jatkuvasti hallinnassa niin, että menetelmä tai
ilma-aluksen ohjaus suoritetaan loppuun onnistuneesti; ja
vi) osoittamalla muut kuin tekniset taitonsa, mukaan lukien uhkien ja
virheiden havaitseminen ja niihin reagoiminen, käyttäen asianmukaista
arviointimenetelmää teknisten taitojen arvioinnin yhteydessä.
1.e.2 Käytännön taitojen asianmukaista tasoa on pidettävä yllä. Vaatimusten
noudattaminen on osoitettava säännöllisissä arvioinneissa, teoriakokeissa,
lentokokeissa tai tarkastuslennoilla. Teoria- ja lentokokeiden tai tarkastus
lentojen määrävälien on oltava oikeassa suhteessa toiminnan riskitasoon.
1.f

Kielitaito
Lentäjän on osoitettava ilma-aluksessa työskentelyn edellyttämä riittävä
kielitaito. Tällaiseen osoitettuun kielitaitoon kuuluvat seuraavat:
i) kyky ymmärtää säätietoasiakirjoja;
ii) ilmailun reitti-, lähtö- ja lähestymiskarttojen ja niihin liittyvien ilmailu
tiedotusasiakirjojen käyttö; ja
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iii) kyky viestiä muun ohjaamomiehistön ja lennonvarmistuspalvelujen
kanssa lennon kaikissa vaiheissa, myös lennonvalmistelun aikana.
1.g

Lentoa simuloivat koulutuslaitteet
Kun lentoa simuloivaa koulutuslaitetta käytetään koulutukseen tai käytän
nön taidon hankkimisen tai ylläpitämisen osoittamiseen, kyseisen laitteen
suorituskyvyn on oltava kelpuutettu tietylle tasolle niillä aloilla, joilla on
merkitystä tehtävän suorittamisessa. Erityisesti lentoasun, lento-ominai
suuksien, suoritusarvojen ja järjestelmien käyttäytymisen jäljittelyn on tar
kasti vastattava ilma-alusta.

1.h

Koulutuskurssi

1.h.1 Koulutus on järjestettävä kurssimuotoisena.
1.h.2 Kurssin on täytettävä seuraavat edellytykset:
i) kullekin kurssityypille on laadittava koulutusohjelma; ja
ii) kurssi on jaettava teoriatietoa ja käytännön lennonopetusta koskeviin
osiin, joista viimeksi mainittuun sisältyy synteettinen koulutus, mikäli
sellaista käytetään.
1.i

►C1 K o u l u t t a j a t ◄

1.i.1 Teoriaopetus
►C1 Teoriaopetuksen antajilla on oltava asianmukainen kouluttajan päte
vyys. ◄ Opettajien on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i) heillä on oltava asianmukaiset tiedot alalla, jonka opetusta he antavat;
ja
ii) heidän on osattava käyttää soveltuvia opetustekniikoita.
1.i.2 Lentokoulutus ja simulaattorikoulutus

▼C1
Lentokoulutuksen ja simulaattorikoulutuksen antajilla on oltava asianmu
kainen kouluttajan pätevyys ja seuraava kelpoisuus:

▼B
i) he täyttävät teoriatietoja ja kokemusta koskevat vaatimukset, jotka
soveltuvat annettavaan opetukseen;
ii) he osaavat käyttää soveltuvia opetustekniikoita;
iii) he ovat harjaantuneet niiden lentoliikkeiden ja menetelmien opetustek
niikoihin, joita varten lentokoulutusta on tarkoitus antaa;
iv) he ovat osoittaneet taitonsa antaa opetusta niillä aloilla, joilla lento
koulutusta on tarkoitus antaa, mukaan lukien ennen lentoa, lennon
jälkeen ja maassa tapahtuva opetus; ja
v) he osallistuvat säännöllisesti kertauskoulutukseen, jolla varmistetaan,
että lennonopetuksen taso on ajan tasalla.
Lennonopettajalla on lisäksi oltava oikeus toimia sen ilma-aluksen pääl
likkönä, jota koskevaa opetusta annetaan, lukuun ottamatta uusia lentoko
netyyppejä koskevaa opetusta.
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1.j

Tarkastuslentäjät

1.j.1 Lentäjien taitojen arvioinnista vastuussa olevien henkilöiden on

▼C1
i) täytettävä lento- tai simulaattorikoulutuksen antajia koskevat vaa
timukset;

▼B
ii) kyettävä arvioimaan lentäjien suoriutumista ja valvomaan lentokokeita
ja tarkastuslentoja.
2.

Ammattikokemusvaatimukset

►C1 2.a.1

Ohjaamomiehistön jäsenenä, kouluttajana tai tarkastuslentäjänä toi
mivan henkilön on hankittava ◄ ja ylläpidettävä suoritettavien
tehtävien kannalta riittävä ammattikokemus, ellei täytäntöönpano
sääntöjen mukaisesti pätevyyttä tule osoittaa 1.e kohdan mukaises
ti.

3.

Koulutusorganisaatiot

3.a

Koulutusorganisaatioita koskevat vaatimukset

3.a.1

Lentokoulutusta antavan koulutusorganisaation on täytettävä seura
avat vaatimukset:
i) Sillä on oltava kaikki toimialaansa kuuluvien tehtävien hoitoon
tarvittavat välineet. Välineitä ovat muun muassa seuraavat:
tilat, henkilöstö, varusteet, työkalut ja materiaali, asiakirjat teh
tävistä, vastuualueista ja menettelyistä; asiaankuuluvien tieto
jen saatavuus ja kirjanpito.
ii) Sen on otettava käyttöön turvallisuutta ja koulutusvaatimuksia
koskeva hallintajärjestelmä ja pyrittävä järjestelmän jatkuvaan
parantamiseen.
iii) Sen on sovittava muiden asiaankuuluvien organisaatioiden
kanssa tarvittavista järjestelyistä, joilla varmistetaan edellä ole
vien vaatimusten jatkuva noudattaminen.

4.

Lääketieteellinen kelpoisuus

4.a

Lääketieteelliset vaatimukset

4.a.1

Kaikkien lentäjien on määrävälein osoitettava lääketieteellinen kel
poisuutensa suoriutua tyydyttävällä tavalla tehtävistään toiminnan
tyyppi huomioon ottaen. Vaatimusten noudattaminen on osoitet
tava asianmukaisen arvioinnin avulla, joka perustuu ilmailulää
ketieteen parhaisiin toimintatapoihin, ja siinä on otettava huomioon
toiminnan tyyppi ja mahdollinen iästä johtuva henkisen ja fyysisen
suorituskyvyn aleneminen.
Lääketieteellinen kelpoisuus, mukaan lukien fyysinen ja psyykki
nen soveltuvuus, edellyttää, ettei lentäjällä ole sellaista sairautta tai
vammaa, joka estää lentäjää
i) suorittamasta ilma-aluksen käytön edellyttämiä tehtäviä;
ii) huolehtimasta aina hänelle määrätyistä velvoitteista; tai
iii) havainnoimasta tarkasti omaa ympäristöään.

4.a.2

Jollei lääketieteellistä kelpoisuutta voida osoittaa täysin tyydyttä
västi, voidaan saattaa voimaan rajoittavia toimenpiteitä, joilla var
mistetaan vastaava turvallisuustaso.

4.b

Ilmailulääkärit

4.b.1

Ilmailulääkärillä on oltava
i) pätevyys ja lupa lääkärintoimen harjoittamiseen;
ii) ilmailulääketieteellinen koulutus ja säännöllinen ilmailulää
ketieteellinen täydennyskoulutus, joilla varmistetaan, että arvi
ointivaatimuksia edelleen noudatetaan;
iii) käytännön tiedot ja kokemus olosuhteista, joissa lentäjät suo
rittavat tehtäviään.
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4.c

Ilmailulääketieteen keskukset

4.c.1

Ilmailulääketieteen keskusten on täytettävä seuraavat edellytykset:
i) Niillä on oltava kaikki tarpeelliset välineet toimialaansa liitty
vien tehtävien hoitamiseksi. Välineitä ovat muun muassa seu
raavat: tilat, henkilöstö, varusteet, työkalut ja materiaali, asia
kirjat tehtävistä, vastuualueista ja menettelyistä; asiaankuu
luvien tietojen saatavuus ja kirjanpito.
ii) Niiden on käytettävä turvallisuutta ja lääketieteellisen kelpoi
suuden arviointia koskevaa hallintajärjestelmää ja pyrittävä jär
jestelmän jatkuvaan parantamiseen.
iii) Niiden on sovittava muiden asiaankuuluvien organisaatioiden
kanssa tarvittavista järjestelyistä, joilla varmistetaan edellä ole
vien vaatimusten jatkuva noudattaminen.
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LIITE IV
8 artiklassa tarkoitetut lentotoimintaa koskevat keskeiset vaatimukset
1.

Yleistä

1.a

Lentoa ei saa suorittaa, elleivät miehistön jäsenet ja tapauksen
mukaan muu sen valmisteluun ja suoritukseen osallistuva operatii
vinen henkilöstö ole perehtyneet sovellettaviin lakeihin, asetuksiin
ja menetelmiin, jotka liittyvät heidän tehtäviensä suorittamiseen ja
jotka koskevat ylilennettäviä alueita, käytettäviksi suunniteltuja
lentopaikkoja ja niihin liittyviä lennonvarmistuspalveluja.

1.b

Lento on suoritettava niin, että lentokäsikirjassa tai, milloin sitä
edellytetään, toimintakäsikirjassa määrättyjä lennon valmistelua ja
suoritusta koskevia toimintamenetelmiä noudatetaan. Tämän hel
pottamiseksi miehistön jäsenten käytettävissä on tarvittaessa oltava
tarkistuslistoja ilma-aluksen käytön kaikkia vaiheita varten normaa
leissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa ja -olosuhteissa. Kaikkia
kohtuullisesti ennakoitavissa olevia hätätilanteita varten on vahvis
tettava menetelmät.

1.c

Jokaisen miehistön jäsenen tehtävät ja velvollisuudet on määritel
tävä ennen jokaista lentoa. Ilma-aluksen päällikön on oltava vas
tuussa ilma-aluksen käytöstä ja turvallisuudesta sekä kaikkien aluk
sessa olevien miehistön jäsenten, matkustajien ja rahdin turvalli
suudesta.

1.d

Esineitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa merkittävää riskiä tervey
delle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle, kuten vaaral
lisia aineita, aseita tai ammuksia, ei saa kuljettaa missään ilmaaluksessa, ellei noudateta erityisiä turvallisuusmenetelmiä ja -oh
jeita niiden aiheuttamien riskien rajoittamiseksi.

1.e

Jokaisesta lennosta on säilytettävä ja pidettävä saatavilla vähintään
toiminnan tyyppiä vastaavan vähimmäissäilytysajan kaikki tarvitta
vat tiedot, asiakirjat, kirjanpito ja muut tiedot, joista käy ilmi 5.c
kohdassa määriteltyjen vaatimusten noudattaminen.

2.

Lennonvalmistelu

2.a

Lentoa ei saa aloittaa, ellei kaikin käytettävissä olevin kohtuullisin
tavoin ole varmistettu, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.a.1

Lennon suorittamiseksi on oltava käytettävissä lennon ja ilma-aluk
sen turvallisen käytön suoraan edellyttämät asianmukaiset välineet,
myös yhteydenpitolaitteet ja lentosuunnistuksen apuvälineet, käy
tettävissä olevat AIS (Aeronautical Information Services) -asiakir
jat huomioon ottaen.

2.a.2

Miehistön on oltava perehtynyt ja matkustajat on opastettava asi
aankuuluvien hätävarusteiden sijaintiin ja käyttöön. Hätämenetel
mistä ja matkustamon turvavarusteista on annettava miehistölle ja
matkustajille riittävästi eriteltyä tietoa.

2.a.3

Ilma-aluksen päällikkönä toimivan lentäjän on oltava vakuuttunut
seuraavista:
i) Ilma-alus on lentokelpoinen 6 kohdassa määritellyllä tavalla.
ii) Ilma-alus on tarvittaessa asianmukaisesti rekisteröity, ja asiaa
koskevat asianmukaiset todistukset ovat ilma-aluksessa.
iii) Jäljempänä 5 kohdassa määritellyt, kyseisellä lennolla tarvitta
vat mittarit ja varusteet on asennettu ilma-alukseen ja ne ovat
toimintakuntoisia, ellei tästä vaatimuksesta poiketa sovelletta
vassa minimivarusteluettelossa (Minimum Equipment List,
MEL) tai vastaavassa asiakirjassa.
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iv) Ilma-aluksen massa ja massakeskiön sijainti ovat sellaiset, että
lento voidaan suorittaa lentokelpoisuusasiakirjoissa määrätyissä
rajoissa.
v) Kaikki käsimatkatavarat, ruumassa kuljetettavat matkatavarat ja
rahti on asianmukaisesti kuormattu ja kiinnitetty.
vi) Jäljempänä 4 kohdassa määriteltyjä ilma-aluksen toimintarajoi
tuksia ei ylitetä missään vaiheessa lennon aikana.
2.a.4

Lähtö-, määrä- ja tarvittaessa varalentopaikan sääolosuhteita ja
matkalennon olosuhteita koskevien tietojen on oltava ohjaamomie
histön käytettävissä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdolli
sesti vaarallisiin ilmakehän olosuhteisiin.

2.a.5

Mikäli lento suuntautuu tiedossa tai odotettavissa oleviin jäätäviin
olosuhteisiin, ilma-aluksen on oltava hyväksytty, varustettu ja/tai
käsitelty toimimaan turvallisesti tällaisissa olosuhteissa.

2.a.6

Näkölentosääntöihin perustuvalla lennolla lennettävällä reitillä val
litsevien sääolosuhteiden on oltava sellaiset, että näiden lentosään
töjen noudattaminen on mahdollista. Mittarilentosääntöihin perus
tuvalla lennolla on valittava määrälentopaikka ja tarvittaessa vara
lentopaikka tai -paikat, joille ilma-alus voi laskeutua, ottaen huo
mioon erityisesti ennustetut sääolosuhteet, lentosuunnistuspalvelu
jen käytettävyys, maalaitteiden käytettävyys ja sen valtion hyväk
symät mittarilentomenetelmät, jossa määrä- ja/tai varalentopaikka
sijaitsevat.

2.a.7

Ilma-aluksessa olevan polttoaineen ja öljyn määrän on oltava riit
tävä sen varmistamiseksi, että aiottu lento voidaan viedä päätök
seen turvallisesti ottaen huomioon sääolosuhteet, kaikki ilma-aluk
sen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät sekä lennon aikana odotet
tavissa olevat viivästykset. Lisäksi mukana on kuljetettava vara
polttoainetta ennakoimatonta tarvetta varten. Tarvittaessa on vah
vistettava lennon aikana noudatettavat polttoaineen kulutuksen seu
rannan ja kulutuksen hallinnan menetelmät.

3.

Lentotoiminta

3.a

Lentotoiminnan yhteydessä on täytettävä kaikki seuraavat edelly
tykset:

3.a.1

Ilma-aluksen tyypin niin vaatiessa lentoonlähdön ja laskun aikana
ja aina, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo sen olevan tarpeen tur
vallisuuden varmistamiseksi, jokaisen miehistön jäsenen on istut
tava omalla paikallaan ja käytettävä tarjolla olevia vyöjärjestelmiä
ilma-aluksen tyypin mukaisesti.

3.a.2

Ilma-aluksen tyypin niin vaatiessa jokaisen ohjaamotehtäviin vaa
ditun ohjaamomiehistön jäsenen on oltava ja pysyttävä omalla
paikallaan istuinvyöt kiinnitettyinä paitsi matkalennon aikana fy
siologisia tarpeita tai lentotoimintaan liittyviä tehtäviä varten.

3.a.3

Ilma-aluksen tyypin ja lentotoiminnan tyypin niin vaatiessa ilmaaluksen päällikön on varmistettava, että jokainen matkustaja on
asianmukaisesti asettunut istumaan ja kiinnittänyt turvavyönsä en
nen lentoonlähtöä ja laskua, rullauksen ajaksi ja aina, kun se on
turvallisuussyistä tarpeen.

3.a.4

Lento on suoritettava niin, että asianmukainen porrastus muihin
ilma-aluksiin säilytetään ja riittävä estevarakorkeus varmistetaan
lennon kaikissa vaiheissa. Porrastuksen on oltava vähintään sovel
lettavissa lentosäännöissä edellytetty.
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3.a.5

Lentoa ei saa jatkaa, elleivät tunnetut olosuhteet jatku vähintään 2
kohdassa määriteltyjen mukaisina. Lisäksi mittarilentosääntöihin
perustuvilla lennoilla lentopaikan lähestymistä ei saa jatkaa tiettyjä
määriteltyjä korkeuksia alemmas tai tiettyä sijaintia kauemmas,
elleivät tilanteeseen määrätyt näkyvyyskriteerit täyty.

3.a.6

Hätätilanteessa ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaik
kia matkustajia opastetaan hätätilanteessa toimimiseen olosuhteisiin
nähden asianmukaisella tavalla.

3.a.7

Ilma-aluksen päällikön on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi
teet matkustajien häiritsevästä käyttäytymisestä lennolla aiheutu
vien seurausten rajoittamiseksi.

3.a.8

Ilma-alusta ei saa rullata lentopaikan kenttäalueella eikä sen root
toria saa kytkeä toimintaan, ellei ohjaimissa ole asianmukaisesti
pätevä henkilö.

3.a.9

Lennon aikana sovellettavia polttoaineen kulutuksen seurannan ja
käytön hallinnan menetelmiä on käytettävä, mikäli sellaisia on.

4.

Ilma-aluksen suoritusarvot ja toimintarajoitukset

4.a

Ilma-alusta on käytettävä sen lentokelpoisuusasiakirjojen ja kaik
kien sitä koskevien toimintamenetelmien ja -rajoitusten mukaisesti,
jotka on kuvattu sen hyväksytyssä lentokäsikirjassa tai muussa
vastaavassa asiakirjassa. Lentokäsikirjan tai vastaavan asiakirjan
on oltava miehistön saatavilla, ja sitä on pidettävä ajan tasalla
kunkin ilma-aluksen osalta.

4.b

Ilma-alusta on käytettävä sovellettavien ympäristöasiakirjojen mu
kaisesti.

4.c

Lentoa ei saa aloittaa eikä jatkaa, ellei ilma-aluksen laskettujen
suoritusarvojen perusteella, kaikki sen suoritusarvoihin merkittä
västi vaikuttavat tekijät huomioon ottaen, kaikkia lennon vaiheita
voida suorittaa sovellettavien etäisyyksien/alueiden ja estevarakor
keuksien puitteissa suunnitellulla toimintamassalla. Merkittävästi
lentoonlähtöön, matkalentoon ja lähestymiseen/laskuun vaikuttavia
suoritusarvotekijöitä ovat erityisesti seuraavat:
i) toimintamenetelmät;
ii) lentopaikan painekorkeus;
iii) lämpötila;
iv) tuuli;
v) lentoonlähtö-/laskualueen koko, kaltevuus ja kunto;
vi) ilma-aluksen rungon, voimalaitteen tai järjestelmien kunto,
mahdollinen ominaisuuksien heikkeneminen huomioon ottaen.

4.c.1

Nämä tekijät on otettava huomioon suoraan toimintaparametreina
tai epäsuorasti lisäyksinä tai marginaaleina, jotka voidaan sisällyt
tää suoritusarvojen laskelmiin toiminnan tyypin edellyttämällä ta
valla.

5.

Mittarit, tiedot ja varusteet

5.a

Ilma-aluksen on oltava varustettu kaikilla lentosuunnistus-, yhtey
denpito- ja muilla laitteilla, joita aiotulla lennolla tarvitaan, ottaen
huomioon lennon eri vaiheissa sovellettavat ilmailumääräykset ja
lentosäännöt.
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5.b

Tarpeen mukaan ilma-aluksen on oltava varustettu kaikilla tarvit
tavilla turvallisuus-, lääkintä-, evakuointi- ja pelastautumisvarus
teilla, ottaen huomioon toiminta-alueisiin liittyvät riskit, lennettävät
reitit, lentokorkeus ja lennon kestoaika.

5.c

Kaikkien tietojen, jotka miehistö tarvitsee lennon suorittamiseen,
on oltava ajan tasalla ja käytettävissä ilma-aluksessa ottaen huomi
oon sovellettavat ilmailumääräykset, lentosäännöt, lentokorkeudet
ja toiminta-alueet.

6.

Lentokelpoisuuden ylläpito

6.a

Ilma-alusta ei saa käyttää, jos
i) ilma-alus ei ole lentokelpoisessa kunnossa;
ii) aiotulla lennolla tarpeelliset toiminta- ja hätävarusteet eivät ole
toimintakuntoisia;
iii) ilma-aluksen lentokelpoisuusasiakirja ei ole voimassa;
iv) ilma-alusta ei ole huollettu sen huolto-ohjelman mukaisesti.

6.b

Ennen jokaista lentoa tai peräkkäisten lentojen yhtenäistä sarjaa
ilma-alus on tarkastettava lentoa edeltävässä tarkastuksessa, jossa
määritellään, onko se kelvollinen aiotulle lennolle.

6.c

Huolto-ohjelmaan on sisällyttävä erityisesti huoltotehtävät ja -jak
sot, ennen muuta lentokelpoisuuden säilyttämiseksi annetuissa oh
jeissa pakollisiksi määrätyt huoltotehtävät.

6.d

Ilma-alusta ei saa käyttää, elleivät pätevät henkilöt tai organisaatiot
ole myöntäneet sille huoltotodisteita huollon jälkeen. Allekirjoite
tussa huoltotodisteessa on mainittava erityisesti suoritetun huollon
keskeiset yksityiskohdat.

6.e

Koko ilma-aluksen lentokelpoisuutta osoittavaa kirjanpitoa on säi
lytettävä, kunnes laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan vasta
avat uudet tiedot korvaavat ne, ja yksityiskohtaisen huoltokirjanpi
don tietoja on joka tapauksessa säilytettävä vähintään 24 kuukaut
ta. Kun ilma-alus on vuokrattu, koko ilma-aluksen lentokelpoi
suutta osoittavaa kirjanpitoa on säilytettävä vähintään vuokra-ajan.

6.f

Kaikissa muutoksissa ja korjauksissa on noudatettava keskeisiä
lentokelpoisuusvaatimuksia. Lentokelpoisuusvaatimusten noudatta
misen osoittavat tiedot on säilytettävä.

7.

Miehistön jäsenet

7.a

Miehistön lukumäärä ja kokoonpano on määriteltävä ottaen huo
mioon
►C2 i) ilma-aluksen sertifioinnin rajoitukset, mukaan ◄ lukien
mahdollisesti sovellettava ilma-alusta koskeva hätäevaku
ointiesitys;
ii) ilma-aluksen versio; ja
iii) toimintatyyppi ja toiminnan kestoaika.

7.b

Matkustamomiehistön on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i) Matkustamomiehistön jäsenet on koulutettava ja testattava sään
nöllisesti, jotta saavutetaan ja ylläpidetään riittävä pätevyystaso
matkustamohenkilökunnalle määrätyistä turvallisuustehtävistä
suoriutumiseksi.
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ii) Matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus sille määrät
tyjen turvallisuustehtävien suorittamiseksi asianmukaisesti on
arvioitava määräajoin. Vaatimusten noudattaminen on osoitet
tava asianmukaisessa arvioinnissa, joka perustuu ilmailulää
ketieteen parhaisiin toimintatapoihin.
7.c

Ilma-aluksen päälliköllä on oltava valtuudet antaa kaikki käskyt ja
ryhtyä asianmukaisiin toimiin ilma-aluksen toiminnan sekä ilmaaluksen ja sillä kuljetettavien henkilöiden ja/tai omaisuuden turval
lisuuden varmistamiseksi.

7.d

Hätätilanteessa, joka vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai ilmaaluksen ja/tai siinä olevien henkilöiden turvallisuuden, ilma-aluk
sen päällikön on ryhdyttävä turvallisuuden kannalta tarpeellisiksi
katsomiinsa toimiin. Jos tällaisiin toimiin liittyy paikallisten mää
räysten tai menetelmien rikkominen, ilma-aluksen päällikön on
otettava vastuu asian ilmoittamisesta viipymättä asianmukaiselle
paikallisviranomaiselle.

7.e

Poikkeus-, häiriö- ja hätätilanteita ei saa jäljitellä, kun lennolla
kuljetetaan matkustajia tai rahtia.

7.f

Miehistön jäsen ei saa antaa työsuorituksensa eikä päätöksenteko
kykynsä heikentyä lennon turvallisuutta vaarantavassa määrin vä
symyksen vaikutuksesta, ottaen huomioon muun muassa univelka,
valvominen, lennettyjen lentojen määrä, yövuorot tai aikavyöhyk
keiden ylittämiset. Lepoaikojen on oltava riittävät, jotta miehistön
jäsenet palautuvat aiempien työvuorojen vaikutuksista ja ovat hy
vin levänneitä seuraavan lentotyöjakson alkuun mennessä.

7.g

Miehistön jäsen ei saa suorittaa hänelle ilma-aluksessa kuuluvia
tehtäviä, jos hän on psykoaktiivisten aineiden tai alkoholin vaiku
tuksen alaisena tai työkyvytön loukkaantumisen, väsymyksen, lää
kityksen, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

8.

Täydentävät vaatimukset, jotka ►C2 koskevat kaupallista lento
toimintaa ja vaativien ◄ moottorikäyttöisten ilma-alusten käyttöä

►C2 8.a

Kaupallista lentotoimintaa ei saa harjoittaa ◄ eikä vaativaa mootto
rikäyttöistä ilma-alusta saa käyttää, elleivät seuraavat edellytykset
täyty:

8.a.1 Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava suoraan tai välillisesti sopimusten
kautta lentotoiminnan mittakaavan ja laajuuden edellyttämät välineet. Vä
lineitä ovat muun muassa seuraavat: ilma-alukset, tilat, hallintorakenne,
henkilöstö, varusteet, asiakirjat tehtävistä, vastuualueista ja menettelyistä,
asiaankuuluvien tietojen saatavuus ja kirjanpito.
8.a.2 Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää ainoastaan riittävän pätevää ja kou
lutettua henkilöstöä, ja sen on käytettävä ja ylläpidettävä miehistön jäsen
ten ja muun henkilöstön koulutus- ja tarkastusohjelmia.
8.a.3 Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava minimivarusteluettelo tai vas
taava asiakirja ottaen huomioon seuraavat seikat:
i) Asiakirjassa on kuvattava ilma-aluksen käyttö määritellyin ehdoin sil
loin, kun tietyt mittarit, varusteet tai toiminnot eivät ole toimintakun
toisia lennon alkaessa.
ii) Asiakirja on laadittava jokaiselle yksittäiselle ilma-alukselle ottaen
huomioon lentotoiminnan harjoittajan toiminta- ja huolto-olosuhteet.
iii) MEL-asiakirjan on perustuttava perusminimivarusteluetteloon (Master
Minimum Equipment List, MMEL), jos sellainen on käytettävissä,
eikä se saa olla vähemmän rajoittava kuin MMEL.
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8.a.4 Lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä ja ylläpidettävä hallintajärjestel
mää, jolla varmistetaan näiden lentotoimintaa koskevien keskeisten vaa
timusten noudattaminen, ja pyrittävä järjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

8.a.5 Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava onnettomuuksien ennaltaehkäisyja lentoturvallisuusohjelma, johon sisältyy myös poikkeustilanteiden ilmoi
tusjärjestelmä, sekä pidettävä yllä tätä ohjelmaa ja käytettävä sitä hallinta
järjestelmässä lentotoiminnan turvallisuuden jatkuvaa parantamista varten.

►C2 8.b

Kaupallista lentotoimintaa saa harjoittaa ja ◄ vaativia moottorikäyt
töisiä ilma-aluksia käyttää ainoastaan lentotoiminnan harjoittajan toi
mintakäsikirjan mukaisesti. Toimintakäsikirjassa on oltava kaikki tar
vittavat ohjeet, tiedot ja menetelmät kaikkia käytettäviä ilma-aluksia
varten ja lentohenkilöstön tehtävien suorittamista varten. Siinä on
määriteltävä lentoaikaan sovellettavat rajoitukset sekä miehistön jä
senten lentotyöjaksot ja lepoajat. Toimintakäsikirjan ja sen tarkistus
ten on oltava hyväksytyn lentokäsikirjan mukaisia, ja niitä on muu
tettava tarvittaessa.

8.c

Lentotoiminnan harjoittajan on vahvistettava menetelmät, joilla tarvittaessa
rajoitetaan matkustajien häiritsevästä käyttäytymisestä lennon turvallisuu
delle aiheutuvia seurauksia.

8.d

Lentotoiminnan harjoittajan on kehitettävä ja ylläpidettävä turvaohjelmia,
jotka soveltuvat ilma-alukseen ja toiminnan tyyppiin ja joihin sisältyvät
erityisesti:

i) ohjaamon turvaaminen;

ii) ilma-aluksen turvaetsinnän tarkistuslista;

iii) koulutusohjelmat;

iv) elektroniikka- ja tietokonejärjestelmien suojaus tahallisen järjestelmiin
puuttumisen ja niiden vahingoittamisen ehkäisemiseksi; ja

v) ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta.

Jos turvatoimet voivat heikentää lentotoiminnan turvallisuutta, on arvioi
tava riskit ja kehitettävä asianmukaiset menetelmät turvallisuusriskien vä
hentämiseksi, mihin voidaan joutua käyttämään erityisvarusteita.

8.e

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ohjaamomiehistöstä yksi lentäjä
ilma-aluksen päälliköksi.

8.f

Väsymyksen ennaltaehkäisyä on hallittava työvuorojärjestelmän avulla.
Työvuorojärjestelmässä käsitellään lennon tai lentojen sarjan lentoaika,
lentotyöjaksot, työjaksot ja niihin sovitetut lepojaksot. Työvuorojärjestel
mään sisältyvissä rajoituksissa on otettava huomioon kaikki väsymykseen
vaikuttavat merkittävät tekijät, erityisesti lennettyjen lentojen määrä, aikav
yöhykkeiden ylittäminen, valvominen, vuorokausirytmin häiriintyminen,
yöaika, sijainti, yhteenlaskettu työaika tietyssä aikajaksossa, tehtävien
jako miehistön jäsenten kesken sekä lisättyjen miehistöjen käyttö.
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8.g

Lentokelpoisuuden ylläpitämisestä vastaavan organisaation on valvottava
6.a kohdassa määriteltyjen tehtävien sekä 6.d ja 6.e kohdassa kuvailtujen
tehtävien suorittamista; kyseisen organisaation on täytettävä liitteessä I
olevassa 3.a kohdassa olevien vaatimusten lisäksi seuraavat edellytykset:
i) Organisaation on oltava kelpuutettu sen vastuulla olevien tuotteiden,
osien ja laitteiden huoltoon tai sillä on oltava sopimus näiden tuottei
den, osien ja laitteiden huoltoon kelpuutetun organisaation kanssa.
ii) Organisaation on laadittava organisaation käsikirja, jossa on asiaankuu
luvan henkilöstön käyttöön ja ohjeistukseksi kuvaus kaikista organisaa
tion lentokelpoisuuden ylläpitomenetelmistä, mukaan lukien tarvittaessa
kuvaus hallinnollisista järjestelyistä organisaation ja hyväksytyn huoltoorganisaation välillä.
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LIITE V

▼M2
13 artiklassa tarkoitettuja päteviä yksikköjä, jäljempänä ”pätevät yksiköt”
tai ”yksiköt”, koskevat vaatimukset

▼B
1.

Yksikkö, sen johtaja ja tarkastuksista vastaava henkilökunta eivät saa suo
ranaisesti eivätkä valtuutettuina edustajina ►C2 osallistua tuotteiden, osien,
laitteiden, rakenneosien tai järjestelmien suunnitteluun ◄, valmistukseen,
markkinoille saattamiseen tai ylläpitoon eivätkä niiden toimintaan, käyttöön
tai niillä tuotettavien palvelujen tarjoamiseen. Tämä ei sulje pois mahdolli
suutta vaihtaa teknistä tietoa näihin osallistuvien organisaatioiden ja pätevän
yksikön välillä.

►C2 2.

Yksikön ja sertifiointitehtävistä vastaavan henkilöstön ◄ on suori
tettava tehtävänsä mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta
ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava riippumattomia
kaikenlaisesta, erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja kannusteis
ta, jotka saattaisivat vaikuttaa heidän arviointiinsa taikka työskente
lynsä tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien
►C2 tahoilla, joille sertifiointitehtävien tuloksilla on merkitystä. ◄

3.

Yksiköllä on oltava riittävästi henkilökuntaa ►C2 ja valmiuksia sertifioin
tiprosessiin liittyvien ◄ teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittami
seen; sillä olisi myös oltava mahdollisuus saada käyttöönsä erityistarkastuk
siin tarvittavat laitteet.

4.

Tutkinnasta vastaavalla henkilöstöllä on oltava
— hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,
— riittävät ►C2 tiedot suorittamiensa sertifiointitehtävien vaatimuksista
ja ◄ riittävä kokemus tällaisten tehtävien suorittamisesta,
— tarvittava kyky laatia ilmoituksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoi
tetaan tutkinnan suorittaminen.

5.

Tutkintahenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei
saa riippua suoritettujen tutkintatehtävien määrästä tai tuloksista.

6.

Yksikön on otettava vastuuvakuutus, ellei sen korvausvastuusta huolehdi
jokin jäsenvaltio kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

7.

Yksikön henkilöstöllä on ammatillinen salassapitovelvollisuus kaikkien nii
den tietojen osalta, jotka se on hankkinut suorittaessaan tehtäviään tämän
asetuksen mukaisesti.
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LIITE V a
LENTOPAIKKOJA KOSKEVAT KESKEISET VAATIMUKSET
A — Fyysiset ominaisuudet, infrastruktuuri ja laitteet
1)

Kenttäalue
a) Lentopaikoilla on oltava ilma-alusten laskuun ja lentoonlähtöön varattu
alue, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
i) lasku- ja lentoonlähtöalueen on oltava mitoiltaan ja ominaisuuksil
taan soveltuva ilma-aluksille, joita siellä on tarkoitus käyttää;
ii) lasku- ja lentoonlähtöalueen on tarvittaessa oltava riittävän kantava,
jotta se kestää niiden ilma-alusten toistuvan lentotoiminnan, joiden
on tarkoitus käyttää lentopaikkaa. Alueiden, joita ei ole tarkoitettu
toistuvaan lentotoimintaan, on tarpeen vain kantaa ilma-alus;
iii) lasku- ja lentoonlähtöalue on suunniteltava siten, että vesi johdetaan
pois eikä seisova vesi muodosta lentotoiminnalle hyväksyttävää ris
kitasoa suurempaa riskiä;
iv) lasku- ja lentoonlähtöalueen kaltevuus ja kaltevuuden vaihtelu eivät
saa muodostaa lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suurempaa
riskiä;
v) lasku- ja lentoonlähtöalueen pinnan ominaisuuksien on sovelluttava
ilma-aluksille, joiden on tarkoitus käyttää lentopaikkaa; ja
vi) lasku- ja lentoonlähtöalueella ei saa olla kohteita, jotka voisivat
muodostaa lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suuremman ris
kin.
b) Jos lentopaikalla on useita laskuun ja lentoonlähtöön varattuja alueita,
ne eivät saa muodostaa lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suu
rempaa riskiä.
c) Laskuun ja lentoonlähtöön varatun alueen ympärillä on oltava tietyt
määritellyt alueet. Nämä alueet on tarkoitettu suojaamaan ilma-alusta,
joka lentää kyseisten alueiden yli nousun tai laskun aikana, tai lieven
tämään seurauksia, jos lasku jää lyhyeksi tai ilma-alus ajautuu sivuun
lentoonlähtö- tai laskualueelta tai ei pysähdy ennen alueen päättymistä,
ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i) alueiden on mitoiltaan sovelluttava aiottuun ilma-alusten lentotoi
mintaan;
ii) alueiden kaltevuus ja kaltevuuden vaihtelu eivät saa muodostaa
lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suurempaa riskiä;
iii) alueilla ei saa olla kohteita, jotka voisivat muodostaa lentotoimin
nalle hyväksyttävää riskitasoa suuremman riskin. Tämä ei saa estää
särkyvien laitteiden sijoittamista kyseisille alueille, jos niitä tarvitaan
lentotoiminnan apuna; ja
iv) kaikkien alueiden on oltava riittävän kantavia käyttötarkoitukseensa.
d) Ne lentopaikan alueet, joita käytetään ilma-alusten rullaus- tai pysäköin
tialueina, ja niiden välitön ympäristö on suunniteltava siten, että odotet
tavissa oleva ilma-alusten lentotoiminta on näitä alueita käytettäessä
turvallista kaikissa suunnitelluissa olosuhteissa, ja niiden on täytettävä
seuraavat vaatimukset:
i) alueiden on oltava riittävän kantavia, jotta ne kestävät niiden ilmaalusten toistuvan lentotoiminnan, joiden on tarkoitus käyttää lento
paikkaa, lukuun ottamatta niitä alueita, joita oletetaan käytettävän
vain satunnaisesti ja joiden on tarpeen vain kantaa ilma-alus;
ii) alueet on suunniteltava siten, että vesi johdetaan pois eikä seisova
vesi muodosta lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suurempaa
riskiä;
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iii) alueiden kaltevuus ja kaltevuuden vaihtelu eivät saa muodostaa
lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suurempaa riskiä.
iv) alueiden pinnan ominaisuuksien on sovelluttava ilma-aluksille, joi
den on tarkoitus käyttää lentopaikkaa; ja
v) alueilla ei saa olla kohteita, jotka voisivat muodostaa ilma-alukselle
hyväksyttävää riskitasoa suuremman riskin. Tämä ei saa estää alu
eelle tarvittavan pysäköintilaitteiston sijoittamista erikseen nimettyi
hin kohtiin tai alueille.
e) Muu ilma-alusten käyttöön tarkoitettu infrastruktuuri on suunniteltava
siten, että kyseisen infrastruktuurin käyttö ei muodosta sitä käyttäville
ilma-aluksille hyväksyttävää riskitasoa suurempaa riskiä.
f) Rakennelmat, rakennukset, laitteet ja varastoalueet on sijoitettava ja
suunniteltava siten, että ne eivät muodosta lentotoiminnalle hyväksyttä
vää riskitasoa suurempaa riskiä.
g) Soveltuvin keinoin on varmistettava, että kenttäalueelle ei pääse asiat
tomia henkilöitä tai kulkuneuvoja eikä eläimiä, jotka ovat kyllin suuria
muodostamaan lentotoiminnalle hyväksyttävää riskitasoa suuremman
riskin, sanotun vaikuttamatta eläinsuojelua koskeviin kansallisiin ja kan
sainvälisiin säädöksiin.
2)

Estevarat
a) Lentopaikkaa laskua varten lähestyvän tai lentopaikalta lentoon lähtevän
ilma-aluksen suojaamiseksi on määriteltävä tulo- ja lähtöreitit tai -alueet.
Tällaisten reittien tai alueiden on taattava ilma-alukselle riittävä etäisyys
lentopaikan ympäristössä sijaitseviin esteisiin, samalla kun otetaan pai
kalliset fyysiset ominaisuudet asianmukaisesti huomioon.
b) Tällaisen estevarakorkeuden on sovelluttava lennon vaiheeseen ja suo
ritettavan lentotoiminnan lajiin. Siinä on otettava huomioon myös ilmaaluksen paikanmääritykseen käytettävät varusteet.

3)

Visuaaliset ja muut kuin visuaaliset apulaitteet ja lentopaikan laitteet
a) Apulaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja tunnistettavissa,
ja niiden on annettava käyttäjille yksiselitteisiä tietoja kaikissa tarkoite
tuissa toimintaolosuhteissa.
b) Lentopaikan laitteiden on toimittava suunnitellulla tavalla ennakoiduissa
toimintaolosuhteissa. Lentopaikan laitteet eivät saa toimintaolosuhteissa
eivätkä vikaantuessaan aiheuttaa lentoturvallisuudelle hyväksyttävää ris
kitasoa suurempaa riskiä.
c) Apulaitteet ja niiden virransyöttöjärjestelmä on suunniteltava siten, että
viat eivät johda käyttäjille annettavien tietojen epäasianmukaisuuteen,
harhaanjohtavuuteen tai riittämättömyyteen eivätkä keskeisen palvelun
toimittamisen keskeytymiseen.
d) Apulaitteiden vaurioiden tai häiriöiden välttämiseksi on oltava käytettä
vissä soveltuvia varokeinoja.
e) Säteilylähteet tai liikkuvien tai kiinteiden kohteiden läsnäolo eivät saa
häiritä eivätkä haitata ilmailuviestintä-, suunnistus- ja valvontajärjestel
mien toimintaa.
f) Asiaankuuluvalle henkilöstölle on annettava tietoa lentopaikan laitteiden
toiminnasta ja käytöstä, ja on selkeästi ilmoitettava myös ne olosuhteet,
jotka voivat aiheuttaa lentoturvallisuudelle hyväksyttävää riskitasoa suu
rempia riskejä.

4)

Lentopaikan tiedot
a) Lentopaikan ja saatavilla olevien palvelujen kannalta tärkeät tiedot on
laadittava ja pidettävä ajan tasalla.
b) Tietojen on oltava täsmällisiä, luettavissa, täydellisiä ja yksiselitteisiä.
Eheys on pidettävä asianmukaisella tasolla.
c) Tietojen on oltava käyttäjien ja asianomaisten lennonvarmistuspalvelu
jen tarjoajien saatavilla hyvissä ajoin, ja tiedonvälitystavan on oltava
riittävän turvallinen ja nopea.
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B — Toiminta ja hallinto
1)

Lentopaikan pitäjä on vastuussa lentopaikan toiminnasta. Lentopaikan pi
täjän vastuualueet ovat seuraavat:
a) Lentopaikan pitäjällä on oltava joko suoraan tai sopimusten kautta käy
tettävissään kaikki tarvittavat keinot ilma-alusten turvallisen toiminnan
varmistamiseksi lentopaikalla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tilat,
henkilöstö, laitteet ja aineistot sekä tehtäviä, vastuualueita ja menetelmiä
koskevat asiakirjat ja tarvittavien tietojen saatavuus ja kirjanpito.
b) Lentopaikan pitäjän on tarkistettava, että A osan vaatimukset täyttyvät
aina tai, jos ne eivät täyty, toteutettava aiheellisia toimenpiteitä siitä
aiheutuvien riskien vähentämiseksi. On luotava menettelyt, joiden avulla
kaikki käyttäjät saavat tiedon tällaisista toimenpiteistä hyvissä ajoin,
sekä noudatettava näitä menettelyjä.
c) Lentopaikan pitäjän on perustettava tarkoituksenmukainen ohjelma luon
nonvaraisista eläimistä lentopaikalla aiheutuvien riskien hallitsemiseksi.
d) Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että kulkuneuvojen ja henkilöiden
liikkuminen kenttäalueella ja muilla toiminta-alueilla sovitetaan yhteen
ilma-alusten liikkeiden kanssa siten, että vältetään törmäykset ja ilmaalusten vaurioituminen.
e) Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että on laadittu ja otettu käyttöön
menettelyt, joilla vähennetään lentopaikan toimintaan liittyviä riskejä
talviolosuhteissa, epäsuotuisissa sääolosuhteissa, näkyvyyden ollessa
heikentynyt tai yöllä.
f) Lentopaikan pitäjän on toteutettava muiden organisaatioiden kanssa nou
datettavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että näitä keskeisiä vaatimuk
sia noudatetaan. Tällaisia organisaatioita ovat muun muassa ilma-alusten
käyttäjät, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, maahuolintapalvelujen
tarjoajat ja muut organisaatiot, joiden toiminnalla tai tuotteilla voi olla
vaikutusta ilma-alusten turvallisuuteen.
g) Lentopaikan pitäjän on itse tai kolmansien osapuolten kanssa tehdyn
sopimuksen avulla varmistettava, että puhtaan ja oikeanlaatuisen poltto
aineen toimittamiseksi ilma-aluksille on olemassa menettelyt, joita myös
noudatetaan.
h) Lentopaikan laitteiden huoltokäsikirjojen on oltava saatavilla, käytän
nössä sovellettavia ja niiden on sisällettävä huolto- ja korjausohjeet,
huoltotiedot sekä vianetsintä- ja tarkastusmenettelyt.
i) Lentopaikan pitäjän on laadittava ja pantava täytäntöön lentopaikan val
miussuunnitelma, joka kattaa mahdolliset hätätilanteet lentopaikalla tai
sen ympäristössä. Tämä suunnitelma on tarvittaessa sovitettava yhteen
paikallisen yhteisön valmiussuunnitelman kanssa.
j) Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikalla on asianmukai
set pelastus- ja palontorjuntapalvelut. Tällaisten palvelujen on voitava
reagoida vaaratilanteeseen ja onnettomuuteen riittävän nopeasti, ja niihin
on kuuluttava vähintään laitteita, sammutteita ja riittävä määrä henkilös
töä.
k) Lentopaikan pitäjän on käytettävä lentopaikan toiminnassa ja ylläpidossa
ainoastaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä sekä otettava käyttöön ja
pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat asiaankuuluvan henkilöstön
ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten.
l) Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että kaikki ilman saattajaa kenttä
alueelle tai muille toiminta-alueille pääsevät henkilöt ovat riittävästi
koulutettuja ja että heillä on oikeus päästä näille alueille.
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m) Pelastus- ja palontorjuntahenkilöstön on oltava riittävästi koulutettua ja
pätevää toimimaan lentopaikkaympäristössä. Lentopaikan pitäjän on
otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat täl
laisen henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten.
n) Jokaisen pelastus- ja palontorjuntahenkilöstöön kuuluvan henkilön, jota
voidaan vaatia toimimaan ilmailuun liittyvissä hätätilanteissa, on sään
nöllisesti osoitettava terveydentilansa soveltuvan tyydyttävästi tehtävi
ensä suorittamiseen toiminnan luonne huomioon ottaen. Tässä yhtey
dessä lääketieteellinen kelpoisuus, mukaan lukien fyysinen ja psyykki
nen soveltuvuus, edellyttää, ettei henkilöllä ole sellaista sairautta tai
vammaa, joka voisi estää häntä:
i) suorittamasta tehtäviä, joita tarvitaan toimittaessa ilmailuun liitty
vissä hätätilanteissa;
ii) huolehtimasta aina hänelle määrätyistä velvollisuuksista; tai
iii) havainnoimasta tarkasti omaa ympäristöään.
2)

Hallintojärjestelmä
a) Lentopaikan pitäjän on pantava täytäntöön hallintojärjestelmä ja pidet
tävä sitä yllä varmistaakseen, että näitä lentopaikkoja koskevia keskei
siä vaatimuksia noudatetaan, sekä pyrittävä jatkuvasti parantamaan
turvallisuutta. Hallintojärjestelmän on katettava organisaatiorakenteet,
vastuut ja velvollisuudet, toimintaperiaatteet ja menettelyt.
b) Hallintojärjestelmään on kuuluttava onnettomuuksien ja vaaratilantei
den ennaltaehkäisyohjelma, johon sisältyy poikkeamien raportointi- ja
analysointijärjestelmä. Analysointiin osallistuvat tarvittaessa 1 kohdan f
alakohdassa luetellut osapuolet.
c) Lentopaikan pitäjän on laadittava lentopaikan toimintakäsikirja ja toi
mittava sen mukaisesti. Käsikirjassa on oltava kaikki tarvittavat ohjeet,
tiedot ja menetelmät lentopaikkaa ja sen hallintojärjestelmää varten
sekä operatiivisen henkilöstön tehtävien suorittamista varten.

C — Lentopaikan ympäristö
1)

Lentopaikan kenttäalueita ympäröivä ilmatila on suojattava esteiltä, jotta
ilma-alusten suunniteltu lentotoiminta lentopaikoilla voidaan toteuttaa si
ten, että esteet eivät muodosta lentopaikan läheisyydessä hyväksyttävää
riskitasoa suurempaa riskiä. Tämän vuoksi on määriteltävä ja otettava
käyttöön esterajoituspinnat sekä seurattava niitä jatkuvasti, jotta esterajoi
tuspintojen ylittyminen voidaan havaita.
a) Esterajoituspintojen ylittyminen edellyttää arviointia, jossa määritetään,
muodostaako kohde hyväksyttävää riskitasoa suuremman riskin. Kaikki
hyväksyttävää riskitasoa suuremman riskin aiheuttavat kohteet on pois
tettava tai on toteutettava riskiä lieventäviä asianmukaisia toimia lento
paikkaa käyttävien ilma-alusten suojelemiseksi.
b) Mahdollisesti jäljelle jäävistä esteistä on ilmoitettava julkisesti, ja ne on
tarpeen mukaan merkittävä ja tarvittaessa valaistava.

2)

Muun muassa seuraavassa lueteltuja, ihmisten toimintaan ja maankäyttöön
liittyviä vaaratekijöitä on seurattava. Niiden aiheuttamat riskit on arvioitava
ja niitä on tarvittaessa vähennettävä:
a) kaikki rakentaminen tai maankäytön muutokset lentopaikan alueella;
b) esteen aiheuttaman turbulenssin mahdollisuus;
c) vaarallisten, häiritsevien ja harhaanjohtavien valojen käyttö;
d) suurten ja erittäin heijastavien pintojen aiheuttama häikäisy;
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e) sellaisten alueiden perustaminen, jotka saattavat lisätä luonnonvaraisten
eläinten liikkumista lentopaikan kenttäalueen ympäristössä;
f) näkymätöntä säteilyä aiheuttavat lähteet tai liikkuvat tai kiinteät kohteet,
jotka voivat häiritä tai haitata ilmailuviestintä-, suunnistus- ja valvon
tajärjestelmien toimintaa.
3)

Lentopaikan paikallisalueella sattuvien ilmailun hätätilanteiden varalta on
laadittava paikallinen valmiussuunnitelma.

D — Muut säännökset
Lentopaikkaa tai sen osia ei saa käyttää mikään sellainen ilma-alus, jota varten
lentopaikan rakenteita ja toimintamenetelmiä ei ole tarkoitettu, lukuun ottamatta
ilma-alusten hätätilanteita, joissa ilma-alus ohjataan varalentopaikalle, tai muita
olosuhteita, jotka määritellään kussakin tapauksessa erikseen.
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LIITE V b
ILMALIIKENTEEN HALLINTAA JA LENNONVARMISTUSPALVE
LUJA SEKÄ LENNONJOHTAJIA KOSKEVAT KESKEISET VAA
TIMUKSET
1)

Ilmatilan käyttö
a) Kaikkien ilma-alusten, lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdan a alakoh
dassa tarkoitettuun toimintaan osallistuvia ilma-aluksia, on noudatettava
kaikissa lennon vaiheissa ja lentopaikan kenttäalueella yleisiä toiminta
sääntöjä ja kyseisen ilmatilan käyttöä varten määriteltyjä soveltuvia
menetelmiä.
b) Kaikissa ilma-aluksissa, lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdan a ala
kohdassa tarkoitettuun toimintaan osallistuvia ilma-aluksia, on oltava
vaaditut rakenneosat, joita on käytettävä asianmukaisesti. ►C3 Ilmalii
kenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalveluiden järjestelmässä käytet
tyjen rakenneosien ◄ on täytettävä myös 3 kohdassa esitetyt vaatimuk
set.

2)

Palvelut
a) Ilmailutiedotus ja tiedot ilmatilan käyttäjille lentosuunnistusta varten
i) Ilmailutiedotuksen lähdetietojen on oltava riittävän laadukkaita,
täydellisiä ja ajantasaisia, ja ne on toimitettava riittävän ajoissa.
ii) Ilmailutiedotuksen on oltava täsmällistä, täydellistä, ajantasaista,
yksiselitteistä, riittävän eheää ja muodoltaan käyttäjien tarpeisiin
soveltuvaa.
iii) Ilmatilan käyttäjille suunnatun ilmailutiedotuksen on oltava oikeaaikaista, ja siinä on käytettävä riittävän luotettavia ja tehokkaita
viestintäkeinoja, jotka on suojattu häiriöiltä ja vioilta.
b) Säätiedot
i) Lentosäätietojen lähdetietojen on oltava riittävän laadukkaita, täy
dellisiä ja ajantasaisia.
ii) Lentosäätiedotuksen on mahdollisimman pitkälti oltava ilmatilan
käyttäjien tarpeisiin riittävän täsmällistä, täydellistä, ajantasaista,
eheää ja yksiselitteistä.
iii) Ilmatilan käyttäjille suunnattujen lentosäätietojen on oltava oikeaaikaisia ja niiden välittämisessä on käytettävä riittävän luotettavia ja
tehokkaita viestintäkeinoja, jotka on suojattu häiriöiltä ja vioilta.
c) Ilmaliikennepalvelut
i) Ilmaliikennepalvelujen lähdetietojen on oltava virheettömiä, täydel
lisiä ja ajantasaisia.
ii) Ilmaliikennepalvelujen on oltava käyttäjien turvallisuustarpeisiin
riittävän täsmällisiä, täydellisiä, ajantasaisia ja yksiselitteisiä.
iii) Tietojen tarjoamisessa käytettävät automatisoidut välineet on suun
niteltava ja valmistettava ja niitä on pidettävä yllä asianmukaisesti
siten, että voidaan varmistaa niiden soveltuvan tarkoitukseensa.
iv) Lennonjohtopalveluilla ja niihin liittyvillä menettelyillä on varmis
tettava riittävä porrastus ilma-alusten välillä, tarvittaessa ilma-alus
ten suojaaminen esteiltä ja muilta ilmatilan vaaratekijöiltä sekä no
pea ja oikea-aikainen koordinointi kaikkien ilmatilan käyttäjien ja
vierekkäisten ilmatilan osien kanssa.
v) Lennonjohtopalvelujen ja ilma-aluksen sekä lennonjohtopalvelujen
välisen viestinnän on oltava oikea-aikaista, selkeää, virheetöntä ja
yksiselitteistä, häiriöiltä suojattua sekä kaikkien osapuolten ymmär
rettävissä ja tarvittaessa kuitattavissa.
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vi) Käytössä on oltava keinot mahdollisten hätätilanteiden havaitsemi
seksi ja tarvittaessa tehokkaiden etsintä- ja pelastustoimien aloitta
miseksi. Näihin keinoihin on sisällyttävä vähintään aiheelliset va
roitusmekanismit, koordinointitoimet ja menettelyt sekä henkilöstö
ja keinot vastuualan kattamiseksi tehokkaasti.
d) Viestintäpalvelut
Viestintäpalveluissa on saavutettava riittävä suorituskyky ja pidettävä
sitä yllä palveluiden saatavuutta, eheyttä, jatkuvuutta ja ajantasaisuutta
koskevien vaatimusten osalta. Viestintäpalvelujen on oltava nopeita ja
suojattuja vikaantumiselta.
e) Suunnistuspalvelut
Suunnistuspalveluissa on saavutettava opastuksen, paikantamisen ja tar
vittaessa ajoitustietojen suhteen riittävä suorituskyky ja pidettävä sitä
yllä. Suorituskyvyn arviointiperusteita ovat palveluiden täsmällisyys,
eheys, saatavuus ja jatkuvuus.
f) Valvontapalvelut
Ilma-aluksen sijainti ilmassa ja muiden ilma-alusten ja maa-ajoneuvojen
sijainti lentopaikalla on määritettävä valvontapalveluilla, joilla on siihen
riittävä suorituskyky tarkkuutta, eheyttä, jatkuvuutta ja havaitsemisen
todennäköisyyttä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
g) Ilmaliikennevirtojen säätely
Ilmaliikennevirtojen taktisessa säätelyssä on käytettävä ja tuotettava
riittävän täsmällistä ja ajantasaista tietoa palveluntarjontaan vaikuttavan
suunnitellun ilmaliikenteen määrästä ja luonteesta sekä koordinoitava ja
neuvoteltava liikennevirtojen reittimuutoksista tai viivästyksistä ylikuor
mitustilanteiden riskin vähentämiseksi ilmatilassa ja lentopaikoilla.
h) Ilmatilan hallinta
Ilmatilan tiettyjen osien osoittamista tiettyyn käyttöön on seurattava ja
koordinoitava ja siitä on tiedotettava riittävän ajoissa, jotta ilma-alusten
välisen porrastuksen alittumisen riskiä voidaan vähentää kaikissa olo
suhteissa.
i) Ilmatilan suunnittelu
Ilmatilan rakenteet ja lentomenetelmät on suunniteltava, vahvistettava ja
hyväksyttävä ennen kuin ilma-alukset voivat ottaa ne käyttöön ja käyt
tää niitä.
3)

Järjestelmät ja rakenneosat
a) Yleistä
►C3 Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestel
mien ja rakenneosien, jotka välittävät ilmaliikenteen hallintaan ja len
nonvarmistuspalveluihin liittyvää tietoa ◄ ilma-aluksen ja maayksiköi
den välillä, on oltava asianmukaisesti suunniteltuja, valmistettuja, asen
nettuja ja ylläpidettyjä, ja niitä on käytettävä asianmukaisesti siten, että
voidaan varmistaa niiden soveltuvan tarkoitukseensa.
b) Järjestelmien ja rakenneosien eheys, suorituskyky ja luotettavuus
Sekä ilma-aluksessa, maassa että avaruudessa sijaitsevien järjestelmien
ja rakenneosien turvallisuuteen ja eheyteen liittyvän suorituskyvyn on
oltava aiottuun tarkoitukseen soveltuva. Niiden on vastattava suoritus
kyvyltään toiminnan edellyttämää vaatimustasoa kaikissa ennakoita
vissa toimintaolosuhteissa ja koko niiden käyttöiän.
c) Järjestelmien ja rakenneosien suunnittelu
i) Järjestelmät ja rakenneosat on suunniteltava siten, että ne täyttävät
sovellettavat turvallisuusvaatimukset.
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ii) Järjestelmät ja rakenneosat on suunniteltava kokonaisuutena, erik
seen ja keskinäisten suhteidensa perusteella tarkasteltuina siten, että
mahdollisesta viasta seuraavan koko järjestelmän vikaantumismah
dollisuuden tai kaatumisen todennäköisyys on käänteisessä suh
teessa siitä palvelujen turvallisuudelle aiheutuvien vaikutusten va
kavuuteen.
iii) Järjestelmät ja rakenneosat on suunniteltava kokonaisuutena, erik
seen ja keskinäisten suhteidensa perusteella tarkasteltuina siten, että
ihmisen valmiuksien ja suorituskyvyn rajoitukset otetaan huomioon.
iv) Järjestelmät ja rakenneosat on suunniteltava siten, että ne ovat suo
jattuja tahattomilta haitallisilta yhteyksiltä ulkopuolisiin tekijöihin.
v) Järjestelmien ja rakenneosien valmistuksessa, asentamisessa, käy
tössä ja ylläpidossa tarvittavat tiedot ja vaarallisia olosuhteita kos
kevat tiedot on toimitettava henkilöstölle selkeässä, yhdenmukai
sessa ja yksiselitteisessä muodossa.
d) Palvelutason jatkuvuus
Järjestelmien ja rakenneosien turvallisuustasot on säilytettävä palvelun
ja palveluun tehtävien mahdollisten muutosten aikana.
4)

Lennonjohtajien kelpoisuus
a) Yleistä
Lennonjohtajakoulutukseen osallistuvalla henkilöllä tai lennonjohtaja
oppilaalla on oltava riittävä koulutustaso sekä riittävät fyysiset ja hen
kiset valmiudet, jotta hän voi hankkia, ylläpitää ja osoittaa tarvittavat
teoriatiedot ja käytännön taidot.
b) Teoriatiedot
i) Lennonjohtajan on hankittava ja ylläpidettävä sellainen tiedon taso,
joka vastaa harjoitettavaa toimintaa ja on oikeassa suhteessa toimin
tatyyppiin liittyviin riskeihin.
ii) Teoriatietojen hankinta ja hallinta on osoitettava koulutuksen aikai
sessa jatkuvassa arvioinnissa ja tarvittaessa teoriakokeissa.
iii) Teoriatiedon asianmukaista tasoa on pidettävä yllä. Vaatimusten
täyttyminen on osoitettava säännöllisissä arvioinneissa tai kokeissa.
Kokeiden väliaikojen on oltava oikeassa suhteessa palvelun tyypin
riskitasoon.
c) Käytännön taidot
i) Lennonjohtajan on hankittava tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat
käytännön taidot ja pidettävä niitä yllä. Näiden taitojen on oltava
oikeassa suhteessa palvelun tyyppiin liittyviin riskeihin ja katettava
harjoitettavaan toimintaan nähden soveltuvin osin seuraavat seikat:
i toimintamenetelmät;
ii tehtävien erityispiirteet;
iii poikkeus- ja hätätilanteet; ja
iv inhimilliset tekijät.
ii) Lennonjohtajan on osoitettava kykynsä suorittaa asianmukaiset me
netelmät ja tehtävät harjoitettavassa toiminnassa vaadittavan päte
vyystason mukaisesti.
iii) Käytännön taitojen asianmukaista tasoa on pidettävä yllä. Vaa
timusten täyttyminen on tarkistettava säännöllisissä arvioinneissa.
Kokeiden väliaikojen on oltava oikeassa suhteessa palvelun tyypin
ja suoritettavien tehtävien vaativuuteen ja riskitasoon.
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d) Kielitaito
i) Lennonjohtajan on osoitettava kykynsä puhua ja ymmärtää englan
tia riittävästi voidakseen viestiä tehokkaasti pelkästään ääneen pe
rustuvissa tilanteissa (puhelin/radiopuhelin) ja henkilökohtaisessa
vuorovaikutuksessa, kun on kyse konkreettisista työhön liittyvistä
asioista, myös hätätilanteissa.
ii) Lennonjohtajien on lisäksi pystyttävä puhumaan ja ymmärtämään
kansallista kieltä / kansallisia kieliä edellä kuvatussa laajuudessa,
jos se on tarpeen lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista varten
määritellyssä ilmatilassa.
e) Simulaatiokoulutuslaitteet
Kun tilannehavainnoinnissa ja inhimillisten tekijöiden havainnollistami
sessa tai taitojen omaksumisen ja ylläpitämisen osoittamisessa käytetään
simulaatiokoulutuslaitteita, niiden on oltava suorituskyvyltään sellaisia,
että ne pystyvät asianmukaisesti simuloimaan työskentely-ympäristöä ja
niitä toiminnallisia tilanteita, joita kyseinen koulutus koskee.
f) Koulutus
i) Koulutus on annettava kurssina, johon voi sisältyä teoreettista ja
käytännön opetusta, tarvittaessa myös simulaatiokoulutuslaitteen
avulla annettavaa koulutusta.
ii) Kurssi on laadittava ja hyväksyttävä kutakin koulutustyyppiä varten
erikseen.
g) Kouluttajat
i) Teoriakouluttajilla on oltava asianmukainen kouluttajan pätevyys.
Heillä on oltava:
i asianmukaiset tiedot alalta, jolla opetusta annetaan; ja
ii osoitettu valmius käyttää asianmukaisia opetusmenetelmiä.
ii) Käytännön kouluttajilla on oltava asianmukainen kouluttajan päte
vyys. Lisäksi heidän on:
i täytettävä teoriatietoja ja kokemusta koskevat vaatimukset, jotka
soveltuvat annettavaan opetukseen;
ii oltava osoittanut valmiutensa opettaa ja käyttää asianmukaisia
opetusmenetelmiä;
iii oltava käytännössä harjoitellut niiden menetelmien opetusta,
joita varten koulutusta on tarkoitus antaa; ja
iv osallistuttava säännöllisesti kertauskoulutukseen, jolla varmiste
taan opetustaitojen säilyminen.
iii) Käytännön kouluttajilla on lisäksi oltava oikeus toimia lennonjoh
tajana.
h) Arvioijat
i) Lennonjohtajien taitojen arvioinnista vastaavien henkilöiden on:

i oltava osoittanut taitonsa arvioida lennonjohtajien suorituksia
sekä pitää lennonjohtajien kokeita ja suorittaa tarkastuksia; ja

ii osallistuttava säännöllisesti kertauskoulutukseen, jolla varmiste
taan, että arvioinnin taso on asianmukainen.
ii) Lisäksi käytännön taitojen arvioijilla on oltava oikeus toimia len
nonjohtajana niillä aloilla, joilla arviointeja on tarkoitus suorittaa.
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i) Lennonjohtajan lääketieteellinen kelpoisuus
i) Lääketieteelliset vaatimukset
i

Kaikkien lennonjohtajien on säännöllisesti osoitettava lää
ketieteellinen kelpoisuutensa, jonka on oltava riittävä tehtä
vien suorittamiseen. Tämän vaatimuksen täyttyminen on
osoitettava asianmukaisissa arvioinneissa, joissa otetaan huo
mioon iästä johtuva henkisen ja fyysisen kunnon mahdolli
nen heikentyminen.

ii Lääketieteellinen kelpoisuus, mukaan luettuna fyysinen ja
henkinen soveltuvuus, edellyttää, ettei lennonjohtopalvelua
antavalla henkilöllä ole sellaista sairautta tai vammaa, joka
estää häntä:
— suorittamasta asianmukaisesti lennonjohtopalvelun anta
misen edellyttämiä tehtäviä,
— huolehtimasta aina hänelle määrätyistä velvoitteista, tai
— havainnoimasta tarkasti omaa ympäristöään.
ii) Jos lääketieteellistä kelpoisuutta ei voida osoittaa täysin tyydyt
tävästi, voidaan saattaa voimaan rajoittavia toimenpiteitä, joilla
varmistetaan vastaava turvallisuustaso.
5)

Palveluntarjoajat ja koulutusorganisaatiot
a) Palveluja ei saa tarjota, elleivät seuraavat edellytykset täyty:
i) Palveluntarjoajalla on oltava suoraan tai välillisesti sopimusten
kautta käytettävissään palvelun mittakaavan ja laajuuden edellyttä
mät välineet. Näitä välineitä ovat muun muassa järjestelmät, lait
teet (mukaan luettuna virransyöttö), hallintorakenne, henkilöstö,
varusteet ja niiden ylläpito, tehtäviä, vastuualueita ja menetelmiä
koskevat asiakirjat, asiaankuuluvien tietojen saatavuus ja kirjanpi
to.
ii) Palveluntarjoajan on laadittava ja ylläpidettävä ajantasaiset hallin
to- ja toimintakäsikirjat, jotka koskevat sen palvelujen tarjoamista,
ja toimittava näiden käsikirjojen mukaisesti. Käsikirjoissa on ol
tava kaikki tarvittavat ohjeet, tiedot ja menetelmät toimintaa ja
hallintojärjestelmää varten sekä operatiivisen henkilöstön tehtävien
suorittamista varten.
iii) Palveluntarjoajan on perustettava riskien arviointiin perustuva hal
lintojärjestelmä ja pidettävä sitä yllä varmistaakseen, että tässä
liitteessä vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia noudatetaan, sekä py
rittävä jatkuvasti kehittämään tätä järjestelmää.
iv) Palveluntarjoajan on käytettävä ainoastaan riittävän pätevää ja kou
lutettua henkilöstöä, ja sen on käytettävä ja ylläpidettävä henkilös
tön koulutus- ja tarkastusohjelmia.
v) Palveluntarjoajan on luotava viralliset yhteydet kaikkiin muihin
palvelun tarjoamiseen osallistuviin tahoihin varmistaakseen, että
näitä keskeisiä vaatimuksia noudatetaan.
vi) Palveluntarjoajan on laadittava ja otettava käyttöön varasuunnitel
ma, joka kattaa palvelun tarjoamisessa mahdollisesti syntyvät hätäja poikkeustilanteet.
vii) Palveluntarjoajan on laadittava onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
ennaltaehkäisy- ja turvallisuusohjelma, johon sisältyy myös poik
keamien ilmoitus- ja analyysijärjestelmä, sekä pidettävä yllä tätä
ohjelmaa ja käytettävä sitä hallintojärjestelmässä, jotta turvalli
suutta voitaisiin jatkuvasti parantaa; ja
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viii) Palveluntarjoajan on tehtävä järjestelyjä varmistaakseen, että jokai
sen käytössä olevan järjestelmän ja rakenneosan turvallisuustasoa
koskevat vaatimukset täyttyvät aina.
b) Lennonjohtopalveluja ei saa tarjota, elleivät seuraavat edellytykset täy
ty:
i) Lennonjohtopalveluja antavan henkilöstön väsymystä on ehkäistävä
työvuorojärjestelmän avulla. Työvuorojärjestelmässä on määritel
tävä työjaksot, työajat ja niihin sovitetut lepojaksot. Työvuorojär
jestelmään sisältyvissä rajoituksissa on otettava huomioon kaikki
väsymykseen vaikuttavat merkittävät tekijät, erityisesti valvominen,
vuorokausirytmin häiriintyminen, yöaika, yhteenlaskettu työaika tie
tyissä aikajaksoissa sekä tehtävien jako henkilöstön kesken.
ii) Lennonjohtopalveluja antavan henkilöstön stressiä on ehkäistävä
koulutus- ja ennaltaehkäisyohjelmilla.
iii) Lennonjohtopalvelun tarjoajalla on oltava käytössään asianmukaiset
menettelyt, joilla varmistetaan, että lennonjohtopalvelua antavan
henkilöstön kognitiiviset valmiudet eivät ole heikentyneet ja että
heidän terveydentilansa on hyvä.
iv) Lennonjohtopalvelun tarjoajan on otettava suunnittelussaan ja toi
missaan huomioon toiminnalliset ja tekniset rajoitukset sekä inhi
millisiä tekijöitä koskevat periaatteet.
c) Viestintä-, suunnistus- ja/tai valvontapalvelua ei saa tarjota, jos seu
raava edellytys ei täyty:
Palveluntarjoajan on pidettävä ilmatilan käyttäjät ja ilmaliikennepalve
luelimet ajan tasalla tarjoamiensa ilmaliikennepalvelujen tilanteesta (ja
sen muutoksista).
d) Koulutusorganisaatiot
Lennonjohtopalvelua antavalle henkilöstölle koulutusta tarjoavien orga
nisaatioiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i) niillä on oltava kaikki toimialaansa kuuluvien tehtävien hoitoon
tarvittavat välineet. Näitä välineitä ovat muun muassa laitteet, hen
kilöstö, varusteet, menettelyt, tehtäviä, vastuualueita ja menetelmiä
koskevat asiakirjat, tarvittavien tietojen saatavuus ja kirjanpito;
ii) niiden on otettava käyttöön turvallisuutta ja koulutuksen tasoa kos
keva hallintajärjestelmä ja pyrittävä järjestelmän jatkuvaan kehittä
miseen; ja
iii) niiden on toteutettava muiden asiaankuuluvien organisaatioiden
kanssa tarvittavat järjestelyt, joilla varmistetaan näiden keskeisten
vaatimusten jatkuva täyttyminen.
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LIITE VI
VASTAAVUUSTAULUKKO
Tämä asetus

Asetus (EY) N:o 1592/2002

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan a–e alakohta

2 artiklan 2 kohdan a–e alakohta

—

2 artiklan 2 kohdan f alakohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artiklan a–g alakohta

3 artiklan a–g alakohta

—

3 artiklan h–l alakohta

4 artiklan 1 kohdan a–c alakohta

4 artiklan 1 kohdan a–c alakohta

—

4 artiklan 1 kohdan d alakohta

—

4 artiklan 2 ja 3 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohta

—

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 6 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, joh 5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, joh
dantolause
dantolause
5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c
alakohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c
alakohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d
alakohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d ja
e alakohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan e ja
f alakohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan f ja
g alakohta

—

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta, joh 5 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta, joh
dantolause
dantolause
5 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d
alakohta

5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d
alakohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan e
alakohdan i–iii alakohta

5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan e
alakohdan i–iii alakohta

—

5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan e
alakohdan iv–vi alakohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan f–i
alakohta

5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan f–i
alakohta

—

5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan j
alakohta

5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan joh 5 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan
dantolause
johdantolause
5 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b
ja c alakohta

5 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b
ja c alakohta
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—

5 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan d
alakohta

6 artikla

6 artikla

—

7 artikla

—

8 artikla

—

9 artikla

—

10 artikla

8 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

—

11 artiklan 2–4 kohta

8 artiklan 2 kohta

11 artiklan 5 kohta

—

11 artiklan 6 kohta

9 artikla

12 artikla

—

13 artikla

10 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

—

14 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

10 artiklan 3 kohta

14 artiklan 4 kohta

10 artiklan 4 kohta

14 artiklan 5 kohta

10 artiklan 5 kohta

14 artiklan 6 kohta

10 artiklan 6 kohta

14 artiklan 7 kohta

11 artikla

15 artikla

—

16 artikla

12 artikla

17 artikla

13 artikla, johdantolause

18 artikla, johdantolause

13 artiklan a alakohta

18 artiklan a alakohta

—

18 artiklan b alakohta

13 artiklan b alakohta

18 artiklan c alakohta

13 artiklan c alakohta

18 artiklan d alakohta

—

18 artiklan e alakohta

14 artikla

19 artikla

15 artiklan 1 kohta, johdantolause

20 artiklan 1 kohta, johdantolause

15 artiklan 1 kohdan a–j alakohta

20 artiklan 1 kohdan a–j alakohta

—

20 artiklan 1 kohdan k–l alakohta

15 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta

—

21 artikla

—

22 artikla

—

23 artikla
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16 artiklan 1 ja 2 kohta

24 artiklan 1 ja 2 kohta

—

24 artiklan 3 kohta

16 artiklan 3 kohta

24 artiklan 4 kohta

16 artiklan 4 kohta

24 artiklan 5 kohta
25 artikla

17 artikla

26 artikla

18 artikla

27 artikla

19 artikla

28 artikla

20 artikla

29 artikla

21 artikla

30 artikla

22 artikla

31 artikla

23 artikla

32 artikla

24 artiklan 1–4 kohta

33 artiklan 1–4 kohta

—

33 artiklan 5 kohta

25 artiklan 1 ja 2 kohta

33 artiklan 1 ja 2 kohta

—

34 artiklan 3 kohta

26 artikla

35 artikla

27 artikla

36 artikla

28 artikla

37 artikla

29 artiklan 1 ja 2 kohta

38 artiklan 1 ja 2 kohta

29 artiklan 3 kohdan a–j alakohta

38 artiklan 3 kohdan a–j alakohta

—

38 artiklan 3 kohdan k–l alakohta

30 artikla

39 artikla

31 artikla

40 artikla

32 artikla

41 artikla

33 artikla

42 artikla

34 artikla

43 artikla

35 artikla

44 artikla

36 artikla

45 artikla

37 artikla

46 artikla

38 artikla

47 artikla

39 artikla

48 artikla

40 artikla

49 artikla

41 artikla

50 artikla

42 artikla

51 artikla

43 artikla

52 artikla

44 artikla

53 artikla
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45 artikla

54 artikla

46 artiklan 1 kohta, johdantolause

55 artiklan 1 kohta, johdantolause

46 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

55 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

—

55 artiklan 1 kohdan e alakohta

46 artiklan 2 ja 3 kohta

55 artiklan 2 ja 3 kohta

—

56 artikla

—

57 artikla

47 artiklan 1 ja 2 kohta

58 artiklan 1 ja 2 kohta

47 artiklan 3 kohta

—

47 artiklan 4 kohta

58 artiklan 3 kohta

47 artiklan 5 kohta

—

—

58 artiklan 4 kohta

48 artiklan 1 kohta, johdantolause

59 artiklan 1 kohta, johdantolause

48 artiklan 1 kohdan a alakohta

59 artiklan 1 kohdan a–b alakohta

48 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

59 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta

—

59 artiklan 1 kohdan e alakohta

48 artiklan 2 ja 3 kohta

59 artiklan 2 ja 3 kohta

—

59 artiklan 4 kohta

48 artiklan 4–10 kohta

59 artiklan 5–11 kohta

49 artikla

60 artikla

50 artikla

61 artikla

51 artikla

62 artikla

52 artikla

63 artikla

53 artikla

64 artikla

54 artikla

65 artikla

55 artikla

66 artikla

56 artikla

67 artikla

—

68 artikla

57 artikla

69 artikla

59 artikla

70 artikla

