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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/354,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY
kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:
o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston
direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY
kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 (1)
ja erityisesti sen 10 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Rehun markkinoille saattamista ja käyttöä säännellään asetuksella (EY) N:o 767/2009. Kyseisen asetuksen 9 artiklan
mukaan erityisravinnoksi tarkoitettua rehua saa pitää kaupan kyseisessä tarkoituksessa ainoastaan, jos sen
käyttötarkoitus sisältyy mainitun asetuksen 10 artiklan mukaisesti laadittuun käyttötarkoitusluetteloon.

(2)

Komission direktiivillä 2008/38/EY (2) vahvistettiin erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten
luettelo.

(3)

Direktiivin 2008/38/EY liitteessä I olevassa A osassa vahvistettiin erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja koskevat
yleiset määräykset. Kun otetaan huomioon tieteen ja tekniikan kehitys ja asetuksessa (EY) N:o 767/2009 vahvistetut
merkintöjä koskevat vaatimukset, kyseisiä yleisiä määräyksiä on tarkasteltava uudelleen.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 767/2009 11–17 artiklassa vahvistetaan rehun markkinoille saattamista, mukaan lukien
merkintöjä, koskevat uudet periaatteet ja säännöt. Tämän seurauksena direktiivin 2008/38/EY liitteessä I olevaan B
osaan sisältyvän erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelon useat kohdat ovat
vanhentuneet, osittain sen vuoksi, että sarakkeessa ”Tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet” olevat kuvaukset
ovat riittämättömiä ja liian yleisluontoisia. Valvontaviranomaisten on ollut erittäin vaikea todentaa mainittujen
kohtien osalta asetuksen (EY) N:o 767/2009 säännösten noudattaminen, mukaan lukien se, täyttääkö kyseisen
rehun koostumus aiotun erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen.

(5)

Komissio vastaanotti joitakin asetuksen (EY) N:o 767/2009 10 artiklan mukaisia hakemuksia, joissa pyydettiin
muuttamaan vanhentuneita ehtoja, jotka liittyvät useisiin erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötar
koituksiin. Vanhentuneet kohdat, joita koskevia hakemuksia ei ole jätetty tai joita koskeva hakemus on peruutettu,
olisi poistettava.

(1) EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2008/38/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten
luettelosta (EUVL L 62, 6.3.2008, s. 9).
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(6)

Siltä osin kuin on kyse direktiivin 2008/38/EY liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen erityisravinnoksi
tarkoitettujen rehujen muista käyttötarkoituksista, on tarpeen tehdä muutoksia säännöksiin, jotka koskevat
tärkeimpiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia ja merkinnöissä ilmoitettavia tietoja, jotta ne voidaan mukauttaa
tieteen ja tekniikan kehitykseen ja jotta säännösten täytäntöönpanon valvontaa ja selkeyttä voidaan parantaa.

(7)

Lisäksi komissio vastaanotti asetuksen (EY) N:o 767/2009 10 artiklan mukaisia hakemuksia, joissa pyydettiin
lisäämään erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluetteloon erityiset ravitsemukselliset tarkoitukset
”energia-aineenvaihdunnan ja lihasten toiminnan tukeminen rabdomyolyysin yhteydessä” ja ”tukeminen stressiti
lanteissa, jolloin niissä tyypillinen käyttäytyminen vähenee”.

(8)

Komissio on saattanut kaikki hakemukset ja asiakirja-aineistot jäsenvaltioiden saataville.

(9)

Arvioituaan hakemuksiin sisältyvät asiakirja-aineistot pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea, jäljempänä
’komitea’, katsoi, että kyseisten rehujen koostumus täyttää kyseessä olevan erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen
eikä vaikuta haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön eikä eläinten hyvinvointiin.

(10)

Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelo olisi
saatettava ajan tasalle.

(11)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä uusien yleisten määräysten ja erityisravinnoksi tarkoitettujen
rehujen ajantasaistetun käyttötarkoitusluettelon välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymätoimenpiteistä,
jotta voidaan välttää tarpeettomat kaupankäynnin häiriöt ja toimijoille aiheutuva tarpeeton hallinnollinen rasite.

(12)

Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi direktiivi 2008/38/EY olisi kumottava ja korvattava asetuksella, joka ei sisällä
osatekijöitä, jotka jäsenvaltioiden olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseisen direktiivin viimeisimmät
perättäiset muutokset on jo toteutettu asetuksilla siitä syystä, ettei kyseisiä säännöksiä ole tarpeen saattaa osaksi
kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi erityisravinnoksi tarkoitetun rehun markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista
yleisistä vaatimuksista säädetään asetuksessa (EY) N:o 767/2009.

(13)

Jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tarvittavat mukautukset, olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän
asetuksen soveltamista.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 767/2009 tarkoitettua erityisravinnoksi tarkoitettua rehua saa pitää kaupan ainoastaan, jos
— tämän asetuksen liitteessä olevassa A osassa vahvistettuja erityisravinnoksi tarkoitettua rehua koskevia yleisiä
määräyksiä noudatetaan ja
— sen käyttötarkoitus sisältyy tämän asetuksen liitteessä olevaan B osaan ja kyseisen kohdan määräyksiä noudatetaan.

2 artikla
Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, erityisravinnoksi tarkoitettua rehua, joka täyttää direktiivin 2008/38/EY
säännökset, voidaan edelleen saattaa markkinoille edellyttäen, että komissiolle on jätetty direktiiviin sisältyvää käyttötar
koitusta koskeva asetuksen (EY) N:o 767/2009 10 artiklan mukainen hakemus ennen 25 päivää maaliskuuta 2021, ja
kunnes komissio tekee asianomaista hakemusta koskevan päätöksen.

3 artikla
Sallitaan erityisravinnoksi tarkoitetun rehun, joka on varustettu merkinnöillä ennen 25 päivää maaliskuuta 2022 ennen 25
päivää maaliskuuta 2020 sovellettujen sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.
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4 artikla
Kumotaan direktiivi 2008/38/EY.
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 25 päivästä joulukuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE
A OSA

Erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja koskevat yleiset määräykset
1.

Jos B osan 2 sarakkeessa mainitaan saman erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen kohdalla useita tärkeimpien
ravitsemuksellisten ominaisuuksien ryhmiä erotettuina sanoilla ”ja/tai”, valmistaja saa vapaasti käyttää yhtä tai
useampaa tärkeimpien ominaisuuksien ryhmää B osan 1 sarakkeessa määritellyn erityisen ravitsemuksellisen
tarkoituksen saavuttamiseksi. Vastaavat merkinnöissä ilmoitettavat tiedot mainitaan kunkin vaihtoehdon osalta B
osan 4 sarakkeessa.

2.

Jos B osan 2 sarakkeessa mainittu tärkeä ravitsemuksellinen ominaisuus on ilmaistu määrällisesti, sovelletaan
asetuksen (EY) N:o 767/2009 17 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettuja
sallittuja poikkeamia. Jos mainitussa liitteessä ei vahvisteta poikkeamaa kyseiselle merkintätiedolle, sallitaan +/– 15
prosentin tekninen poikkeama.

3.

Jos B osan 2 tai 4 sarakkeessa mainitaan rehun lisäaine, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1831/2003 (1) mukaisia lisäaineiden hyväksyntää koskevia säännöksiä ja niiden käytön on oltava kyseisen tärkeän
ravitsemuksellisen ominaisuuden mukaista.

4.

Jos myös rehun lisäaineeksi hyväksytyn aineen ilmoittamista vaaditaan B osan 4 sarakkeessa ja jos siihen liittyy ilmaisu
”kokonaispitoisuus”, aineen kokonaispitoisuus on ilmoitettava merkinnöissä otsakkeen ”ravintoaineet” alla.

5.

B osan 4 sarakkeen mukaisesti annettavien ilmoitusten on oltava luonteeltaan määrällisiä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (2) soveltamista.

6.

B osan 5 sarakkeessa osoitettu suositeltava käyttöaika osoittaa, millä aikavälillä ravitsemuksellinen tarkoitus tavallisesti
saavutetaan. Valmistajat voivat antaa tarkempia käyttöaikoja siinä vahvistetuissa rajoissa.

7.

Jos erityisravinnoksi tarkoitetun rehun avulla on tarkoitus saavuttaa useita erityisiä ravitsemuksellisia tarkoituksia, sen
on oltava kaikkien asianomaisten B osan kohtien määräysten mukaista.

8.

Erityisravinnoksi tarkoitetun täydennysrehun osalta asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on annettava
päiväannoksen tasapainoisuutta koskevat ohjeet.

9.

Kun on kyse käyttötavasta, jossa erityisravinnoksi tarkoitettu rehu on tarkoitettu annettavaksi suun kautta yksittäisenä
boluksena, tämä on vahvistettava kyseisen rehun osalta sarakkeessa ”muut määräykset”. Tällainen rehu saa sisältää
yksinomaan, mukaan lukien mahdollinen päällyste, rehuaineita ja rehun lisäaineita, ellei asianomaisessa kohdassa ole
muuta ilmoitettu. On suositeltavaa, että rehun, joka on tarkoitettu annettavaksi yksittäisesti suun kautta, antaa
eläinlääkäri tai muu pätevä henkilö.

10. Kun erityisravinnoksi tarkoitettu rehu saatetaan markkinoille boluksena, joka on rehuaine tai täydennysrehu ja
tarkoitettu annettavaksi yksittäisesti suun kautta viivästetysti vapautuvana (yli 24 tuntia), tällaisen rehun merkinnöissä
on tarvittaessa ilmoitettava boluksen liukenemisen enimmäisaika ja päivittäinen liukenemismäärä kunkin sellaisen
rehun lisäaineen osalta, jolle on vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa. Rehualan toimijan, joka saattaa boluksen
markkinoille, on esitettävä näyttö siitä, että päivittäinen rehun lisäaineen käytettävissä oleva määrä ruuansulatus
kanavassa ei tapauksen mukaan ylitä lisäaineen enimmäispitoisuutta, joka on vahvistettu kohti kiloa täysrehua, koko
ruokintakauden aikana (viivästetty vapautuminen). Tällaisen näytön olisi perustuttava vertaisarvioituun menetelmään
tai omaan sisäiseen määritykseen.
11. Kun kyseessä ovat käyttötarkoitukset, joiden osalta 2 sarakkeessa sallitaan, että täydennysrehu saa sisältää tiettyjä
rehun lisäaineita pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa,
kyseisten rehun lisäaineiden pitoisuus saa olla enintään 500-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa,
lukuun ottamatta 10 kohdassa tarkoitettuja boluksia. Sisällytettäessä tällainen täydennysrehu eläimen ruokavalioon
on varmistettava, että lisäaineen saannissa noudatetaan vahvistettua enimmäispitoisuutta täysrehussa.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa
käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien
noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).
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B OSA

Käyttötarkoitusluettelo

1

10

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Korkealaatuista valkuaista ja fosforia Koirat
≤ 5 g / kg täysrehua, jonka kosteus
pitoisuus on 12 % (2), ja raakaval
kuaista ≤ 220 g / kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 % (2)

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Suositeltu valkuaisen sulavuus: vähintään 85 %.
3. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläin
lääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja
ennen käyttöajan pidentämistä.”
4. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”

Fosforin imeytymisen vähentäminen Täysikas
— Valkuaisen lähde (läh Aluksi enintään 6 kuu
lantaanikarbonaattioktahydraattia li vuiset koirat
teet)
kautta (3)
säämällä
— Kalsium
— Fosfori
— Kalium
— Natrium
— Välttämättömät rasva
hapot (jos lisätty)
— Lantaanikarbonaat
tioktahydraatti

1. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläin
lääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja
ennen käyttöajan pidentämistä.”
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”

Korkealaatuista valkuaista ja fosforia Kissat
≤ 6,5 g / kg täysrehua, jonka kos
teuspitoisuus on 12 % (2), ja raaka
valkuaista ≤ 320 g / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 % (2)

— Valkuaisen lähde (läh Aluksi enintään 6 kuu
teet)
kautta (3)
— Kalsium
— Fosfori
— Kalium
— Natrium
— Välttämättömät rasva
hapot (jos lisätty)

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Suositeltu valkuaisen sulavuus: vähintään 85 %.
3. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläin
lääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja
ennen käyttöajan pidentämistä.”
4. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”

— Valkuaisen lähde (läh Aluksi enintään 6 kuu
Fosforin imeytymisen vähentyminen Täysikas
kautta (3)
lantaanikarbonaattioktahydraattia li vuiset kissat
teet)
säämällä
— Kalsium
— Fosfori
— Kalium
— Natrium

1. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläin
lääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja
ennen käyttöajan pidentämistä.”
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
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— Valkuaisen lähde (läh Aluksi enintään 6 kuu
teet)
kautta (3)
— Kalsium
— Fosfori
— Kalium
— Natrium
— Välttämättömät rasva
hapot (jos lisätty)

Euroopan unionin virallinen lehti

Munuaisten toi
minnan tukemi
nen kroonisen
munuaisten va
jaatoiminnan
yhteydessä (1)

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

FI

Erityinen
ravitsemuksellinen
Kohdan
tarkoitus
numero

1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

11

Oksalaattikivien Alhainen kalsiumpitoisuus, alhainen Koirat ja
muodostumisen D-vitamiinipitoisuus ja virtsaa alka kissat
lisoivat ominaisuudet
vähentäminen

— Valkuaisen ja energian
lähde (lähteet)
— Kalsium
— Fosfori
— Kalium
— Magnesium
— Natrium
— Eikosapentaeeniha
pon ja dokosaheksaee
nihapon yhteismäärä

—
—
—
—
—
—
—
—

Aluksi enintään 6 kuu 1. Rehu on saatettava markkinoille täydennysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
kautta.
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
Pitkäkestoisesti tai kun
nes tilanne on ratkaistu
mistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pi
dentämistä.”
— Täydennysrehua ei tule käyttää hypernatre
mian eikä hyperkloremian tapauksessa.
— Täydennysrehusta tulisi tulla vähintään 10–
20 % päivittäisestä energiansaannista (noin
0,05–0,1 MJ / kg elopainoa0,75 päivässä).
3. Annoksella tulisi varmistaa, että energiansaanti on
> 0,62 MJ / kg elopainoa0,75 päivässä.
4. Annoksessa ei tulisi olla enempää kuin 50 mg kal
siumia / kg kuiva-ainetta päivässä.
5. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”

Fosfori
Enintään 6 kuukautta
Kalsium
Natrium
Magnesium
Kalium
Kloridit
Rikki
D-vitamiini (kokonais
pitoisuus)
— Hydroksiproliini
— Virtsaa alkalisoivat ai
neet

Merkinnöissä on ilmoitettava:
”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä en
nen käyttöä.”

Euroopan unionin virallinen lehti

Suuri energiatiheys – yli 8,8 MJ / kg Hevoseläi
rehua, jonka kosteuspitoisuus on met
12 %.
Hyvin sulavat ja erittäin maittavat
tärkkelyksen lähteet.
Rajoitettu valkuaispitoisuus: ≤ 106 g
raakavalkuaista / kg rehua, jonka kos
teuspitoisuus on 12 %.
Natriumpitoisuus: 2 g / 100 kg elo
painoa päivässä.
Suuri eikosapentaeenihapon ja doko
saheksaeenihapon
yhteismäärä
≥ 0,2 g/kg elopainoa0,75 päivässä.

FI

— Välttämättömät rasva
hapot (jos lisätty)
— Lantaanikarbonaat
tioktahydraatti
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero

5.3.2020

1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

13

Ainesosa- ja ra
vintoaineyli
herkkyyksien
vähentäminen (4)

— Valkuaisen
lähteet,
mukaan lukien mah
dollinen käsittely (jos
lisätty)
— Hiilihydraattien lähde
(lähteet), mukaan lu
kien mahdollinen kä
sittely (jos lisätty)
— Välttämättömät rasva
hapot (jos lisätty)

14

Kystiinikivien
Virtsan emäksisyyttä lisäävät ominai Koirat
muodostumisen suudet ja raakavalkuaista ≤ 160 g / kg
täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on
vähentäminen
12 % (2)
tai
Valkuainen valittu alhaisen kystiinin
ja kystiinipitoisuuden (esim. kaseiini,
hernevalkuainen, soijaproteiini) pe
rusteella ja raakavalkuaista ≤ 220 g /
kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus
on 12 % (2)

Valikoidut ja rajalliset valkuaisen läh Koirat ja
teet (lähde)
kissat
ja/tai
hydrolysoidun valkuaisen lähteet
(lähde)
ja/tai
valikoidut hiilihydraattien lähteet
(lähde)

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Alhainen mono- ja disakkaridipitoisuus.”
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”

3–8 viikkoa: jos yliherk 1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
kyyden oireet häviävät, 2. Suositellaan rajaamaan pääasiallisten valkuaisen
tätä rehua voidaan käyttää
lähteiden määrä kolmeen.
aluksi enintään vuoden 3. Merkinnöissä on ilmoitettava:
ajan
— Tapauksen mukaan olennaisten ravitsemuksel
listen ominaisuuksien tarkoituksenmukainen
yhdistelmä
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”

— Rikkipitoiset amino Aluksi enintään 6 kuu
hapot (kokonaispitoi kautta
suus)
— Valkuaisen lähteet
— Natrium
— Kalium
— Kloridit
— Virtsan emäksisyyttä
lisäävät aineet (jos li
sätty)

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava:
”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
3. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Virtsan emäksisyyttä lisääviä ominaisuuksia ja
alhainen valkuaispitoisuus” tai ”Valikoidun val
kuaisen alhainen pitoisuus”, tapauksen mu
kaan.
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pi
dentämistä.”
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— Hiilihydraattien lähde Aluksi enintään 6 kuu
kautta
(lähteet)
— Hiilihydraattien mah
dollinen käsittely
— Tärkkelys
— Kokonaissokeripitoi
suus
— Fruktoosi (jos lisätty)
— Välttämättömät rasva
hapot (jos lisätty)
— Lyhytketjuisten ja kes
kipitkien rasvahappo
jen lähde (lähteet) (jos
lisätty)

Euroopan unionin virallinen lehti

Glukoosin saan Sokerien kokonaispitoisuus (mono- Koirat ja
nin sääntely
ja disakkaridit) ≤ 62 g / kg täysrehua, kissat
(Diabetes melli jonka kosteuspitoisuus on 12 % (2)
tus)

FI

12

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

15

Vahvistaminen Hyvin sulavat ainesosat, joissa
Koirat
ravinnon avulla, energiapitoisuus ≥ 3 520 kcal ja raa
toipuminen (5) kavalkuaista ≥ 250 g / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 % (2)

1. Suositeltu näennäinen sulavuus kuiva-aineen osal
ta ≥ 80 % tai orgaanisten aineiden osalta ≥ 85 %.
2. Jos rehu on nimenomaan tarkoitettu letkuruokin
taan, pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava
merkintä: ”Annetaan eläinlääkärin valvonnassa.”
3. Merkinnöissä voidaan ilmoittaa erityiset olosuh
teet, joihin erikoisruokavalioon kuuluva rehu on
tarkoitettu.
4. Merkinnöissä on ilmoitettava:
”Suuri energiapitoisuus, suuria määriä olennaisia
ravintoaineita ja hyvin sulavia ainesosia”.

— Valkuaisen lähde (läh Enintään 6 kuukautta,
teet)
mutta koko elinajan jat
kuva käyttö pysyvissä
virtsahappoaineenvaih
dunnan häiriöissä

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Valkuaisen lähdettä valittaessa olisi otettava huo
mioon valkuaisen laatu ja puriinipitoisuus. Esi
merkkejä valikoiduista korkealaatuisista valkuai
sen lähteistä, joiden puriinipitoisuus on alhainen,
ovat muna-, kaseiini- ja soijaproteiini ja maissiglu
teeni.
3. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
4. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä.”
— ”Alhainen valkuaispitoisuus” tai ”Rajoitettu val
kuaispitoisuus ja valikoidut valkuaisen lähteet”,
tapauksen mukaan.

Hyvin sulavat ainesosat, joissa ener Kissat
giapitoisuus ≥ 3 520 kcal ja raaka
valkuaista ≥ 270 g / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 % (2)

16

Uraattikivien
Raakavalkuaista ≤ 130 g / kg täysre Koirat
muodostumisen hua, jonka kosteuspitoisuus on
vähentäminen
12 % (2)
tai
Raakavalkuaista ≤ 220 g / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2) ja valikoidut valkuaisen läh
teet

Euroopan unionin virallinen lehti

— Hyvin sulavien aineso Kunnes vahvistuminen
sien lähteet sekä tarvit saavutetaan
taessa niiden käsittely
— Energia-arvo

FI

4. Eläinlääkärin tai ravitsemusasiantuntijan otettava
huomioon: Emäksisyyttä lisäävien ominaisuuksien
vuoksi ruokavalion suunnittelussa olisi asetettava
tavoitteeksi, että virtsan pH ≥ 7.
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

5.3.2020

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Struviittikivien Virtsan alikyllästystä edistävät (7) Koirat ja
liuottaminen (6) ominaisuudet struviitin osalta
kissat
ja/tai
Virtsaa happamoivat ominaisuudet (8)
ja
Magnesiumia ≤ 1,8 g / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 % (2)

—
—
—
—
—
—
—

Fosfori
Kalsium
Natrium
Magnesium
Kalium
Kloridi
Rikki

5–12 viikkoa

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”
— ”Virtsan alikyllästystä edistäviä ominaisuuksia
struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia
ominaisuuksia.”
3. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
4. Vaatimustenmukaisuusilmoitus ruokavalion ali
kyllästystä edistävistä ja/tai happamoivista ominai
suuksista on pyynnöstä asetettava asiaankuuluvien
toimivaltaisten viranomaisten saataville.

18

Struviittikivien Täysrehu, jolla virtsan alikyllästystä (7) Koirat ja
uusiutumisen
tai metastabiiliutta edistävät ominai kissat
ehkäiseminen (6) suudet (9) struviitin osalta
ja/tai
Ruokavalio, jolla virtsaa happamoi
vat ominaisuudet (8)
ja

—
—
—
—
—
—
—

Fosfori
Kalsium
Natrium
Magnesium
Kalium
Kloridi
Rikki

Aluksi enintään 6 kuu
kautta

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”
— ”Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edis
täviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virt
saa happamoivia ominaisuuksia.”
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17

Euroopan unionin virallinen lehti

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Valkuaisen lähdettä valittaessa olisi otettava huo
mioon valkuaisen laatu ja puriinipitoisuus. Esi
merkkejä valikoiduista korkealaatuisista valkuai
sen lähteistä, joiden puriinipitoisuus on alhainen,
ovat muna-, kaseiini- ja soijaproteiini ja maissiglu
teeni.
3. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä.”
— ”Rajoitettu valkuaispitoisuus”.
4. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”

FI

Raakavalkuaista ≤ 317 g / kg täysre Kissat
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2)

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

3. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
4. Vaatimustenmukaisuusilmoitus ruokavalion ali
kyllästystä tai metastabiiliutta edistävistä ja/tai
happamoivista ominaisuuksista on pyynnöstä ase
tettava asiaankuuluvien toimivaltaisten viran
omaisten saataville.

Ruuansulatus
Hyvin sulava ruokavalio:
Koirat ja
häiriöistä aiheu Näennäinen sulavuus:
kissat
tuvien haittojen — vähäkuituinen rehu (raakakuitua
pienentämi
≤ 44 g / kg täysrehua, jonka kos
nen (10)
teuspitoisuus on 12 % (2)):
Raakavalkuaista ≥ 85 %
Raakarasvaa ≥ 90 %
tai
— rehu, johon lisätty kuitua (raaka
kuitua > 44 g / kg täysrehua, jon
ka kosteuspitoisuus on 12 % (2)):
Raakavalkuaista ≥ 80 %
Raakarasvaa ≥ 80 %

— Hyvin sulavien aineso Aluksi enintään 12 viik 1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
sien lähteet sekä tarvit koa, koko elinajan jatkuva 2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Hyvin sulava rehu.”
taessa niiden käsittely käyttö kroonisen haiman
vajaatoiminnan yhtey
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä.”
dessä

20

Ruuan imeyty
mishäiriöiden
vähentäminen

— Hyvin sulavien aineso Enintään 12 viikkoa
sien lähteet sekä tarvit
taessa niiden käsittely
— Natrium
— Kalium

Hyvin sulava ruokavalio:
Koirat ja
Näennäinen sulavuus:
kissat
— vähäkuituinen rehu (raakakuitua
≤ 44 g / kg täysrehua, jonka kos
teuspitoisuus on 12 % (2)):
Raakavalkuaista ≥ 85 %
Raakarasvaa ≥ 90 %
tai
— rehu, johon lisätty kuitua (raaka
kuitua > 44 g / kg täysrehua, jon
ka kosteuspitoisuus on 12 % (2)):
Raakavalkuaista ≥ 80 %
Raakarasvaa ≥ 80 %

Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriu
mia ja kaliumia.”
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä
ennen käyttöä.”

Euroopan unionin virallinen lehti

19

FI

Magnesiumia ≤ 1,8 g / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 % (2)
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

5.3.2020

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

21

Äkillisten ruuan
imeytymishäiri
öiden vähentä
minen

Koirat ja
kissat

22

Rasvaa (11) ≤ 110 g / kg täysrehua, Koirat ja
Rasva-aineen
vaihdunnan tu jonka kosteuspitoisuus on 12 % (12) kissat
keminen veren
runsasrasvaisuu
den yhteydessä

23

Maksan toimin
nan tukeminen
kroonisen mak
san vajaatoimin
nan yhteydessä

Kohtalainen valkuaispitoisuus:
Koirat ja
Raakavalkuaista ≤ 279 g / kg täysre kissat
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2) koirien osalta
Raakavalkuaista ≤ 370 g / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2) kissojen osalta
ja
Valikoidut valkuaisen lähteet
ja
Suositeltu valkuaisen sulavuus ruoka
valiossa ≥ 85 %

— Natrium
1–7 päivää
— Kalium
— Hiilihydraattien lähde
(lähteet)

1. Rehu on saatettava markkinoille täydennysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Äkillisen ripulin ja siitä toipumisen aikana.”
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä.”
3. Kiinteän rehun tapauksessa suositeltava elektro
lyyttien vaihteluväli olisi laskettava normaalin päi
vittäisen omaehtoisen vedenjuonnin perusteella.

— Raakarasva

Aluksi enintään 2 kuu
kautta

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pi
dentämistä.”
— ”Alhainen rasvapitoisuus.”

— Valkuaisen lähde (läh Aluksi enintään 4 kuu
teet)
kautta
— Kupari (kokonaispitoi
suus)
— Natrium

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Esimerkkejä valikoiduista hyvin sulavista valkuai
sen lähteistä: maitoproteiinit (hera, kaseiini, maito,
raejuusto), muut eläinperäiset proteiinit (muna, sii
pikarja) ja kasviproteiinit (soija).
3. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
4. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Kohtalainen valkuaispitoisuus, valikoitua ja
hyvin sulavaa valkuaista.”
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä.”

Euroopan unionin virallinen lehti

Korkea elektrolyyttipitoisuus:
— Natrium ≥ 1,8 %
— Kalium ≥ 0,6 %
ja
Hyvin sulavat hiilihydraatit:
— ≥ 32 %

FI

ja
Natriumia ≥ 1,8 g / kg täysrehua, jon
ka kosteuspitoisuus on 12 % (2)
ja
Kaliumia ≥ 5 g / kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 % (2)

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1
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Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Hevoseläi
met

Sydämen toi
Rajoitettu natriumpitoisuus:
Koirat ja
minnan tukemi Natriumia ≤ 2,6 g / kg täysrehua, jon kissat
nen kroonisen ka kosteuspitoisuus on 12 % (2)
sydämen vajaa
toiminnan yh
teydessä

25

Ylimääräisen
elopainon vä
hentäminen

Muuntokelpoinen energia < 3 060 Koirat
kcal / kg täysrehua, jonka kosteuspi
toisuus on 12 % (13)
tai
Muuntokelpoinen energia < 560 kcal
/ kg täysrehua, jonka kosteuspitoi
suus on 85 % (13)
Muuntokelpoinen energia < 3 190 Kissat
kcal / kg täysrehua, jonka kosteuspi
toisuus on 12 % (13)
tai
Muuntokelpoinen energia < 580 kcal
/ kg täysrehua, jonka kosteuspitoi
suus on 85 % (13)

1. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pi
dentämistä.”
2. Neuvontaa on annettava tavasta, jolla rehua on an
nettava, muun muassa monta pientä ateriaa päi
vässä.

— Magnesium
— Kalium
— Natrium

Aluksi enintään 6 kuu
kautta

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläin
lääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja
ennen käyttöajan pidentämistä.”

— Energia-arvo

Kunnes tavoiteltu elopai 1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
no saavutetaan ja sen jäl 2. Jotta varmistetaan vähimmäistarpeen täyttyminen,
keen, jos tarpeen tavoi
ylimääräisen elopainon vähentämiseen tarkoitetun
tellun elopainon
ruokavalion ravintoainetasoja olisi lisättävä rajoite
säilyttämiseksi
tun päivittäisen energiansaannin korvaamiseksi (14).
3. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä.”
— ”Kissojen osalta suositellaan siirtymäkautta
ruokavaliota aloitettaessa.”
— ”Pyrittäessä tehokkaaseen painonpudotukseen
tai ihannepainon säilyttämiseen suositellun
päivittäisen energiansaannin ei tulisi ylittyä.”

Euroopan unionin virallinen lehti
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— Valkuaisen ja kuidun Aluksi enintään 6 kuu
lähteet
kautta
— Hyvin sulavat hiilihyd
raatit sekä tarvittaessa
niiden käsittely
— Metioniini
— Koliini
— n-3-rasvahappopitoi
suus (jos lisätty)

FI

Alhainen valkuaispitoisuus, mutta
korkealaatuista valkuaista ja hyvin
sulavia hiilihydraatteja

L 67/12

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

5.3.2020

Ihon toiminnan
tukeminen iho
tautien ja liialli
sen karvanläh
dön yhteydessä

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Linolihappoa ≥ 12,3 g / kg ja eikosa Koirat ja
pentaeenihapon ja dokosaheksaeeni kissat
hapon yhteismäärä ≥ 2,9 g / kg täys
rehua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2)

Omega-3-rasvahappojen kokonais Koirat
pitoisuus ≥ 29 g / kg ja eikosapentaee
nihapon pitoisuus ≥ 3,3 g / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2)
ja
Riittävä E-vitamiinipitoisuus

— Omega-3-rasvahapot Aluksi enintään 3 kuu
(kokonaispitoisuus)
kautta
— Eikosapentaeenihap
po
(kokonaispitoi
suus)
— E-vitamiini (kokonais
pitoisuus)

Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä
ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä.”

Omega-3-rasvahappojen kokonais Kissat
pitoisuus ≥ 10,6 g / kg täysrehua, jon
ka kosteuspitoisuus on 12 % (2) ja
dokosaheksaeenihapon
pitoisuus
≥ 2,5 g / kg täysrehua, jonka kosteus
pitoisuus 12 % (2)
ja
Korkea metioniini- ja mangaanipitoi
suus
Riittävä E-vitamiinipitoisuus

— Omega-3-rasvahapot
(kokonaispitoisuus)
— Dokosaheksaeenihap
po
(kokonaispitoi
suus)
— Metioniini (kokonais
pitoisuus)
— Mangaani (kokonais
pitoisuus)
— E-vitamiini (kokonais
pitoisuus)

Linolihappoa ≥ 18,5 g / kg ja eikosa Koirat
pentaeenihapon ja dokosaheksaeeni
hapon yhteismäärä ≥ 0,39 g / kg
täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2)
Linolihappoa ≥ 18,5 g / kg ja eikosa Kissat
pentaeenihapon ja dokosaheksaeeni
hapon yhteismäärä ≥ 0,09 g / kg
täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on
12 % (2)
27

Nivelten aineen
vaihdunnan tu
keminen nivelri
kon yhteydessä

L 67/13

Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä
ennen käyttöä.”
— ”Suuri linolihapon (LA) pitoisuus ja eikosapentaee
nihapon (EPA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA)
yhteismäärä.”

Euroopan unionin virallinen lehti

— Linolihappo
Aluksi enintään 2 kuu
— Eikosapentaeeniha
kautta
pon ja dokosaheksaee
nihapon yhteismäärä

FI
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Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Kuparin mak
Rajoitettu kuparipitoisuus: kuparia
saan kertymisen ≤ 8,8 mg / kg täysrehua, jonka kos
vähentäminen
teuspitoisuus on 12 % (2)

29

Koirat

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”

Rehun jodipitoi Rajoitettu jodipitoisuus: jodia ≤ 0,26 Kissat
suuden alenta mg / kg täysrehua, jonka kosteuspi
minen kilpirau toisuus on 12 % (2)
hasen liikatoi
minnan tapauk
sessa

Jodi (kokonaispitoisuus)

Aluksi enintään 3 kuu
kautta

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”
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Tukeminen
1–3 g trypsiinihydrolysoitua naudan Koirat
stressitilanteissa, kaseiinia / kg täysrehua, jonka kos
jolloin niissä
teuspitoisuus on 12 % (2)
tyypillinen käyt
täytyminen vä
henee

Trypsiinihydrolysoitu
naudan kaseiini

Aluksi enintään 2 kuu
kautta

1. Rehu on saatettava markkinoille täysrehuna.
2. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”

50

Kiimaan ja li
sääntymiseen
valmistautumi
sen tukeminen

— Lehmät
tiineyden 1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
Kunkin lisätyn hivenai
päättymistä edeltävis
neen ja vitamiinin nimi ja
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
kokonaispitoisuus
tä 2 viikosta seuraa
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
van tiineyden varmis
miseksi.
tumiseen saakka.
2. Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
— Emakot: porsimista
varmistettava, että asianmukaista lakisääteistä
edeltävistä 7 päivästä
enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.
porsimisen jälkeisiin 3. Rehun merkinnöissä on määriteltävä tilanteet,
3 päivään ja siemen
joissa rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.
nystä edeltävistä seit
semästä päivästä sie
mennyksen jälkeisiin
3 päivään.
— Muut naaraspuoliset
nisäkkäät: tiineyden
viimeisestä
osasta
seuraavan tiineyden
varmistumiseen saak
ka.

— Suuri seleenipitoisuus ja vähim Nisäkkäät
mäispitoisuus E-vitamiinia / kg
täysrehua, jonka kosteuspitoi
suus on 12 %, sikojen osalta 50
mg, kaniinien osalta 35 mg, koi
rien, kissojen ja minkkien osalta
88 mg; vähimmäispitoisuus E-vi
tamiinia eläintä kohden päivässä,
lampaiden osalta 100 mg, nauto
jen osalta 300 mg ja hevosten
osalta 1 100 mg
tai
— Suuri A-vitamiini- ja/tai D-vita
miinipitoisuus ja/tai vähimmäis
pitoisuus betakaroteenia, 300
mg eläintä kohden päivässä.

5.3.2020

Aluksi enintään 6 kuu
kautta
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Kupari (kokonaispitoi
suus)

FI
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L 67/14

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

— Urokset: lisääntymis
kauden aikana.

Kunkin lisätyn hivenai
— Naaraat: pariutumi
neen ja vitamiinin nimi ja
sen aikana
kokonaispitoisuus
— Urokset: lisääntymis
kauden aikana

Kavioiden, sork
kien ja nahan
uudistumisen
edistäminen

Suuri sinkkipitoisuus.
Hevoset,
Täydennysrehu voi sisältää sinkkiä märehtijät
pitoisuutena, joka on suurempi kuin ja siat
100-kertainen vahvistettu enimmäis
pitoisuus täysrehussa.

— Sinkki (kokonaispitoi Enintään 8 viikkoa
suus)
— Metioniini (kokonais
pitoisuus)
— Biotiini (jos lisätty)

1. Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
varmistettava, että sinkin lakisääteistä enimmäispi
toisuutta täysrehussa noudatetaan.
2. Antaminen boluksena on sallittu märehtijöiden
osalta. Bolus saa sisältää enintään 20 % rautaa rea
goimattomassa ei-biohyödynnettävässä muodossa
sen ominaispainon lisäämiseksi.

52

Tukeminen ruo
kavaliomuutok
sen aiheutta
massa ravitse
muksellisessa
epätasapainossa

Vähimmäissaanti erikoisruokavali
oon kuuluvasta rehusta:
— Seleeni: 0,1 mg / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai
— Sinkki: 15 mg / kg täysrehua, jon
ka kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai
— Kupari: lampaiden osalta 2 mg /
kg täysrehua, jonka kosteuspitoi
suus on 12 %, ja muiden lajien
osalta 5 mg / kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai

Kunkin ravitsemuksellisen 2–15 päivää
lisäaineen nimi ja koko
naispitoisuus tarvittaessa

1. Antaminen boluksena on sallittu märehtijöille ja
sioille. Bolus saa sisältää enintään 20 % rautaa rea
goimattomassa ei-biohyödynnettävässä muodossa
sen ominaispainon lisäämiseksi.
2. Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
varmistettava, että asianmukaisia lakisääteisiä
enimmäispitoisuuksia täysrehussa noudatetaan.

Märehtijät
Siat
Kaniinit
Siipikarja

L 67/15
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— Suuri A- ja/tai D-vitamiinipitoi Linnut
suus
tai
— Suuri seleeni- ja/tai sinkkipitoi
suus ja/tai vähimmäispitoisuus
E-vitamiinia 40 mg / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 %.
Täydennysrehu voi sisältää seleeniä,
sinkkiä sekä A- ja D-vitamiinia pitoi
suutena, joka on suurempi kuin 100kertainen vahvistettu enimmäispitoi
suus täysrehussa.

FI

Täydennysrehu voi sisältää seleeniä
sekä A- ja D-vitamiinia pitoisuutena,
joka on suurempi kuin 100-kertainen
vahvistettu enimmäispitoisuus täys
rehussa.

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Vieroittamisen
tukeminen

Vähimmäissaanti erikoisruokavali Nisäkkäät
oon kuuluvasta rehusta:
— Seleeni: 0,1 mg / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Kunkin ravitsemuksellisen Enintään 4 viikkoa vie
lisäaineen nimi ja koko roituksen yhteydessä
naispitoisuus tarvittaessa

1. Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
varmistettava, että asianmukaisia lakisääteisiä
enimmäispitoisuuksia täysrehussa noudatetaan.
2. Rehun merkinnöissä on määriteltävä tilanteet,
joissa rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.

Euroopan unionin virallinen lehti
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3. Rehun merkinnöissä on määriteltävä tilanteet,
joissa rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.

FI

— A-vitamiini: 2 000 IU / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 %
ja/tai
— D-vitamiini: 400 IU / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 %
ja/tai
— E-vitamiini: siipikarjan osalta 35
mg / kg täysrehua, jonka kosteus
pitoisuus on 12 %, märehtijöiden
osalta 10 mg / kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %, kanii
nien osalta 40 mg / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 %,
ja sikojen osalta 20 mg / kg täys
rehua, jonka kosteuspitoisuus on
12 %
Täydennysrehu voi sisältää seleeniä,
sinkkiä, kuparia, A-vitamiinia ja Dvitamiinia pitoisuutena, joka on suu
rempi kuin 100-kertainen vahvistet
tu enimmäispitoisuus täysrehussa.

L 67/16

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

5.3.2020

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

FI
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ja/tai
— Sinkki: 15 mg / kg täysrehua, jon
ka kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai
— Kupari: lampaiden osalta 2 mg /
kg täysrehua, jonka kosteuspitoi
suus on 12 %, ja muiden lajien
osalta 5 mg / kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai
— Jodi: 0,2 mg / kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai
— Mangaani: 20 mg / kg täysrehua,
jonka kosteuspitoisuus on 12 %
ja/tai
— A-vitamiini: 1 500 IU / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 %
ja/tai
— D-vitamiini: 400 IU / kg täysre
hua, jonka kosteuspitoisuus on
12 %
ja/tai
— E-vitamiini: vasikoiden osalta
100 mg / kg täysrehua, jonka kos
teuspitoisuus on 12 %, ja karitso
jen, kilien ja porsaiden osalta 50
mg / kg täysrehua, jonka kosteus
pitoisuus on 12 %
Täydennysrehu voi sisältää seleeniä,
sinkkiä, kuparia, jodia, mangaania,
A-vitamiinia ja D-vitamiinia pitoi
suutena, joka on suurempi kuin
100-kertainen vahvistettu enimmäis
pitoisuus täysrehussa.
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

L 67/17
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Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6
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Elektrolyytti- ja — Ensisijaisesti elektrolyyttejä: nat Vasikat, siat, — Natrium
1–7 päivää
vesitasapainon
riumia, kaliumia ja klorideja
karitsat, ki — Kalium
vakauttaminen — Puskurointikyky (19) nestemäisen lit ja varsat — Kloridit
fysiologisen
rehun tapauksessa: vähintään 60
— Hiilihydraattien lähde
ruuansulatuksen
mmol valmistettua rehuliuoslit
(lähteet)
tukemiseksi
raa kohti
— Bikarbonaatit ja/tai sit
— Helposti sulavia hiilihydraatteja
raatit (jos lisätty)

1. Elektrolyyttien vaihteluväli litrassa valmistettua re
huliuosta:
Natrium: 1,7 g –3,5 g
Kalium: 0,4 g – 2 g
Kloridit: 1 g –2,8 g
2. Kiinteän rehun tapauksessa suositeltava elektro
lyyttien vaihteluväli olisi laskettava normaalin päi
vittäisen omaehtoisen vedenjuonnin perusteella.
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Suurena pitoisuutena
kuparia ja/tai jodia ja/tai seleeniä
ja/tai
B6-vitamiinia ja/tai E-vitamiinia ja/tai
A-vitamiinia ja/tai
metioniinia ja/tai kystiiniä ja/tai
biotiinin vähimmäissaanti 0,4 mg /
kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus
on 12 %, märehtijöiden osalta.
Täydennysrehu voi sisältää sinkkiä,
kuparia, jodia, seleeniä ja A-vitamii
nia pitoisuutena, joka on suurempi
kuin 100-kertainen vahvistettu enim
mäispitoisuus täysrehussa.

FI

Ihon, karvan ja — Sinkkiyhdisteiden vähimmäis Nisäkkäät ja Kunkin ravitsemuksellisen — Enintään 8 viikkoa
1. Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
kynsien uudistu
saanti erikoisruokavalioon kuu siipikarja
lisäaineen nimi ja koko — Märehtijöille tarkoi
varmistettava, että asianmukaisia lakisääteisiä
misen edistämi
luvasta rehusta: 20 mg / kg täys
naispitoisuus tarvittaessa
tettu biotiinia sisältä
enimmäispitoisuuksia täysrehussa noudatetaan.
nen
rehua, jonka kosteuspitoisuus on
vä
täydennysrehu: 2. Rehun merkinnöissä on määriteltävä tilanteet,
12 %
Enintään 6 kuukautta
joissa rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.
ja
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

5.3.2020

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Laidunhalvauk
sen riskin vä
hentäminen
(magnesiumin
puute)

57

Elimistön liialli Helposti fermentoituvien hiilihyd
Märehtijät
sen happamoi raattien pitoisuus alhainen ja pusku
tumisen riskin rointikyky suuri
vähentäminen

Suuri magnesiumpitoisuus, helposti Märehtijät
käytettäviä hiilihydraatteja,
kohtalainen valkuaispitoisuus ja
alhainen kaliumpitoisuus

— Tärkkelys
3–10 viikkoa ruohon
— Sokerit (kokonaispi nopean kasvun aikana
toisuus)
— Magnesium
— Natrium
— Kalium

1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
miseksi.
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on an
nettava tietoja tasapainoisesta päiväannoksesta,
mukaan lukien kuidun saanti ja helposti käytettä
vissä olevan energian lähteet.
3. Lampaiden rehun osalta merkinnöissä on ilmoitet
tava: ”Erityisesti imettäville uuhille.”

L 67/19

— Tärkkelys
Enintään 2 kuukautta (15) 1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
— Sokerit (kokonaispi
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
toisuus)
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
miseksi.
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on an
nettava tietoja tasapainoisesta päiväannoksesta,
mukaan lukien kuitulähteet ja helposti fermentoi
tuvien hiilihydraattien lähteet.
3. Lypsylehmien rehun osalta merkinnöissä on ilmoi
tettava: ”Erityisesti korkeatuottoisille lehmille.”
4. Lihantuotantoon kasvatettavien märehtijöiden re
hun osalta merkinnöissä on ilmoitettava: ”Erityi
sesti voimakkaasti ruokittaville (16).”

Euroopan unionin virallinen lehti
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FI

3. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Ruuansulatushäiriöiden (ripulin) ehkäisemi
seksi, niiden aikana ja niiden jälkeen.”
— ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytä
mistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan piden
tämistä.”
4. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava:
— Suositeltu saanti valmistetun rehuliuoksen ja
maidon osalta tarvittaessa.
— Jos bikarbonaatti- ja/tai sitraattipitoisuudet
ovat yli 40 mmol valmiiksi sekoitettua rehu
liuoslitraa kohti märehtijöiden ruokinnassa:
”Samanaikaista ruokkimista maidolla olisi väl
tettävä eläimillä, joilla on juoksutusmaha.”
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Märehtijät

—
—
—
—
—
—
—
—

Enintään 6 viikkoa
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium
Kalium
Kloridit
Rikki
Virtsaa happamoivat
aineet

1. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Erityisesti tehoruo
kittaville nuorille eläimille.”
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava: ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”

59

Hivenaineiden
ja/tai vitamiinien
pitkäaikainen
antaminen lai
duneläimille

Märehtijät,
joilla
on toimiva
pötsi

— Kunkin lisätyn hive Enintään 12 kuukautta
naineen, vitamiinin,
provitamiinin ja ke
miallisesti tarkkaan
määritellyn aineen,
joilla on samankaltai
nen vaikutus, nimi ja
kokonaispitoisuus
— Kunkin hivenaineen
ja/tai vitamiinin päivit
täin liukeneva määrä,
jos annetaan bolukse
na
— Hivenaineen tai vita
miinin jatkuvan liuke
nemisen enimmäis
aika, jos annetaan
boluksena

1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
miseksi.
2. Rehun merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Boluksen sisältämien lisäaineiden, joille on
vahvistettu enimmäispitoisuus, samanaikaista
antamista muista lähteistä, on tapauksen mu
kaan vältettävä.
— Ennen käyttöä suositetaan eläinlääkärin tai ra
vitsemusasiantuntijan lausunnon pyytämistä
a) hivenainetasapainosta päiväannoksessa;
b) lauman hivenainetilasta.”

60

Poikimahal
Alhainen kationi/anionisuhde
Lypsyleh
vauksen ja veren Kokonaisannoksen osalta:
mät
alentuneen kal — Happamoituminen erityisravin
siumpitoisuu
noksi tarkoitetun rehun kautta
vähintään 100 mekv / kg kuivaden riskin vä
ainetta
hentäminen
— Tavoite: 0 < DCAD (17) (mekv / kg
kuiva-ainetta) < 100

Suurena pitoisuutena
— Hivenaineita
ja/tai
— Vitamiineja, provitamiineja ja ke
miallisesti tarkkaan määriteltyjä
aineita, joilla on samankaltainen
vaikutus.
Täydennysrehu voi
sisältää rehun lisäaineita
pitoisuutena, joka
on suurempi kuin 100-kertainen
vahvistettu
enimmäispitoisuus täysrehussa

Kalsium
Fosfori
Magnesium
Natrium
Kalium
Kloridit
Rikki

Kolmen viikon ajan ennen Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on ilmoi
poikimista poikimiseen tettava:
saakka
”Käyttö lopetettava poikimisen jälkeen.”
5.3.2020

—
—
—
—
—
—
—

Euroopan unionin virallinen lehti

Virtsakivien ris Alhainen fosfori- ja magnesiumpi
kin vähentämi toisuus, virtsaa happamoivat omi
nen
naisuudet

FI
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

tai
FI

tai
Sellaisten pötsisuojattujen rehuainei
den saanti, jotka sisältävät runsaasti
fytiinihappoa (> 6 %) ja joiden kal
siumpitoisuus < 0,2 %, jotta käytettä
vissä olevan kalsiumin määrä on vä
hintään 28 g ja enintään 32 g päivässä
lehmää kohden.
tai

— Kalsium

Neljän viikon ajan ennen Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on ilmoi
poikimista poikimiseen tettava:
saakka
”Käyttö lopetettava poikimisen jälkeen.”

Suuri kalsiumpitoisuus helposti käy
tettävissä olevien kalsiumin lähteiden
muodossa: kalsiumkloridi ja/tai kal
siumsulfaatti ja/tai dikalsiumfosfaatti
ja/tai kalsiumkarbonaatti ja/tai kal
siumpropionaatti ja/tai kalsiumfor
miaatti ja/tai ”muu kalsiumin lähde,
jolla on samankaltainen vaikutus”
Vähintään 50 g kalsiumia lehmää
kohden päivässä yhdestä tai useam
masta mainitusta lähteestä
tai

— Kalsium
— Kalsiumin lähteet

Aloitetaan poikimisen en 1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
simerkeistä ja jatketaan
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
kaksi päivää
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
poikimisen jälkeen
miseksi.
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on il
moitettava antokertojen määrä ja käyttöaika ennen
ja jälkeen poikimisen.
3. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan ravitse
musasiantuntijan lausunnon pyytämistä ennen
käyttöä.”

Kalsiumpidolaatti: vähintään 5,5 g
lehmää kohden päivässä
tai

— Kalsium
— Kalsiumpidolaatti

Aloitetaan poikimisen
1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
ensimerkeistä ja jatketaan
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
kaksi päivää poikimisen
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
jälkeen
miseksi.

L 67/21

Natriumalumiinisilikaatti Kolmen viikon ajan ennen Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on ilmoi
poikimista poikimiseen tettava:
saakka
— ”Rehun määrää on rajoitettava, jotta varmistetaan,
että natriumalumiinisilikaatin päivittäinen saanti
eläintä kohden ei ylitä 500:aa grammaa.”
— Käyttöaika on rajoitettava enintään kahteen viik
koon.
— ”Käyttö lopetettava poikimisen jälkeen.”
Euroopan unionin virallinen lehti

Zeoliitti (natriumalumiinisilikaatti):
250–500 g/päivä

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Vahalehtisestä koisosta saatu jauho,
josta vapautuu glykosyloitunutta
1,25-dihydroksikolekalsiferolia 38–
46 μg / päivä

— Propaani-1,2-dioli, jos
lisätty
— Propionaatit natriumtai kalsiumsuolojen
muodossa, jos lisätty

Aloitetaan kolme viikkoa 1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
ennen poikimista ja jatke
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
taan kuusi viikkoa poiki
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
misen jälkeen lypsyleh
miseksi.
mien osalta
2. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Annettaessa kal
Aloitetaan kuusi viikkoa
sium- tai natriumpropionaatteja tiineyden päät
ennen poikimista ja jatke
tyessä on tarpeen arvioida mineraalitasapaino poi
taan kolme viikkoa poiki
kimisen jälkeisen hypokalsemian riskin varalta.”
misen jälkeen uuhien ja
vuohien osalta

5.3.2020

Ketoosin vaaran — Propaani-1,2-diolin tai propylee Lypsyleh
vähentämi
niglykolin vähimmäissaanti:
mät, uuhet
nen (18)
250 g/päivä lypsylehmien osalta ja vuohet
50 g/päivä uuhien tai vuohien
osalta
tai
— Propionaattien (kalsium- tai nat
riumsuolojen) vähimmäissaanti:
110 g/päivä lypsylehmien osalta
22 g/päivä uuhien tai vuohien
osalta
tai
— Propaani-1,2-diolin ja propio
naattien (natrium- tai kalsium
suolojen) yhdistetty vähimmäis
saanti, edellyttäen seuraavaa:
— Propaani-1,2-diolin ja propio
naattien yhdistelmä on lypsyleh
mien osalta sellainen, että propio
naatit + 0,44 x propaani-1,2-dioli
> 110 g/päivä

Aloitetaan kaksi päivää 1. Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää
ennen poikimista tai poi
enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyö
dynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisää
kimisen ensimerkeistä ja
miseksi.
jatketaan kymmenen
päivää poikimisen jälkeen 2. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan ravitse
musasiantuntijan lausunnon pyytämistä ennen
käyttöä.”

Euroopan unionin virallinen lehti
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— Vahalehtisestä koisos
ta saatu jauho
— Glykosyloituneen
1,25-dihydroksikole
kalsiferolin pitoisuus
— Raakakuitu
— Magnesium
— Raakarasva
— Tärkkelys
— D3-vitamiini (koko
naispitoisuus) kolekal
siferolina

FI

2. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan ravitse
musasiantuntijan lausunnon pyytämistä ennen
käyttöä.”
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Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Stressireaktioi
den lieventämi
nen

— Suuri magnesiumpitoisuus
ja/tai
— Hyvin sulavat ainesosat

63

Ummetusvaaran Suoliston toimintaa kiihdyttävät ai
vähentäminen
nesosat

64

Riittämättömien
rautavarastojen
täydentäminen
syntymän jäl
keen

Siat

1–7 päivää
— Magnesium
— Hyvin sulavat aineso
sat sekä tarvittaessa
niiden käsittely
— n-3-rasvahappopitoi
suus (jos lisätty)

Emakot

Suoliston toimintaa kiih
dyttävät ainesosat

On annettava ohjeistusta siitä, missä tilanteessa tämän
rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.

10–14 päivää ennen
porsimista ja 10–14 päi
vää sen jälkeen

Suuri pitoisuus rautayhdisteitä, joka Imevät por Rauta (kokonaispitoisuus) Enintään 3 viikkoa syn
on hyväksytty funktionaalisessa ryh saat ja vasi
tymän jälkeen
mässä ”hivenaineyhdisteet” luokassa kat
”ravitsemukselliset lisäaineet”, ase
tuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I
mukaisesti.
Täydennysrehu voi sisältää rautaa pi
toisuutena, joka on suurempi kuin
100-kertainen vahvistettu enimmäis
pitoisuus täysrehussa.

Asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on varmis
tettava, että raudan lakisääteistä enimmäispitoisuutta
täysrehussa noudatetaan.

Euroopan unionin virallinen lehti
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— Propaani-1,2-diolin ja propio
naattien yhdistelmä on uuhien
tai vuohien osalta sellainen, että
propionaatit + 0,44 x propaani1,2-dioli > 22 g/päivä

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

L 67/23

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Rasvamaksatau Alhainen energiasisältö ja suuri
Munivat ka — Energiasisältö
(EU- Enintään 12 viikkoa
din vaaran kor muuntokelpoisen energian osuus,
nat
menetelmän mukaan
jaaminen
joka on peräisin runsaasti monityy
laskettuna)
dyttymättömiä rasvahappoja sisältä
— Rasvoista peräisin ole
vistä rasvoista
van muuntokelpoisen
energian
prosentti
osuus
— Monityydyttymättö
mien rasvahappojen
pitoisuus

67

Urheilusuorituk
seen valmistau
tumisen ja siitä
palautumisen
tukeminen

Suuri seleenipitoisuus ja vähintään Hevoseläi
50 mg E-vitamiinia / kg täysrehua, met
jonka kosteuspitoisuus on 12 %.
Täydennysrehu voi sisältää seleenin
yhdisteitä pitoisuutena, joka on suu
rempi kuin 100-kertainen vahvistet
tu enimmäispitoisuus täysrehussa.

— E-vitamiini (kokonais
pitoisuus)
— Seleeni (kokonaispi
toisuus)

Enintään 8 viikkoa ennen Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
urheilusuoritusta – enin varmistettava, että seleenin lakisääteistä enimmäispi
tään 4 viikkoa urheilu
toisuutta täysrehussa noudatetaan.
suorituksen jälkeen

68

Elektrolyyttita
sapainon säilyt
täminen runsaan
hikoilun yhtey
dessä

On sisällettävä natriumkloridia ja tu Hevoseläi
met
lisi sisältää kaliumkloridia.
Alhainen magnesium-, kalsium- ja
fosforipitoisuus
Muiden elektrolyyttisuolojen lisää
minen on vapaaehtoista.

—
—
—
—
—
—

Yhdestä kolmeen päivää 1. On annettava ohjeistusta siitä, missä tilanteissa re
runsaan hikoilun jälkeen.
hun käyttö on tarkoituksenmukaista.
2. Asianmukaista käyttöä koskevien ohjeiden on si
sällettävä ruokintaa koskeva ohjeistus, joka perus
tuu liikunnan kestoon ja intensiivisyyteen ja on tar
koituksenmukainen rehun koostumuksen ja
esillepanon kannalta.

Natrium
Kloridit
Kalium
Kalsium
Magnesium
Fosfori

5.3.2020
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Euroopan unionin virallinen lehti

Imeytymishäiri Alhainen tyydyttyneiden rasvahap
öistä aiheutu
pojen pitoisuus ja suuri rasvaliukois
vien haittojen
ten vitamiinien pitoisuus
korjaaminen

FI

Siipikarja,
lukuun ot
tamatta
hanhia ja
kyyhkysiä

— Tyydyttyneiden rasva 2 viikon ajan kuoriutu
happojen prosentti misen jälkeen
osuus rasvahappojen
kokonaispitoisuudes
ta
— A-vitamiini (kokonais
pitoisuus)
— D-vitamiini (kokonais
pitoisuus)
— E-vitamiini (kokonais
pitoisuus)
— K-vitamiini (kokonais
pitoisuus)
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L 67/24

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

Energia-aineen
vaihdunnan ja
lihasten toimin
nan tukeminen
rabdomyolyysin
yhteydessä

70

Kroonisten pak — Tärkkelyspitoisuus < 1 g / kg elo Hevoseläi
susuolen toi
painoa ateriaa kohden (< 0,5 g / met
mintahäiriöiden
kg elopainoa ateriaa kohden ripu
korjaaminen
lin aikana)
— Viljanjyvät, joille on tehty hydro
terminen käsittely, kuten purista
minen, mikronointi, ekspandoin
ti tai hiutaloiminen, tärkkelyksen
sulamisen edistämiseksi ohut
suolessa

Tärkkelystä ja sokeria enintään 20 % Hevoseläi
saatavissa olevasta energiasta.
met
Raakarasvaa yli 20 % saatavissa ole
vasta energiasta.
E-vitamiinia vähintään 350 IU / kg
täysrehua, jonka kosteuspitoisuus
on 12 %

—
—
—
—

Tärkkelys
Aluksi vähintään 3 kuu
Sokeri
kautta
Raakarasva
E-vitamiini (kokonais
pitoisuus)

— Tärkkelys
— Raakarasva

Pitkäkestoisesti tai kun
nes tilanne on ratkaistu

1. On annettava ohjeistusta siitä, missä tilanteissa tä
män rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.
2. Asianmukaista käyttöä koskevien ohjeiden on si
sällettävä ohjeistus tasapainoisesta päiväannokses
ta ja sopivasta päivittäisestä saannista.
3. Merkinnöissä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläin
lääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä.”
1. On annettava ohjeistusta
— nimenomaisista tilanteista, joissa rehun käyttö
on tarkoituksenmukaista; erityisesti on määri
teltävä, onko tuote tarkoitettu käytettäväksi sa
manaikaisesti, kun eläimellä esiintyy ripulia,
vai ei.
— ateriakoosta ja rehunsaannista.
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on vii
tattava öljypitoisuudesta riippuen mahdolliseen as
teittaiseen käyttöönottoon ja kehotettava ripulin
esiintymisen seurantaan.

Euroopan unionin virallinen lehti
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FI

3. Merkinnöissä on ilmoitettava:
— ”Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.”
— Jos annetaan elektrolyyttejä, joita ei ole sekoi
tettu veteen (esim. rehussa tai ruiskun avulla):
”Vettä on oltava saatavilla vähintään 20 minuu
tin ajan tai mielellään tunnin ajan antamisen
jälkeen.”
4. Lisäksi on annettava ohjeistus juomisen seurannas
ta tämän jälkeen, ja jos havaitaan vedensaannin
olevan riittämätöntä, olisi pyydettävä eläinlääkärin
lausuntoa.
5. Lisäksi voidaan antaa ohjeistus rehussa tai ruiskun
avulla annettavien elektrolyyttien ohella annetta
van veden määrästä (litroina).

5.3.2020

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

L 67/25

Tärkeimmät ravitsemukselliset
ominaisuudet (GP1)

Eläinlaji tai
-ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat
tiedot (GP2)

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

2

3

4

5

6

3. Merkinnöissä on ilmoitettava viljanjyville tehty kä
sittely.

Kroonisen ohut — Hyvin sulavat kuidut
Hevoseläi
suolen vajaatoi — Korkealaatuiset valkuaisen läh met
minnan korjaa
teet ja lysiiniä > 4,3 % raakaval
minen
kuaisesta
— Sokerin ja tärkkelyksen kokonais
pitoisuus vähintään 0,5 g / kg elo
painoa kohden / ateria
— Viljanjyvät, joille on tehty hydro
terminen käsittely, kuten purista
minen, mikronointi, ekspandoin
ti tai hiutaloiminen, ennen
umpisuolta tapahtuvan sulami
sen edistämiseksi

— Hyvin sulavat rehuai Pitkäkestoisesti tai kun
neet sekä tarvittaessa nes tilanne on ratkaistu
niiden käsittely
— Sokerin ja tärkkelyk
sen kokonaispitoisuus
— Valkuaisen lähteet

1. On annettava ohjeistusta
— nimenomaisista tilanteista, joissa rehun käyttö
on tarkoituksenmukaista
— ateriakoosta ja rehunsaannista.
2. Asianmukaista käyttöä koskevissa ohjeissa on vii
tattava öljypitoisuudesta riippuen mahdolliseen as
teittaiseen käyttöönottoon ja kehotettava ripulin
esiintymisen seurantaan.

72

Fysiologisen
Rehun lisäaineet, jotka kuuluvat
ruuansulatuksen funktionaaliseen ryhmään ”suolis
vakauttaminen toflooran stabiloimiseen tarkoitetut
aineet” asetuksen (EY) N:
o 1831/2003 liitteen I mukaisesti, tai
asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10
artiklassa tarkoitetun hyväksynnän
uusimismenettelyn ollessa kesken
”mikro-organismien” ryhmään kuu
luvat rehun lisäaineet.

Suolistoflooran stabiloi Enintään 4 viikkoa
miseen tarkoitetun aineen
tai mikro-organismin nimi
ja lisätty määrä

1. Merkinnöissä on ilmoitettava:
”Ruuansulatushäiriöiden ehkäisemiseksi, niiden ai
kana ja niiden jälkeen.”
2. Rehun asianmukaista käyttöä koskevilla ohjeilla on
varmistettava, että suolistoflooran stabiloimiseen
tarkoitetun aineen tai mikro-organismin lakisää
teistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudate
taan.

Eläinlajit,
joille suolis
toflooran
stabiloimi
seen tarkoi
tettu ai
ne/mikroorganismi
on hyväk
sytty

5.3.2020

(GP1) Määrällisten tietojen valvonnassa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteessä IV vahvistettuja poikkeamia.
(GP2) Näitä merkinnöissä ilmoitettavia tietoja sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 767/2009 vahvistettujen yleisten merkintävaatimusten lisäksi.
(1) Valmistaja voi tarvittaessa suosittaa tuotteen käyttöä myös tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.
(2) Perustuu ruokavalioon, jossa kuiva-aineen energiapitoisuus on 4 000 kcal muuntokelpoista energiaa / kg laskettuna käyttäen FEDIAF:n ravitsemusohjeissa kuvattua kaavaa (http://www.fediaf.org/selfregulation/nutrition.html). Arvoja on mukautettava, jos energiapitoisuus on muu kuin 4 000 kcal muuntokelpoista energiaa / kg.
(3) Jos rehua suositetaan käytettäväksi tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, suositeltavan käyttöajan on oltava 2–4 viikkoa.
(4) Erityisen intoleranssin hoitoon tarkoitettujen rehujen osalta tämä voidaan ilmoittaa ilmaisun ”tietyt ainesosat ja ravintoaineet” asemesta.
(5) Kissojen osalta voidaan lisätä viittaus ”Kissan maksan rasvoittumiseen”.
(6) Kissojen osalta voidaan lisätä maininta ”Kissan alempien virtsateiden infektioihin” tai ”Kissan virtsakivitautiin (FUS)”.
(7) Alikyllästystä edistävät ominaisuudet: virtsaan liittyvät kiteiden ja kivien liuottamista edistävät ominaisuudet ja/tai kiteiden saostumista ja kasvua ehkäisevät ominaisuudet.
(8) Virtsan pH ≤ 6,5.
(9) Metastabiiliutta edistävät ominaisuudet: virtsaan liittyvät kiteiden saostumista ehkäisevät ominaisuudet.
(10) Voidaan lisätä maininta ”Haiman avoerityksen vajaatoimintaan”.

Euroopan unionin virallinen lehti
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— Vesiliukoisten vitamiinien lisä
saanti ja riittävä kivennäisaineja elektrolyyttipitoisuus
— Öljyn lisäsaanti, jos ei esiinny ri
pulia

L 67/26

Erityinen
Kohdan ravitsemuksellinen
tarkoitus
numero
1

5.3.2020
FI

(11) Päiväannoksessa on noudatettava FEDIAF:n ravitsemusohjeiden (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) mukaisia vähimmäissuosituksia kaikkien välttämättömien rasvahappojen osalta.
(12) Perustuu ruokavalioon, jossa kuiva-aineen energiapitoisuus on 3 500 kcal muuntokelpoista energiaa / kg laskettuna käyttäen FEDIAF:n ravitsemusohjeissa kuvattua kaavaa
(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Arvoja on mukautettava, jos energiapitoisuus on muu kuin 3 500 kcal muuntokelpoista energiaa / kg.
(13) Muuntokelpoista energiaa / kg laskettuna käyttäen kaavaa, joka on kuvattu FEDIAF:n ravitsemusohjeissa (2019) ”Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs”.
(14) FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.
(15) Lypsylehmille tarkoitettujen rehujen osalta: ”Enintään 2 kuukauden ajan maidonerityksen alkamisesta lukien”.
(16) Kyseinen märehtijäryhmä on täsmennettävä.
(17) DCAD (mekv / kg kuiva-ainetta) = (Na + K) - (Cl + S).
(18) Ilmaisu ”ketoosi” voidaan korvata ilmaisulla ”asetonitauti”, ja merkinnöistä vastaava henkilö voi suosittaa käyttöä myös ketoosin uusiutuessa.
(19) Laskettu vahvojen ionien pitoisuuseromenetelmällä (SID-arvo): SID on vahvojen kationien ja vahvojen anionien kokonaispitoisuuksien erotus; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg+
+
/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol muita vahvoja anioneja/l].

Euroopan unionin virallinen lehti
L 67/27

L 67/28

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5.3.2020

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/355,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2020,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin
kuin on kyse polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) käytöstä nestemäisissä kasviöljyemulsioissa
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen
elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2)
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen
johdosta.

(3)

Polyglyserolipolyrisiinioleaatti (E 476) on asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II nojalla jo hyväksytty
käytettäväksi elintarvikelisäaineena elintarvikeryhmässä 02.2.2 ”Muut rasva- ja öljyemulsiot, myös levitteet,
sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 1234/2007, sekä nestemäiset emulsiot” (enimmäismäärä 4 000
mg/kg), mutta ainoastaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) 115 artiklassa ja sen liitteessä XV
määritellyissä levitettävissä rasvoissa, joiden rasvapitoisuus on enintään 41 prosenttia, ja vastaavissa levitettävissä
valmisteissa, joiden rasvapitoisuus on alle 10 prosenttia. Asetus (EY) N:o 1234/2007 on kumottu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1308/2013 (4).

(4)

Toukokuun 27 päivänä 201727 päivänä 2017 toimitettiin hakemus polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476)
hyväksymisestä käytettäväksi emulgointiaineena loppukuluttajille myytävissä nestemäisissä kasviöljyemulsioissa,
joiden rasvapitoisuus on enintään 70 prosenttia. Hakemuksen jättämisen jälkeen komissio asetti sen jäsenvaltioiden
saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Polyglyserolipolyrisiinioleaatti (E 476) on vesi-öljy-emulsio, joka pystyy muodostamaan erittäin stabiileja
öljyemulsioita, joiden vesipitoisuus on suuri. Hakijan suorittamissa tutkimuksissa, joissa verrataan eri emulgointi
aineiden tehokkuutta vähärasvaisten nestemäisten kasviöljyemulsioiden tuottamisessa, parhaat tulokset niin
fyysisten kuin aistinvaraisten ominaisuuksien osalta saavutettiin polyglyserolipolyrisiinioleaatilla (E 476). Emulsiota
voidaan käyttää samalla tavoin kuin kasviöljyjä sekä kylmien että kuumien ruokien valmistukseen. Emulsio on
kuitenkin vähärasvaisempaa (rasvapitoisuus enintään 70 prosenttia), ja sen vuoksi sen kaloripitoisuus on pienempi
kuin sen tuotannossa käytettävällä kasviöljyllä. Toivotun teknisen vaikutuksen saamiseksi tarvittava polyglyserolipo
lyrisiinioleaatin (E 476) käyttömäärä oli 4 000 mg/kg.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 24 päivänä
maaliskuuta 2017 tieteellisen lausunnon polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) (5) uudelleenarvioinnista ja vahvisti
hyväksyttäväksi päiväsaanniksi, jäljempänä ’ADI-arvo’, 25 mg polyglyserolipolyrisiinioleaattia painokiloa kohti
päivässä. Koska arvioitu altistumisen taso ei ylittänyt ADI-arvoa, elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli, että
polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) käyttö elintarvikelisäaineena ei aiheuta turvallisuusriskiä, jos sitä käytetään
sallituilla tai ilmoitetuilla käyttöaloilla ja sallittuina tai ilmoitettuina määrinä.

(1) EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden,
elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).
(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä
maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(5) EFSA Journal 2017;15(3):4743.
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(7)

Hakemuksessa hakija arvioi altistumisen käyttämällä elintarviketurvallisuusviranomaisen laatimaa elintarvikeli
säaineiden saantimallia (6). Toimitetuista arvioista kävi ilmi, että polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) lisäkäyttö
enimmäismäärällä 4 000 mg/kg nestemäisissä kasviöljyemulsioissa, joiden rasvapitoisuus on enintään 70
prosenttia, ei aiheuta turvallisuusriskiä, koska se ei johtaisi vahvistettua ADI-arvoa ylittävään kokonaisaltistumiseen
kyseiselle aineelle.

(8)

Komissio pyytää asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan nojalla elintarviketurvallisuusviranomaiselta
lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden
luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta
ihmisten terveyteen.

(9)

Koska polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) laajennettu käyttö elintarvikeryhmässä 02.2.2 ei aiheuta
turvallisuusriskiä, se edellyttää sellaista unionin luettelon ajan tasalle saattamista, jolla ei todennäköisesti ole
vaikutusta ihmisten terveyteen, joten elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa ei ole tarpeen pyytää.

(10)

Näin ollen on aiheellista hyväksyä polyglyserolipolyrisiinioleaatti (E 476) käytettäväksi emulgointiaineena
loppukuluttajille myytävissä nestemäisissä kasviöljyemulsioissa, joiden rasvapitoisuus on enintään 70 prosenttia,
elintarvikeryhmässä 02.2.2 ”Muut rasva- ja öljyemulsiot, myös levitteet, sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa
(EY) N:o 1234/2007, sekä nestemäiset emulsiot”.

(11)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

(6) https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa E osassa elintarvikeryhmässä 02.2.2 ”Muut rasva- ja öljyemulsiot, myös levitteet, sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa
(EY) N:o 1234/2007, sekä nestemäiset emulsiot” oleva polyglyserolipolyrisiinioleaattia (E 476) koskeva kohta seuraavasti:
”E 476

Polyglyserolipolyrisiinioleaatti

4000

FI

Ainoastaan asetuksen EY N:o 1308/2013 (*) 75 artiklan 1 kohdan h alakohdassa, 78 artiklan 1
kohdan f alakohdassa ja liitteen VII lisäyksessä II olevassa VII osassa määritellyt levitettävät
rasvat, joiden rasvapitoisuus on enintään 41 %, ja vastaavat levitettävät valmisteet, joiden
rasvapitoisuus on alle 10 %; loppukuluttajalle myytäväksi tarkoitetut nestemäiset
kasviöljyemulsiot, joiden rasvapitoisuus on enintään 70 %
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(*) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 67.”
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KOMISSION ASETUS (EU) 2020/356,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin
kuin on kyse polysorbaattien (E 432–436) käytöstä hiilihapollisissa juomissa
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen
elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2)
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen
johdosta.

(3)

Polyoksyetyleenisorbitaani-tristearaatti (polysorbaatti 65) (E 436) on asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II nojalla
tällä hetkellä hyväksytty käytettäväksi elintarvikelisäaineena ryhmässä ”polysorbaatit” (E 432–436) useissa eri
elintarvikkeissa siten, että enimmäismäärä on 500–10 000 mg/kg ja ravintolisissä quantum satis -periaatteen
mukaisesti.

(4)

Heinäkuun 4 päivänä 2018 toimitettiin hakemus polysorbaatin 65 (E 436) hyväksymisestä käytettäväksi vaahdonestoaineena useissa eri juomissa. Hakemus asetettiin myöhemmin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY)
N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Hakemuksesta käy ilmi, että polysorbaatin 65 (E 436) ehdotettu käyttö hiilihapollisten juomien valmistuksessa
vaahdon estämiseksi ja vähentämiseksi edellyttää enimmäismäärän 10 mg/kg käyttöä, jotta kuplien ympärille
muodostuu kerros ja isot kuplat stabiloituvat niin, etteivät ne voi liittyä yhteen eivätkä rikkoutua. Hakemuksesta käy
ilmi, että vaahdon estäminen on tarpeen tuotantolaitteiden tehokkaan käytön varmistamiseksi, tuotejätteen
vähentämiseksi ja turvallisen työympäristön säilyttämiseksi sekä laitteiden puhtaanapidon ja hygieenisyyden
kannalta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusvira
nomaiselta, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II
esitetyn unionissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos
kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen tarkasti elintarvikelisäaineina käytettyjen polysorbaattien (E 432–436)
turvallisuuden uudelleen vuonna 2015 (3). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, etteivät altistumisarviot ylitä
hyväksyttävän päiväsaannin arvoa, jäljempänä ’ADI-arvoa’, 25 mg painokiloa kohti päivässä, tarkennetussa
skenaariossa, jossa ei esiinny tuotemerkkiuskollisuutta; tämä koskee kaikkia ikäryhmiä sekä keskimääräisen
altistumisen että korkean altistumisen osalta, tosin taaperoiden osalta korkein altistuminen oli hyvin lähellä ADIarvoa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että käytetyn altistumisarviota koskevan tarkennetun skenaarion
osalta tarvitaan lisää tietoja epävarmuuksien vähentämiseksi, koska raportoidusta käytöstä kolmen elintarvi
keryhmän osalta ei saatu tietoja ja koska lausunnossa ei voitu ottaa huomion muista ravintoainelähteistä peräisin
olevaa polysorbaateille altistumista.

(1) EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden,
elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).
(3) EFSA Journal 2015;13(7):4152.
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(8)

Hakemuksessa hakija arvioi altistumisen käyttämällä elintarviketurvallisuusviranomaisen laatimaa elintarvikeli
säaineiden saantimallia (4). Toimitetuista arvioista kävi ilmi, että pyydetystä laajennetusta käytöstä aiheutuva
lisäaltistus on vähäinen (alle yksi prosentti ADI-arvosta).

(9)

Polysorbaatti 65:n (E 436) käytön laajentaminen siten, että sen enimmäismäärä on 10 mg/kg asetuksen (EY)
N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa E osassa luetelluissa elintarvikeryhmissä 14.1.4 ”Maustetut juomat”, 14.2.3
”Siideri ja päärynäsiideri”, 14.2.4 ”Hedelmäviini ja made wine” sekä 14.2.8 ”Muut alkoholijuomat, myös
alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien sekä väkevien alkoholijuomien sekoitukset, joiden alkoholipitoisuus on
alle 15 %”, edellyttää sellaista unionin luettelon ajan tasalle saattamista, jolla ei todennäköisesti ole vaikutusta
ihmisten terveyteen, koska kyseisen aineen vaikutus kokonaisaltistukseen polysorbaateille (E 432–436) on
vähäinen. Sen vuoksi elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa ei ole tarpeen pyytää.

(10)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista ratkaista kyseisen aineen (polysorbaatti 65) (E 436) pyydetty käyttö
hyväksymällä kyseinen polysorbaattien ryhmä (E 432–436) vastaavissa elintarvikeryhmissä.

(11)

Näin ollen on aiheellista hyväksyä polysorbaattien (E 432–436) käyttö siten, että enimmäismäärä on 10 mg/kg
elintarvikeryhmissä 14.1.4 ”Maustetut juomat”, 14.2.3 ”Siideri ja päärynäsiideri”, 14.2.4 ”Hedelmäviini ja made
wine” sekä 14.2.8 ”Muut alkoholijuomat, myös alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien sekä väkevien
alkoholijuomien sekoitukset, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 %”.

(12)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

(4) http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II oleva E osa seuraavasti:
1) Lisätään elintarvikeryhmään 14.1.4: ”Maustetut juomat” uusi polysorbaatteja (E 432–436) koskeva kohta soijapapuhemiselluloosaa (E 426) koskevan kohdan jälkeen seuraavasti:
”E 432–436

Polysorbaatit

10

(1)
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2) Lisätään elintarvikeryhmään 14.2.3: ”Omena- ja päärynäsiideri” uusi polysorbaatteja (E 432–436) koskeva kohta propyleeniglykolialginaattia (E 405) koskevan kohdan jälkeen
seuraavasti:
”E 432–436

Polysorbaatit

10

(1)

Ainoastaan hiilihapolliset juomat”

3) Lisätään elintarvikeryhmään 14.2.4: ”Hedelmäviini ja made wine” uusi polysorbaatteja (E 432–436) koskeva kohta metaviinihappoa (E 353) koskevan kohdan jälkeen seuraavasti:
Polysorbaatit

10

(1)

Ainoastaan hiilihapolliset juomat”

4) Lisätään elintarvikeryhmään 14.2.8 ”Muut alkoholijuomat, myös alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien sekä väkevien alkoholijuomien sekoitukset, joiden alkoholipitoisuus on
alle 15 %” uusi polysorbaatteja (E 432–436) koskeva kohta propyleeniglykolialginaattia (E 405) koskevan kohdan jälkeen seuraavasti:
”E 432–436

Polysorbaatit

10

(1)

Ainoastaan hiilihapolliset juomat”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/357,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
asetuksen (EU) 2018/395 muuttamisesta ilmapallolentäjän lupakirjojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU)
N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta
4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen
23, 27 ja 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt ilmapallolentäjän lupakirjoja koskevien vaatimusten
vahvistamiseksi asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisesti, kun ilma-alukset täyttävät mainitun asetuksen 2 artiklan 1
kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa määritetyt edellytykset.

(2)

Ilmapallojen ohjaamomiehistön lupakirjojen erityisluonne huomioon ottaen niitä koskevat lupakirjavaatimukset on
tarpeen vahvistaa erillisissä asetuksissa. Näiden vaatimusten olisi perustuttava komission asetuksessa (EU)
N:o 1178/2011 (2) vahvistettuihin ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä koskeviin yleisiin sääntöihin. Niitä
olisi kuitenkin jäsennettävä uudelleen ja yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeasuhteisia ja
riskiperusteisen lähestymistavan mukaisia niin, että ilmapallolentäjillä on nyt ja jatkossakin pätevyys harjoittaa
toimintaansa ja täyttää velvollisuutensa.

(3)

Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 12 artiklan 2 a kohdan 3 alakohdan nojalla jatkaa lentäjän
perusoikeudet antavien kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamista 8 päivään huhtikuuta 2020. Eräät jäsenvaltiot
ovat tässä yhteydessä ilmoittaneet komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle (EASA), että sellaisten
kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamisen jatkaminen, joiden mukaisesti lento-oppilaat voivat käyttää rajoitettuja
oikeuksia ilman valvontaa ja saavat perusoikeudet vaiheittain, tukee harraste- ja vapaa-ajan lentotoimintaa tekemällä
ilmailun harrastamisesta helpompaa ja edullisempaa. Tällainen yleisilmailun helpomman harrastamisen edistäminen
ja mahdollistaminen on niiden tavoitteiden mukaista, jotka on asetettu EASA:n yleisilmailua koskevassa
etenemissuunnitelmassa, jolla pyritään luomaan oikeasuhteisempi, joustavampi ja ennakoivampi sääntelyjärjestelmä (3). Näistä syistä jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus jatkaa näiden kansallisten lupakirjasääntöjen
soveltamista asetuksen (EU) 2019/430 (4) periaatteiden mukaisesti ilmapallolentäjän lupakirjojen (BPL)
myöntämistä varten. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin ilmoitettava komissiolle ja EASA:lle aina kun ne antavat tällaisia
lupia. Jäsenvaltioiden olisi myös valvottava näiden lupien käyttöä ilmailun turvallisuuden pitämiseksi hyväksyttävällä
tasolla.

(1) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(2) Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten
vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla
(EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/430, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1178/2011
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rajoitettujen oikeuksien käytöstä ilman valvontaa ennen kevyiden ilma-alusten lupakirjan
myöntämistä (EUVL L 75, 19.3.2019, s. 66).
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(4)

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi ilmapallolentäjille ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää
asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti myönnetyt todistukset, luvat ja hyväksynnät olisi jätettävä edelleen
voimaan. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myönnetyt kansalliset ilmapallolentäjän lupakirjat
olisi muunnettava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi lupakirjoiksi muuntoraporteilla, jotka jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset laativat EASA:aa kuullen.

(5)

Ilmapallolentäjän koulutukset, jotka on aloitettu asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti ennen
tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, olisi hyvitettävä täysimääräisesti, koska koulutusvaatimukset ovat
niissä vastaavat tai jopa laajemmat kuin tässä asetuksessa. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus olisi hyvitettävä jäsenvaltioiden laatimien
hyvitysraporttien perusteella.

(6)

Olemassa oleville koulutusorganisaatioille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa koulutusohjelmansa
yksinkertaistettuihin koulutusvaatimuksiin, mikäli se on tarpeen.

(7)

Komission asetuksen (EU) 2018/395 (5) säännökset olisi saatettava ajan tasalle myös ilmapalloilla harjoitettavan
lentotoiminnan osalta, jotta voidaan ottaa huomioon mainitun asetuksen hyväksymisen jälkeen saadut kokemukset
ja selkeyttää tiettyjä näkökohtia, kuten kaupallista lentotoimintaa koskevien ilmoitusten tekemistä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat lausuntoon nro 01/2019 (6), jonka EASA on antanut asetuksen
(EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan komission asetus (EU) 2018/395 seuraavasti:
1) Korvataan nimi seuraavasti:
”Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapalloilla harjoitettavaa lentotoimintaa ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2018/1139 mukaisia ilmapallojen ohjaamomiehistön
lupakirjoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä”
2) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.

Tässä asetuksessa vahvistetaan ilmapalloilla harjoitettavaa lentotoimintaa sekä ilmapallolentäjien lupakirjojen ja
niihin liittyvien kelpuutusten, oikeuksien ja todistusten myöntämistä ja voimassa pitämistä koskevat
yksityiskohtaiset säännöt ilma-aluksille, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2018/1139 (*) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa säädetyt edellytykset.

_____________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviiliilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/
2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten
(EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212,
22.8.2018, s. 1).”
(5) Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 71, 14.3.2018, s. 10)
(6) Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Opinion No 01/2019 (A) & (B),
19.2.2019), joka on saatavilla osoitteessa https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
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3) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) Korvataan johdantolause seuraavasti:
”Ellei käsitteitä ole tässä artiklassa määritelty toisin, tässä asetuksessa tarkoitetaan komission asetuksen (EU)
N:o 1178/2011 (*) 2 artiklassa määriteltyjen termien lisäksi”
_____________
(*) Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä
koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).”
b) Lisätään 7 a alakohta seuraavasti:
”7 a) ’kaupallisella lentotoiminnalla’ yleisön saatavilla olevaa lentotoimintaa ilmapallolla maksusta tai muutoin
vastikkeellisesti, tai silloin, kun lentotoiminta ei ole yleisön saatavilla, lentotoiminnan harjoittajan ja
asiakkaan välisen sopimuksen perusteella harjoitettavaa lentotoimintaa, jossa lentotoiminnan harjoittaja ei ole
asiakkaan määräysvallassa;”
c) Korvataan 10 alakohta seuraavasti:
”10) ’esittelylennolla’ maksua tai muuta korvausta vastaan harjoitettavaa lentotoimintaa, joka koostuu
lyhytkestoisesta lentokierroksesta, jonka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu
hyväksytty koulutusorganisaatio taikka organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan
ilmailua, uusien koulutettavien tai uusien jäsenten houkuttelemiseksi;”
d) Korvataan 12 alakohta seuraavasti:
”12) ’vuokrausta ilman miehistöä koskevalla sopimuksella’ (dry lease -sopimus) yritysten välistä sopimusta, jonka
perusteella ilmapalloa käytetään vuokralle ottajan vastuulla;”
e) Lisätään 13–15 alakohta seuraavasti:
”13) ’kansallisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt kansallisen lainsäädännön
mukaisesti ennen tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL)
soveltamisen alkamispäivää;
14) ’osa BFCL -lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL)
vaatimukset;
15) ’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan muuntaa osa BFCL -lupakirjaksi.”
4) Muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”2.

Ilmapallolentotoiminnan harjoittajat saavat harjoittaa kaupallista lentotoimintaa vasta annettuaan
toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen valmiuksistaan ja käytettävissään olevista keinoista täyttää
ilmapallolla harjoitettavaan lentotoimintaan liittyvät velvollisuudet.”

b) Poistetaan toinen alakohta.
c) Muutetaan kolmas alakohta seuraavasti:
i) Korvataan johdantolause seuraavasti:
”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta seuraavanlaiseen ilmapalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan:
ii) Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:
”c) esittelylennot, joilla on mukana lentäjä mukaan lukien enintään neljä henkilöä, sekä laskuvarjohyppylennot,
jotka suorittaa joko asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu koulutusorganisaatio, jonka
päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- tai vapaa-ajan
ilmailua, edellyttäen että organisaatio käyttää ilmapalloa omistus- tai vuokraoikeuden (”dry lease”)
perusteella eikä lennosta saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa ja lennot ovat organisaation
toiminnasta vain marginaalinen osa;
d) koulutuslennot, jotka suorittaa asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu koulutusorga
nisaatio, jonka päätoimipaikka on jossain jäsenvaltiossa.”
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5) Lisätään 3 artiklan jälkeen 3 a – 3 d artikla seuraavasti:
”3 a artikla
Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
1.

Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava tämän asetuksen
liitteessä III (osa BFCL) ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistettuja teknisiä vaatimuksia
ja hallinnollisia menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU) (*)
soveltamista.

2.

Poikkeuksena tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) määriteltyjen lupakirjojen haltijoiden oikeuksiin tällaisten
lupakirjojen haltijat voivat suorittaa 3 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja lentoja noudattamatta
tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) olevaa BFCL.215 kohtaa.

3.

Jäsenvaltio voi antaa ilmapallolentäjän lupakirjaan (BPL) johtavassa koulutuksessa oleville lento-oppilaille luvan
käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin he täyttävät kaikki vaatimukset, joita BPL-lupakirjan
myöntäminen liitteen III (osa BFCL) mukaisesti edellyttää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) myönnettyjen oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa
otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;
b) oikeudet rajoitetaan seuraaviin:
i) luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa;
ii) luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt ilmapallot;
c) kun tällaisen luvan saanut hakee BPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa luvalla suorittamastaan koulutuksesta
hyvityksen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suosituksen
perusteella;
d) jäsenvaltio toimittaa raportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvalli
suusvirastolle kolmen vuoden välein;
e) jäsenvaltio seuraa tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun
turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut
turvallisuusriski tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

3 b artikla
Olemassa olevat kansalliset lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
1.

Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myöntämät osan FCL mukaiset ilmapallolu
pakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset on katsottava tämän asetuksen mukaisesti
myönnetyiksi. Jäsenvaltioiden on korvattava nämä lupakirjat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa
ARA) vahvistetun mallin mukaisilla lupakirjoilla, kun ne uudelleen kirjoittavat lupakirjoja hallinnollisista syistä
tai lupakirjan haltijan pyynnöstä.

2.

Kun jäsenvaltio uudelleen kirjoittaa lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia tämän
artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltion on tapauksen mukaan
a) siirrettävä kaikki osa FCL -lupakirjaan jo merkityt oikeudet uuden mallin mukaisen lupakirjaan;
b) muunnettava osa FCL -lupakirjaan liittyvät ankkuroituja lentoja tai kaupallista lentotoimintaa koskevat
oikeudet ankkuroitujen lentojen kelpuutukseksi tai kaupallisen lentotoiminnan kelpuutukseksi tämän
asetuksen liitteessä III (osa BFCL) olevan BFCL.200 ja BFCL.215 kohdan säännösten mukaisesti;
c) merkittävä osa FCL -lupakirjaan liittyvän lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon päättymispäivä lentäjän
lentopäiväkirjaan tai annettava vastaava asiakirja. Mainitun päivän jälkeen nämä lentäjät saavat käyttää
opettajan oikeuksiaan vain siinä tapauksessa, että he täyttävät tämän asetuksen liitteessä III (osa BFCL) olevan
BFCL.360 kohdan vaatimukset.

3.

Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämien
kansallisten ilmapallolupakirjojen haltijoiden on voitava jatkaa lupakirjojensa mukaisten oikeuksien käyttämistä
8 päivään huhtikuuta 2021. Jäsenvaltioiden on mainittuun päivämäärään mennessä muunnettava nämä
lupakirjat osan BFCL mukaisiksi lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi oikeuksiksi, kelpuutuksiksi ja todistuksiksi
asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 4 ja 5 kohdan vaatimukset täyttävässä muuntoraportissa olevien
tietojen mukaisesti.
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Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun lupakirjaan liittyvät ja jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III
(osa BFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämät kansalliset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat
voimassa niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään tai 8 päivään huhtikuuta 2021 sen mukaan, kumpi
ajankohdista on aikaisempi. Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimusten on täytyttävä, kun
näiden lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatketaan.

3 c artikla
Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää aloitetun koulutuksen hyvittäminen
1.

Kun osa BFCL -lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia myönnetään tämän
asetuksen liitteen III (osa BFCL) mukaisesti, ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen (EU)
N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti aloitetun koulutuksen on katsottava olevan tämän asetuksen
vaatimusten mukainen sillä edellytyksellä, että ilmapallolentäjän lupakirja myönnetään viimeistään 8 päivänä
huhtikuuta 2021. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan seuraavaa:
a) kuumailmalaivojen luokkaan kuuluvilla ilmapalloilla aloitettu BPL-koulutus, mukaan lukien siihen liittyvät
kokeet, voidaan suorittaa loppuun näillä ilmapalloilla;
b) kuumailmapallojen luokassa muilla kuin tämän ilmapalloluokan ryhmään A kuuluvilla ilmapalloilla
suoritetut koulutustunnit hyvitetään täysimääräisesti liitteessä III olevan BFCL.130 kohdan b alakohdan
vaatimuksen osalta.

2.

Ennen tämän asetuksen tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) soveltamisen alkamispäivää
aloitettu, Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen koulutus on hyvitettävä osa BFCL -lupakirjan
myöntämistä varten hyvitysraportin perusteella, jonka jäsenvaltio on laatinut Euroopan unionin lentoturvallisuus
virastoa kuullen.

3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitettava, mistä osan
BFCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen
osa BFCL -lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuuden osoittamiseen tarvittavista
asiakirjoista sekä kansallisista säännöksistä ja menettelyistä, joiden mukaisesti koulutus oli aloitettu.

3 d artikla
Koulutusorganisaatiot
1.

Koulutusorganisaatioiden, jotka antavat koulutusta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lentolupakirjoja varten, on
täytettävä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklan vaatimukset.

2.

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen koulutusorganisaatioiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011
liitteen VII (osa ORA) mukaisesti annettu hyväksyntä tai jotka ovat antaneet asetuksen (EU) N:o 1178/2011
liitteen VIII (osa DTO) mukaisen ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, on tarvittaessa
mukautettava koulutusohjelmansa 8 päivään huhtikuuta 2021 mennessä.

_____________
(*) Komission delegoitu asetus (EU), annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).”
6) Muutetaan liite I (osa DEF) tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
7) Muutetaan liite II (osa BOP) tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
8) Lisätään liite III (osa BFCL) tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
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Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/395 liite I ’Määritelmät’ (osa DEF) seuraavasti:
(1) Korvataan johdantolause seuraavasti:
”Ellei käsitteitä ole tässä liitteessä määritelty toisin, tässä asetuksessa tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 2
artiklassa ja mainitun asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevassa FCL.010 kohdassa määriteltyjen termien lisäksi”
(2) Korvataan 1 ja 2 alakohta seuraavasti:
”1. ’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa
kuvataan menetelmät asetuksen (EU) 2018/1139 sekä sen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten vaatimusten
täyttämiseksi;
2. ’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ menetelmiä, joita ehdotetaan vaihtoehtona
olemassa olevalle AMC:lle tai uutena menetelmänä asetuksessa (EU) 2018/1139 sekä sen delegoiduissa ja
täytäntöönpanosäädöksissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut
hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä (AMC);”
(3) Lisätään 11 a alakohta seuraavasti:
”11 a. ’lentoajalla’ kokonaisaikaa, joka alkaa siitä, kun kori irtoaa maasta lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se
lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;”
(4) Lisätään 17 a ja 17 b alakohta seuraavasti:
”17 a. ’ilmapalloluokalla’ ilmapallojen ryhmittelyä, joka perustuu lennossa pysymiseen tarvittavan voiman
tuottamistapaan;
17 b. ’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan tässä asetuksessa vahvistettujen viimeaikaisen kokemuksen
vaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;”
(5) Korvataan 22 alakohta seuraavasti:
”22. ’ilmapalloryhmällä’ ilmapallojen ryhmittelyä, joka perustuu kuoren kokoon tai tilavuuteen;”
(6) Lisätään 23–26 alakohta seuraavasti:
”23. ’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä tai oikeuden laajentamista
varten, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;
24. ’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän
valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;
25. ’yksinlennolla’ lentoa, jonka aikana lento-oppilas on yksin ilmapallossa;
26. ’ankkuroidulla lennolla’ lentoa, jossa käytetään ankkurijärjestelmää, joka pitää ilmapallon jatkuvasti ankkuroituna
kiinteään pisteeseen lentotoiminnan aikana, lukuun ottamatta ankkuria, jota voidaan käyttää osana lentoonlähtö
menetelmää.”

5.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/41

LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/395 liite II ’Lentotoiminta ilmapalloilla’ (osa BOP) seuraavasti:
(1)

Korvataan BOP.BAS.010 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten
vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttyminen sen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, joka
valvoo asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II (osa ARO) olevan ARO.GEN.300 kohdan a alakohdan 2
alakohdan mukaisesti, että lentotoiminnan harjoittaja täyttää vaatimukset jatkuvasti.”

(2)

Korvataan BOP.BAS.020 kohta seuraavasti:
”BOP.BAS.020 Välitön reagointi turvallisuusongelmaan
Lentotoiminnan harjoittajan on pantava täytäntöön
a) turvallisuustoimenpiteet, joita toimivaltainen viranomainen edellyttää asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II
(osa ARO) olevan ARO.GEN.135 kohdan c alakohdan mukaisesti; ja
b) lentokelpoisuusmääräykset sekä muut pakolliset tiedot, jotka virasto antaa asetuksen (EU) 2018/1139 77 artiklan
1 kohdan h alakohdan mukaisesti.”

(3)

Korvataan BOP.BAS.025 kohta seuraavasti:
”BOP.BAS.025 Ilma-aluksen päällikön nimeäminen
Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ilma-aluksen päällikkö, jolla on tämän asetuksen liitteen III (osa BFCL)
mukainen ilma-aluksen päällikön kelpoisuus.”

(4)

Korvataan BOP.BAS.300 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) Mittareiden ja laitteiden, joita ei vaadita tässä jaksossa, sekä muiden varusteiden, joita ei vaadita tässä liitteessä
mutta jotka ovat mukana ilmapallon lennolla, on täytettävä seuraavat kaksi vaatimusta:
1) ohjaamomiehistö ei saa käyttää näistä mittareista tai laitteista saatavia tietoja asetuksen (EU) 2018/1139
liitteessä II esitettyjen keskeisten lentokelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi;
2) mittarit ja laitteet eivät saa vaikuttaa ilmapallon lentokelpoisuuteen edes vikaantumis- tai toimintahäiriöti
lanteissa.”

(5)

Korvataan BOP.ADD.005 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Lentotoiminnan harjoittaja on vastuussa ilmapallon käytöstä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen
keskeisten vaatimusten, tämän osaston vaatimusten ja ilmoituksensa mukaisesti.”

(6)

Korvataan BOP.ADD.015 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten
täyttymisen toteamiseksi lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki toimivaltaisen viranomaisen
valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa tutustua kaikkiin sen tiloihin, ilmapalloihin, asiakirjoihin,
kirjanpitoon, tietoihin, menetelmiin ja muuhun aineistoon, joka liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluvaan lentotoiminnan harjoittajan toimintaan, riippumatta siitä, onko toimintaa siirretty sopimuksella
toisen tehtäväksi.”

(7)

Korvataan BOP.ADD.035 kohta seuraavasti:
”BOP.ADD.035 Alihankinta
Kun lentotoiminnan harjoittaja teettää osan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta toiminnastaan
alihankintana, sen vastuulla on varmistaa, että alihankintatyön tekevä organisaatio harjoittaa toimintaansa asetuksen
(EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Lentotoiminnan harjoittajan on myös varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy
alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se voi määrittää, täyttääkö lentotoiminnan harjoittaja nämä
vaatimukset.”

(8)

Korvataan BOP.ADD.040 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki tämän
asetuksen soveltamisalaan kuuluva toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V
esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja vastaa
tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä.”
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Korvataan BOP.ADD.045 kohta seuraavasti:
”BOP.ADD.045 Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset
Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava tilat ja välineet, jotka ovat riittävät kaikkien tarvittavien tehtävien ja toimien
suorittamiseen ja hallintaan, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten
vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten täyttyminen.”

(10) Korvataan BOP.ADD.100 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Lentotoiminnan harjoittajan on vahvistettava 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa
ilmoituksessa, että se täyttää ja aikoo jatkossakin täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitetyt keskeiset
vaatimukset ja tämän asetuksen vaatimukset.”
(11) Korvataan BOP.ADD.105 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista olosuhteiden
muutoksista, jotka vaikuttavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän
asetuksen vaatimusten täyttämiseen, josta se on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä kaikista
muutoksista BOP.ADD.100 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin ilmoituksessa annettuihin tietoihin ja BOP.
ADD.100 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien luetteloon,
joka on liitetty ilmoitukseen.”
(12) Korvataan BOP.ADD.115 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) Jos kolmannessa maassa rekisteröidystä ilmapallosta on tehty vuokrausta ilman miehistöä koskeva sopimus,
lentotoimintaa tällaisella ilmapallolla harjoittavan lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava asetuksen (EU)
2018/1139 liitteissä II ja V esitettyjen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten ja tämän
asetuksen vaatimusten täyttyminen.”
(13) Korvataan BOP.ADD.300 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) Kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on oltava heille osoitettuihin tehtäviin vaadittava, tämän asetuksen liitteen III
mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lupakirja ja kelpuutukset.”
(14) Korvataan BOP.ADD.300 kohdan e alakohta seuraavasti:
”e) Jos käytetään ohjaamomiehistön jäseniä, jotka toimivat freelance-periaatteella tai osa-aikaisina työntekijöinä,
lentotoiminnan harjoittajan on todennettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
1) tämän osaston vaatimukset;
2) tämän asetuksen liitteen III vaatimukset, mukaan luettuina viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset;
3) lento- ja työaikaa koskevat rajoitukset ja lepovaatimukset sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön
mukaisesti, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, ottaen huomioon ohjaamomiehistön
jäsenen toiminnan muiden lentotoiminnan harjoittajien palveluksessa.”
(15) Korvataan BOP.ADD.305 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Lentotoiminnan harjoittaja voi nimetä lentäjän toimimaan ilma-aluksen päällikkönä vain, jos hänellä on
1) kelpoisuus toimintaan ilma-aluksen päällikkönä tämän asetuksen liitteen III mukaisesti;
2) toimintakäsikirjassa määrätty vähimmäiskokemus; ja
3) riittävät tiedot alueesta, jolla lennetään.”
(16) Korvataan BOP.ADD.310 kohta seuraavasti:
”BOP.ADD.310 Koulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden toteuttaminen
BOP.ADD.315 kohdassa vaaditut ohjaamomiehistön jäsenten koulutus, tarkastuslennot ja kokeet on toteutettava
a) lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjassa vahvistamien koulutussuunnitelmien ja -ohjelmien mukaisesti;
b) käyttäen henkilöitä, joilla on asianmukainen kelpoisuus sekä lentokoulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden
osalta tämän asetuksen liitteen III mukainen kelpoisuus.”
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(17) Korvataan lisäys seuraavasti:
”Lisäys
ILMOITUS

komission asetuksen (EU) 2018/395 mukaisesti
Lentotoiminnan harjoittaja
Nimi:
Lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka:
Vastuullisen johtajan nimi ja yhteystiedot:
Ilmapallolla harjoitettava lentotoiminta
Kaupallisen lentotoiminnan alkamispäivä ja tarvittaessa nykyiseen kaupalliseen lentotoimintaan tehtävän muutoksen
päivämäärä.
Käytettäviä ilmapalloja, kaupallista lentotoimintaa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevat tiedot: (1)
Ilmapallon tyyp
pi

Ilmapallon rekiste
ritunnus

Kotilentopaikka

Lentotoiminnan laji
(t) (2)

Jatkuvan lentokelpoisuu
den hallintaorganisaa
tio (3)

Tarvittaessa luettelo vaihtoehtoisista menetelmistä vaatimusten täyttämiseksi (AltMoC) viittauksineen hyväksyttäviin
vaatimusten täyttämisen menetelmiin (AMC) (tämän ilmoituksen liitteenä):
Lausumat
Lentotoiminnan harjoittaja täyttää ja aikoo jatkossakin täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä V esitetyt keskeiset
vaatimukset ja asetuksen (EU) 2018/395 vaatimukset.
Lentotoiminnan harjoittaja harjoittaa kaupallista lentotoimintaansa erityisesti seuraavien asetuksen (EU) 2018/395
liitteessä II olevan osaston ADD vaatimusten mukaisesti:
Hallintojärjestelmän asiakirjat, mukaan lukien toimintakäsikirja, vastaavat osaston ADD vaatimuksia ja kaikki lennot
suoritetaan osastossa ADD olevan BOP.ADD.005 kohdan b alakohdassa vaaditusti toimintakäsikirjan määräysten
mukaisesti.
Kaikilla käytettävillä ilmapalloilla on osastossa ADD olevassa BOP.ADD.110 kohdassa ja BOP.ADD.115 kohdan b ja c
alakohdassa vaaditusti joko asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti annettu lentokelpoisuustodistus tai ne täyttävät
erityiset lentokelpoisuusvaatimukset, joita sovelletaan kolmannessa maassa rekisteröityihin ilmapalloihin, joista on tehty
joko vuokrausta miehistöineen tai ilman miehistöä koskeva sopimus.
Kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on osastossa ADD olevan BOP.ADD.300 kohdan c alakohdassa vaadittu
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lupakirja ja kelpuutukset.
Lentotoiminnan harjoittaja ilmoittaa osastossa ADD olevan BOP.ADD.105 kohdan a alakohdassa vaaditusti
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä
V esitettyjen keskeisten vaatimusten ja asetuksen (EU) 2018/395 vaatimusten täyttämiseen, josta se on ilmoittanut
toimivaltaiselle viranomaiselle tällä ilmoituksella, sekä kaikista muutoksista tässä ilmoituksessa annettuihin tietoihin ja
vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien luetteloon, joka on liitetty tähän ilmoitukseen.
Lentotoiminnan harjoittaja vakuuttaa, että kaikki tässä ilmoituksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat täydelliset ja
paikkansapitävät.
Päiväys, vastuullisen johtajan nimi ja allekirjoitus”
(1) Täyttäkää taulukko. Jos lomakkeessa ei ole tarpeeksi tilaa tiedoille, ne on esitettävä erillisessä liitteessä. Liite on päivättävä ja
allekirjoitettava.
(2) ”Lentotoiminnan laji(t)” tarkoittaa ilmapallolla harjoitettavan kaupallisen lentotoiminnan lajia.
(3) Jatkuvasta lentokelpoisuudesta vastaavan organisaation tietoihin on sisällyttävä organisaation nimi, osoite ja hyväksyntänumero.
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LIITE III
”LIITE III

ILMAPALLOJEN OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET
[OSA BFCL]
OSASTO GEN
YLEISET VAATIMUKSET

BFCL.001 Soveltamisala
Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset ilmapallolentäjän lupakirjojen (BPL) sekä niihin liittyvien oikeuksien, kelpuutusten
ja todistusten myöntämiselle sekä niiden voimassaolo- ja käyttöehdot.
BFCL.005 Toimivaltainen viranomainen
Tässä liitteessä toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan BPLlupakirjoja tai niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia.
BFCL.010 Ilmapalloluokat ja -ryhmät
Tämän liitteen soveltamiseksi ilmapallot jaotellaan seuraaviin luokkiin ja ryhmiin:
a) kuumailmapallojen luokka:
1) ryhmä A: kuoren tilavuus enintään 3 400 m3 (120 069 ft3);
2) ryhmä B: kuoren tilavuus 3 401 m3 (120 070 ft3) – 6 000 m3 (211 888 ft3);
3) ryhmä C: kuoren tilavuus 6 001 m3 (211 889 ft3) – 10 500 m3 (370 804 ft3);
4) ryhmä D: kuoren tilavuus yli 10 500 m3 (370 804 ft3);
b) kaasuilmapallojen luokka;
c) sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa käyttävien ilmapallojen luokka;
d) kuumailmalaivojen luokka.
BFCL.015 BPL-lupakirjojen ja niihin liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten hakeminen, myöntäminen,
voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Seuraavia koskevat hakemukset on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen määräämässä
muodossa ja sen määräämällä tavalla:
1) BPL-lupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten myöntäminen;
2) BPL-lupakirjaan liittyvien oikeuksien laajentaminen;
3) (ilmapallo)lennonopettajakelpuutuksen (FI(B)) myöntäminen;
4) (ilmapallo)tarkastuslentäjän valtuutuksen (FE(B)) myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen; ja
5) BPL-lupakirjoihin tai niihin liittyviin oikeuksiin, kelpuutuksiin tai todistuksiin tehtävät muutokset.
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää tässä liitteessä ja asetuksen
(EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai todistukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen
mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset.
d) Yhdellä henkilöllä ei saa olla samanaikaisesti enempää kuin yksi tämän liitteen mukaisesti myönnetty BPL-lupakirja.
e) Lupakirjan haltijan on jätettävä a alakohdassa tarkoitetut hakemukset sen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa mikä tahansa hänen lupakirjoistaan on myönnetty tapauksen mukaan tämän liitteen (osa BFCL)
tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa
SFCL) mukaisesti.
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f) BPL-lupakirjan haltija voi pyytää toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista toisen jäsenvaltion nimeämään
toimivaltaiseen viranomaiseen; tällöin uusi toimivaltainen viranomainen on sama kaikkien lupakirjojen osalta.
g) Hakijan on haettava BPL-lupakirjaa ja siihen liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun hän on suorittanut hyväksytysti lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.

BFCL.030 Lentokoe
Lukuun ottamatta lentokoetta, joka suoritetaan BFCL.215 kohdassa määrättyä kaupallisen lentotoiminnan kelpuutusta
varten, hakijan suorittamasta koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen
koulutusorganisaation on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokeeseen koulutuksen päätyttyä. Hyväksytyn
koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on annettava koulutustiedot tarkastuslentäjän
käyttöön.

BFCL.035 Lentoajan hyväksi laskeminen
BPL-lupakirjan tai siihen liittyvän oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen hakijalle hyvitetään ilmapalloilla yksin, opettajan
kanssa tai ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoaika täysimääräisenä lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai
todistuksen myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.

BFCL.045 Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus
a) BPL-lupakirjan haltijoiden on BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään pidettävä mukanaan
1) voimassa oleva BPL-lupakirja;
2) voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
3) kuvallinen henkilötodistus;
4) riittävät lentopäiväkirjatiedot, jotka osoittavat, että tämän liitteen vaatimukset täyttyvät.
b) Lento-oppilaan on pidettävä kaikilla yksinlennoilla mukanaan
1) edellä a alakohdan 2 ja 3 alakohdassa tarkoitetut asiakirjat; ja
2) todiste BFCL.125 kohdan a alakohdassa vaaditusta luvasta.
c) BPL-lupakirjan haltijan tai lento-oppilaan on ilman aiheetonta viivytystä esitettävä a ja b alakohdassa tarkoitetut
asiakirjat tarkastusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyytää.

BFCL.050 Lentoajan kirjaaminen
BPL-lupakirjan haltijan ja lento-oppilaan on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimivaltaisen
viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.

BFCL.065 Yli 70-vuotiaiden BPL-lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen matkustajien kaupallisessa
ilmapallolennätyksessä
BPL-lupakirjan haltija, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei saa toimia matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä
käytettävän ilmapallon ohjaajana.

BFCL.070 Lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten rajoittaminen tai peruuttaminen pysyvästi tai
määräajaksi
a) Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa pysyvästi tai määräajaksi tämän liitteen mukaisesti myönnetyn
BPL-lupakirjan ja siihen liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa
ARA) vahvistettujen ehtojen ja menettelyjen mukaisesti, jos BPL-lupakirjan haltija ei täytä asetuksen (EU) 2018/1139
liitteessä IV esitettyjä keskeisiä vaatimuksia tai tämän liitteen vaatimuksia eikä tämän asetuksen liitteen II (osa BOP) tai
asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimuksia.
b) BPL-lupakirjan haltijan on palautettava lupakirja tai todistus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, jos hänen
lupakirjaansa, oikeuttaan, kelpuutustaan tai todistustaan on rajoitettu tai se on peruutettu pysyvästi tai määräajaksi.
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OSASTO BPL
ILMAPALLOLENTÄJÄN LUPAKIRJA (BPL)

BFCL.115 BPL – Oikeudet ja ehdot
a) BPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloissa
1) ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa;
2) kaupallisessa lentotoiminnassa, jos hänellä on tämän liitteen osastossa ADD olevan BFCL.215 kohdan mukainen
kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus.
b) Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, BPL-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastus
lentäjän oikeudet, voi saada korvausta
1) lentokoulutuksen antamisesta BPL-lupakirjaa varten;
2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta BPL-lupakirjaa varten;
3) BPL-lupakirjaan liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja
tarkastuslennoista.
c) BPL-lupakirjan haltija saa käyttää BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vain, jos hän täyttää sovellettavat viimeaikaista
kokemusta koskevat vaatimukset ja jos hänen käyttämiään oikeuksia vastaava lääketieteellinen kelpoisuustodistus on
voimassa.
BFCL.120 BPL – Vähimmäisikä
BPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 16-vuotias.
BFCL.125 BPL – Lento-oppilas
a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei ilmapallolennonopettaja (FI(B)) anna siihen lupaa ja valvo lentoa.
b) Lento-oppilaan on oltava vähintään 14-vuotias, jotta hänen voidaan antaa lentää yksin.
BFCL.130 BPL – Koulutus ja kokemusvaatimukset
BPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorga
nisaatiossa. Kurssin sisällön on vastattava haettavia oikeuksia ja siihen on sisällyttävä
a) BFCL.135 kohdan a alakohdassa määrätyt teoriatiedot;
b) vähintään 16 tuntia lentokoulutusta joko asianomaisen luokan ryhmään A kuuluvilla kuumailmapalloilla tai
kaasupalloilla, mukaan lukien vähintään
1) 12 tuntia koululentoja opettajan kanssa;
2) 10 täyttöä ja 20 lentoonlähtöä ja laskua; ja
3) yksi valvottu yksinlento, jonka lentoaika on vähintään 30 minuuttia.
BFCL.135 BPL – Teoriakoe
a) Teoriatieto
BPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava haettuja oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:
1) yleiset oppiaineet:
i)

ilmailun säädökset;

ii) ihmisen suorituskyky;
iii) sääoppi;
iv) radiopuhelinliikenne; ja
2) ilmapalloja koskevat erillisoppiaineet:
i)

lennonteoria;

ii) lentotoimintamenetelmät;
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iii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
iv) ilmapalloihin liittyvä ilma-aluksen yleistuntemus; ja
v) lentosuunnistus.
b) Hakijan velvollisuudet
1) Hakijan on suoritettava kaikki BPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun
alaisena.
2) Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi
ja kun koulutuksesta vastaava hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio
suosittelee sitä.
3) Hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suositus on voimassa 12
kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen
osakokeeseen, hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio päättää
lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.
c) Hyväksymisrajat
1) Teoriakokeen osakoe on läpäisty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä.
Virhepisteitä ei anneta.
2) Jollei tässä liitteessä muuta määrätä, hakijan katsotaan suorittaneen BPL-lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen
hyväksytysti, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden
päättymisestä, jolloin hän on yrittänyt kokeen suorittamista ensimmäisen kerran.
3) Jos hakija ei ole onnistunut läpäisemään tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut
läpäisemään kaikkia osakokeita 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen
teoriakokeen kaikki osakokeet.
4) Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksen
varainen koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.
d) Voimassaoloaika
Teoriakoe on voimassa 24 kuukautta siitä päivästä, jolloin hakija on c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti suorittanut sen
hyväksytysti.

BFCL.140 BPL – Teoriatiedon hyvittäminen
BPL-lupakirjan hakijalle hyvitetään teoriatietovaatimukset BFCL.135 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa luetelluissa yleisissä
oppiaineissa, jos
a) hänellä on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III
(osa SFCL) mukainen lupakirja; tai
b) hän on läpäissyt a alakohdassa tarkoitettuun lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen eikä BFCL.135 kohdan d alakohdassa
määrätty voimassaoloaika ylity.

BFCL.145 BPL – Lentokoe
a) BPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa ilmapallossa ilma-aluksen päällikkönä vaaditut
menetelmät ja lentoliikkeet haettuja oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
b) Hakijan on suoritettava lentokoe saman luokan ilmapallolla, jolla BFCL.130 kohdan mukainen koulutus on suoritettu, ja
kuumailmapallojen osalta ilmapallolla, joka kuuluu kyseisen luokan ryhmään A.
c) Jotta hakija voi suorittaa BPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavan lentokokeen, hänen on ensin läpäistävä vaadittava
teoriakoe.
d) Hyväksymisrajat
1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat ilmapallon lennon kaikki vaiheet.
2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa johtaa koko osan hylkäykseen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hänen on
uusittava vain kyseinen osa. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava
koko koe uudelleen.
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3) Jos hakija joutuu uusimaan kokeen 2 alakohdan mukaisesti ja hänet hylätään missä tahansa uusintakokeen osassa,
mukaan lukien ne osat, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, hakijan on suoritettava koko koe
uudelleen.
e) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää käytännön koulutusta.

BFCL.150 BPL – Oikeuksien laajentaminen toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään
a) BPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla BFCL.145 kohdan mukainen lentokoe on suoritettu,
ja kuumailmapallojen osalta kyseisen luokan ryhmään A.
b) Kuumailmapallojen osalta BPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan hakemuksesta kuumailmapallojen luokan toiseen
ryhmään, jos ohjaaja on suorittanut vähintään
1) kaksi koululentoa FI(B)-lennonopettajan kanssa asianomaisen ryhmän ilmapallolla;
2) seuraavat määrät lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla:
i)

vähintään 100 tuntia, jos haetaan oikeuksia ryhmän B ilmapalloihin;

ii) vähintään 200 tuntia, jos haetaan oikeuksia ryhmän C ilmapalloihin;
iii) vähintään 300 tuntia, jos haetaan oikeuksia ryhmän D ilmapalloihin.
c) Sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa käyttävien ilmapallojen luokkaa lukuun ottamatta BPL-lupakirjan
oikeudet laajennetaan hakemuksesta toiseen ilmapalloluokkaan, tai jos haetaan kuumailmapallojen luokan oikeuksia,
kuumailmapallojen luokan ryhmään A, jos ohjaaja on suorittanut asianomaisen luokan ja ryhmän ilmapalloilla
1) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutuksen, johon sisältyy
vähintään
i) viisi koululentoa opettajan kanssa; tai
ii) viisi tuntia koululentoaikaa, jos kuumailmapalloja koskevat oikeudet halutaan laajentaa kuumailmalaivoihin; ja
2) lentokokeen, jonka aikana ohjaaja on osoittanut FE(B)-tarkastuslentäjälle riittävän teoriatiedon tason toisesta
ilmapalloluokasta seuraavissa oppiaineissa:
i)

lennonteoria;

ii) lentotoimintamenetelmät;
iii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
iv) ilma-aluksen yleistuntemus siinä ilmapalloluokassa, johon oikeuksien laajentamista haetaan.
d) Edellä b alakohdan 1 alakohdassa ja c alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetun koulutuksen suorittaminen on merkittävä
ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa
1) b alakohdan 1 alakohdan tapauksessa koululennoista vastaava lennonopettaja; ja
2) c alakohdan 1 alakohdan tapauksessa koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksen
varaisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö.
e) BPL-lupakirjan haltija saa käyttää oikeuksiaan sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa käyttävien ilmapallojen
luokassa vain siinä tapauksessa, että hänellä on sekä kuumailmapallojen luokan että kaasuilmapallojen luokan oikeudet.

BFCL.160 BPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
a) BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut kyseisen luokan
ilmapallolla
1) joko:
i) suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana vähintään kuusi tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä,
johon on sisältynyt 10 lentoonlähtöä ja laskua, joko ilma-aluksen päällikkönä tai lentoina opettajan kanssa tai
yksinlentoina FI(B)-lennonopettajan valvonnassa; ja
ii) suunniteltua lentoa edeltävien 48 kuukauden aikana vähintään yhden koululennon FI(B)-lennonopettajan kanssa;
tai
2) suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana c alakohdan mukaisen tarkastuslennon.
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b) Edellä olevan a alakohdan vaatimusten lisäksi, jos ohjaajalla on kelpoisuus useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan,
hänen on toisten ilmapalloluokkien oikeuksia käyttääkseen oltava suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden
aikana vähintään kolme tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai lentoina opettajan kanssa tai yksinlentoina FI(B)lennonopettajan valvonnassa kussakin ilmapalloluokassa.
c) BPL-lupakirjan haltijan, joka ei täytä a alakohdan 1 alakohdan ja, jos niitä sovelletaan, b alakohdan vaatimuksia, on
ennen oikeuksien palauttamista läpäistävä tarkastuslento FE(B)-tarkastuslentäjän kanssa asianomaiseen luokkaan
kuuluvalla ilmapallolla.
d) Kun BPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää kuumailmapalloilla, on täyttänyt tapauksen mukaan a, b tai c
alakohdan vaatimukset, hän saa käyttää oikeuksiaan ainoastaan kuumailmapalloilla, jotka kuuluvat
i) samaan kuumailmapalloryhmään, jolla tapauksen mukaan a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu
koululento tai c alakohdassa tarkoitettu tarkastuslento on suoritettu, tai ryhmään, jossa kuoren koko on pienempi;
tai
ii) ryhmän A kuumailmapalloihin, jos ohjaaja on suorittanut b alakohdan mukaisesti a alakohdan 2 alakohdassa
tarkoitetun koululennon muun luokan ilmapalloilla kuin kuumailmapalloilla.
e) Edellä a alakohdan 1 alakohdassa ja b alakohdassa määrättyjen opettajan kanssa suoritettavien lentojen, opettajan
valvonnassa suoritettavien lentojen ja koululennon sekä c alakohdassa määrätyn tarkastuslennon suorittaminen on
merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa a alakohdan 1 alakohdassa ja b alakohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa vastuullinen FI(B)-lennonopettaja ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuullinen FE
(B)-tarkastuslentäjä.
f) BPL-lupakirjan haltijan, jolla on oikeudet myös tämän liitteen osastossa ADD olevassa BFCL.215 kohdassa tarkoitettuun
kaupalliseen lentotoimintaan, katsotaan täyttävän seuraavat vaatimukset:
1) a alakohta ja, jos sitä sovelletaan, b alakohta, jos hän on suorittanut BFCL.215 kohdan d alakohdan 2 alakohdan i
alakohdan mukaisesti tarkastuslennon asianomaisen luokan tai asianomaisten luokkien ilmapallolla viimeksi
kuluneiden 24 kuukauden aikana; tai
2) a alakohdan 1 alakohdan ii alakohta, jos hän suorittanut BFCL.215 kohdan d alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa
tarkoitetun koululennon asianomaisen luokan ilmapallolla.
Kun on kyse kuumailmapallojen luokasta, d alakohdassa määritettyjä rajoituksia, jotka koskevat oikeuksia harjoittaa
lentotoimintaa muiden luokkien ilmapalloilla, sovelletaan riippuen siitä, mitä ilmapalloluokkaa on käytetty f alakohdan
1 alakohdan tai f alakohdan 2 alakohdan vaatimusten täyttämiseksi.
OSASTO ADD
LISÄKELPUUTUKSET

BFCL.200 Ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutus
a) BPL-lupakirjan haltija saa suorittaa ankkuroituja lentoja kuumailmapalloilla vain, jos hänellä on tämän kohdan
mukainen ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutus.
b) Ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutuksen hakemiseksi
1) hakijalla on oltava oikeudet kuumailmapallojen luokkaan;
2) hakijan on suoritettava ensin vähintään kaksi koululentoa ankkuroiduilla kuumailmapalloilla.
c) Ankkuroiduilla kuumailmapalloilla annetun koulutuksen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan, ja
koulutuksesta vastaavan FI(B)-lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.
d) Ohjaaja, jolla on ankkuroitujen kuumailmapallolentojen kelpuutus, saa käyttää oikeuksiaan vain, jos hän on suorittanut
suunniteltua lentoa edeltävien 48 kuukauden aikana vähintään yhden ankkuroidun kuumailmapallolennon tai, jos hän
ei ole suorittanut tällaista lentoa, ohjaaja saa käyttää oikeuksiaan, jos hän on suorittanut ankkuroidun kuumailmapal
lolennon opettajan kanssa tai yksinlentona FI(B)-lennonopettajan valvonnassa. Tällaisen opettajan kanssa tai yksin
lennetyn valvotun lennon suorittaminen on merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja FI(B)-lennonopettajan on
allekirjoitettava merkintä.

BFCL.210 Yölentokelpuutus
a) BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia VFR-olosuhteissa yöllä vain, jos hänellä on tämän
kohdan mukainen yölentokelpuutus.
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b) Yölentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut yöllä vähintään kaksi vähintään yhden tunnin pituista koululentoa.
c) Yölentokelpuutusta varten annetun koulutuksen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta
vastaavan FI(B)-lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.

BFCL.215 Kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus
a) BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia ilmapalloilla harjoitettavassa kaupallisessa
lentotoiminnassa vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus.
b) Kaupallisen lentotoiminnan kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) hän on täyttänyt 18 vuotta;
2) hän on suorittanut 50 tuntia lentoaikaa sekä 50 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla;
3) hänellä on sen ilmapalloluokan oikeudet, jolla kaupallisen lentotoiminnan kelpuutuksen oikeuksia aiotaan käyttää;
ja
4) hän on läpäissyt asianomaisen luokan ilmapallolla lentokokeen, jonka aikana hän on osoittanut FE(B)-tarkastus
lentäjälle ilmapalloilla harjoitettavassa kaupallisessa lentotoiminnassa vaadittavan pätevyyden.
c) Kaupallisen lentotoiminnan kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla b alakohdan 3 alakohdan
mukainen lentokoe on suoritettu. Oikeudet laajennetaan hakemuksesta toiseen ilmapalloluokkaan, jos hakija täyttää b
alakohdan 3 ja 4 alakohdan vaatimukset tässä toisessa luokassa.
d) Ohjaaja, jolla on kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus, saa käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksia matkustajien
kaupallisessa ilmapallolennätyksessä vain, jos hän on suorittanut
1) suunniteltua lentoa edeltävien 180 päivän aikana
i) vähintään kolme lentoa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla, joista vähintään yksi on suoritettu asianomaisen
luokan ilmapallolla; tai
ii) yhden lennon ilma-aluksen päällikkönä asianomaisen luokan ilmapallolla sellaisen FI(B)-lennonopettajan
valvonnassa, jolla on tämän kohdan mukainen kelpoisuus; ja
2) suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana
i) asianomaisen luokan ilmapallolla tarkastuslennon, jonka aikana hän osoittaa FE(B)-tarkastuslentäjälle
matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä vaadittavan pätevyyden; tai
ii) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa kertauskurssin, jonka
sisältö vastaa ilmapalloilla harjoitettavassa kaupallisessa lentotoiminnassa vaadittavaa pätevyyttä ja johon
sisältyy vähintään kuusi tuntia teoriakoulutusta ja yksi koululento asianomaisen luokan ilmapallolla sellaisen FI
(B)-lennonopettajan kanssa, jolla on tämän kohdan mukainen kelpoisuus ilmapallolla harjoitettavaan
kaupalliseen lentotoimintaan.
e) Ohjaajan, jolla on useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan laajennettu kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus, on
kelpuutuksen oikeudet kaikissa ilmapalloluokissa säilyttääkseen täytettävä d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset
vähintään yhdessä ilmapalloluokassa.
f) Ohjaaja, joka täyttää d alakohdan vaatimukset ja jolla on kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus kuumailmapallojen
luokassa, voi käyttää kelpuutuksen oikeuksia kuumailmapallojen luokassa ainoastaan ilmapalloilla, jotka kuuluvat
i) samaan kuumailmapallojen ryhmään, jolla d alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa tarkoitettu tarkastuslento tai d
alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu koululento on suoritettu; tai
ii) kuumailmapallojen ryhmään, jossa kuoren koko on pienempi.
g) Edellä d alakohdan 1 kohdan ii alakohdassa määrätyn valvotun lennon, d alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa
määrätyn tarkastuslennon ja d alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa määrätyn kertauskurssin suorittaminen on
merkittävä ohjaajan lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa tapauksen mukaan kertauskurssista, valvonnasta tai
tarkastuslennosta vastaava hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation
koulutuspäällikkö taikka FI(B)-lennonopettaja tai FE(B)-tarkastuslentäjä.
h) Ohjaajan, joka on suorittanut tämän asetuksen liitteessä II (osa BOP) olevan BOP.ADD.315 kohdan mukaisen
lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon, katsotaan täyttävän d alakohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimukset.
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OSASTO FI
LENNONOPETTAJAT

1 jakso
Yleiset vaatimukset
BFCL.300 Lennonopettajan kelpuutukset
a) Yleistä
Opettaja saa antaa lennonopetusta ilmapallolla vain, jos
1) hänellä on
i) BPL-lupakirja ja ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten lennonopetusta on tarkoitus antaa; ja
ii) annettavaa koulutusta vastaava ilmapallolennonopettajan kelpuutus (FI(B)), joka on myönnetty tämän osaston
mukaisesti; ja
2) hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä ilmapallossa lennonopetuksen aikana.
b) Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus
1) Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen (osa BFCL) mukaisesti hyväksyttyyn
koulutukseen sisältyvä lennonopetus annetaan sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon
yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä lennonopettajan kelpuutus
hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen ilmapallolentäjän lupakirja, edellyttäen että
i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä,
joita varten hänellä on oikeus antaa opetusta;

ii) hakija täyttää tässä osastossa asetetut vaatimukset FI(B)-kelpuutuksen ja asianmukaisten opetusoikeuksien
myöntämiseksi; ja
iii) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin
hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.
2) Kelpuutus rajoittuu hyväksytyn lennonopetuksen antamiseen
i) sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja
ii) lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lennonopetusta annetaan.
2 jakso
Ilmapallolennonopettajan kelpuutus – FI(B)
BFCL.315 FI(B)-kelpuutus – Oikeudet ja ehdot
a) Edellyttäen, että hakija täyttää BFCL.320 kohdan vaatimukset ja seuraavat edellytykset, hakijalle on myönnettävä FI(B)kelpuutus, joka oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavia varten:
1) BPL-lupakirja;
2) oikeuksien laajentaminen muihin ilmapalloluokkiin ja -ryhmiin edellyttäen, että hakija on suorittanut vähintään 15
tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä kussakin kyseessä olevassa luokassa;
3) yölentokelpuutus tai ankkuroitujen lentojen kelpuutus edellyttäen, että hakija on saanut hyväksytyssä koulutusorga
nisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa erityiskoulutusta kyseistä kelpuutusta koskevan
opetuksen antamiseen; ja
4) FI(B)-kelpuutus edellyttäen, että hakija on
i) suorittanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta ilmapalloilla; ja
ii) antanut toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menetelmien mukaisesti vähintään
yhden tunnin lennonopetusta FI(B)-kelpuutusta varten sellaisen FI(B)-lennonopettajan valvonnassa ja tätä
tyydyttävällä tavalla, jolla on tämän alakohdan mukainen kelpoisuus ja joka on hyväksytyn koulutusorga
nisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimeämä.
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b) Edellä a alakohdassa lueteltuihin oikeuksiin sisältyvät oikeudet antaa lennonopetusta
1) asianmukaisten lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten tai todistusten myöntämistä varten; ja
2) voimassaolon jatkamista, uusimista tai tässä liitteessä vahvistettujen viimeaikaista kokemusta koskevien vaatimusten
täyttämistä varten, tapauksen mukaan.
BFCL.320 FI(B) – Edellytykset ja vaatimukset
FI(B)-kelpuutuksen hakijan on
a) oltava vähintään 18-vuotias;
b) täytettävä BFCL.300 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;
c) oltava suorittanut 75 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla;
d) oltava suorittanut BFCL.330 kohdan mukainen lennonopettajakoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai
ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa; ja
e) oltava läpäissyt BFCL.345 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.
BFCL.325 FI(B) – Pätevyys ja sen arviointi
FI(B)-kelpuutuksen hakijat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla osa-alueilla:
a) resurssien valmistelu
b) oppimista edistävän ilmapiirin luominen
c) tietojen esittäminen
d) uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan (TEM) sekä miehistöyhteistyön (CRM) yhdistäminen opetukseen
e) ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi
f) oppimisen helpottaminen
g) oppilaiden suoritusten arviointi
h) edistymisen seuranta ja arvostelu
i) oppituntien arviointi ja
j) tulosten raportointi.
BFCL.330 FI(B) – Koulutus
a) FI(B)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä kurssin aloitusta edeltävien 12 kuukauden kuluessa hyväksytyn koulutusorga
nisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tekemä ennakkoarviointi, jossa arvioidaan hänen valmiutensa
kurssin suorittamiseen.
b) FI(B)-koulutuksen on sisällettävä vähintään
1) BFCL.325 kohdassa määritellyt osat;
2) 25 tuntia opetusoppia;
3) 12 tuntia teoriakoulutusta, johon sisältyy edistystä mittaavat kokeet; ja
4) kolme tuntia lentokoulutusta, johon sisältyy kolme lentoonlähtöä ja laskua.
c) Hakijoille, joilla on jo täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) tai asetuksen (EU) N:
o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukainen opettajakelpuutus, hyvitetään b alakohdan 2 alakohdan vaatimus
täysimääräisesti.
BFCL.345 FI(B) – Pätevyyden arviointi
a) FI(B)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi ilmapallolla osoittaakseen tarkastuslentäjälle, jolla on
BFCL.415 kohdan c alakohdan mukainen kelpoisuus, kykynsä kouluttaa lento-oppilas BPL-lupakirjan myöntämiseen
vaadittavalle tasolle.
b) Arviointiin on sisällyttävä
1) BFCL.325 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja lennon jälkeisessä opetuksessa ja
teoriakoulutuksessa;
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2) suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä lennon aikana
tapahtuva suoritusten näyttäminen asianomaisessa ilmapalloluokassa;
3) opettajan pätevyyden arvioinnin kannalta riittävät harjoitukset.
BFCL.360 FI(B)-kelpuutus – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
a) FI(B)-kelpuutuksen haltija saa käyttää kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut
1) kyseisten oikeuksien suunniteltua käyttöä edeltävien kolmen vuoden aikana
i) hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen
antaman lennonopettajien kertauskoulutuksen, jonka aikana kelpuutuksen haltija saa teoriakoulutusta ilmapallo
lennonopettajien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle;
ii) vähintään kuusi tuntia lennonopetusta ilmapalloilla FI(B)-lennonopettajana; ja
2) edeltävien yhdeksän vuoden aikana ja toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menetelmien
mukaisesti vähintään yhden koululennon ilmapallolla FI(B)-lennonopettajana sellaisen FI(B)-lennonopettajan
valvonnassa ja tätä tyydyttävällä tavalla, jolla on BFCL.315 kohdan a alakohdan 4 alakohdan mukainen kelpoisuus
ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön
nimeämä.
b) Tunnit, jotka on lennetty FE(B)-tarkastuslentäjänä lentokokeiden, tarkastuslentojen tai pätevyyden arviointien aikana,
hyvitetään täysimääräisesti a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan vaatimuksen täyttämistä varten.
c) Jos FI(B)-kelpuutuksen haltija ei ole suorittanut koululentoa FI(B)-lennonopettajan valvonnassa ja tätä tyydyttävällä
tavalla a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, hän ei saa käyttää FI(B)-kelpuutuksen mukaisia oikeuksia ennen kuin hän
on suorittanut hyväksytysti BFCL.345 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin.
d) Jotta FI(B)-kelpuutuksen haltija, joka ei täytä kaikkia a alakohdan vaatimuksia, voisi jatkaa FI(B)-kelpuutuksen mukaisten
oikeuksien käyttöä, hänen on täytettävä a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja BFCL.345 kohdan vaatimukset.
OSASTO FE
TARKASTUSLENTÄJÄT

1 jakso
Yleiset vaatimukset
BFCL.400 Ilmapallotarkastuslentäjien valtuutukset
a) Yleistä
Tarkastuslentäjä saa ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja tämän liitteen
mukaisesti vain, jos
1) hänellä on
i) BPL-lupakirja ja ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan
lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeudet antaa opetusta niitä varten;
ii) vastaanotettavaa lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suoritettavaa pätevyyden arviointia vastaava FE(B)-valtuutus ja
siihen liittyvät oikeudet, jotka on myönnetty tämän osaston mukaisesti;
2) hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä ilmapallossa lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden
arvioinnin aikana.
b) Kokeiden suorittaminen jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella
1) Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan sen alueen
ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen
on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen
ilmapallolentäjän lupakirja, edellyttäen että
i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä,
joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja;
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ii) hakija täyttää tässä osastossa asetetut vaatimukset kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiseksi;
iii) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin
hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.
2) Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan
i) sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja
ii) lentäjältä, jolla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.

BFCL.405 Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi
Ilmapallotarkastuslentäjä ei saa
a) ottaa vastaan lentokoetta tai pätevyyden arviointia lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi hakijalta,
jolle hän on antanut yli 50 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai todistusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta,
jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; tai
b) ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia, jos hän arvioi jonkin asian saattavan
vaikuttaa objektiivisuuteensa.

BFCL.410 Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyyden arviointien suorittaminen
a) Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyyden arviointeja ilmapallotarkastuslentäjän
on tehtävä kaikki seuraavat toimenpiteet:
1) varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;
2) tarkistettava, että hakija täyttää kaikki tämän liitteen kelpoisuutta, koulutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset sen
lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi, jota
varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan; ja
3) kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai väärien tietojen antaminen koulutuksesta ja
lentokokemuksesta aiheuttaa.
b) Lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottamisen tai pätevyyden arvioinnin suorittamisen jälkeen ilmapallotarkastus
lentäjän on
1) kerrottava hakijalle lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulokset;
2) jos pätevyyden arviointi on läpäisty voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, merkittävä hakijan lupakirjaan tai
todistukseen sen uusi voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen
on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;
3) annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta, tarkastuslennosta tai pätevyyden arvioinnista ja
toimitettava ilman aiheetonta viivytystä kopiot lausunnosta hakijan lupakirjasta vastaavalle toimivaltaiselle
viranomaiselle ja sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.
Lausuntoon on sisällyttävä
i)

ilmoitus siitä, että ilmapallotarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän kokemuksesta ja koulutuksesta ja
katsonut, että kokemus ja koulutus täyttävät tämän liitteen sovellettavat vaatimukset;

ii) vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja harjoitukset on suoritettu, sekä tiedot suullisesta
teoriakokeesta, jos sellainen vaaditaan. Jos jokin kohta on hylätty, tarkastuslentäjän on kirjattava tämän
arvioinnin syyt;
iii) lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulokset;
iv) ilmoitus siitä, että ilmapallotarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen viranomaisen kansalliset
menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei
ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;
v) jäljennös ilmapallotarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen ilmapalloja koskevien tarkastus
lentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai
suorittaa pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt
tarkastuslentäjän valtuutuksen.
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c) Ilmapallotarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pätevyyden arviointeja koskevat
tiedot ja tulokset viisi vuotta.
d) Ilmapallotarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai hakijan lupakirjasta vastaavan
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ilmapallotarkastuslentäjän on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot ja lausunnot
valvontatarkoituksia varten.

2 jakso
Ilmapallotarkastuslentäjän valtuutus – FE(B)
BFCL.415 FE(B)-valtuutus – Oikeudet ja ehdot
Edellyttäen, että hakija täyttää BFCL.420 kohdan vaatimukset ja seuraavat edellytykset, hakijalle on myönnettävä FE(B)valtuutus, joka oikeuttaa
a) ottamaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja BPL-lupakirjoja varten sekä lentokokeita oikeuksien laajentamiseksi
toiseen ilmapalloluokkaan edellyttäen, että hakija on suorittanut 250 tuntia lentoaikaa ilmapallon ohjaajana, josta 50
tuntia lennonopetusta, joka kattaa BPL-koulutusohjelman kokonaisuudessaan;
b) ottamaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja BFCL.215 kohdassa tarkoitettua kaupallisen lentotoiminnan
kelpuutusta varten edellyttäen, että hakija täyttää a alakohdassa esitetyt kokemusvaatimukset ja on saanut
erityiskoulutusta BFCL.430 kohdan mukaisella tarkastuslentäjien standardointikurssilla;
c) suorittamaan pätevyyden arviointeja FI(B)-kelpuutuksen myöntämiseksi edellyttäen, että hakija on
1) suorittanut 350 tuntia lentoaikaa ilmapallon ohjaajana, josta viisi tuntia lennonopetusta FI(B)-kelpuutuksen
hakijalle;
2) saanut erityiskoulutusta BFCL.430 kohdan mukaisella tarkastuslentäjien standardointikurssilla.
BFCL.420 FE(B)-valtuutus – Edellytykset ja vaatimukset
FE(B)-valtuutuksen hakijan on
a) täytettävä BFCL.400 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2 alakohdan vaatimukset;
b) oltava suorittanut BFCL.430 kohdan mukainen FE(B)-standardointikurssi;
c) oltava suorittanut BFCL.445 kohdan mukainen pätevyyden arviointi;
d) osoitettava, että hänellä on FE(B)-valtuutuksen mukaisiin oikeuksiin soveltuva tausta; ja
e) osoitettava, ettei hänelle ole määrätty mitään seuraamuksia, mukaan lukien tämän liitteen, asetuksen (EU) N:
o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti
myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi
asetuksen (EU) 2018/1139 ja sen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten noudattamatta jättämisen takia viimeksi
kuluneiden kolmen vuoden aikana.
BFCL.430 FE(B)-valtuutus – Standardointikurssi
a) FE(B)-valtuutuksen hakijan on suoritettava standardointikurssi, jonka järjestää joko toimivaltainen viranomainen tai
hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja joka on toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymä.
b) Standardointikurssin on vastattava haettuja ilmapallotarkastuslentäjän oikeuksia, sen on koostuttava teoriakoulu
tuksesta ja käytännön koulutuksesta ja siihen on sisällyttävä vähintään
1) yhden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arvioinnin suorittaminen BPL-lupakirjaa tai
siihen liittyviä kelpuutuksia tai todistuksia varten;
2) koulutus, joka koskee tämän liitteen sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia lentotoimintavaatimuksia,
lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista ja pätevyyden arviointia sekä niitä koskevaa dokumentointia ja
raportointia;
3) ohjeistus seuraavista:
i)

kansalliset hallintomenettelyt;

ii) henkilötietojen suojaa koskevat vaatimukset;
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iii) tarkastuslentäjän vastuu;
iv) tarkastuslentäjän vahinkovakuutus;
v) kansalliset maksut; ja
vi) tieto siitä, miten i–v alakohdassa tarkoitetut tiedot saadaan, kun otetaan vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja
tai suoritetaan pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on
myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.
c) FE(B)-valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle,
jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen, ellei hän ole
tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista
menettelyistä.
BFCL.445 FE(B)-valtuutus – Pätevyyden arviointi
FE(B)-valtuutuksen myöntämistä ensimmäisen kerran hakevan hakijan on osoitettava FE(B)-pätevyytensä toimivaltaisen
viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka FE(B)-valtuutuksesta vastaava toimivaltainen
viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen. Pätevyyden arvioinnin aikana hakijan on otettava vastaan
lentokoe tai tarkastuslento tai suoritettava pätevyyden arviointi sekä tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, lentokokeen
tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi ja sen henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi
tehdään, palautteenanto ja asiakirjojen täyttäminen.
BFCL.460 FE(B)-valtuutus – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) FE(B)-valtuutus on voimassa viisi vuotta.
b) FE(B)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan, jos sen haltija on
1) FE(B)-valtuutuksen voimassaoloaikana suorittanut tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka järjestää joko
toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja
joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja jonka aikana valtuutuksen haltija saa teoriakoulutusta ilmapallo
tarkastuslentäjien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle; ja
2) valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä edeltävien 24 kuukauden aikana ottanut vastaan yhden lentokokeen tai
tarkastuslennon tai suorittanut yhden pätevyyden arvioinnin toimivaltaisen viranomaisen tarkastajan tai sellaisen
kokeneen tarkastuslentäjän valvonnassa, jonka FE(B)-valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on
erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen, ja tätä tyydyttävällä tavalla.
c) FE(B)-valtuutuksen haltija, jolla on myös yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen tarkastuslentäjän valtuutus muissa ilmaalusryhmissä, voi toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa kaikkien tarkastuslentäjän valtuutuksiensa
voimassaoloa samalla kertaa.
d) Jos FE(B)-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, sen haltijan on täytettävä b alakohdan 1 alakohdan ja BFCL.445
kohdan vaatimukset ennen kuin hän voi jatkaa FE(B)-valtuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä.
e) FE(B)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos hakija osoittaa edelleen täyttävänsä BFCL.410
kohdan sekä BFCL.420 kohdan d ja e alakohdan vaatimukset.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/358,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 muuttamisesta purjelentäjän lupakirjojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU)
N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004 ja (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91
kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja
erityisesti sen 23, 27 ja 31 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt purjelentäjän lupakirjoja koskevien vaatimusten
vahvistamiseksi asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisesti, kun ilma-alukset täyttävät mainitun asetuksen 2 artiklan 1
kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa määritetyt edellytykset.

(2)

Purjelentokoneiden ohjaamomiehistön lupakirjojen erityisluonne huomioon ottaen niitä koskevat lupakirjavaa
timukset on tarpeen vahvistaa erillisissä asetuksissa. Näiden vaatimusten olisi perustuttava komission asetuksessa
(EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistettuihin ohjaamomiehistön lupakirjoja koskeviin yleisiin sääntöihin. Niitä olisi
kuitenkin jäsennettävä uudelleen ja yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeasuhteisia ja
riskiperusteisen lähestymistavan mukaisia niin, että purjelentäjillä on nyt ja jatkossakin pätevyys harjoittaa
toimintaansa ja täyttää velvollisuutensa. Purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskeviin sääntöihin olisi
myös tehtävä vastaava toimituksellinen päivitys, jotta voidaan ottaa huomioon lupakirjasääntöjen siirtyminen
asetuksesta (EU) N:o 1178/2011 komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1976 (3).

(3)

Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 12 artiklan 2 a kohdan 3 alakohdan nojalla jatkaa lentäjän
perusoikeudet antavien kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamista 8 päivään huhtikuuta 2020. Eräät jäsenvaltiot
ovat tässä yhteydessä ilmoittaneet komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle (EASA), että sellaisten
kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamisen jatkaminen, joiden mukaisesti lento-oppilaat voivat käyttää rajoitettuja
oikeuksia ilman valvontaa ja saavat perusoikeudet vaiheittain, tukee harraste- ja vapaa-ajan lentotoimintaa tekemällä
ilmailun harrastamisesta helpompaa ja edullisempaa. Tällainen yleisilmailun helpomman harrastamisen edistäminen
ja mahdollistaminen on niiden tavoitteiden mukaista, jotka on asetettu EASA:n yleisilmailua koskevassa
etenemissuunnitelmassa, jolla pyritään luomaan oikeasuhteisempi, joustavampi ja ennakoivampi sääntelyjärjestelmä (4). Näistä syistä jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus jatkaa näiden kansallisten lupakirjasääntöjen
soveltamista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/430 (5) periaatteiden mukaisesti purjelentäjän
lupakirjojen (SPL) myöntämistä varten. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin ilmoitettava komissiolle ja EASA:lle, aina kun
ne myöntävät tällaisia lupia. Jäsenvaltioiden olisi myös valvottava näiden lupien käyttöä ilmailun turvallisuuden
pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla.

(1) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(2) Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten
vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla
(EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018, purjelentokoneilla harjoitettavaa
lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla (EUVL
L 326, 20.12.2018, s. 64).
(4) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/430, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1178/2011
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rajoitettujen oikeuksien käytöstä ilman valvontaa ennen kevyiden ilma-alusten lupakirjan
myöntämistä (EUVL L 75, 19.3.2019, s. 66).
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(4)

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi purjelentäjille ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen
(EU) N:o 1178/2011 mukaisesti myönnetyt todistukset, luvat ja hyväksynnät olisi jätettävä edelleen voimaan. Ennen
tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myönnetyt kansalliset purjelentäjän lupakirjat olisi muunnettava
tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi lupakirjoiksi muuntoraporteilla, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset laativat EASA:aa kuullen.

(5)

Purjelentäjän koulutukset, jotka on aloitettu asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti ennen
tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, olisi hyvitettävä täysimääräisesti, koska koulutusvaatimukset ovat
niissä vastaavat tai jopa laajemmat kuin tässä asetuksessa. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus olisi hyvitettävä jäsenvaltioiden laatimien
hyvitysraporttien perusteella.

(6)

Olemassa oleville koulutusorganisaatioille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa koulutusohjelmansa
yksinkertaistettuihin koulutusvaatimuksiin, mikäli se on tarpeen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat EASA:n asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c
alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamaan lausuntoon nro 01/2019 (6).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976 seuraavasti:
1) Korvataan nimi seuraavasti:
”Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, purjelentokoneilla
harjoitettavaa lentotoimintaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisia purjelentokoneiden ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä”
2) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1
Tässä asetuksessa vahvistetaan purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa sekä purjelentokoneiden
lentolupakirjojen ja niihin liittyvien kelpuutusten, oikeuksien ja todistusten myöntämistä ja voimassa pitämistä
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ilma-aluksille, jotka täyttävät asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b
alakohdan i ja ii alakohdassa säädetyt edellytykset.”
3) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) Korvataan johdantolause seuraavasti:
”Ellei käsitteitä ole määritelty muutoin tässä artiklassa, tässä asetuksessa tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011
2 artiklan määritelmien lisäksi:”
b) Korvataan 10 kohta seuraavasti:
”10) ’vuokrausta ilman miehistöä koskevalla sopimuksella’ (dry lease -sopimus) yritysten välistä sopimusta, jonka
nojalla purjelentokonetta käytetään vuokralleottajan vastuulla;”
c) Lisätään 11–13 kohta seuraavasti:
”11) ’kansallisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt kansallisen lainsäädännön
mukaisesti ennen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL)
soveltamisen alkamispäivää;
(6) Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Opinion No 01/2019 (A) &
(B), 19.2.2019), saatavilla osoitteessa https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
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12) ’osa SFCL -lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL)
vaatimukset;
13) ’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan muuntaa osa SFCL-lupakirjaksi;”
4) Lisätään 3 artiklan jälkeen 3 a–3 d artikla seuraavasti:

”3 a artikla
Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
1.
Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on täytettävä tämän asetuksen
liitteessä III (osa SFCL) ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistetut tekniset vaatimukset ja
hallinnolliset menettelyt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU) (*) soveltamista.
2.
Poikkeuksena tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) määriteltyjen lupakirjojen haltijoiden oikeuksiin tällaisten
lupakirjojen haltijat voivat suorittaa 3 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja lentoja noudattamatta tämän
asetuksen liitteessä III (osa SFCL) olevaa SFCL.115 kohdan a alakohdan 3 alakohtaa.
3.
Jäsenvaltio voi antaa purjelentäjän lupakirjaan (SPL) johtavassa koulutuksessa oleville lento-oppilaille luvan
käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin lento-oppilas täyttää kaikki vaatimukset, joita SPL-lupakirjan
myöntäminen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) mukaisesti edellyttää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) myönnettyjen oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan
huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;
b) oikeudet rajoitetaan seuraaviin:
i) luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa; sekä
ii) luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt purjelentokoneet;
c) kun tällaisen luvan saanut hakee SPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa suorittamastaan koulutuksesta hyvitystä
hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suosituksen perusteella;
d) jäsenvaltio toimittaa raportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvi
rastolle (EASA) kolmen vuoden välein;
e) jäsenvaltio seuraa tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun
turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut
turvallisuusriski tai muita turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

3 b artikla
Olemassa olevat lentolupakirjat ja kansalliset lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
1.
Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myöntämät osan FCL mukaiset purjelentäjän
lupakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset on katsottava tämän asetuksen mukaisesti
myönnetyiksi. Jäsenvaltioiden on korvattava nämä lupakirjat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA)
vahvistetun mallin mukaisilla lupakirjoilla, kun ne uudelleen kirjoittavat lupakirjoja hallinnollisista syistä tai lupakirjan
haltijan pyynnöstä.
2.
Kun jäsenvaltio uudelleen kirjoittaa lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia 1 kohdan
mukaisesti, jäsenvaltion on tapauksen mukaan
a) siirrettävä kaikki osa FCL -lupakirjoihin jo merkityt oikeudet uuden mallin mukaiseen lupakirjaan;
b) muunnettava asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.800 kohdan mukaisesti myönnetyt
taitolentokelpuutukset tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.200 kohdan c alakohdan mukaisiksi
laajoiksi taitolento-oikeuksiksi;
c) merkittävä osa FCL -lupakirjaan liittyvän lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon päättymispäivä lentäjän
lentopäiväkirjaan tai myönnettävä vastaava asiakirja. Voimassaolon päättymispäivän jälkeen lentäjät saavat käyttää
opettajan oikeuksia vain, jos he täyttävät tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.360 kohdan
vaatimukset.
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3.
Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämien kansallisten
purjelentäjän lupakirjojen haltijoiden on voitava jatkaa lupakirjojensa mukaisten oikeuksien käyttämistä 8 päivään
huhtikuuta 2021. Jäsenvaltioiden on mainittuun päivämäärään mennessä muunnettava nämä lupakirjat osa SFCL
-lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi kelpuutuksiksi, oikeuksiksi ja todistuksiksi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 4
ja 5 kohdan vaatimukset täyttävässä muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.
4.
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun lupakirjaan liittyvät ja jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III
(osa SFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämät kansalliset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat
voimassa niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään tai 8 päivään huhtikuuta 2021 sen mukaan, kumpi
ajankohdista on aikaisempi. Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimusten on täytyttävä, kun
näiden lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatketaan.

3 c artikla
Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää aloitetun koulutuksen hyvittäminen
1.
Kun osa SFCL -lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia myönnetään tämän
asetuksen liitteen III (osa SFCL) mukaisesti, ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen (EU)
N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti aloitetun koulutuksen on katsottava olevan tämän asetuksen
vaatimusten mukainen.
2.
Ennen tämän asetuksen tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) soveltamisen alkamispäivää
aloitettu, Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen koulutus on hyvitettävä osa SFCL -lupakirjan myöntämistä
varten perustuen hyvitysraporttiin, jonka jäsenvaltio on laatinut EASA:aa kuullen.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitettava, mistä osan
SFCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen osa
SFCL -lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuuden osoittamiseen tarvittavista
asiakirjoista sekä kansallisista säännöksistä ja menettelyistä, joiden mukaisesti koulutus oli aloitettu.

3 d artikla
Koulutusorganisaatiot
1.
Koulutusorganisaatioiden, jotka antavat koulutusta tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
lentolupakirjoja varten, on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklan vaatimukset.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen koulutusorganisaatioiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VII
(osa ORA) mukaisesti myönnetty hyväksyntä tai jotka ovat antaneet asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa
DTO) mukaisen ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, on tarvittaessa mukautettava
koulutusohjelmansa 8 päivään huhtikuuta 2021 mennessä.
_____________
(*) Komission delegoitu asetus (EU) , annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)”;
5) Muutetaan liite I (osa DEF) tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;
6) Muutetaan liite II (osa SAO) tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;
7) Lisätään liite III (osa SFCL) tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/1976 liite I ”Määritelmät” (osa DEF) seuraavasti:
1) Korvataan johdantolause seuraavasti:
”Ellei käsitteitä ole määritelty muutoin tässä liitteessä, tässä asetuksessa tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o
1178/2011 2 artiklan ja mainitun asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.010 kohdan määritelmien lisäksi:”
2) Korvataan 13 kohta seuraavasti:
”13. ’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen. Hämärä päättyy illalla, kun auringon keskipiste
on kuusi astetta horisontin alapuolella, ja alkaa aamulla, kun auringon keskipiste on kuusi astetta horisontin
alapuolella;”
3) Lisätään 14–19 kohta seuraavasti:
”14. ’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä tai oikeuden laajentamista
varten, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;
15. ’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän
valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;
16. ’lentoajalla’
a) itselähtevien purjelentokoneiden ja TMG-moottoripurjelentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä
hetkestä, kun ilma-alus ensimmäisen kerran lähtee lentoonlähtöä varten liikkeelle, ja päättyy, kun se lennon
päätyttyä lopullisesti pysähtyy;
b) purjelentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä, kun purjelentokone aloittaa maakiidon
lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;
17. ’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, jolla osoitetaan tässä asetuksessa vahvistettujen viimeaikaista kokemusta
koskevien vaatimusten täyttyminen, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;
18. ’yksinlennolla’ lentoa, jonka aikana lento-oppilas on yksin ilma-aluksessa;
19. ’matkalennolla’ lentoa näköetäisyyden tai toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän etäisyyden ulkopuolella
lähtöpaikalta käyttäen vakiosuunnistusmenetelmiä.”
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LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/1976 liite II (osa SAO) seuraavasti:
1) Korvataan kohta SAO.GEN.125 ”Ilma-aluksen päällikön nimeäminen” seuraavasti:
”SAO.GEN.125 Ilma-aluksen päällikön nimeäminen
Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ilma-aluksen päällikkö, jolla on tämän asetuksen liitteen III mukainen ilmaaluksen päällikön kelpoisuus.”
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LIITE III

Lisätään asetukseen (EU) 2018/1976 liitteen II jälkeen liite III seuraavasti:
”LIITE III
PURJELENTOKONEEN OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

[OSA SFCL]

OSASTO GEN
YLEISET VAATIMUKSET

SFCL.001 Soveltamisala
Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset purjelentäjän lupakirjojen (SPL) sekä niihin liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja
todistusten myöntämiselle sekä niiden voimassaolo- ja käyttöehdot.
SFCL.005 Toimivaltainen viranomainen
Tässä liitteessä toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan SPLlupakirjaa tai siihen liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia.
SFCL.015 SPL-lupakirjan ja siihen liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten hakeminen, myöntäminen,
voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava kyseisen toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja
määräämällä tavalla
1) hakemus, jolla haetaan
i)

SPL-lupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten myöntämistä;

ii) SPL-lupakirjan oikeuksien laajentamista, lukuun ottamatta SFCL.115 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa ja a
alakohdan 3 alakohdassa, SFCL.155 kohdassa, SFCL.200 kohdassa ja SFCL.215 kohdassa määriteltyjä oikeuksia;
iii) purjelennonopettajan (FI(S)) kelpuutuksen myöntämistä;
iv) purjelentokoneen tarkastuslentäjän (FE(S)) valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista;
v) muutoksia SPL-lupakirjaan ja siihen liittyviin oikeuksiin, kelpuutuksiin tai todistuksiin, lukuun ottamatta ii
alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia; ja
2) jäljennös asiaankuuluvista SFCL.115 kohdan d alakohdassa, SFCL.155 kohdan b alakohdassa, SFCL.200 kohdan f
alakohdassa ja SFCL.215 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista lentopäiväkirjamerkinnöistä, jos toimivaltainen
viranomainen niin määrää.
b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää tässä liitteessä ja asetuksen
(EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai todistukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen
mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset, paitsi jos kyse on a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa
tarkoitettujen oikeuksien saamisesta.
d) Yhdellä henkilöllä ei saa olla samanaikaisesti enempää kuin yksi tämän liitteen mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja.
e) Lupakirjan haltijan on toimitettava a alakohdassa tarkoitetut hakemukset sen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa mikä tahansa hänen lupakirjoistaan on myönnetty tapauksen mukaan tämän liitteen (osa SFCL)
tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti.
f) SPL-lupakirjan haltija voi pyytää toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista toisen jäsenvaltion nimeämään
toimivaltaiseen viranomaiseen; tällöin uusi toimivaltainen viranomainen on sama kaikkien lupakirjojen osalta.
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g) Hakijan on haettava SPL-lupakirjaa ja siihen liittyviä kelpuutuksia, oikeuksia tai todistuksia viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun hän on suorittanut hyväksytysti lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.
SFCL.030 Lentokoe
Hakijan suorittamasta koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorga
nisaation on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokeeseen koulutuksen päätyttyä. Hyväksytyn koulutusorga
nisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on annettava koulutustiedot tarkastuslentäjän käyttöön.
SFCL.035 Lentoajan hyväksi laskeminen
SPL-lupakirjan tai siihen liittyvän oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen hakijalle hyvitetään purjelentokoneella yksin,
opettajan kanssa tai ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoaika täysimääräisenä lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai
todistuksen myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.
SFCL.045 Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus
a) SPL-lupakirjan haltijoiden on SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään pidettävä mukanaan
1) voimassa oleva SPL-lupakirja;
2) voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
3) kuvallinen henkilöllisyystodistus;
4) riittävät lentopäiväkirjatiedot, jotka osoittavat tämän liitteen vaatimusten täyttymisen.
b) Lento-oppilaan on kaikilla yksin suoritettavilla matkalennoilla pidettävä mukanaan
1) a alakohdan 2 ja 3 alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;
2) todiste SFCL.125 kohdan a alakohdassa vaaditusta luvasta.
c) SPL-lupakirjan haltijan tai lento-oppilaan on ilman aiheetonta viivytystä esitettävä a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat
tarkastusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyytää.
d) Poiketen siitä, mitä a ja b alakohdassa säädetään, niissä tarkoitetut asiakirjat voidaan säilyttää lento- tai toimintapaikalla
sellaisten lentojen osalta, jotka suoritetaan
1) näköetäisyydellä lentopaikalta tai toimintapaikalta; tai
2) toimivaltaisen viranomaisen määrittämällä etäisyydellä lentopaikalta tai toimintapaikalta.
SFCL.050 Lentoajan kirjaaminen
SPL-lupakirjan haltijan ja lento-oppilaan on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimivaltaisen
viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.
SFCL.065 Yli 70-vuotiaiden SPL-lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen purjelentotoiminnassa, jossa
kuljetetaan matkustajia
SPL-lupakirjan haltija, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa purjelentotoiminnassa käytettävän
purjelentokoneen ohjaajana, kun sillä kuljetetaan matkustajia.
SFCL.070 Lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai
pysyvästi
a) Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa tämän liitteen mukaisesti myönnetyn SPL-lupakirjan ja siihen
liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset määräajaksi tai pysyvästi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa
ARA) vahvistettujen ehtojen ja menettelyjen mukaisesti, jos SPL-lupakirjan haltija ei täytä asetuksen (EU) 2018/1139
liitteessä IV vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia tai tämän liitteen sekä tämän asetuksen liitteen II (osa SAO) tai
asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimuksia.
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b) SPL-lupakirjan haltijan on palautettava lupakirja tai todistus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, jos hänen
lupakirjaansa, oikeuttaan, kelpuutustaan tai todistustaan on rajoitettu tai se on peruutettu määräajaksi tai pysyvästi.

OSASTO SPL
PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA (SPL)

SFCL.115 SPL – Oikeudet ja ehdot
a) Edellyttäen, että SFCL.150 kohdan vaatimukset täyttyvät, SPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen
päällikkönä purjelentokoneissa
1) ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa;
2) myös matkustajien kuljetuksessa vain siinä tapauksessa, että
i) hän täyttää SFCL.160 kohdan e alakohdan vaatimukset; ja
ii) hän on joko
A) suorittanut SPL-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 10 tuntia lentoaikaa tai 30 hinausta tai
lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla ja lisäksi yhden koululennon, jonka
aikana hänen on osoitettava FI(S)-lennonopettajalle matkustajien kuljettamiseen vaadittava pätevyys; tai
B) hänellä on osaston FI mukainen FI(S)-kelpuutus;
3) muussa kuin 1 alakohdassa tarkoitetussa toiminnassa vain siinä tapauksessa, että hän
i) on täyttänyt 18 vuotta;
ii) on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 75 tuntia lentoaikaa tai 200 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua
ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla.
b) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, SPL-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet,
voi saada korvausta
1) lentokoulutuksen antamisesta SPL-lupakirjaa varten;
2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta SPL-lupakirjaa varten;
3) SPL-lupakirjaan liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja
tarkastuslennoista.
c) SPL-lupakirjan haltija saa käyttää SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vain siinä tapauksessa, että hän täyttää
sovellettavat viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset, ja jos hänen käyttämiään oikeuksia vastaava
lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa.
d) Edellä a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan A alakohdan mukaisen koululennon suorittamisesta on tehtävä merkintä
lentäjän lentopäiväkirjaan, ja koululennosta vastaavan opettajan on allekirjoitettava merkintä.
SFCL.120 SPL – Vähimmäisikä
SPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 16-vuotias.
SFCL.125 SPL – Lento-oppilas
a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei FI(S)-lennonopettaja anna siihen lupaa ja valvo lentoa.
b) Lento-oppilaan on oltava vähintään 14-vuotias voidakseen suorittaa yksinlentoja.
SFCL.130 SPL – Koulutus ja kokemusvaatimukset
a) SPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa
koulutusorganisaatiossa. Kurssin sisällön on vastattava haettavia oikeuksia ja siihen on sisällyttävä
1) SFCL.135 kohdassa tarkoitetut teoriatiedot;
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2) vähintään 15 tuntia lennonopetusta purjelentokoneilla, mukaan lukien vähintään
i)

10 tuntia koululentoa opettajan kanssa, johon sisältyvät tarvittaessa iv alakohdan A alakohdan tai v alakohdan A
alakohdan mukaiset koululennot opettajan kanssa;

ii) kaksi tuntia valvottua yksinlentoaikaa;
iii) 45 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua;
iv) seitsemän tuntia lennonopetusta purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, jos
haetaan oikeuksia purjelentokoneille, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, sisältäen vähintään
A) kolme tuntia koululentoja opettajan kanssa;
B) joko
a) yhden vähintään 50 kilometrin (27 NM) pituisen yksin suoritettavan matkalennon; tai
b) yhden vähintään 100 kilometrin (55 NM) pituisen opettajan kanssa suoritettavan matkalennon, joka
voidaan 2 alakohdan iv alakohdasta poiketen suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneella;
v) kuusi tuntia lennonopetusta TMG-moottoripurjelentokoneella, jos haetaan oikeuksia TMG-moottoripurjelento
koneille, sisältäen vähintään
A) neljä tuntia koululentoja opettajan kanssa;
B) yhden vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituisen TMG-moottoripurjelentokoneella yksin suoritettavan
matkalennon, johon sisältyy yksi lasku pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.
b) Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapallolentäjänlupakirjaa lukuun ottamatta, hyvitetään 10
prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä enintään seitsemään tuntiin saakka. Hyvitys ei
missään tapauksessa saa sisältää
1) a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan, a alakohdan 2 alakohdan iv alakohdan B alakohdan ja a alakohdan 2
alakohdan v alakohdan B alakohdan vaatimuksia; ja
2) a alakohdan 2 alakohdan iii alakohdan osalta enempää kuin 10 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua.
SFCL.135 SPL – Teoriakoe
a) Teoriatieto
SPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava haettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:
1) yleiset oppiaineet:
i)

ilmailun säädökset;

ii) ihmisen suorituskyky;
iii) sääoppi;
iv) radiopuhelinliikenne;
2) purjelentokoneita koskevat erityisoppiaineet:
i)

lennonteoria;

ii) lentotoimintamenetelmät;
iii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
iv) purjelentokoneisiin liittyvä ilma-aluksen yleistuntemus;
v) lentosuunnistus.
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b) Hakijan velvollisuudet
1) Hakijan on suoritettava kaikki SPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun
alaisena.
2) Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat
hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusor
ganisaatio suosittelee sitä.
3) Hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suositus on voimassa 12
kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen
osakokeeseen, hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio päättää
lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.
c) Hyväksymisrajat
1) Teoriakokeen osakoe on läpäisty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä.
Virhepisteitä ei anneta.
2) Jos tässä liitteessä ei muuta määrätä, hakijan katsotaan suorittaneen SPL-lupakirjaan vaaditun teoriakokeen
hyväksytysti, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden
päättymisestä, jolloin hän on yrittänyt kokeen suorittamista ensimmäisen kerran.
3) Jos hakija ei ole onnistunut suorittamaan tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut
suorittamaan kaikkia osakokeita 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen
teoriakokeen kaikki osakokeet.
4) Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksen
varainen koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.
d) Voimassaoloaika
Teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa 24 kuukautta laskettuna siitä päivästä, jolloin hakija on c alakohdan 2
alakohdan mukaisesti suorittanut hyväksytysti teoriakokeen.
SFCL.140 SPL – Teoriatiedon hyvittäminen
SPL-lupakirjan hakijalle hyvitetään teoriatietoa koskevat vaatimukset SFCL.135 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa
luetelluissa yleisissä oppiaineissa, jos
a) hänellä on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL)
mukainen lupakirja; tai
b) hän on läpäissyt a alakohdassa tarkoitettuun lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen, eikä SFCL.135 kohdan d alakohdassa
määrätty voimassaoloaika ylity.
SFCL.145 SPL – Lentokoe
a) SPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa purjelentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä
vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet haettavia oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
b) Riippuen siitä, mitä oikeuksia haetaan, hakijoiden on suoritettava lentokoe purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelen
tokoneita lukuun ottamatta, tai TMG-moottoripurjelentokoneella edellyttäen, että SFCL.130 kohdan mukaiseen kurssiin
sisältyi asianomaista ilma-alusta varten vaadittavat koulutusosiot. Hakija, joka on suorittanut sekä purjelentokoneita että
TMG-moottoripurjelentokoneita varten tarvittavat koulutusosiot, voi suorittaa kaksi lentokoetta, yhden purjelento
koneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, ja yhden TMG-moottoripurjelentokoneella, saadakseen
oikeudet molempia ilma-aluksia varten.
c) Jotta hakija voi suorittaa SPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavan lentokokeen, hänen on ensin läpäistävä vaadittava
teoriakoe.
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d) Hyväksymisrajat
1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat purjelentokoneen lennon kaikki vaiheet.
2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa johtaa koko osan hylkäykseen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hänen on
uusittava vain kyseinen osa. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava
koko koe uudelleen.
3) Jos hakija joutuu uusimaan kokeen 2 alakohdan mukaisesti ja hänet hylätään missä tahansa osassa, mukaan lukien
osat, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen.
e) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää käytännön koulutusta.
SFCL.150 SPL – Purjelentokoneen ja TMG-moottoripurjelentokoneen lento-oikeudet
a) Jos SFCL.145 kohdassa tarkoitettu lentokoe on suoritettu purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun
ottamatta, SPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat purjelentokoneisiin, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta.
b) Edellä a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa SPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin
hakemuksesta, jos lentäjä
1) on suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa SFCL.130
kohdan a alakohdan 2 alakohdan v alakohdassa tarkoitetun koulutusosion;
2) on läpäissyt lentokokeen osoittaakseen riittävän käytännön taitotason TMG-moottoripurjelentokoneella.
Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso TMG-moottoripurje
lentokoneita varten seuraavissa oppiaineissa:
i)

lennonteoria;

ii) lentotoimintamenetelmät;
iii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
iv) ilma-aluksen yleistuntemus; ja
v) lentosuunnistus.
c) Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan haltijoille hyvitetään b alakohdan
vaatimukset täysimääräisesti edellyttäen, että hakijalla on
1) luokkakelpuutus TMG-moottoripurjelentokoneisiin; tai
2) TMG-oikeudet ja hän täyttää asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.140.A kohdan
viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset.
d) Jos SFCL.145 kohdassa tarkoitettu lentokoe on suoritettu TMG-moottoripurjelentokoneella, SPL-lupakirjan oikeudet
rajoittuvat TMG-moottoripurjelentokoneisiin.
e) Edellä d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa SPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan purjelentokoneisiin hakemuksesta,
jos lentäjä
1) on suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa SFCL.130
kohdan a alakohdan 2 alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun koulutusosion ja vähintään 15 lentoonlähtöä ja laskua
purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta; ja
2) on läpäissyt lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelen
tokoneita lukuun ottamatta. Lentokokeen aikana lentäjän on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä
teoriatiedon taso purjelentokoneita varten, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, seuraavissa
oppiaineissa:
i)

lennonteoria;

ii) lentotoimintamenetelmät;
iii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

FI

L 67/70

Euroopan unionin virallinen lehti

5.3.2020

iv) ilma-aluksen yleistuntemus; ja
v) lentosuunnistus.
f) Edellä b alakohdan 1 alakohdan ja e alakohdan 1 alakohdan mukaisen koulutuksen suorittamisesta on tehtävä merkintä
lentäjän lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen
koulutusorganisaation koulutuspäällikön on allekirjoitettava merkintä.
SFCL.155 SPL – Lentoonlähtömenetelmät
a) SPL-lupakirjan haltija voi lupakirjan mukaisia oikeuksiaan käyttäessään käyttää vain niitä lentoonlähtömenetelmiä,
joihin liittyvän erityiskoulutuksen hän on suorittanut joko SFCL.130 kohdan tai SFCL.150 kohdan e alakohdan 1
alakohdan mukaisella kurssilla tai SPL-lupakirjan myöntämisen jälkeen opettajan antaman lisäkoulutuksen aikana.
Erityiskoulutukseen on sisällyttävä
1) vintturihinausta tai autohinausta käytettäessä vähintään 10 lentoonlähtöä koululentona opettajan kanssa ja viisi
valvottua lentoonlähtöä yksinlennolle;
2) lentokonehinausta tai itselähtöä käytettäessä vähintään viisi lentoonlähtöä koululentona opettajan kanssa ja viisi
valvottua lentoonlähtöä yksinlennolle; kun on kyse itselähdöstä, koululennot opettajan kanssa voidaan suorittaa
TMG-moottoripurjelentokoneilla;
3) kumiköysistarttia käytettäessä vähintään kolme lentoonlähtöä, jotka suoritetaan koululentona opettajan kanssa tai
valvottuna yksinlentona; ja
4) muita lentoonlähtömenetelmiä käytettäessä toimivaltaisen viranomaisen vaatima koulutus.
b) Edellä a alakohdan mukaisen koulutuksen suorittamisesta on tehtävä merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan, ja
koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation
koulutuspäällikön tai tapauksen mukaan lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.
c) Säilyttääkseen kutakin lentoonlähtömenetelmää koskevat oikeudet ja täyttääkseen a ja b alakohdan vaatimukset SPLlupakirjan haltijan on oltava suorittanut viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana vähintään viisi lentoonlähtöä,
paitsi kumiköysistartin osalta hänen tarvitsee suorittaa vain kaksi lentoonlähtöä. Kun on kyse itselähdöstä,
lentoonlähdöt voidaan suorittaa itselähtöinä tai lähtöinä TMG-moottoripurjelentokoneella tai molempina.
d) Jos SPL-lupakirjan haltija ei täytä c alakohdan vaatimusta, hänen on oikeuksiensa uusimiseksi suoritettava lisämäärä
lentoonlähtöjä koululentona opettajan kanssa tai yksin opettajan valvonnassa.
SFCL.160 SPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
a) Purjelentokoneet, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta
SPL-lupakirjan haltija saa käyttää SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun
ottamatta, vain jos hän on suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana
1) suorittanut purjelentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä tai koululentoina opettajan kanssa tai yksin FI(S)lennonopettajan valvonnassa vähintään viisi tuntia lentoaikaa, johon sisältyy purjelentokoneilla, TMGpurjelentokoneita lukuun ottamatta, suoritettuna vähintään
i) 15 lentoonlähtöä; ja
ii) kaksi koululentoa FI(S)-lennonopettajan kanssa; tai
2) läpäissyt tarkastuslennon FE(S)-tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita
lukuun ottamatta; tarkastuslennon on perustuttava SPL-lupakirjan lentokokeeseen.
b) TMG-moottoripurjelentokoneet
SPL-lupakirjan haltija saa käyttää TMG-oikeuksia vain, jos hän on suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana
1) suorittanut vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai koululentoina opettajan kanssa tai FI(S)lennonopettajan valvomina yksinlentoina, mukaan lukien TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään
i)

kuusi tuntia lentoaikaa;

ii) 12 lentoonlähtöä ja laskua; ja
iii) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen koululennon opettajan kanssa; tai
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2) läpäissyt tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa; tarkastuslennon on perustuttava SFCL.150 kohdan b alakohdan
2 alakohdassa tarkoitettuun lentokokeeseen.
c) SPL-lupakirjan haltijat, joilla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla ja joilla on myös asetuksen (EU)
N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) säännösten mukainen lupakirja, johon sisältyy oikeudet lentää TMG-moottoripurje
lentokoneilla, vapautetaan b alakohdan vaatimusten täyttämisestä.
d) Edellä a alakohdan 1 alakohdassa ja b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen opettajan kanssa suoritettavien lentojen,
opettajan valvonnassa suoritettavien lentojen ja koululentojen sekä a alakohdan 2 alakohdassa ja b alakohdan 2
alakohdassa tarkoitettujen tarkastuslentojen suorittaminen on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan, ja merkinnän
allekirjoittaa a alakohdan 1 alakohdan ja b alakohdan 1 alakohdan tapauksissa vastuussa oleva FI(S)-lennonopettaja ja a
alakohdan 2 alakohdan ja b alakohdan 2 alakohdan tapauksissa vastuussa oleva FE(S)-tarkastuslentäjä.
e) Matkustajien kuljettaminen
SPL-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vain, jos hän on edeltävien 90 päivän aikana suorittanut ilma-aluksen
päällikkönä vähintään
1) kolme lentoonlähtöä purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, jos matkustajia on
tarkoitus kuljettaa purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta; tai
2) kolme lentoonlähtöä ja laskua TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos matkustajia on tarkoitus kuljettaa TMGmoottoripurjelentokoneella. Jos matkustajia kuljetetaan TMG-moottoripurjelentokoneella yöllä, vähintään yksi
näistä lentoonlähdöistä ja laskuista on täytynyt suorittaa yöllä.
OSASTO ADD
LISÄKELPUUTUKSET JA -OIKEUDET

SFCL.200 Taitolento-oikeus
a) SPL-lupakirjan haltija saa suorittaa taitolentoja purjelentokoneilla moottori pysäytettynä, tai d ja e alakohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa moottoritehoa käyttäen vain, jos hänellä on tämän kohdan mukaiset asiaankuuluvat
taitolento-oikeudet.
b) Perustason taitolento-oikeudet:
1) oikeuttavat haltijansa suorittamaan taitolentoja, jotka rajoittuvat seuraaviin lentoliikkeisiin:
i)

45 asteen nousu- ja syöksylinjat, jotka suoritetaan taitolentoliikkeinä;

ii) sisäpuoliset silmukat;
iii) pystykäännös;
iv) kahdeksikko;
v) syöksykierteet;
2) liitetään SPL-lupakirjan oikeuksiin sen jälkeen, kun lentäjä on suorittanut
i) SPL-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa tai 120 lentoonlähtöä ilma-aluksen
päällikkönä purjelentokoneilla;
ii) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutuksen, johon
sisältyy
A) haettavien oikeuksien mukainen teoriakoulutus;
B) 1 alakohdassa tarkoitettujen lentoliikkeiden taitolento-opetus.
c) Laajat taitolento-oikeudet:
1) oikeuttavat haltijansa suorittamaan taitolentoja, jotka eivät rajoitu b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettuihin
lentoliikkeisiin;
2) liitetään SPL-lupakirjan oikeuksiin sen jälkeen, kun lentäjä on
i) täyttänyt b alakohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimukset;
ii) suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutuksen,
johon sisältyy
A) haettavien oikeuksien mukainen teoriakoulutus;
B) vähintään viisi tuntia tai 20 lentoa taitolentokoulutusta.
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d) Perustason taitolento-oikeudet ja laajat taitolento-oikeudet kattavat taitolento purjelentokoneilla moottoritehoa
käyttäen, jos lentäjä on tapauksen mukaan saanut b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan tai c alakohdan 2 alakohdan ii
alakohdan mukaisen taitolentokoulutuksen purjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen.
e) Laajat taitolento-oikeudet TMG-moottoripurjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen sisältyvät SPL-lupakirjan
oikeuksiin, jos lentäjällä on tai on ollut myös asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) FCL.800 kohdan
mukainen taitolentokelpuutus, joka sisältää oikeudet taitolentoon TMG-moottoripurjelentokoneilla.
f) Tämän kohdan b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa ja c alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun kurssin
suorittamisesta sekä tarvittaessa d alakohdassa tarkoitetusta koulutuksesta on tehtävä merkintä lentopäiväkirjaan, ja
koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation
koulutuspäällikön on allekirjoitettava merkintä.
SFCL.205 Purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus
a) SPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, saa hinata purjelentokoneita tai
mainoksia vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen asianmukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai
mainoshinauskelpuutus.
b) Purjelentokoneen hinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut
1) TMG-moottoripurjelentokoneen lento-oikeudet saatuaan vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä
sekä 60 lentoonlähtöä ja laskua TMG-moottoripurjelentokoneilla;
2) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutus, johon sisältyy
i)

teoriakoulutus purjelentokoneen hinaustoiminnasta ja -menetelmistä;

ii) vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan purjelentokonetta, mukaan lukien vähintään 5 koululentoa opettajan
kanssa;
iii) jos SPL-lupakirjan haltijan oikeudet on SFCL.150 kohdan d alakohdan mukaisesti rajoitettu TMG-moottoripur
jelentokoneisiin, viisi perehdyttämislentoa purjelentokoneella, joka lähtee lentoon ilma-aluksen hinaamana.
c) Mainoshinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut
1) TMG-moottoripurjelentokoneen lento-oikeudet saatuaan vähintään 100 tuntia lentoaikaa sekä 200 lentoonlähtöä ja
laskua ilma-aluksen päällikkönä TMG-moottoripurjelentokoneilla;
2) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutus, johon sisältyy
i) teoriakoulutus mainoshinaustoiminnasta ja -menetelmistä;
ii) vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan mainosta, mukaan lukien vähintään viisi koululentoa opettajan kanssa.
d) Hakijat, jotka hakevat tämän kohdan mukaista purjelentokoneen hinauskelpuutusta tai mainoshinauskelpuutusta ja
joilla on jo tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) FCL.805 kohdan b alakohdan
mukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus tai jotka ovat täyttäneet kaikki kyseisen
kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset:
1) saavat täyden hyvityksen tapauksen mukaan b tai c alakohdan purjelentokoneen hinauskelpuutuksen tai
mainoshinauskelpuutuksen vaatimuksista, jos heidän d alakohdassa tarkoitettu asianomainen hinauskelpuutuksensa
sisältää oikeudet TMG-moottoripurjelentokoneilla hinaamiseen; tai
2) heidän on oltava suorittanut TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään kolme koululentoa opettajan kanssa, jotka
kattavat tapauksen mukaan purjelentokone- tai mainoshinauksen koulutusohjelman kokonaisuudessaan.
e) Edellä b alakohdan 2 alakohdassa, c alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun kurssin
suorittamisesta on tehtävä merkintä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation
tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön tai tapauksen mukaan kouluttajan on allekirjoitettava
merkintä.
f) Voidakseen käyttää purjelentokoneen hinauskelpuutuksen tai mainoshinauskelpuutuksen oikeuksia kelpuutuksen
haltijan on oltava suorittanut vähintään viisi hinausta viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana.
g) Jos purjelentokoneen hinauskelpuutuksen haltija ei täytä f alakohdan vaatimusta, hänen on suoritettava puuttuvat
hinauslennot opettajan kanssa tai opettajan valvonnassa ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä.
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SFCL.210 TMG-moottoripurjelentokoneen yölentokelpuutus
a) SPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, saa käyttää TMG-oikeuksiaan VFRolosuhteissa yöllä vain siinä tapauksessa, että hänellä on tämän kohdan mukainen TMG-moottoripurjelentokoneiden
yölentokelpuutus.
b) TMG-moottoripurjelentokoneen yölentokelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä
1) teoriakoulutus lentämisestä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisissa olosuhteissa yöllä;
2) vähintään viisi tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla yöllä, mukaan lukien vähintään kolme tuntia
koululentoa opettajan kanssa, sisältäen vähintään
i)

yhden tunnin suunnistusmatkalentoa, mukaan lukien ainakin yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) pituinen
matkalento lennonopettajan kanssa;

ii) viisi lentoonlähtöä yksin; ja
iii) viisi laskua pysähtymiseen asti yksin.
c) Yölentokoulutuksen suorittamista varten SPL-lupakirjan haltijan on ensin suoritettava yksityislentäjän lupakirjan (PPL)
myöntämiseksi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti vaadittava perusmittarilentokoulutus.
d) Tämän kohdan mukaisen TMG-yölentokelpuutuksen hakijoille, joilla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa
FCL) FCL.810 kohdan mukainen yölentokelpuutus tai jotka ovat täyttäneet kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä
koskevat vaatimukset, hyvitetään b ja c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.
SFCL.215 Purjelentäjän pilvilento-oikeudet
a) SPL-lupakirjan haltija saa lentää purjelentokonetta pilvessä vain, jos
1) moottorit on pysäytetty; ja
2) hänellä on tämän kohdan mukaiset purjelentokoneen pilvilento-oikeudet.
b) Purjelentokoneen pilvilento-oikeudet sisältyvät SPL-lupakirjan mukaisiin oikeuksiin, jos lentäjä on suorittanut
vähintään
1) 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla lupakirjan myöntämisen jälkeen;
2) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa kurssin, johon sisältyy
i) teoriakoulutus;
ii) vähintään kaksi tuntia koululentoa opettajan kanssa purjelentokoneella moottori pysäytettynä, ohjaten ilmaalusta pelkästään mittareiden avulla. Enintään 50 prosenttia koululennoista voidaan kuitenkin suorittaa TMGmoottoripurjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen, jos nämä koululennot suoritetaan VMC-olosuhteissa.
c) Purjelentokoneen pilvilento-oikeuksia varten SPL-lupakirjan haltija, jolla on myös asetuksen (EU) N:o 1178/2011
liitteen I (osa FCL) mukainen perusmittarilentokelpuutus (BIR) tai IR(A)-kelpuutus tai joka on täyttänyt kaikki
jommankumman kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset:
1) saa hyvityksen b alakohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta;
2) poiketen siitä, mitä b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa säädetään, hänen on suoritettava vähintään yksi tunti
koululentoa opettajan kanssa purjelentokoneella ohjaten ilma-alusta pelkästään mittareiden avulla.
d) Edellä b alakohdan 2 alakohdassa tai c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun kurssin suorittamisesta on tehtävä merkintä
lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorga
nisaation koulutuspäällikön on allekirjoitettava merkintä.
e) SPL-lupakirjan haltija saa käyttää purjelentokoneen pilvilento-oikeuksiaan vain, jos hän on suunniteltua lentoa
edeltävien kahden vuoden aikana suorittanut ilma-aluksen päällikkönä vähintään yhden tunnin lentoaikaa tai viisi
lentoa purjelentokoneella käyttäen pilvilento-oikeuksia.
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f) Jos SPL-lupakirjan haltija, jolla on purjelentokoneen pilvilento-oikeudet, ei täytä e alakohdan vaatimuksia ja haluaa
jatkaa purjelentokoneen pilvilento-oikeuksiensa käyttämistä, hänen on
1) läpäistävä tarkastuslento FE(S)-tarkastuslentäjän kanssa; tai
2) suoritettava e alakohdassa vaadittu puuttuva lentoaika tai lennot FI(S)-lennonopettajan kanssa.
g) SPL-lupakirjan haltijoille, joilla on purjelentokoneen pilvilento-oikeudet sekä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I
(osa FCL) mukainen BIR- tai IR(A)-kelpuutus, hyvitetään e alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

OSASTO FI
LENNONOPETTAJAT

1 jakso
Yleiset vaatimukset
SFCL.300 Lennonopettajakelpuutus
a) Yleistä
Opettaja saa antaa lennonopetusta purjelentokoneella vain siinä tapauksessa, että
1) hänellä on
i) SPL-lupakirja, jossa on ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten lennonopetusta on tarkoitus antaa;
ii) annettavaa koulutusta vastaava purjelennonopettajakelpuutus (FI(S)), joka on myönnetty tämän osaston
mukaisesti;
2) hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneessa lennonopetuksen aikana.
b) Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus
1) Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen (osa SFCL) mukaisesti hyväksyttyyn
kurssiin sisältyvä lennonopetus annetaan sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen
mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä lennonopettajakelpuutus hakijalle, jolla on
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen purjelentäjän lupakirja, edellyttäen että
i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä,
joita varten hänellä on oikeus antaa opetusta;

ii) hakija täyttää asiaankuuluvat opetusoikeudet sisältävän FI(S)-kelpuutuksen myöntämiseksi tässä osastossa
asetetut vaatimukset;
iii) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin
hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.
2) Kelpuutus rajoittuu lennonopetuksen antamiseen
i) sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat;
ii) lento-oppilaalle, jolla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lennonopetusta annetaan.

2 jakso
Purjelennonopettajakelpuutus – FI(S)
SFCL.315 FI(S)-kelpuutus – Oikeudet ja ehdot
a) Edellyttäen, että hakija täyttää SFCL.320 kohdan vaatimukset ja seuraavat vaatimukset, hakijalle on myönnettävä FI(S)kelpuutus, jossa on oikeudet antaa lennonopetusta
1) SPL-lupakirjaa varten;

FI

5.3.2020

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/75

2) SFCL.150 kohdan e alakohdan mukaisia purjelentokoneiden lisäoikeuksia varten;
3) SFCL.155 kohdan mukaisia lentoonlähtömenetelmiä varten edellyttäen, että hakija on suorittanut ilma-aluksen
päällikkönä
i) vähintään 30 lentoonlähtöä, jos kyseessä on lentokonehinaus; tai
ii) vähintään 50 lentoonlähtöä, jos kyseessä on vintturihinaus;
4) SFCL.150 kohdan b alakohdan mukaisia TMG-moottoripurjelentokoneiden lisäoikeuksia varten edellyttäen, että
hakija on
i)

suorittanut vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä TMG-moottoripurjelentokoneilla;

ii) suorittanut SFCL.330 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun koulutuksen;
iii) osoittanut FI(S)-lennonopettajalle, jolla on 7 kohdan mukainen kelpoisuus ja jonka on nimennyt hyväksytyn
koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö, kykynsä antaa
opetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla;
5) perustason taitolento-oikeuksia, laajoja taitolento-oikeuksia tai purjelentokoneen pilvilento-oikeuksia taikka
purjelentokoneen hinauskelpuutusta tai mainoshinauskelpuutusta varten edellyttäen, että
i) hakijalla on SFCL.200 kohdan c alakohdan mukaiset laajat taitolento-oikeudet, jos koulutusta annetaan
perustason taitolento-oikeuksia tai laajoja taitolento-oikeuksia varten;
ii) hakija on osoittanut FI(S)-lennonopettajalle, jolla on a alakohdan 7 alakohdan mukainen kelpoisuus ja jonka on
nimennyt hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö,
kykynsä antaa koulutusta asiaankuuluvia oikeuksia tai kelpuutuksia varten;
6) yölentoa varten TMG-moottoripurjelentokoneilla edellyttäen, että hakija
i) täyttää SFCL.160 kohdan e alakohdan 2 alakohdan yölentokokemusta koskevan vaatimuksen;
ii) on osoittanut FI(S)-lennonopettajalle, jolla on 7 alakohdan mukainen kelpoisuus ja jonka on nimennyt
hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö, kykynsä
antaa opetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla yöllä;
7) FI(S)-kelpuutusta varten edellyttäen, että hakija on
i) suorittanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta tai 150 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla;
ii) osoittanut toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menettelyjen mukaisesti kykynsä
antaa opetusta FI(S)-kelpuutusta varten FI(S)-lennonopettajalle, jolla on tämän alakohdan mukainen kelpoisuus
ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön
nimeämä.
b) Edellä a alakohdassa lueteltuihin oikeuksiin sisältyvät oikeudet antaa lennonopetusta
1) asiaankuuluvien lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten tai todistusten myöntämistä varten; ja
2) voimassaolon jatkamista, uusimista tai tässä liitteessä vahvistettujen viimeaikaista kokemusta koskevien vaatimusten
täyttämistä varten, tapauksen mukaan.
SFCL.320 FI(S)-kelpuutus – Edellytykset ja vaatimukset
FI(S)-kelpuutuksen hakijan on
a) oltava vähintään 18-vuotias;
b) täytettävä SFCL.300 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2 alakohdan vaatimukset;
c) oltava suorittanut 100 tuntia lentoaikaa ja 200 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla;
d) oltava suorittanut SFCL.330 kohdan mukainen opettajakoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksen
varaisessa koulutusorganisaatiossa; ja
e) oltava läpäissyt SFCL.345 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.
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SFCL.325 FI(S)-pätevyys ja sen arviointi
FI(S)-kelpuutuksen hakijat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla osa-alueilla:
a) resurssien valmistelu;
b) oppimista edistävän ilmapiirin luominen;
c) tietojen esittäminen;
d) uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan (TEM) sekä miehistöyhteistyön (CRM) yhdistäminen opetukseen;
e) ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;
f) oppimisen helpottaminen;
g) oppilaiden suoritusten arviointi;
h) edistymisen seuranta ja arvostelu;
i) oppituntien arviointi; ja
j) tulosten raportointi.
SFCL.330 FI(S) – Koulutus
a) FI(S)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorga
nisaatiossa kurssin aloitusta edeltävien 12 kuukauden kuluessa erityinen ennakkoarviointi, jossa arvioidaan hänen
valmiutensa kurssin suorittamiseen.
b) FI(S)-kurssin on sisällettävä:
1) purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta:
i)

SFCL.325 kohdassa tarkoitetut osa-alueet;

ii) 25 tuntia opetusoppia;
iii) 30 tuntia teoriakoulutusta, johon sisältyy edistystä mittaavat kokeet;
iv) lentokoulutusta vähintään kuusi tuntia, joista enintään kolme tuntia TMG-moottoripurjelentokoneella, tai 20
lentoonlähtöä;
2) lisäksi, jos FI(S)-kelpuutuksen oikeuksiin sisältyvät SFCL.315 kohdan a alakohdan 4 alakohdassa ja a alakohdan 6
alakohdassa tarkoitetut oikeudet, vähintään kuusi tuntia koululentoa opettajan kanssa TMG-moottoripurjelento
koneilla.
c) Hakijoille, joilla on jo asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa
FCL) mukainen opettajakelpuutus, hyvitetään b alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan vaatimus täysimääräisesti.
d) Kun FI(S)-kelpuutusta hakee lentäjä, jolla on tai on ollut FI(A)-, (H)- tai (As)-kelpuutus, hänelle hyvitetään 18 tuntia b
alakohdan 1 alakohdan iii alakohdan vaatimusten osalta.
SFCL.345 FI(S) – Pätevyyden arviointi
a) FI(S)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi osoittaakseen tarkastuslentäjälle, jolla on SFCL.415
kohdan c alakohdan mukainen kelpoisuus, kykynsä kouluttaa lento-oppilas SPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavalle
tasolle.
b) Arviointiin on sisällyttävä
1) SFCL.325 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja lennon jälkeisessä opetuksessa ja
teoriakoulutuksessa;
2) suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä lennon aikana
tapahtuva suoritusten näyttäminen purjelentokoneella;
3) opettajan pätevyyden arvioinnin kannalta riittävät harjoitukset.
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c) Pätevyyden arviointi FI(S)-kelpuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten on suoritettava purjelentokoneilla, TMGmoottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta.

SFCL.350 FI(S) – Rajoitetut oikeudet
a) FI(S)-lennonopettajan oikeudet rajoitetaan lentokoulutuksen antamiseen sellaisen hyväksytyn koulutusorganisaation tai
ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän FI(S)-lennonopettajan, jonka
kelpuutuksessa ei ole rajoituksia, valvonnassa seuraavissa tapauksissa:
1) SPL-lupakirjan myöntämistä varten;
2) SPL-lupakirjan oikeuksien laajentamiseksi SFCL.150 kohdan mukaisiin purjelentokoneen tai TMG-moottoripurje
lentokoneen lisäoikeuksiin;
3) SPL-lupakirjan oikeuksien laajentamiseksi SFCL.155 kohdan mukaisiin muihin lentoonlähtömenetelmiin; ja
4) perustason taitolento-oikeuksia, laajoja taitolento-oikeuksia tai purjelentokoneen pilvilento-oikeuksia taikka
purjelentokoneen hinauskelpuutusta tai mainoshinauskelpuutusta varten.
b) Kun FI(S)-lennonopettaja opettaa a alakohdan mukaisesti valvonnan alaisena, hänellä ei ole oikeutta antaa lentooppilaalle lupaa ensimmäiseen yksinlentoon eikä ensimmäiseen yksinmatkalentoon.
c) Edellä a ja b alakohdan rajoitukset poistetaan FI(S)-kelpuutuksesta, kun FI(S)-lennonopettaja on antanut vähintään 15
tuntia tai 50 lentoonlähtöä lentokoulutuksena, joka kattaa purjelentokoneen lennon kaikki vaiheet. Jos kyseessä on
SFCL.330 kohdan b alakohdan 2 alakohdan vaatimukset täyttänyt FI(S)-lennonopettaja, jonka kelpuutuksessa on
rajoituksia, näistä 15 tunnista 5 voidaan suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneilla ja 50 lentoonlähdöstä 15 voidaan
korvata TMG-moottoripurjelentokoneilla suoritettavilla lentoonlähdöillä ja laskuilla.

SFCL.360 FI(S)-kelpuutus – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
a) FI(S)-kelpuutuksen haltija saa käyttää kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on ennen kyseisten oikeuksien
suunniteltua käyttöä
1) edeltävien kolmen vuoden aikana
i) suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen
viranomaisen antaman lennonopettajien kertauskoulutuksen, jonka aikana kelpuutuksen haltija saa
teoriakoulutusta purjelennonopettajien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle; ja
ii) antanut lennonopetusta FI(S)-lennonopettajana antaessaan vähintään
A) 30 tuntia; tai
B) 60 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua; ja
2) osoittanut edeltävien yhdeksän vuoden aikana ja toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien
menetelmien mukaisesti kykynsä antaa opetusta purjelentokoneilla FI(S)-lennonopettajalle, jolla on SFCL.315
kohdan a alakohdan 7 alakohdan mukainen kelpoisuus ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai
ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimeämä.
b) Tunnit, jotka on lennetty FE(S)-tarkastuslentäjänä lentokokeiden, tarkastuslentojen tai pätevyyden arviointien aikana,
hyvitetään täysimääräisesti a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan vaatimuksen täyttämistä varten.
c) Jos FI(S)-kelpuutuksen haltija ei suorita FI(S)-lennonopettajan valvonnassa a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti
suoritettavaa koululentoa tätä tyydyttävällä tavalla, hän ei saa käyttää FI(S)-kelpuutuksen mukaisia oikeuksia ennen
kuin hän on suorittanut hyväksytysti SFCL.345 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin.
d) Jotta FI(S)-kelpuutuksen haltija, joka ei täytä kaikkia a alakohdan vaatimuksia, voisi jatkaa FI(S)-kelpuutuksen mukaisten
oikeuksien käyttöä, hänen on täytettävä a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja SFCL.345 kohdan vaatimukset.
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OSASTO FE

TARKASTUSLENTÄJÄT

1 jakso
Yleiset vaatimukset
SFCL.400 Purjelentokoneen tarkastuslentäjän valtuutukset
a) Yleistä
Tarkastuslentäjä saa ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja tämän liitteen
mukaisesti vain siinä tapauksessa, että
1) hänellä on
i) SPL-lupakirja, jossa on ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan
lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeudet antaa opetusta niitä varten;
ii) vastaanotettavaa lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suoritettavaa pätevyyden arviointia vastaava FE(S)-valtuutus ja
siihen liittyvät oikeudet, jotka on myönnetty tämän osaston mukaisesti;
2) hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneessa lentokokeen, tarkastuslennon tai
pätevyyden arvioinnin aikana.
b) Kokeiden suorittaminen jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella
1) Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan sen alueen
ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen
on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen
purjelentäjän lupakirja edellyttäen, että
i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä,
joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja;

ii) hakija täyttää kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiselle tässä osastossa asetetut vaatimukset;
iii) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa unionin ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että
voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.
2) Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan
i) sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja
ii) lentäjältä, jolla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.
SFCL.405 Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi
Purjelentokoneen tarkastuslentäjä ei saa
a) ottaa vastaan lentokoetta tai pätevyyden arviointia lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi hakijalta,
jolle hän on antanut yli 50 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai todistusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta,
jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; tai
b) ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia, jos hän arvioi jonkin asian saattavan
vaikuttaa objektiivisuuteensa.
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SFCL.410 Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyyden arviointien suorittaminen
a) Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyyden arviointeja purjelentokoneen tarkastus
lentäjän on tehtävä kaikki seuraavat:
1) varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;
2) tarkistettava, että hakija täyttää kaikki kelpoisuutta, koulutusta ja kokemusta koskevat tämän liitteen vaatimukset sen
lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi, jota
varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan;
3) kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai väärien tietojen antaminen koulutuksesta ja
lentokokemuksesta aiheuttaa.
b) Lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottamisen tai pätevyyden arvioinnin suorittamisen jälkeen purjelentokoneen
tarkastuslentäjän on
1) kerrottava hakijalle lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulokset;
2) jos pätevyyden arviointi läpäistään voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, merkittävä hakijan lupakirjaan tai
todistukseen uusi voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on
erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;
3) annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta, tarkastuslennosta tai pätevyyden arvioinnista ja
toimitettava ilman aiheetonta viivytystä jäljennökset lausunnosta hakijan lupakirjasta vastaavalle toimivaltaiselle
viranomaiselle sekä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.
Lausuntoon on sisällyttävä
i)

ilmoitus siitä, että purjelentokoneen tarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän kokemuksesta ja
koulutuksesta ja katsonut, että kokemus ja koulutus täyttävät tämän liitteen sovellettavat vaatimukset;

ii) vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja harjoitukset on suoritettu, sekä tiedot suullisesta
teoriakokeesta, jos sellainen vaaditaan. Jos jokin edellä mainituista kohdista on hylätty, tarkastuslentäjän on
kirjattava tämän arvioinnin syyt;
iii) lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulos;
iv) ilmoitus siitä, että purjelentokoneen tarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen viranomaisen
kansalliset menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen
viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;
v) jäljennös purjelentokoneen tarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen purjelentokoneen
tarkastuslentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai
suorittaa pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt
tarkastuslentäjän valtuutuksen.
c) Purjelentokoneen tarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pätevyyden arviointeja
koskevat tiedot ja tulokset viisi vuotta.
d) Purjelentokoneen tarkastuslentäjän on toimitettava purjelentokoneen tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan
toimivaltaisen viranomaisen tai hakijan lupakirjasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kaikki pyydetyt
tiedot ja lausunnot valvontatarkoituksia varten.

2 jakso
Purjelentokoneiden tarkastuslentäjän valtuutus – FE(S)
SFCL.415 FE(S)-valtuutus – Oikeudet ja ehdot
Edellyttäen, että hakija täyttää SFCL.420 kohdan vaatimukset ja seuraavat vaatimukset, hakijalle on hakemuksesta
myönnettävä FE(S)-valtuutus, joka oikeuttaa
a) ottamaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja SPL-lupakirjaa varten edellyttäen, että hakija on suorittanut vähintään
300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, mukaan lukien 150 tuntia
lennonopetusta tai 300 lentoonlähtöä lennonopetuksena;
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b) ottamaan vastaan lentokokeita SPL-oikeuksien laajentamiseksi SFCL.150 kohdan e alakohdan mukaisesti TMGmoottoripurjelentokoneisiin edellyttäen, että hakija on suorittanut 300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneilla, mukaan
lukien 50 tuntia lennonopetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla;
c) suorittamaan pätevyyden arviointeja FI(S)-kelpuutuksen myöntämiseksi purjelentokoneilla edellyttäen, että hakija on
1) suorittanut purjelentokoneen ohjaajana vähintään 500 tuntia lentoaikaa, johon FE(S)-valtuutuksen mukaisia
oikeuksia käytettäessä sisältyy
i) purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, vähintään 10 tuntia tai 30 lentoonlähtöä
opettaen FI(S)-kelpuutuksen hakijaa purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta;
ii) TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 10 tuntia tai 30 lentoonlähtöä ja laskua opettaen FI(S)-kelpuutuksen
hakijaa TMG-moottoripurjelentokoneilla;
2) saanut erityiskoulutusta SFCL.430 kohdan mukaisella tarkastuslentäjien standardointikurssilla.
SFCL.420 FE(S)-valtuutus – Edellytykset ja vaatimukset
FE(S)-valtuutuksen hakijan on
a) täytettävä SFCL.400 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan sekä a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;
b) oltava suorittanut SFCL.430 kohdan mukainen FE(S)-standardointikurssi;
c) oltava suorittanut SFCL.445 kohdan mukainen pätevyyden arviointi;
d) osoitettava, että hänellä on FE(S)-valtuutuksen mukaisiin oikeuksiin soveltuva tausta; ja
e) osoitettava, ettei hänelle ole määrätty mitään seuraamuksia, mukaan lukien tämän liitteen, asetuksen (EU)
N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti myönnettyjen
lupakirjojen, kelpuutusten tai todistusten rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi, asetuksen (EU)
2018/1139 ja sen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten noudattamatta jättämisen takia viimeksi
kuluneiden kolmen vuoden aikana.
SFCL.430 FE(S)-valtuutus – Standardointikurssi
a) FE(S)-tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen taikka hyväksytyn koulutusor
ganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä
standardointikurssi.
b) Standardointikurssin on vastattava haettavia purjelentokoneen tarkastuslentäjän oikeuksia, sen on koostuttava
teoriakoulutuksesta ja käytännön koulutuksesta ja siihen on sisällyttävä vähintään
1) kahden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arvioinnin suorittaminen SPL-lupakirjaa
tai siihen liittyviä kelpuutuksia tai todistuksia varten;
2) koulutus, joka koskee tämän liitteen sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia lentotoimintavaatimuksia,
lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista ja pätevyyden arviointia sekä niiden dokumentointia ja
raportointia;
3) ohjeistus seuraavista:
i)

kansalliset hallintomenettelyt;

ii) henkilötietojen suojaa koskevat vaatimukset;
iii) tarkastuslentäjän vastuu;
iv) tarkastuslentäjän vahinkovakuutus;
v) kansalliset maksut; ja
vi) tieto siitä, miten i–v alakohdassa tarkoitetut tiedot saadaan, kun otetaan vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja
tai suoritetaan pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on
myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.
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c) FE(S)-valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle,
jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen, ellei hän ole
tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista
menettelyistä.
SFCL.445 FE(S)-valtuutus – Pätevyyden arviointi
FE(S)-valtuutuksen myöntämistä ensimmäisen kerran hakevan hakijan on osoitettava FE(S)-pätevyytensä toimivaltaisen
viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka FE(S)-valtuutuksesta vastaava toimivaltainen
viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen. Pätevyyden arvioinnin aikana hakijan on otettava vastaan
lentokoe tai tarkastuslento tai suoritettava pätevyyden arviointi sekä tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, lentokokeen
tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi sekä sen henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi
tehdään, palautteenanto ja asiakirjojen täyttäminen.
SFCL.460 FE(S)-valtuutus – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) FE(S)-valtuutus on voimassa viisi vuotta.
b) FE(S)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan, jos sen haltija on
1) FE(S)-valtuutuksen voimassaoloaikana suorittanut tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka on järjestänyt joko
toimivaltainen viranomainen, hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja joka
on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja jonka aikana valtuutuksen haltija saa teoriakoulutusta
purjelentokoneen tarkastuslentäjien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle;
2) valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä edeltäneiden 24 kuukauden aikana osoittanut toimivaltaisen
viranomaisen tarkastajalle tai tarkastuslentäjälle, jolla on siihen nimenomainen valtuutus FE(S)-valtuutuksesta
vastaavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, kykynsä ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaa
pätevyyden arviointeja.
c) FE(S)-valtuutuksen haltija, jolla on myös yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai
asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukainen tarkastuslentäjän valtuutus muissa ilma-alusryhmissä, voi
toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa kaikkien tarkastuslentäjän valtuutuksiensa voimassaoloa samalla
kertaa.
d) Jos FE(S)-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, sen haltijan on täytettävä b alakohdan 1 alakohdan ja SFCL.445
kohdan vaatimukset ennen kuin hän voi jatkaa FE(S)-valtuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä.
e) FE(S)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai valtuutus uusitaan vain, jos hakija osoittaa täyttävänsä edelleen SFCL.410
kohdan sekä SFCL.420 kohdan d ja e alakohdan vaatimukset.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/359,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen
säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun
komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU)
N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta
4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen
23 ja 27 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan vaatimukset lentäjille, jotka osallistuvat asetuksen (EU)
2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa määritetyillä ilma-aluksilla harjoitettavaan
toimintaan.

(2)

Ilmapallojen ja purjelentokoneiden ohjaamomiehistön lupakirjojen erityisluonne huomioon ottaen niitä koskevat
lupakirjavaatimukset olisi vahvistettava erillisissä asetuksissa eli komission asetuksessa (EU) N:o 2018/395 (3) ja
komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 2018/1976 (4).

(3)

Samalla olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I (osa FCL) vahvistetut ilmapallolentäjän ja
purjelentäjän lupakirjoja koskevat vaatimukset sekä tarkistettava joitakin liitteen I (osa FCL) vaatimuksia, jotka
koskevat useisiin ilma-alusryhmiin liittyviä kysymyksiä, kuten ilmapallolentäjän tai purjelentäjän lupakirjojen ja
muiden ilma-alusryhmien lupakirjojen välisiä hyvityssäännöksiä, ilmapallolentäjien ja purjelentäjien uusien
lupakirjavaatimusten huomioon ottamiseksi.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED), liitteen VI (osa ARA), liitteen VII (osa ORA) ja liitteen VIII (osa
DTO) vaatimuksia olisi edelleen sovellettava ilmapallojen ja purjelentokoneiden ohjaamomiehistön lupakirjoihin.

(5)

Jotta lentoturvallisuutta voidaan edelleen parantaa, harraste- ja vapaa-ajan lentotoimintaa harjoittavia lentäjiä olisi
kannustettava hankkimaan oikeudet mittarilentosääntöjen (IFR) mukaiseen lentämiseen. Sen vuoksi mittarilentooikeuksia koskevia nykyisiä sääntöjä olisi mukautettava lisäämällä perusmittarilentokelpuutus (BIR) asetuksen (EU)
N:o 1178/2011 liitteeseen I (osa FCL). BIR olisi räätälöitävä koulutuksen sisällön ja oikeuksien laajuuden osalta
erityisesti harraste- ja vapaa-ajan lentotoimintaa harjoittavien lentäjien tarpeisiin.

(6)

Kun BIR otetaan käyttöön, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I (osa FCL) olevassa FCL.825 kohdassa
tarkoitettu matkalento-osuuden mittarilentokelpuutus (EIR) tulee tarpeettomaksi, minkä vuoksi se olisi poistettava.
Nykyisten EIR-kelpuutuksen haltijoiden olisi kuitenkin voitava jatkaa oikeuksiensa käyttämistä, ja heidän olisi
saatava hyvitystä EIR-kelpuutuksestaan hakiessaan BIR-kelpuutusta. Ennen tämän asetuksen soveltamista aloitettua
EIR-koulutusta olisi myös oltava mahdollista jatkaa ja suorittaa se loppuun BIR-koulutuksena.

(1) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(2) Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten
vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla
(EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).
(3) Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 71, 14.3.2018, s. 10).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018, purjelentokoneilla harjoitettavaa
lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla (EUVL
L 326, 20.12.2018, s. 64).
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(7)

Asetukseen (EU) N:o 1178/2011 olisi tehtävä tekninen päivitys erityisesti suorituskykyyn perustuvasta navigoinnista
(PBN), epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutuksesta (UPRT) sekä lennonopettajan ja
tarkastuslentäjän kelpoisuuksista saatujen kokemusten perusteella.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat lausuntoon 01/2019 (5), jonka Euroopan unionin lentoturvalli
suusvirasto on antanut asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:
1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Kohde
1.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraaville:
a) lentolupakirjojen erilaiset kelpuutukset, lentolupakirjojen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista,
rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lentolupakirjojen
haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä voimassa olevien kansallisten lentolupakirjojen ja kansallisten
lentomekaanikon lupakirjojen muuntamista lentolupakirjoiksi koskevat edellytykset;
b) lentokoulutuksesta tai lentosimulaattorikoulutuksesta ja lentäjän taitojen arvioinnista vastaavien henkilöiden
hyväksyntä;
c) erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten
myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai
peruuttamista koskevat edellytykset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja
velvollisuudet sekä kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista vastavuoroisesti
tunnustetuiksi lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi koskevat edellytykset;
d) ilmailulääkärien hyväksyntä ja edellytykset, joilla yleislääkärit voivat toimia ilmailulääkäreinä;
e) matkustamomiehistön jäsenille määräajoin tehtävä ilmailulääketieteellisen kelpoisuuden arviointi ja tästä
arvioinnista vastaavien henkilöiden kelpoisuus;
f) matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista,
niiden voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset sekä matkustamomiehistön
kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;
g) siviili-ilmailun lentomiehistön hyväksymiseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien
lentokoulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistusten myöntämistä,
voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat
edellytykset;
h) lentoa simuloivien koulutuslaitteiden sekä näitä laitteita käyttävien organisaatioiden sertifiointivaatimukset;
i) hallintoa ja johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset, joita jäsenvaltioiden, Euroopan unionin lentoturvalli
suusviraston (EASA) ja organisaatioiden on noudatettava pannessaan täytäntöön a–h alakohdassa
tarkoitettuja sääntöjä.

2.
Ilmapallojen ja purjelentokoneiden lentolupakirjoihin sovelletaan tämän asetuksen 11 b ja 11 c artiklaa sekä
tämän asetuksen liitettä IV (osa MED), liitettä VI (osa ARA), liitettä VII (osa ORA) ja liitettä VIII (osa DTO).”
(5) Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Opinion No 01/2019 (A) &
(B), 19.2.2019), joka on saatavilla osoitteesta https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
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Korvataan 2 artiklan 19 kohta seuraavasti:
”19) ’lennonopettajalla (FI)’ opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta ilma-aluksella tämän asetuksen liitteessä I (osa
FCL) olevan J luvun, asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) olevan FI luvun tai täytäntöönpanoa
setuksen (EU) 2018/1976** liitteessä III (osa SFCL) olevan FI luvun mukaisesti (*) (**);
_____________
(*) Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti
(EUVL L 71, 14.3.2018, s. 10).
(**) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018, purjelentokoneilla
harjoitettavaa lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla (EUVL L 326, 20.12.2018, s. 64).”

3)

Korvataan 4 artiklan 8 kohdassa oleva ilmaisu ”8 päivään huhtikuuta 2021” ilmaisulla ”8 päivään syyskuuta 2021”.

4)

Lisätään 4 c artikla seuraavasti:

”4 c artikla
Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen haltijoita koskevat siirtymätoimenpiteet
1.

Liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.825 kohdan mukaisen matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR)
haltija saa 8 päivään syyskuuta 2022 asti
a) edelleen käyttää EIR-kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia;
b) EIR-kelpuutuksensa uusituksi tai sen voimassaolon jatketuksi komission delegoidun asetuksen (EU) (*)
FCL.825 kohdan g alakohdan mukaisesti;
c) täysimääräisen hyvityksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.835 kohdan c alakohdan 2 alakohdan i ja ii
alakohdan koulutusvaatimuksista, kun hän hakee perusmittarilentokelpuutusta (BIR) liitteessä I (osa FCL)
olevan FCL.835 kohdan mukaisesti; ja
d) EIR-kelpuutuksen haltijoille liitteessä I (osa FCL) vahvistetun hyvityksen täysimääräisenä.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja EIR-kursseja, jotka ovat alkaneet ennen 8 päivää syyskuuta 2021, voidaan
mainitusta päivämäärästä alkaen jatkaa niin, että niitä pidetään BIR-kursseina. BIR-kurssista vastaavan
hyväksytyn koulutusorganisaation on hakijasta tekemänsä arvion perusteella määritettävä BIR-kelpuutuksen
myöntämistä varten hyvitettävän EIR-koulutuksen määrä.

3.

BIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on EIR-kelpuutus tai joka on läpäissyt EIR-kelpuutuksen teoriakokeen FCL.825
kohdan d alakohdan mukaisesti ennen 8 päivää syyskuuta 2021, hyvitetään BIR-kelpuutuksen teoriakoulutusta
ja -koetta koskevat vaatimukset täysimääräisinä.

_____________
(*) Komission delegoitu asetus (EU) , annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).”
5)

Korvataan 11 c artikla seuraavasti:

”11 c artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on
a) viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2021 siirrettävä EASAlle kaikki tiedot sellaisten organisaatioiden valvonnasta,
jotka antavat koulutusta lentolupakirjoja varten asetuksen (EU) 2018/395 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 mukaisesti ja joiden osalta EASA on toimivaltainen viranomainen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (*) 78 artiklan mukaisesti;
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b) suoritettava ennen 8 päivää huhtikuuta 2020 aloitetut sertifiointiprosessit loppuun EASAn kanssa koordinoiden
ja myönnettävä hyväksymistodistus, minkä jälkeen EASA ottaa hoitaakseen kaikki velvollisuutensa näiden
sertifioitujen organisaatioiden toimivaltaisena viranomaisena.
_____________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviiliilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:
o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta
(EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1). ”
(6)

Poistetaan 12 artiklan 2 a kohta;

(7)

Korvataan 12 artiklan 4 kohdassa oleva ilmaisu ”20 päivään kesäkuuta 2020” ilmaisulla ”20 päivään kesäkuuta
2021”;

(8)

Muutetaan liite I (osa FCL) tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

(9)

Muutetaan liite IV (osa MED) tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

(10) Muutetaan liite VI (osa ARA) tämän asetuksen liitteen III mukaisesti;
(11) Muutetaan liite VII (osa ORA) tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;
(12) Muutetaan liite VIII (osa DTO) tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.
2 artikla
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
2.

Tätä asetusta sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020.

3.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, seuraavia säännöksiä sovelletaan 8 päivästä syyskuuta 2021:
a) liitteessä I oleva 1 kohdan e alakohta, 4 kohdan b alakohta, 5–7 kohta, 32 kohta, 34 kohta, 36 kohdan d alakohta,
40 artiklan a alakohta, 41 kohta, 42 kohta, 44 kohta, 46–48 kohta, 52 kohdan f alakohta, 53 kohdan a–c
alakohta, 53 kohdan e alakohta, 53 kohdan f alakohta, 54 kohta, 55 kohta, 56 kohdan a–c alakohta ja 57 kohta;
b) liitteessä II oleva b kohta;
c) liitteessä III oleva 10 kohdan d alakohdan ii alakohta.

4.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 1 artiklan 7 kohtaa ja liitteessä I olevaa 49 kohtaa, 53 kohdan d alakohtaa
sekä 58 kohdan b, d ja e alakohtaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE I

Muutetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I (osa FCL) seuraavasti:
1)

Muutetaan FCL.010 kohta seuraavasti:
a) Korvataan ’ilmalaivan’ määritelmä seuraavasti:
”’ilmalaivalla’ moottorikäyttöistä ilmaa kevyempää ilma-alusta, lukuun ottamatta kuumailmalaivoja, joiden
katsotaan olevan komission asetuksen (EU) 2018/395 2 artiklan 7 kohdan mukaisia ilmapalloja.”
b) Korvataan ’lentoajan’ määritelmä seuraavasti:
”’lentoajalla’
lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta kokonaisaikaa,
joka alkaa siitä hetkestä, kun lentokone ensimmäisen kerran lähtee lentoonlähtöä varten liikkeelle, ja päättyy, kun
se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;
helikopterien osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun helikopterin roottorin lavat alkavat pyöriä, ja
päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy ja sen roottorin lavat pysähtyvät;
ilmalaivojen osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun ilmalaiva irrotetaan mastosta lentoonlähtöä varten,
ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy ja kiinnitetään mastoon;”
c) Korvataan ’moottoripurjelentokoneen’ määritelmä seuraavasti:
’moottoripurjelentokoneella’ purjelentokonetta, jossa on yksi tai useampi moottori ja jolla on purjelentokoneen
ominaisuudet silloin, kun moottorit eivät ole käytössä;
d) Korvataan ’TMG-moottoripurjelentokoneen’ määritelmä seuraavasti:
”’TMG-moottoripurjelentokoneella’ erityistä moottoripurjelentokoneiden luokkaa, jossa on kiinteästi asennettu
moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään, jollei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisessa
sertifiointimenettelyssä ole toisin määritetty. Sen on lentokäsikirjansa mukaan voitava lähteä lentoon ja nousta
omalla moottorivoimallaan;”
e) Lisätään seuraavat määritelmät:
i) ”’IFR-matkalennolla’ IFR-lennon vaihetta, joka alkaa IFR-lähtömenetelmän loppuun suorittamisen jälkeen ja
päättyy, kun IFR-lähestymismenetelmä aloitetaan;” ja
ii) ”’lentämisellä vajaalla mittaristolla’ lentoasennon määrittämistä varamittarien avulla, kun asennon ja suunnan
ensisijainen ilmaisujärjestelmä on poissa toiminnasta.”
f) Poistetaan seuraavat määritelmät:
’ilmapalloluokka’ ja
’ilmapalloryhmä’;

2)

Muutetaan FCL.015 kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) Lentolupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten ja valtuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai
uusimista sekä niihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia koskeva hakemus on jätettävä toimivaltaiselle
viranomaiselle kyseisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla. Hakemukseen on
liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää lupakirjan tai valtuutuksen sekä siihen liittyvien kelpuutusten tai
merkintöjen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan
tässä liitteessä (osa FCL) ja liitteessä IV (osa MED).”
b) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai valtuutukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai
valtuutuksen mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset, ellei tässä liitteessä toisin määrätä.”
c) Korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) Lupakirjan haltijan on toimitettava a alakohdan mukaiset hakemukset sen jäsenvaltion nimeämälle
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hänen lupakirjansa on tapauksen mukaan tämän liitteen (osa FCL),
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty.”
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d) Lisätään e ja f alakohta seuraavasti:
”e) Tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan haltija voi esittää toisen jäsenvaltion nimeämälle
toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen toimivaltaisen viranomaisen vaihtamiseksi kaikkien d alakohdassa
tarkoitettujen lupakirjojen osalta.
f)
3)

Hakijan on tehtävä hakemus lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämistä varten viimeistään
kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on läpäissyt lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.”

Korvataan FCL.020 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Ennen ensimmäistä yksinlentoaan lento-oppilaan on oltava vähintään 16-vuotias.”

4)

Muutetaan FCL.025 kohdan c alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
a) Korvataan i alakohta seuraavasti:
”i) kevyiden ilma-alusten lupakirjan tai yksityislentäjän lupakirjan myöntämistä varten 24 kuukautta;”
b) Korvataan ii ja iii alakohta seuraavasti:
”ii) ansiolentäjän lupakirjan tai mittarilentokelpuutuksen (IR) myöntämistä varten 36 kuukautta;
(iii) perusmittarilentokelpuutuksen (BIR) myöntämistä varten rajoittamattoman ajan.
Edellä i ja ii alakohdan mukaiset ajat lasketaan siitä päivästä, jolloin lentäjä on b alakohdan 2 alakohdan mukaisesti
suorittanut teoriakokeen hyväksytysti.”

5)

Lisätään FCL.030 kohtaan c alakohta seuraavasti:
”c) Hakijan, joka hakee lentokokeeseen BIR-kelpuutuksen myöntämistä varten, on ensin suoritettava kaikki
koulutusosat ja saatava hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta suositus osallistumisesta lentokokeeseen.
Hyväksytyn koulutusorganisaation on annettava hakijan koulutustiedot tarkastuslentäjän käyttöön.”

6)

Korvataan FCL.035 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Teoriatiedon hyvittäminen
1) Liikennelentäjän lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen läpäisseelle hakijalle hyvitetään kevyiden ilma-alusten
lupakirjan, yksityislentäjän lupakirjan ja ansiolentäjän lupakirjan ja, helikoptereita lukuun ottamatta, saman
ilma-alusryhmän mittarilento- ja BIR-kelpuutuksen teoriatietovaatimukset.
2) Ansiolentäjän lupakirjan teoriakokeen läpäisseelle hakijalle hyvitetään teoriatietovaatimukset seuraavien
osalta:
i)

kevyiden ilma-alusten lupakirja samassa ilma-alusryhmässä;

ii) yksityislentäjän lupakirja samassa ilma-alusryhmässä; ja
iii) oppiaine ’radiopuhelinliikenne’ BIR-kelpuutusta varten. Hyvitys sisältää oppiaineen ’radiopuhelinliikenne’
IFR-osuuden vain, jos oppiaine on suoritettu FCL.310 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin sitä sovelletaan
20 päivästä joulukuuta 2019.
3) Jonkin ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen haltija tai mittarilennon teoriakokeen läpäissyt hakija
täyttää täysimääräisesti seuraavia varten annettavan teoriakoulutuksen ja -kokeen vaatimukset:
i) toisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus; ja
ii) BIR-kelpuutus.
4) Lentolupakirjan haltijalle hyvitetään toisen ilma-alusryhmän lupakirjan teoriakoulutusta ja -koetta koskevat
vaatimukset tämän osan lisäyksen 1 mukaisesti. Hyvityksen saa myös lentolupakirjan hakija, joka on jo
läpäissyt teoriakokeet lupakirjan myöntämiseksi toisessa ilma-alusryhmässä, edellyttäen ettei FCL.025 kohdan
c alakohdassa määritetty teoriakokeen voimassaoloaika ylity.
5) Poiketen siitä, mitä b alakohdan 3 alakohdassa säädetään, IR(A)-kelpuutuksen haltija, joka on suorittanut
pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin, täyttää täysimääräisesti toisen ilma-alusryhmän
mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset vain, jos hän on läpäissyt myös
FCL.720.A kohdan b alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa vaaditun kurssin IFR-osuuteen kuuluvan teoriakou
lutuksen ja -kokeen.”
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Muutetaan FCL.055 kohta seuraavasti:
a) Korvataan d alakohdan johdantolause seuraavasti:
”d) Mittarilentokelpuutuksen haltijaa koskevat erityisvaatimukset. Poiketen siitä, mitä edellä olevissa kohdissa
säädetään, mittarilentokelpuutuksen haltijan on osoitettava kykynsä käyttää englannin kieltä tämän liitteen
lisäyksessä 2 määritellyllä asianmukaisella taitotasolla.”
b) Korvataan e alakohta seuraavasti:
”e) Kielitaito ja mittarilentokelpuutuksen haltijoiden osalta englannin kielen käyttötaito osoitetaan minkä tahansa
toimivaltaisen viranomaisen määräämällä arviointitavalla.”

8)

Muutetaan FCL.060 kohta seuraavasti:
a) Poistetaan a alakohta;
b) Korvataan b alakohdan johdantolause seuraavasti:
”b) Lentokoneet, helikopterit, pystysuoraan nousevat lentokoneet ja ilmalaivat. Lentäjä ei saa ohjata ilma-alusta
kaupallisessa ilmakuljetuksessa eikä kuljettaa matkustajia”

9)

Muutetaan FCL.065 kohta seuraavasti:
a) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) Ikä 65. Lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa
käytettävän ilma-aluksen ohjaajana.”
b) Poistetaan c alakohta;

10) Korvataan FCL.100 kohta seuraavasti:
”FCL.100 LAPL – Vähimmäisikä
Lentokoneen tai helikopterin LAPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias.”
11) Korvataan FCL.120 kohta seuraavasti:
”FCL.120 LAPL – Teoriakoe
LAPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa
oppiaineissa:
a) yleiset oppiaineet:
— ilmailun säädökset
— ihmisen suorituskyky
— Sääoppi
— radiopuhelinliikenne ja
— lentosuunnistus.
b) ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:
— lennonteoria
— Lentotoimintamenetelmät
— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu sekä
— ilma-aluksen yleistuntemus.”
12) Korvataan FCL.110.A kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL)
mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla. LAPL(A)lupakirjan hakijan, jolla on SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, on
oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-oikeuksien hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia
lentoaikaa ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a alakohdan vaatimukset lentokoneilla.”
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13) Lisätään FCL.135.A kohtaan c alakohta seuraavasti:
”c) Hakijalle, joka hakee LAPL(A)-lupakirjan oikeuksien laajentamista TMG-moottoripurjelentokoneisiin ja jolla on
myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen SPL-lupakirja, johon
on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, hyvitetään a alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.”
14) Poistetaan B luvun 4 ja 5 jakso;
15) Korvataan C luvun otsikko seuraavasti:
”YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA (PPL)”;
16) Korvataan FCL.200 kohta seuraavasti:
”FCL.200 Vähimmäisikä
PPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias.”
17) Korvataan FCL.210 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:
”a) PPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa
koulutusorganisaatiossa.
(b) Kurssin on sisällettävä haettavan PPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.”
18) Korvataan FCL.215 kohta seuraavasti:
”FCL.215 Teoriakoe
PPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa
oppiaineissa:
a) yleiset oppiaineet:
— ilmailun säädökset
— ihmisen suorituskyky
— Sääoppi
— radiopuhelinliikenne ja
— lentosuunnistus.
b) ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:
— lennonteoria
— Lentotoimintamenetelmät
— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu sekä
— ilma-aluksen yleistuntemus.”
19) Muutetaan FCL.235 kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) PPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä toimia asianomaisen ilma-alusryhmän ilmaaluksen päällikkönä sekä asiaankuuluvien menetelmien ja lentoliikkeiden tuntemuksensa annettavia oikeuksia
vastaavalla pätevyydellä.”
b) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta lentokokeessa käytettävän luokan tai tyypin ilmaaluksella.”
20) Muutetaan FCL.210.A kohdan c alakohta seuraavasti:
a) Korvataan johdantolause seuraavasti:
”c) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa
SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla.
PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelento
koneilla, on oltava”;
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b) Korvataan 1 alakohta seuraavasti:
”1) suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-oikeuksien myöntämisen
jälkeen; ja”;
21) Korvataan FCL.210.As kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Hakijalle, jolla on komission asetuksen (EU) 2018/395 (osa BFCL) mukainen BPL-lupakirja ja kelpoisuus lentää
kuumailmalaivoja, hyvitetään 10 prosenttia hänen kokonaislentoajastaan ilma-aluksen päällikkönä tällaisilla
ilmalaivoilla enintään viiteen tuntiin saakka.”
22) Poistetaan C luvun 5 ja 6 jakso;
23) Korvataan FCL.600 kohta seuraavasti:
”FCL.600 IR – Yleistä
Lukuun ottamatta FCL.835 kohdan mukaisia tilanteita, mittarilentosääntöjen mukaista lentotoimintaa lentokoneella,
helikopterilla, ilmalaivalla tai pystysuoraan nousevalla lentokoneella saavat suorittaa vain ne PPL-, CPL-, MPL- tai
ATPL-lupakirjan haltijat, joilla on kyseisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus tai, jos kyseisen ilma-alusryhmän
mittarilentokelpuutusta ei ole saatavissa, ainoastaan lentokoetta tai koululentoa suoritettaessa.”
24) Lisätään FCL.620 kohtaan c alakohta seuraavasti:
”c) Hakijalle, joka on suorittanut lentokokeen monimoottoristen lentokoneiden mittarilentokelpuutusta varten
monimoottorisella yhden ohjaajan lentokoneella, johon vaaditaan luokkakelpuutus, on myönnettävä myös
yksimoottoristen lentokoneiden mittarilentokelpuutus hänellä oleviin yksimoottorisen lentokoneen luokka- tai
tyyppikelpuutuksiin.”
25) Korvataan FCL.700 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluksen ohjaajana vain, jos hänellä on voimassa oleva ja asianmukainen luokkatai tyyppikelpuutus, paitsi jos kyseessä on jokin seuraavista tilanteista:
1) LAPL-lupakirjan oikeuksien käyttäminen;
2) lentokokeen tai tarkastuslennon suorittaminen luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimiseksi;
3) lennonopetuksen saaminen;
4) lupakirjan haltijalla on FCL.820 kohdan mukaisesti myönnetty koelentokelpuutus.”
26) Lisätään FCL.725 kohtaan f alakohta seuraavasti:
”f) Hakijalle, joka hakee TMG-luokkakelpuutusta ja jolla on myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurje
lentokoneita, hyvitetään a, b ja c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.”
27) Muutetaan FCL.740.A kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohdan 4 alakohta seuraavasti:
”4) Mahdollisen BIR- tai IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdistää luokka- tai tyyppikel
puutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslentoon.”
b) Korvataan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
”1) Yksimoottoristen
mäntämoottorilentokoneiden
luokkakelpuutukset
ja
TMG-luokkakelpuutukset.
Yksimoottoristen yhden ohjaajan mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutusten tai TMG-luokkakel
puutusten voimassaolon jatkamiseksi hakijan on”
c) Lisätään b alakohdan 5 alakohta seuraavasti:
”5) Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritettava
tarkastuslento voidaan FCL.835 kohdan g alakohdan 8 alakohdan mukaisesti yhdistää tarkastuslentoon BIRkelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi.”
28) Muutetaan FCL.800 kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) Lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, saa suorittaa
taitolentoja vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen taitolentokelpuutus.”
b) Korvataan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
”1) lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla tai
TMG-moottoripurjelentokoneilla;”

5.3.2020

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 67/91

c) Korvataan b alakohdan 2 alakohdan ii alakohta seuraavasti:
”ii) vähintään viisi tuntia taitolentokoulutusta lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, joilla
lennetään moottoriteholla.”
d) Korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) Taitolentokelpuutuksen oikeudet rajoittuvat taitolentoon joko lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelento
koneilla, joilla lennetään moottoriteholla, riippuen siitä, millä ilma-aluksella b alakohdan 1 alakohdan ja 2
alakohdan ii alakohdan vaatimukset on täytetty. Rajoitus poistetaan hakemuksesta, jos lentäjä on suorittanut
hyväksytysti opettajan kanssa tapauksen mukaan joko lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla,
joilla lennetään moottoriteholla, vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat taitolentokoulutusohjelman
kokonaisuudessaan.”
e) Lisätään d alakohta seuraavasti:
”d) Taitolentokelpuutuksen hakija, jolla on myös TMG-luokkakelpuutus sekä laajat purjelentokoneiden taitolentooikeudet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevassa SFCL.200
kohdan d alakohdassa määritetyin oikeuksin
1) vapautetaan c alakohdan mukaisesta taitolentokelpuutuksen rajoittamisesta lentokoneisiin, jos hän on
täyttänyt b alakohdan 1 alakohdan ja b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan vaatimukset lentokoneilla, tai
2) saa täyden hyvityksen b alakohdan vaatimuksista sellaisen taitolentokelpuutuksen myöntämiseksi, joka
rajoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin, joilla lennetään moottoriteholla. Rajoitus poistetaan
hakemuksesta, jos lentäjä on suorittanut c alakohdassa määritetyn koulutuksen.”
29) Muutetaan FCL.805 kohta seuraavasti:
a) Korvataan b alakohdan 2 alakohdan iii alakohta seuraavasti:
”iii) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisen SPL-lupakirjan haltijoita
lukuun ottamatta viisi perehdyttämislentoa purjelentokoneella, joka lähtee lentoon ilma-aluksen hinaamana.”
b) Lisätään g alakohta seuraavasti:
”g) Hakijalle, joka hakee tämän kohdan mukaista TMG-moottoripurjelentokoneiden purjelentokone- tai
mainoshinauskelpuutusta, hyvitetään tapauksen mukaan b tai c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti, jos
hänellä on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.205
kohdan mukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus tai jos hän täyttää kaikki
kyseisen kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset.”
30) Muutetaan FCL.810 kohta seuraavasti:
a) Muutetaan a alakohta seuraavasti:
i) Korvataan 1 alakohta seuraavasti:
”1) Hakijan on enintään kuuden kuukauden kuluessa oltava suorittanut kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorga
nisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa käyttääkseen lentokoneiden, TMG-moottoripurjelento
koneiden tai ilmalaivojen LAPL- tai PPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia VFR-olosuhteissa yöllä. Kurssin on
sisällettävä”
ii) Lisätään 4 alakohta seuraavasti:
”4) Hakijalle, joka hakee tämän alakohdan mukaista yölentokelpuutusta lentokoneita tai TMG-moottoripurjelen
tokoneita varten, hyvitetään 1 ja 2 alakohdan vaatimukset täysimääräisesti, jos hänellä on komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.210 kohdan mukainen TMGmoottoripurjelentokoneiden yölentokelpuutus tai jos hän täyttää kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä
koskevat vaatimukset.”
b) Poistetaan c alakohta;
31) Korvataan FCL.815 kohdan a alakohdan johdantolause seuraavasti:
”a) Oikeudet. Vuoristolentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla
sellaisille pinnoille ja sellaisilta pinnoilta, joiden jäsenvaltioiden nimeämät asianmukaiset viranomaiset ovat
katsoneet edellyttävän tällaista kelpuutusta.
LAPL- tai PPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, voi
hankkia ensimmäisen vuoristolentokelpuutuksen joko”;
32) Poistetaan FCL.825 kohta;
33) Poistetaan FCL.830 kohta;
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34) Lisätään FCL.835 kohta seuraavasti:
”FCL.835 Perusmittarilentokelpuutus (BIR)
a) Oikeudet ja ehdot
1) BIR-kelpuutuksen haltijalla on oikeudet suorittaa mittarilentosääntöjen mukaisia lentoja yhden ohjaajan
lentokoneilla, joihin hänellä on luokkakelpuutukset, lukuun ottamatta suorituskykyisiä lentokoneita ja sellaisia
lentokoneversioita, joihin käyttöönsoveltuvuustietojen perusteella vaaditaan mittarilentokelpuutus.
2) BIR-oikeuksia saa käyttää ainoastaan FCL.205.A kohdan mukaisesti.
3) BIR-oikeuksia saa käyttää yöllä vain, jos ohjaajalla on FCL.810 kohdan mukainen yölentokelpuutus.
4) Monimoottoristen lentokoneiden BIR-kelpuutuksen oikeudet ovat voimassa myös yksimoottorisilla
lentokoneilla, joita varten ohjaajalla on voimassa oleva yksimoottoristen lentokoneiden luokkakelpuutus.
5) BIR-oikeuksien käyttämiseen sovelletaan seuraavia ehtoja:
i)

lentopaikan toimintaminimeissä käytettävän ratkaisukorkeuden (DH) tai minimilaskeutumiskorkeuden
(MDH) on oltava vähintään 200 jalkaa suurempi kuin se, joka muutoin laskettaisiin asetuksen (EU) N:
o 965/2012 liitteessä VII olevan kohdan ”NCO.OP.110 Lentopaikan toimintaminimit – lentokoneet ja
helikopterit” ja kohdan ”NCO.OP.111 Lentopaikan toimintaminimit – NPA, APV, CAT I” mukaisesti; ja

ii) lentopaikan toimintaminimeissä käytettävän näkyvyyden on oltava vähintään 1 500 metriä;
iii) ilma-aluksen päällikkö ei saa aloittaa IFR-lentoa eikä siirtyä VFR-lennosta IFR-lentoon muutoin kuin siinä
tapauksessa, että
A) näkyvyys lähtölentopaikalla on vähintään 1 500 metriä ja pilvikorkeus vähintään 600 jalkaa tai
kyseiseen lentokoneluokkaan sovellettava julkaistu kiertolähestymisen minimi sen mukaan, kumpi
näistä on suurempi; ja
B) määrälentopaikalla ja millä tahansa vaaditulla varalentopaikalla käytettävissä olevat ajantasaiset
säätiedot osoittavat, että ajanjaksolla, joka alkaa yksi tunti ennen arvioitua saapumisaikaa ja päättyy
yksi tunti arvioidun saapumisajan jälkeen tai alkaa todellisesta lähtöajasta ja päättyy yksi tunti
arvioidun saapumisajan jälkeen, sen mukaan, kumpi ajanjaksoista on lyhyempi, näkyvyys on
vähintään 1 500 metriä ja pilvikorkeus vähintään 600 jalkaa tai kyseiseen lentokoneluokkaan
sovellettava julkaistu kiertolähestymisen minimi taikka DH/MDH, johon on i alakohdan mukaisesti
lisätty 200 jalkaa, sen mukaan, mikä näistä on suurin.
b) Edellytykset. BIR-kelpuutuksen hakijalla on oltava vähintään PPL(A)-lupakirja.
c) Koulutus. BIR-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
1) FCL.615 kohdan a alakohdan mukainen teoriakoulutus; ja
2) lentokoulutus, joka sisältää seuraavat mittarilentokoulutusosat:
i)

osa 1 – pelkästään mittareiden avulla lentämisen alkeislentokoulutusmoduuli;

ii) osa 2 – sovellettu lentokoulutusmoduuli IFR-lähdöstä, odotusmenetelmistä sekä 2D- ja 3D-lähestymisme
netelmistä;
iii) osa 3 – matkalennon IFR-lentomenetelmien sovellettu lentokoulutusmoduuli; ja
iv) osa 4 – monimoottoristen lentokoneiden BIR-lentokelpuutusta haettaessa sovellettu moottorihäiriöti
lanteiden lentokoulutusmoduuli (yksi moottori epäkunnossa), joka sisältää moottorihäiriötilanteessa
käytettävät mittarilähestymis- ja ylösvetomenetelmät; ja
3) lentokoulutus, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
i)

Edellä c alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa tarkoitettu osa on suoritettava ensimmäisenä. Hakija voi
suorittaa c alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan ja c alakohdan 2 alakohdan iii alakohdassa ja tarvittaessa c
alakohdan 2 alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut osat valitsemassaan järjestyksessä.

ii) Edellä c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetut osat voidaan suorittaa lentokoneilla, FSTD-laitteilla tai niiden
yhdistelmänä. Hakijan on joka tapauksessa saatava koulutusta lentokokeessa käytettävällä lentokoneella.

5.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/93

iii) Edellä c alakohdan 2 alakohdan i, ii ja iv alakohdassa tarkoitetut osat voidaan aloittaa muualla kuin
hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mutta ne on suoritettava loppuun hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa. Edellä c alakohdan 2 alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu osa voidaan suorittaa loppuun
muualla kuin hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.
iv) Lentäjän, jolla ei ole monimoottoristen lentokoneiden luokka- tai tyyppikelpuutusta, on oltava saanut
tämän liitteen (osa FCL) H luvussa määrätty monimoottorilentokoulutus ennen c alakohdan 2 alakohdan
iv alakohdassa tarkoitetun koulutusosan aloittamista.
d) Teoriatieto. Hakijan on ennen lentokokeeseen osallistumista osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon
taso suorittamalla FCL.615 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen oppiaineiden kokeet. Teoriakokeessa on oltava
yksi koepaperi kutakin c alakohdan 2 alakohdan i, ii ja iii alakohdassa määrättyä osaa kohti.
e) Lentokoe. Kun hakija on suorittanut c alakohdassa tarkoitetun kurssin, hänen on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen
7 mukainen lentokoe lentokoneella. Monimoottoristen lentokoneiden BIR-kelpuutusta varten lentokoe on
suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Yksimoottoristen lentokoneiden BIR-kelpuutusta varten lentokoe
on suoritettava yksimoottorisella lentokoneella. Monimoottorista lentokonetta, jossa työntövoima vaikuttaa
keskilinjalla, pidetään tätä alakohtaa sovellettaessa yksimoottorisena lentokoneena.
f) Poiketen siitä, mitä d alakohdassa säädetään, yksimoottoristen lentokoneiden BIR-kelpuutuksen haltijan, jolla on
myös monimoottoristen lentokoneiden luokkakelpuutus ja joka haluaa saada monimoottoristen lentokoneiden
BIR-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää c
alakohdan 2 alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun koulutuksen, ja läpäistävä e alakohdassa tarkoitettu lentokoe.
g) Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
1) BIR-kelpuutus on voimassa yhden vuoden.
2) BIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevien on
i) läpäistävä tämän osan lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää
välittömästi edeltävien kolmen kuukauden kuluessa; tai
ii) lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana kuusi tuntia ilma-aluksen päällikkönä mittarilentosääntöjen
mukaisesti niin, että tähän sisältyy kolme mittarilähestymismenetelmää, ja suoritettava vähintään tunnin
kestävä koululento sellaisen opettajan kanssa, jolla on oikeudet antaa koulutusta BIR-kelpuutusta varten.
3) Joka toista myöhempää kelpuutuksen voimassaolon jatkamista varten BIR-kelpuutuksen haltijan on läpäistävä
2 alakohdan i alakohdan mukainen tarkastuslento lentokoneella.
4) Jos lentäjä haluaa täyttää g alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa määritetyt voimassaolon jatkamista koskevat
vaatimukset siinä määrättyä aikaisemmin, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.
5) Hakija, joka ei läpäise BIR-tarkastuslennon asiaankuuluvia osia ennen BIR-kelpuutuksen voimassaolon
päättymispäivää, ei saa käyttää BIR-kelpuutuksen oikeuksia ennen tarkastuslennon läpäisemistä.
6) Jos BIR-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oikeuksiensa uusimista varten
i) tarvittavan pätevyystason saavuttamiseksi suoritettava tarvittaessa hyväksytyn koulutusorganisaation tai,
jos BIR-kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on enintään kolme vuotta, sellaisen opettajan antama
kertauskoulutus, jolla on oikeudet antaa koulutusta BIR-kelpuutusta varten; ja
ii) läpäistävä tarkastuslento lentokoneella.
7) Monimoottoristen lentokoneiden BIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen liittyvä
tarkastuslento ja g alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittu lentokoulutus on suoritettava
monimoottorisella lentokoneella.
8) BIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten suoritettava tarkastuslento voidaan yhdistää
tarkastuslentoon sellaisen yhden ohjaajan lentokoneen luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tai
uusimiseksi, jolla BIR-oikeuksia voidaan FCL.835 kohdan a alakohdan 1 alakohdan mukaisesti käyttää.
h) BIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on liitteen I (osa FCL) mukainen PPL- tai CPL-lupakirja ja voimassa oleva IR(A)kelpuutus, jonka kolmas maa on myöntänyt Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 vaatimusten mukaisesti, voidaan
hyvittää c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu kurssi kokonaisuudessaan. Saadakseen BIR-kelpuutuksen hakijan on
1) suoritettava hyväksytysti e alakohdassa tarkoitettu lentokoe;
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2) osoitettava lentokokeessa tarkastuslentäjälle suullisesti, että hänellä on riittävä teoriatiedon taso ilmailun
säädöksistä, sääopista sekä lennonsuunnittelusta ja suoritusarvoista; ja
3) hänellä on oltava vähintään 25 tunnin mittarilentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla.
j) Mittarilentokelpuutuksen haltija saa täyden hyvityksen c alakohdan 2 alakohdan vaatimuksesta.”
35) Korvataan FCL.915 kohdan c alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
”c) Hyvitys uusia opettajakelpuutuksia ja voimassaolon jatkamista varten:
1) Opetusopista voidaan antaa täysi hyvitys
i) opettajakelpuutuksen haltijalle, joka hakee uusia opettajakelpuutuksia; ja
ii) opettajakelpuutuksen hakijalle, jolla on jo komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty
opettajakelpuutus.”
36) Muutetaan FCL.905.FI kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) asianomaisen ilma-alusryhmän PPL- ja LAPL-lupakirjat;”
b) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden
ohjaajan lentokoneita;”
c) Korvataan g alakohta seuraavasti:
”g) hinaus- tai taitolentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset oikeudet ja että hän on osoittanut
kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen
kelpoisuus;”
d) Korvataan h alakohta seuraavasti:
”h) asianomaisen ilma-alusryhmän BIR- tai mittarilentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat
ehdot:
1) hän on suorittanut lento-oppilaana mittarilentokouluttajan (IRI) kurssin ja läpäissyt pätevyyden arvioinnin
IRI-kelpuutusta varten;
2) hän täyttää monimoottoristen lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI
kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset sekä monimoottoristen helikoptereiden osalta FCL.910.TRI
kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;
Ehtojen 1 ja 2 lisäksi:
3) jos lennonopettaja antaa hyväksytyn koulutusorganisaation hyväksytyllä kurssilla koulutusta FSTDlaitteilla tai valvoo mittarilentosääntöjen mukaisesti suoritettavia SPIC-koulutuslentoja, lennonopettajan
on oltava suorittanut BIR- tai mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen vähintään 50 tuntia IFRlentoaikaa, josta enintään 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT
II:lla;
4) jos lennonopettaja antaa koulutusta ilma-aluksella, hänen on oltava suorittanut vähintään 200 tuntia IFRlentoaikaa, josta enintään 50 tuntia saa olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT
II:lla.”
e) Korvataan j alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
”1) hän on suorittanut vähintään 500 tuntia lentokoulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä;”
37) Muutetaan FCL.910.FI kohta seuraavasti:
a) Muutetaan a alakohta seuraavasti:
i) Korvataan i alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
”1) PPL- ja LAPL-lupakirjojen myöntämistä varten;”
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ii) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3) yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan
lentokoneita, luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten;”
b) Korvataan c alakohdan 3 alakohta seuraavasti:
”3) FI(As)-kelpuutuksen osalta 15 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetusta niin, että se kattaa PPL(As)lupakirjan koulutusohjelman kokonaisuudessaan.”
38) Poistetaan FCL.915.FI kohdan e ja f alakohta;
39) Muutetaan FCL.930.FI kohdan b alakohta seuraavasti:
a) Korvataan 2 alakohta seuraavasti:
”2) vähintään 100 tuntia teoriakoulutusta edistystä mittaavat kokeet mukaan luettuina;”
b) 3 alakohdassa:
i) Korvataan ii alakohta seuraavasti:
”ii) FI(As)-kelpuutusta varten vähintään 20 tuntia lentokoulutusta, josta 15 tuntia on oltava koululentoaikaa
opettajan kanssa.”
ii) Poistetaan iii, iv ja v alakohta;
c) Korvataan 4 alakohta seuraavasti:
”4) FI-kelpuutusta toisessa ilma-alusryhmässä hakevalle hakijalle, jolla on tai on aiemmin ollut FI(A)-, (H)- tai (As)kelpuutus, hyvitetään 55 tuntia b alakohdan 2 alakohdan vaatimuksesta.”
40) Muutetaan FCL.940.FI kohdan a alakohta seuraavasti:
a) Korvataan 1 alakohdan i alakohdan A alakohta seuraavasti:
”A) FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia lentokoulutusta asianomaisessa ilma-alusryhmässä
lennonopettajana,
tyyppikouluttajana,
luokkakelpuutuskouluttajana,
mittarilentokouluttajana,
vuoristolentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos BIR- tai mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa
halutaan jatkaa, näistä 50 tunnista 10 tuntia on oltava lennonopetusta BIR- tai mittarilentokelpuutusta
varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12
kuukauden aikana;”
b) Poistetaan 1 alakohdan i alakohdan C ja D alakohta;
c) Korvataan 2 alakohta seuraavasti:
”2) Vähintään joka toisessa FI(A)- tai FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa tai joka kolmannessa FI(As)kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa asianomaisen FI-kelpuutuksen haltijan on läpäistävä FCL.935
kohdan mukainen pätevyyden arviointi.”
41) Korvataan FCL.905.TRI kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että TRI-kelpuutuksen haltijalla
on voimassa oleva mittarilentokelpuutus;”
42) Korvataan FCL.905.IRI kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Mittarilentokouluttajalla on oikeudet antaa opetusta BIR- tai mittarilentokelpuutusten myöntämistä, voimassaolon
jatkamista ja uusimista varten asianomaisessa ilma-alusryhmässä.”
43) Korvataan FCL.915.IRI kohta seuraavasti:
”FCL.915.IRI
IRI-kelpuutuksen hakijan on
a) IRI(A)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut BIR- tai mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa,
josta vähintään 50 tuntia lentokoneilla, antaakseen koulutusta FSTD-laitteilla hyväksytyn koulutusorga
nisaation hyväksytyllä kurssilla;
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2) oltava suorittanut vähintään 800 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 400 tuntia lentokoneilla, antaakseen
koulutusta lentokoneella;
3) täytettävä FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset hakeakseen
monimoottoristen lentokoneiden IRI(A)-kelpuutusta;
b) IRI(H)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen vähintään 125 tuntia IFR-lentoaikaa, josta
vähintään 65 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, antaakseen koulutusta FSTD-laitteilla hyväksytyn
koulutusorganisaation hyväksytyllä kurssilla;
2) oltava suorittanut vähintään 500 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia mittarilentoaikaa
helikoptereilla, antaakseen koulutusta helikopterilla; ja
3) täytettävä FCL.905.FI kohdan h alakohdan 2 alakohdan vaatimukset hakeakseen monimoottoristen
helikoptereiden IR(H)-kelpuutusta;
c) IRI(As)-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään 300 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia
mittarilentoaikaa ilmalaivoilla.”
44) Korvataan FCL.905.STI kohdan a alakohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2) BIR- tai mittarilentokelpuutusten ja yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämistä,
voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan
lentokoneita.”
45) Poistetaan FCL.1005.FE kohdan d ja e alakohta;
46) Korvataan FCL.1005.TRE kohdan a alakohdan 2 alakohta seuraavasti:
”2) tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten ja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista
varten;”
47) Korvataan FCL.1005.CRE kohdan b alakohdan 4 alakohta seuraavasti:
”4) BIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että luokkakelpuutustarkas
tuslentäjä on suorittanut
i) 1 500 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana; ja
ii) 450 tuntia IFR-lentoaikaa; ja”
48) Korvataan FCL.1005.IRE kohta seuraavasti:
”FCL.1005.IRE IRE – Oikeudet
Mittaritarkastuslentäjän valtuutuksen (IRE) haltijalla on oikeudet ottaa vastaan lentokokeita BIR- ja mittarilentokel
puutusten myöntämistä varten ja tarkastuslentoja BIR- tai mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai
uusimista varten.”
49) Muutetaan FCL.1010.SFE kohdan a alakohdan 1 ja 2 alakohta seuraavasti:
”a) SFE(A)
SFE(A)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:
1) usean ohjaajan lentokoneiden osalta:
i)

hänellä on tai on ollut ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus;

ii) hänellä on SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin; ja
iii) hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;
2) vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta:
i)

hänellä on tai on ollut CPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus;

ii) hänellä on SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokoneluokkaan tai -tyyppiin; ja
iii) hänellä on vähintään 500 tuntia lentoaikaa yhden ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;”
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50) Muutetaan FCL.1005.FIE kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) FIE(As). Ilmalaivojen lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeudet suorittaa pätevyyden arviointeja
ilmalaivojen opettajakelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että
hänellä on asiaankuuluva opettajakelpuutus.”
51) Poistetaan FCL.1010.FIE kohdan d ja e alakohta;
52) Muutetaan lisäys 1 seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1) LAPL ja PPL”;
b) Korvataan 1.1 ja 1.2 kohta seuraavasti:
”1.1 LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle hyvitetään FCL.120
kohdan a alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatietoa koskevat vaatimukset täysimääräisesti.
1.2 LAPL- tai PPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän PPL-, CPL- tai ATPL-lupakirjan
haltijalle hyvitetään FCL.215 kohdan a alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatietoa koskevat
vaatimukset. Hyvitystä sovelletaan myös LAPL- tai PPL-lupakirjan hakijoihin, joilla on komission asetuksen
(EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti myönnetty BPL-lupakirja tai komission täytäntöönpanoa
setuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja, paitsi että oppiainetta
’lentosuunnistus’ ei hyvitetä.”
c) Poistetaan 1.2a. kohta.
d) Korvataan 1.3 kohta seuraavasti:
”1.3 PPL-lupakirjan myöntämistä varten saman ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle hyvitetään teoriakou
lutuksen ja -kokeen vaatimukset täysimääräisesti.”
e) Korvataan 1.4 kohta seuraavasti:
”1.4 Poiketen siitä, mitä 1.2 kohdassa säädetään, LAPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten täytäntöönpanoa
setuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetyn SPL-lupakirjan haltijan, jolla on
oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, on FCL.135.A kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti
osoitettava riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkaa
varten.”
f) Korvataan 4.1 kohta seuraavasti:
”4.1 Mittarilentokelpuutuksen hakija, tai BIR-kelpuutuksen hakija, joka on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeet
samassa ilma-alusryhmässä, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa:
— ihmisen suorituskyky
— sääoppi.”
53) Muutetaan lisäys 3 seuraavasti:
a) Korvataan A luvun 9 kohdan f alakohdan 3 alakohdan ii alakohtaa seuraava alakohta seuraavasti:
”Hakijalle, jolla on BIR-kelpuutus tai todistus perusmittarilento-osan suorituksesta, hyvitetään enintään 10 tuntia
vaaditusta mittarikoulutusajasta. Perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.”
b) Korvataan C luvun 8 kohdan e alakohdan 2 alakohdan ii alakohtaa seuraava alakohta seuraavasti:
”Hakijalle, jolla on BIR-kelpuutus tai todistus perusmittarilento-osan suorituksesta, hyvitetään enintään 10 tuntia
vaaditusta mittarikoulutusajasta. Perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä; ja”;
c) Korvataan D luvun 8 kohdan e alakohta seuraavasti:
”e) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta enintään viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, FTD 2:lla,
FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla. Hakijalle, jolla on BIR-kelpuutus tai todistus perusmittarilento-osan
suorituksesta, hyvitetään enintään 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta. Perusmittarilennon harjoitus
laitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä;”
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d) Korvataan E luvun 3 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) oltava suorittanut 150 tuntia lentoaikaa; tähän on sisällyttävä ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla 50 tuntia,
joista 10 tuntia on oltava matkalentoa.
Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen
päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 150 tunnin lentoaikaan
lentokoneilla seuraavasti:
1) 20 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja;
2) 50 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja;
3) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;
4) 20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;
5) 50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.”
e) Korvataan E luvun 9 kohta seuraavasti:
”9. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulutusaika. Hakijoille, joilla on
voimassa oleva IR(H)-kelpuutus, hyvitetään enintään viisi tuntia mittarikoulutusaikaa, jolloin vähintään viisi
tuntia mittarikoulutusta on annettava lentokoneella. Hakijoille, joilla on BIR-kelpuutus tai todistus
perusmittarilento-osan suorituksesta, hyvitetään enintään 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta.”
f) Korvataan E luvun 12 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) 10 tuntia mittarikoulutusta, josta enintään viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, FNPT II:lla tai
lentosimulaattorilla. Hakijalle, jolla on BIR-kelpuutus tai todistus perusmittarilento-osan suorituksesta,
hyvitetään enintään 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta. Perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD)
suoritettuja tunteja ei hyvitetä;”
54) Muutetaan lisäyksessä 6 oleva A luku seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Osista koostuvalle IR(A)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(A)- tai CPL(A)-lupakirja. Menetelmämit
tarilento-osaa suorittamaan pyrkivällä hakijalla, jolla ei ole CPL(A)-lupakirjaa, on oltava BIR-kelpuutus tai
todistus perusmittarilento-osan suorituksesta.”
b) Korvataan 10.1 kohta seuraavasti:
”10.1 CPL(A)-lupakirjan, BIR-kelpuutuksen tai perusmittarilento-osan suoritustodistuksen haltijalle hyvitetään
enintään 10 tuntia edellä 7 tai 8 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärästä.”
55) Muutetaan lisäyksessä 6 oleva Aa luku seuraavasti:
a) Muutetaan 9 ja 10 kohdan numerointi 11 ja 12 kohdaksi;
b) Lisätään 9 ja 10 kohta seuraavasti:
”9. Pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kelpuutuksen hakija, jolla on FCL.835 kohdan mukainen BIRkelpuutus ja vähintään 10 tuntia mittarilentoaikaa lennonopetuksessa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, voi
saada hyvitystä 4 kohdassa tarkoitetusta koulutuksesta edellyttäen, että kyseinen BIR-koulutus on sisältänyt
pätevyysperusteisen mittarilentokelpuutuksen kaikki aihealueet ja että osista koostuvan lentokoulutuskurssin
järjestävä hyväksytty koulutusorganisaatio on arvioinut ne.
10. Pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kelpuutuksen hakijan, jolla on BIR-kelpuutus ja vähintään 50 tunnin
IFR-lentokokemus ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla, on
a) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa:
i) arvioitava saavuttaneen pätevyysperusteista mittarilentokelpuutusta varten hyväksyttävän teoriatiedon
tason;
ii) saatava asianmukainen lentokoulutus IFR-oikeuksien laajentamiseksi FCL.605.IR kohdan a alakohdan
mukaisesti;
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b) a alakohdan vaatimuksen täyttämisen jälkeen:
i) suoritettava hyväksytysti IR(A)-kelpuutukseen vaadittava lisäyksen 7 mukainen lentokoe;
ii) osoitettava lentokokeessa tarkastuslentäjälle suullisesti, että hänellä on riittävä teoriatiedon taso ilmailun
säädöksistä, sääopista sekä lennonsuunnittelusta ja suoritusarvoista.”
56) Muutetaan lisäys 7 seuraavasti:
a) Korvataan otsikko seuraavasti: ”Lentokoe BIR- tai mittarilentokelpuutusta varten”;
b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai tyypin ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa ja
joka on varustettu asianmukaisilla laitteilla koulutusta ja kokeita varten.”
c) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
”9. Hakijan on ilmoitettava tarkastuslentäjälle suorittamansa tarkistukset ja tehtävät, radiosuunnistuslaitteiden
tunnistaminen mukaan luettuna. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävän ilma-aluksen hyväksytyn
tarkistuslistan mukaisesti. Hakijan on lentokoetta edeltävän lennonvalmistelun aikana määritettävä
tehoasetukset ja nopeudet. Hakijan on laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua
varten toimintakäsikirjan tai käytettävän ilma-aluksen lentokäsikirjan mukaisesti.”
d) Korvataan 11 kohdan lentokoneita koskevan taulukon lopussa alaviite (++) seuraavasti:
”(++) PBN-oikeuksien saamiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei
ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella
(FSTD).”
e) Korvataan 11 kohdan helikoptereita koskevan taulukon lopussa alaviite (+) seuraavasti:
”(+) PBN-oikeuksien saamiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei
ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).”
57) Korvataan lisäyksen 9 otsikko seuraavasti: ”MPL-lupakirjaa, ATPL-lupakirjaa ja tyyppi- ja luokkakelpuutuksia
varten vaadittava koulutus, lentokoe ja tarkastuslento sekä BIR- ja mittaritarkastuslento”.
58) Muutetaan lisäys 9 seuraavasti:
a) Korvataan B jakson 5 kohdan 1 alakohta seuraavasti:
”1) PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole
käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).
Poiketen siitä, mitä edellä olevassa alakohdassa säädetään, jos tarkastuslentoon PBN-oikeuksien voimassaolon
jatkamiseksi ei sisälly RNP APCH -harjoitusta, RNP APCH ei sisälly lentäjän PBN-oikeuksiin. Rajoitus
poistetaan, jos lentäjä on suorittanut RNP APCH -harjoituksen sisältävän tarkastuslennon.”
b) Korvataan B jakson 6 kohdan d alakohta seuraavasti:
”d) M-kirjain lentokoe/tarkastuslento-sarakkeessa osoittaa harjoituksen olevan pakollinen, tai mahdollisuutta
valita silloin kun sarakkeessa luetellaan useampi kuin yksi harjoitus.”
c) Korvataan B jakson 6 kohdan j alakohta seuraavasti:
”j) PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole
käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).
Poiketen siitä, mitä edellä olevassa alakohdassa säädetään, jos tarkastuslentoon PBN-oikeuksien voimassaolon
jatkamiseksi ei sisälly RNP APCH -harjoitusta, RNP APCH ei sisälly lentäjän PBN-oikeuksiin. Rajoitus
poistetaan, jos lentäjä on suorittanut RNP APCH -harjoituksen sisältävän tarkastuslennon.”
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d) Korvataan B jakson 6 kohdan j alakohdan jälkeen tulevassa taulukossa harjoitusta 3.8.3.4 koskeva rivi seuraavasti:
”3.8.3.4* Käsin ohjaten, yksi moottori epä
kunnossa (simuloituna) loppulä
hestymisen aikana, joko maakos
ketukseen asti tai keskeytetyn
lähestymisen menetelmän lop
puun asti (tapauksen mukaan), al
kaen
i) ennen kuin ylitetään 1 000 ja
lan korkeus lentopaikan kor
keustasosta; ja
ii) sen jälkeen, kun 1 000 jalan
korkeus lentopaikan korkeus
tasosta on ylitetty.
Lentokoneilla, joita ei ole tyyppi
hyväksytty
liikenneluokan
(JAR/FAR 25) tai kevytliikenneluo
kan (SFAR 23) lentokoneiksi, lä
hestyminen moottorihäiriötä jälji
tellen ja sitä seuraava ylösveto on
aloitettava kohdan 3.8.4 mukaisen
2D-lähestymisen yhteydessä. Ylös
veto on aloitettava, kun saavute
taan julkaistu estevarakorkeus
(OCH/A), mutta kuitenkin viimeis
tään saavutettaessa MDH/A 500
jalkaa kiitotien kynnyksen kor
keustasosta. Jos lentokoneen suo
ritusarvot ovat lentoonlähtömas
san ja tiheyskorkeuden suhteen
samat kuin liikenneluokan lento
koneilla, kouluttaja voi simuloida
moottorihäiriön
harjoituksen
3.8.3.4 mukaisesti.

P —>

—>

M”

e) Poistetaan B jakson 6 kohdan j alakohdan jälkeen tulevasta taulukosta harjoitusta 3.8.3.5 koskeva rivi;
f) Lisätään C jaksoon uusi 8a kohta seuraavasti:
”8a) PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole
käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).
Poiketen siitä, mitä edellä olevassa alakohdassa säädetään, jos tarkastuslentoon PBN-oikeuksien voimassaolon
jatkamiseksi ei sisälly RNP APCH -harjoitusta, RNP APCH ei sisälly lentäjän PBN-oikeuksiin. Rajoitus
poistetaan, jos lentäjä on suorittanut RNP APCH -harjoituksen sisältävän tarkastuslennon.”
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LIITE II

Muutetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) oleva MED.A.030 kohta seuraavasti:
a) Korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) Käyttäessään
1) kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti
myönnetyn ilmapallolentäjän lupakirjan (BPL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen
III (osa SFCL) mukaisesti myönnetyn purjelentäjän lupakirjan (SPL) mukaisia oikeuksia lentäjällä on oltava
voimassa oleva vähintään LAPL-lupakirjaan vaadittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
2) yksityislentäjän lupakirjan (PPL) mukaisia oikeuksia lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään luokan 2
lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
3) BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia:
i) matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään luokan 2
lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
ii) muussa kaupallisessa lentotoiminnassa kuin matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä, kun ilmaaluksessa on enemmän kuin neljä henkilöä, lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään luokan 2
lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
4) SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia muussa purjelentokoneilla harjoitettavassa kaupallisessa lentotoiminnassa
kuin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 3 artiklan 2 kohdassa määritetyssä
lentotoiminnassa lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
5) ansiolentäjän lupakirjan (CPL), usean ohjaajan miehistölupakirjan (MPL) tai liikennelentäjän lupakirjan (ATPL)
mukaisia oikeuksia, lentäjällä on oltava voimassa oleva luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.”
b) Korvataan e alakohta seuraavasti:
”e) Jos PPL-lupakirjaan lisätään mittarilentokelpuutus tai perusmittarilentokelpuutus, lupakirjan haltijalle on tehtävä
puhdasääniaudiometriatutkimukset luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijoita koskevien
määräaikojen ja vaatimusten mukaisesti.”
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LIITE III

Muutetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VI (osa ARA) seuraavasti:
1)

Korvataan ARA.GEN.220 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo kaikista myöntämistään organisaation
toimiluvista, FSTD:n hyväksyntätodistuksista ja henkilöille myönnetyistä lupakirjoista, hyväksyntätodistuksista ja
kelpoisuustodistuksista sekä vastaanottamistaan koulutusorganisaatioiden ilmoituksista ja ilmoituksenvaraisten
koulutusorganisaatioiden koulutusohjelmista, joiden osalta se on tarkastanut tai hyväksynyt liitteen I (osa FCL),
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten täyttymisen.”

2)

Muutetaan ARA.GEN.350 kohta seuraavasti:
a) Korvataan da alakohdan johdantolause seuraavasti:
”da) Poiketen siitä, mitä a–d alakohdassa säädetään, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee ilmoituksenva
raisissa koulutusorganisaatioissa valvonnan aikana tai muulla tavoin näyttöä siitä, ettei ilmoituksenvarainen
koulutusorganisaatio täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia, tämän
asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimuksia tai komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL)
vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on”
b) Korvataan e alakohta seuraavasti:
”e) Sanotun rajoittamatta lisätoimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi, kun jäsenvaltion viranomainen
ARA.GEN.300 kohdan d alakohdan mukaisesti toimiessaan havaitsee, ettei jokin viraston tai toisen
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä taikka virastolle tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle ilmoituksen tehnyt organisaatio täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistettuja
keskeisiä vaatimuksia, tämän asetuksen liitteen I (osa FCL), liitteen VII (osa ORA) ja liitteen VIII (osa DTO)
vaatimuksia taikka komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoa
setuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimuksia, viranomaisen on ilmoitettava vaatimusten
täyttymättä jäämisestä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.”

3)

Korvataan ARA.GEN.360 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Saatuaan lupakirjan haltijalta komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.015 kohdan
e alakohdan, komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) olevan BFCL.015 kohdan f alakohdan
tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.015 kohdan f
alakohdan mukaisen pyynnön, joka koskee toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista, vastaanottavan
toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä lupakirjan haltijan toimivaltaista
viranomaista siirtämään
1) lupakirjan varmennus;
2) jäljennökset toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.220 ja ARA.MED.150 kohdan mukaisesti säilyttämistä
lupakirjan haltijan terveystiedoista. Terveystiedot on siirrettävä liitteessä IV (osa MED) olevan MED.A.015
kohdan mukaisesti, ja niihin on sisällyttävä lääketieteellisen asiantuntijan tarkistama ja allekirjoittama
yhteenveto hakijan tarvittavista lääketieteellisistä esitiedoista.”

4)

Lisätään ARA.FCL.200 kohtaan e alakohta seuraavasti:
”e) Kouluttajat FI(B)- tai FI(S)-kelpuutuksia varten: Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava asianmukaiset
menettelyt seuraavissa alakohdissa määritettyjen valvottujen koulutuslentojen suorittamista varten:
1) komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) oleva BFCL.315 kohdan a alakohdan 5 alakohdan
ii alakohta ja BFCL.360 kohdan a alakohdan 2 alakohta; ja
2) komission asetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) oleva SFCL.315 kohdan a alakohdan 7 alakohdan
ii alakohta ja SFCL.360 kohdan a alakohdan 2 alakohta.”

5)

Korvataan ARA.FCL.250 kohdan a alakohdan 3 alakohta seuraavasti:
”3) lupakirjan haltija ei enää täytä liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) sovellettavia vaatimuksia;”
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Korvataan ARA.FCL.300 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön tarpeelliset järjestelyt ja menettelyt, jotta hakijat voivat
osallistua teoriakokeisiin liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) sovellettavien vaatimusten mukaisesti.”

7)

Lisätään ARA.ATO.105 kohdan jälkeen ARA.ATO.110 kohta seuraavasti:
”ARA.ATO.110 Minimivarusteluettelojen hyväksyminen
Kun toimivaltainen viranomainen vastaanottaa asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.
MLR.105 kohdan ja liitteessä VI (osa NCC) olevan NCC.GEN.101 kohdan mukaisen minimivarusteluettelon
hyväksyntää koskevan hakemuksen, sen on toimittava mainitun asetuksen liitteessä II (osa ARO) olevan ARO.
OPS.205 kohdan mukaisesti.”

8)

Korvataan ARA.DTO.100 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Jos ilmoitus ei sisällä vaadittuja tietoja tai se sisältää tietoja, jotka viittaavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV
vahvistettujen keskeisten vaatimusten, tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimusten
tai komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten täyttymättä jäämiseen, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava
ARA.GEN.350 kohdan da alakohdan mukaisesti.”

9)

Korvataan ARA.DTO.110 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Saatuaan ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelmat ja niiden muutokset, jotka on ilmoitettu
sille liitteessä VIII (osa DTO) olevan DTO.GEN.115 kohdan c alakohdan mukaisesti, tai ilmoituksenvaraisen
koulutusorganisaation koulutusohjelmien hyväksyntää koskevan hakemuksen, joka on toimitettu sille mainitussa
liitteessä olevan DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, että
kyseiset koulutusohjelmat ovat tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen
III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten
mukaisia.”

10) Muutetaan lisäys I seuraavasti:
a) Korvataan otsikon ’Ohjaamomiehistön lupakirja’ jälkeen tuleva johdantolause seuraavasti:
”Jäsenvaltion liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myöntämän ohjaamomiehistön
lupakirjan on vastattava seuraavia vaatimuksia:”
b) Korvataan a alakohdan 1 alakohdan III alakohta seuraavasti:
”III) lupakirjan sarjanumero, joka koostuu lupakirjan myöntäneen valtion YK-maatunnuksesta, jota seuraavat
tapauksen mukaan kirjaimet ’FCL’, ’BFCL’ tai ’SFCL’, ja arabialaisista numeroista ja/tai latinalaisista aakkosista
muodostettu tunnus;”
c) Korvataan a alakohdan 2 alakohdan XII alakohta seuraavasti:
”XII) kelpuutukset ja todistukset sekä ilmapallojen ja purjelentokoneiden osalta oikeudet: luokka-, tyyppi-,
opettajakelpuutukset jne. ja tarvittaessa niiden voimassaolon päättymispäivät. Radiopuhelinliikenteen (R/T)
oikeudet voidaan merkitä lupakirjaan tai erilliseen todistukseen;”
d) Muutetaan c alakohdan jäljessä otsikon ’Etusivu’ alla oleva malli (EASA 141 lomake, versio 2) seuraavasti:
i) Korvataan ilmaisu ”Annettu osan FCL mukaisesti” seuraavasti:
”Myönnetty osan FCL/osan BFCL/osan SFCL mukaisesti (tarpeettomat poistetaan)”.
ii) Korvataan ilmaisu ”Tämä lupakirja on ICAOn standardien mukainen, LAPL- ja EIR-oikeuksia lukuun ottamatta”
seuraavasti:
”Tämä lupakirja on ICAOn standardien mukainen, lukuun ottamatta LAPL- ja BIR-oikeuksia tai lupakirjaan
liitettyä LAPL-lupakirjan lääketieteellistä kelpoisuustodistusta”
e) Korvataan otsikon ”Sivu 2” alla olevassa mallissa ilmaisu ”Lupakirjan sarjanumeron alussa on aina lupakirjan
myöntäjävaltion YK-maatunnus, jota seuraa tunnus ”.FCL.””(huomautus kenttään nro III – Lupakirjan numero)
seuraavasti:
’Lupakirjan sarjanumeron alussa on aina lupakirjan myöntäjävaltion YK-maatunnus, jota seuraa tapauksen mukaan
tunnus ’FCL.’, ’BFCL.’ tai ’SFCL.’.’
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f) Muutetaan otsikon ”Sivu 3” alla oleva malli seuraavasti:
i) Korvataan ilmaisu ”Lupakirjoissa käytetään samoja lyhenteitä kuin osassa FCL (esim. PPL(H), ATPL(A))” (teksti,
joka koskee kenttää nro II – Lupakirjalaji, ensimmäinen myöntämispäivä ja maatunnus) seuraavasti:
”Lupakirjoissa käytetään samoja lyhenteitä kuin osassa FCL (esim. PPL(H), ATPL(A)), osassa BFCL ja osassa SFCL”
ii) Lisätään ilmaisun ”LAPL: LAPL-lupakirjaa ei ole myönnetty ICAOn standardien mukaisesti” (teksti, joka koskee
kenttää XIII – Huomautukset) jälkeen teksti seuraavasti:
”SPL-lupakirjat lukuun ottamatta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 3 b artiklan 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitettuja tapauksia: komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa
SFCL) olevan SFCL.200 kohdan mukaan käytettävät taitolento-oikeudet, SFCL.215 kohdan mukaan käytettävät
pilvilento-oikeudet tai SFCL.155 kohdan mukaan käytettävät lentoonlähtömenetelmät.”
11) Korvataan lisäys III seuraavasti:

”HYVÄKSYTYN KOULUTUSORGANISAATION TOIMILUPA
Euroopan unioni *
Toimivaltainen viranomainen

HYVÄKSYTYN KOULUTUSORGANISAATION TOIMILUPA
[TOIMILUVAN NUMERO/TUNNUS]

Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 [ja komission asetuksen (EU) 2018/395 / komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2018/1976 (MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN)] nojalla ja jäljempänä esitettyjen ehtojen täyttyessä
[toimivaltainen viranomainen] vahvistaa, että
[KOULUTUSORGANISAATION NIMI]
[KOULUTUSORGANISAATION OSOITE]

on osan ORA mukaisesti hyväksytty koulutusorganisaatio, jolla on oikeus antaa osan FCL / osan BFCL / osan SFCL
[MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN] mukaista koulutusta ja käyttää FSTD-laitteita liitteenä olevan kurssihyväksynnän
mukaisesti.
EHDOT:
Tämä toimilupa rajoittuu oikeuteen tarjota koulutusta ja käyttää FSTD-laitteita liitteenä olevan kurssihyväksynnän
mukaisesti.
Tämä toimilupa on voimassa, kun hyväksytty organisaatio täyttää osan ORA, osan FCL, osan BFCL, osan SFCL
[MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN] ja muiden sovellettavien määräysten vaatimukset.
Jos edellä esitetyt ehdot täyttyvät, tämä toimilupa pysyy voimassa, ellei sitä ole luovutettu, korvattu uudella tai rajoitettu tai
ellei sen voimassaoloa ole keskeytetty tai sitä ole peruutettu.
Myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus:
[Toimivaltainen viranomainen]
*

”Euroopan unioni” poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio
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HYVÄKSYTYN KOULUTUSORGANISAATION TOIMILUPA
KURSSIHYVÄKSYNTÄ

Liite hyväksytyn koulutusorganisaation toimilupaan numero:
[TOIMILUVAN NUMERO/TUNNUS]
[KOULUTUSORGANISAATION NIMI]

on saanut oikeuden tarjota ja toteuttaa seuraavia osan FCL / osan BFCL / osan SFCL [MUKAUTETAAN TARPEEN
MUKAAN] kursseja ja käyttää seuraavia FSTD-laitteita:
Kurssi

Käytettävät FSTD-laitteet kirjaintunnuksineen (1)

(1) sellaisena kuin se ilmoitetaan laitteen hyväksymistodistuksessa

Tämä kurssihyväksyntä on voimassa, jos
a) hyväksytyn koulutusorganisaation toimilupaa ei ole luovutettu, korvattu uudella tai rajoitettu eikä sen voimassaoloa ole
keskeytetty eikä sitä ole peruutettu; ja
b) toiminta toteutetaan osan ORA, osan FCL, osan BFCL, osan SFCL [MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN] ja muiden
sovellettavien määräysten mukaisesti ja tarvittaessa niiden menetelmien mukaisesti, jotka kuvataan osassa ORA
vaadituissa organisaation asiakirjoissa.
Myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus: [Toimivaltainen viranomainen]
Jäsenvaltion/EASAn puolesta
EASA 143 -lomake, versio 2 – sivu 2/2”;
12) Korvataan lisäys VIII seuraavasti:
”Koulutusohjelman hyväksyntä
ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle (DTO)
Euroopan unioni (*)
Toimivaltainen viranomainen
Myöntävä viranomainen:
DTO:n nimi:
DTO:n tunnus:
Hyväksytyt koulutusohjelmat:
Tarkastuslentäjien standardointikoulutus – FE(S), FE(B) (**)
Tarkastuslentäjien kertauskoulutus – FE(S), FE(B) (**)

Asiakirjaviite:

Huomautukset:

Edellä mainittu toimivaltainen viranomainen on tarkastanut edellä mainitut koulutusohjelmat ja todennut, että ne täyttävät
komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.
Myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus: [toimivaltainen viranomainen]
(*)
(**)

”Euroopan unioni” poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio.
Mukautetaan tarpeen mukaan.

EASA XXX -lomake, versio 2 – sivu 1/1”.
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LIITE IV

Muutetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VII (osa ORA) seuraavasti:
1) Muutetaan ORA.ATO.110 kohta seuraavasti:
a) Korvataan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:
”1) ”varmistaa, että annettava koulutus vastaa tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU)
2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL)
vaatimuksia, ja koelentokoulutuksen osalta varmistaa, että komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I
(21 osa) asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät ja koulutusohjelma on laadittu;”
b) Korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava liitteessä I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteessä III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) vaadittu
kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.”
2) Korvataan ORA.ATO.125 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) ”Koulutusohjelman on täytettävä tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset ja
koelentokoulutuksen osalta komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) asiaankuuluvat
vaatimukset.”

5.3.2020
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LIITE V

Muutetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VIII (osa DTO) seuraavasti:
1) Muutetaan DTO.GEN.110 kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohdan 3 ja 4 alakohta seuraavasti:
”3) purjelentokoneita varten komission asetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten mukaisesti:”
a) SPL-teoriakoulutus;
b) SPL-lentokoulutus;
c) koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen purjelentokoneisiin tai TMG-moottoripurjelentokoneisiin
SFCL.150 kohdan mukaisesti;
d) koulutus muihin lentoonlähtömenetelmiin SFCL.155 kohdan mukaisesti;
e) lisäkelpuutuksiin tai -oikeuksiin tähtäävä koulutus: perustason ja laajat taitolento-oikeudet,
purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus, TMG-moottoripurjelentokoneen
yölentokelpuutus ja purjelentäjän pilvilento-oikeudet;
f) koulutus purjelentokoneiden lennonopettajakelpuutusta (FI(S)) varten;
g) FI(S)-kertauskurssi;
4) ilmapalloja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa BFCL) vaatimusten
mukaisesti:
a) BPL-teoriakoulutus;
b) BPL-lentokoulutus;
c) koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään BFCL.150 kohdan
mukaisesti;
d) lisäkelpuutuksiin tähtäävä koulutus: ankkuroitujen kuumailmapallojen kelpuutus, yölentokelpuutus ja
kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus;
g) koulutus ilmapallojen lennonopettajakelpuutusta (FI(B)) varten;
h) FI(B)-kertauskurssi.”
b) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa myös komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteessä III (osa BFCL) olevassa BFCL.430 kohdassa ja BFCL.460 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa
tarkoitettua tarkastuslentäjien FE(B)-koulutusta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976
liitteessä III (osa SFCL) olevassa SFCL.430 kohdassa ja SFCL.460 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettua
tarkastuslentäjien FE(S)-koulutusta edellyttäen, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on tehnyt DTO.
GEN.115 kohdan mukaisen ilmoituksen ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman
DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaisesti.”
2) Korvataan DTO.GEN.115 kohdan a alakohdan 8 alakohta seuraavasti:
”8) lausunto siitä, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja ilmoituksen kattaman
koulutustoiminnan ajan asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset, tämän asetuksen
liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset sekä komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa
BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.”
3) Muutetaan DTO.GEN.210 kohta seuraavasti:
a) Korvataan a alakohdan 2 alakohdan i alakohta seuraavasti:
”i) annettava koulutus täyttää liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset sekä noudattaa
ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelmaa;”
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b) Korvataan e alakohta seuraavasti:
”e) Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava liitteessä I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteessä III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) vaadittu
kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.”
4) Muutetaan DTO.GEN.230 kohta seuraavasti:
a) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) Koulutusohjelman on tapauksen mukaan täytettävä liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL)
vaatimukset.”
b) Korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa DTO.GEN.110 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
koulutusta vain siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen on ilmoituksenvaraisen koulutusorga
nisaation hakemuksesta myöntänyt tässä koulutuksessa käytettävälle koulutusohjelmalle ja sen mahdollisille
muutoksille ARA.DTO.110 kohdan mukaisen hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että koulutusohjelma ja sen
mahdolliset muutokset täyttävät tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395
liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa BFCL)
vaatimukset. Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on haettava hyväksyntää antamalla DTO.GEN.115
kohdan mukainen ilmoitus.”
5) Korvataan lisäyksessä 1 olevan ilmoituslomakkeen 9 kohta seuraavasti:
”9.

Lausunto
Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO)
mukaisesti ja erityisesti sen DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan mukaisesti laatinut
turvallisuuspolitiikan ja soveltaa sitä kaikessa ilmoituksen kattamassa koulutustoiminnassa.
Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan ajan
asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset, tämän asetuksen liitteen I (osa FCL)
ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset sekä komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.”
Vahvistamme, että kaikki tähän ilmoitukseen sisältyvät tiedot, mukaan lukien sen mahdolliset liitteet, ovat
täydelliset ja paikkansapitävät.
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi, päiväys ja allekirjoitus
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimi, päiväys ja allekirjoitus”
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DIREKTIIVIT
KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/360,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä
tietyissä johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sisällä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuja vaarallisia aineita. Kyseistä rajoitusta ei sovelleta
tiettyihin poikkeuksen piiriin kuuluviin käyttötarkoituksiin, jotka koskevat lääkinnällisiä laitteita ja tarkkailu- ja
valvontalaitteita ja jotka luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä IV.

(2)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eri luokat, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, luetellaan mainitun direktiivin
liitteessä I.

(3)

Lyijy on rajoitusten kohteena oleva aine, joka mainitaan direktiivin 2011/65/EU liitteessä II.

(4)

Komissio myönsi delegoidulla direktiivillä 2014/73/EU (2) poikkeuksen, joka koskee lyijyn käyttöä platinoiduissa
platinaelektrodeissa, joita käytetään johtavuuden mittauksiin, kun tietyt edellytykset täyttyvät, jäljempänä
’poikkeus’, sisällyttämällä asianomaiset käyttötarkoitukset direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV. Kyseisen direktiivin
5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti poikkeuksen voimassaolon oli määrä päättyä 31 päivänä
joulukuuta 2018.

(5)

Komissio vastaanotti poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen, jäljempänä ’uusimista koskeva hakemus’, 30
päivänä kesäkuuta 2017 eli direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Tämän säännöksen
mukaan poikkeus on voimassa siihen asti, kun on tehty päätös uusimista koskevasta hakemuksesta.

(6)

Uusimista koskevan hakemuksen arviointiin sisältyi direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 7 kohdan mukainen
sidosryhmien kuuleminen.

(7)

Lyijyä sisältäviä platinoituja platinaelektrodeja käytetään erikoismittauslaitteissa, jotka edellyttävät tiettyjä
mittausominaisuuksia, kuten laajaa mittausaluetta, suurta tarkkuutta tai korkeaa luotettavuustasoa suurten happoja emäspitoisuuksien ollessa kyseessä.

(8)

Lyijyn korvaaminen asianomaisissa käyttötarkoituksissa tai sen poistaminen niistä on nykyisin tieteellisesti ja
teknisesti mahdoton toteuttaa tiettyjen mittauslaitteiden osalta luotettavien vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi.
Poikkeuksen uusiminen on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) mukainen eikä
näin ollen vaikuta heikentävästi siinä säädettyyn ympäristön- ja terveydensuojeluun.

(1) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Komission delegoitu direktiivi 2014/73/EU, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä
johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 80).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
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(9)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä poikkeuksen uusiminen.

(10)

Poikkeus olisi uusittava seitsemän vuoden enimmäisajaksi 31 päivään joulukuuta 2025 saakka direktiivin
2011/65/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon
tulokset, joita on saatu käynnissä olevista ponnisteluista luotettavan korvaavan aineen löytämiseksi, poikkeuksen
voimassaololla tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2021.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä IV oleva kohta 37 seuraavasti:
”37.

Lyijy platinoiduissa platinaelektrodeissa, joita käytetään johtavuuden mittauksiin, kun vähintään yksi
seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) laajan mittausalueen kattavat mittaukset, joissa johtavuusalue kattaa useamman kuin yhden
suuruusluokan (esimerkiksi 0,1 mS/m:n ja 5 mS/m:n välisen alueen), laboratoriosovelluksissa
käytettäväksi tuntemattomien pitoisuuksien mittaamiseen;
b) liuosten mittaukset, kun tarvitaan otannan ± 1 prosentin tarkkuutta ja elektrodin suurta syöpymiskes
tävyyttä jossakin seuraavista tapauksista:
i) liuokset, joiden happamuus on < pH 1;
ii) liuokset, joiden emäksisyys on > pH 13;
iii) syövytysliuokset, jotka sisältävät halogeenikaasua;
c) yli 100 mS/m:n johtavuuksien mittaukset, jotka on suoritettava kannettavilla välineillä.
Päättyy 31. joulukuuta 2025.”
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KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/361,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen
mukauttamiseksi
tieteen
ja
tekniikan
kehitykseen
absorptiojäähdytyskoneiden
hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä korroosionestoaineena käytettävää kuudenarvoista kromia
koskevan poikkeuksen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sisällä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuja vaarallisia aineita. Kyseistä rajoitusta ei sovelleta
direktiivin 2011/65/EU liitteessä III lueteltuihin vapautettuihin käyttötarkoituksiin.

(2)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, luetellaan mainitun direktiivin
liitteessä I.

(3)

Kuudenarvoinen kromi on rajoitusten kohteena oleva aine, joka mainitaan direktiivin 2011/65/EU liitteessä II.

(4)

Poikkeus, joka koskee kuudenarvoisen kromin rajoitettua käyttöä korroosionestoaineena absorptiojäähdytys
koneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa, jäljempänä ’poikkeus’,
sisältyy direktiivin 2011/65/EU liitteeseen III. Poikkeuksen voimassaolon päättymispäivä oli 21 päivä heinäkuuta
2016 luokkien 1–7 ja 10 osalta kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(5)

Komissio vastaanotti poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen, jäljempänä ’uusimispyyntö’,
20 päivänä tammikuuta 2015 eli direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Kyseisen
säännöksen mukaisesti poikkeus pysyy voimassa uusimispyyntöä koskevan päätöksen tekemiseen asti.

(6)

Uusimispyynnön arviointiin sisältyi direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 7 kohdan mukaisia sidosryhmien kuulemisia.
Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille saattamista
ja/tai käyttöä koskevista luvista tehdyt komission päätökset (2), arviointi johti päätelmään, että nykyinen poikkeus
on luokkien 1–7 ja 10 osalta jaettava kahteen alakohtaan, joiden sanamuoto ilmaisee selkeästi kuudenarvoisen
kromin korvaamiseen liittyvän tieteellisen ja teknisen kehityksenkulloisenkin käyttötarkoitustyypin mukaan.

(7)

Kuudenarvoinen kromi (Cr(VI)) toimii korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjes
telmissä. Sillä muodostetaan teräsputkien sisäpintaan kerros, joka suojaa niitä syövyttävää ammoniakkia sisältävältä
jäähdytysliuokselta.

(1) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden
markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (EUVL C 48, 15.2.2017, s. 9).
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(8)

Nykyinen poikkeus kattaa sovellukset, joiden ottoteho on vähintään 75 W, ja järjestelmät, jotka toimivat täysin
muilla kuin sähkölämmittimillä (matalaa höyrystinlämpötilaa vastaavasti). Kuudenarvoisen kromin korvaaminen tai
poistaminen kyseisistä tuotteista on tieteellisesti ja teknisesti mahdoton toteuttaa luotettavien korvaavien aineiden
puuttumisen vuoksi. Poikkeus, joka kattaa kyseiset sovellukset, on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 (3) mukainen eikä näin ollen vaikuta heikentävästi siinä säädettyyn ympäristön- ja terveyden
suojeluun.

(9)

Tämän vuoksi on aiheellista myöntää pyydetty uusiminen sellaisia sovelluksia varten, joissa käytetään korkeita
höyrystinlämpötiloja, 21 päivään heinäkuuta 2021 saakka direktiivin 2011/65/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon tulokset, joita on saatu käynnissä olevista ponnisteluista
luotettavan korvaavan aineen löytämiseksi, poikkeuksen voimassaololla tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(10)

Niiden sovellusten osalta, joiden ottoteho on alle 75 W (matalaa höyrystinlämpötilaa vastaavasti) ja jotka nykyinen
poikkeus kattaa, direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt uusimisen edellytykset eivät enää täyty. Sen
vuoksi uusimispyyntö olisi hylättävä. Kyseisen direktiivin 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti kyseisiä sovelluksia
koskevan poikkeuksen voimassaolon olisi päätyttävä 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(11)

Luokkien 8, 9 ja 11 osalta nykyinen poikkeus on edelleen voimassa direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan
toisessa alakohdassa vahvistettujen voimassaoloaikojen mukaisesti. Oikeudellisen selvyyden vuoksi voimassaolon
päättymispäivät olisi lisättävä mainitun direktiivin liitteeseen III.

(12)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2021.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
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4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 9 seuraavasti:
”9

Kuudenarvoinen kromi korroosionestoainee
na absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjääh
dytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painopro
senttia jäähdytysliuoksessa

Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy:
— 21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro
-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita;
— 21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen
lääkinnällisten laitteiden osalta;
— 21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta.

9(a)-I

Kuudenarvoinen kromi, enintään 0,75 paino
prosenttia jäähdytysliuoksessa, korroosiones
toaineena sellaisten absorptiojääkaappien
(mukaan lukien minibaarit) hiiliteräsjäähdy
tysjärjestelmissä, jotka on suunniteltu toimi
maan kokonaan tai osittain sähkölämmitti
mellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön
syöttöteho on alle 75 W tasaisissa käyttöolo
suhteissa

Soveltuu luokkiin 1–7 ja 10 ja päättyy 5 päivänä maaliskuuta 2021.

9(a)-II

Kuudenarvoinen kromi, enintään 0,75 paino
prosenttia jäähdytysliuoksessa, korroosiones
toaineena absorptiojääkaappien hiiliteräsjääh
dytysjärjestelmissä:
— koneet, jotka on suunniteltu toimimaan
kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä
ja joiden ottama keskimääräinen sähkön
syöttöteho on vähintään 75 W tasaisissa
käyttöolosuhteissa;
— koneet, jotka on suunniteltu toimimaan
kokonaan muilla kuin sähkölämmittimel
lä.

Koskee luokkia 1–7 ja 10 ja päättyy 21.7.2021.”
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KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/362,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II
muuttamisesta siltä osin kuin kyse on poikkeuksesta, joka koskee kuudenarvoisen kromin käyttöä
korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/53/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 päivän
heinäkuuta 2003 jälkeen markkinoille saatettavien ajoneuvojen materiaalit ja osat eivät sisällä lyijyä, elohopeaa,
kadmiumia eikä kuudenarvoista kromia.

(2)

Direktiivin 2000/53/EY liitteessä II luetellaan ne ajoneuvojen materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta direktiivin
4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttökieltoa. Kuudenarvoisen kromin käyttöä koskevaa poikkeusta 14
olisi muutettava siten, että se olisi sanamuodoltaan yhdenmukainen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2011/65/EU (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 (3) säädettyjen
kuudenarvoisen kromin käyttöä koskevien vastaavien poikkeusten kanssa.

(3)

Arvioitaessa poikkeusta 14 tekniikan ja tieteen kehityksen valossa päädyttiin toteamaan, että vaikka saataville onkin
tullut sopivia vaihtoehtoisia aineita kuudenarvoisen kromin korvaamiseksi, niitä ei vielä voida käyttää tuotteissa.
Odotettavissa on, että kuudenarvoisen kromin käytölle voi olla tulossa sopivia vaihtoehtoja. Sen vuoksi on
aiheellista jakaa nykyinen poikkeus kolmeen alakohtaan ja vahvistaa voimassaolon päättymispäivä kahdelle
poikkeuksen alakohdalle.

(4)

Direktiiviä 2000/53/EY olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2000/53/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 5 päivänä huhtikuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
(1) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin
76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006,
s. 1).
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Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

L 67/118

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5.3.2020

LIITE

Korvataan direktiivin 2000/53/EY liitteessä II oleva 14 kohta seuraavasti:
”14. Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena
seuraavien absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjääh
dytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia
jäähdytysliuoksessa:
i) koneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan
tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama
keskimääräinen sähkön syöttöteho on alle 75 W
tasaisissa käyttöolosuhteissa,
ii) koneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan
tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama
keskimääräinen sähkön syöttöteho on 75 W tai
suurempi tasaisissa käyttöolosuhteissa,
iii) koneet, jotka on suunniteltu toimimaan täysin
muulla kuin sähkölämmittimellä.

Ennen 1. tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
Ennen 1. tammikuuta 2026 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X”
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KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/363,
annettu 17 joulukuuta 2019,
romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II
muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tietyistä lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käyttöä osissa koskevista
poikkeuksista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/53/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 päivän
heinäkuuta 2003 jälkeen markkinoille saatettavien ajoneuvojen materiaalit ja osat eivät sisällä lyijyä, elohopeaa,
kadmiumia eikä kuusiarvoista kromia.

(2)

Direktiivin 2000/53/EY liitteessä II luetellaan ne ajoneuvojen materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta direktiivin
4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttökieltoa. Liitteen II mukaan poikkeuksia 8 e, 8 f b ja 8 g
tarkastellaan uudelleen vuonna 2019. Myös poikkeusta 8 j on arvioitava uudelleen tuoreimpien teknistä ja
tieteellistä kehitystä koskevien tietojen valossa.

(3)

Arvioitaessa poikkeuksia 8 e ja 8 g näiden tietojen valossa päädyttiin siihen, että lyijyn käytölle näiden poikkeusten
piiriin kuuluvissa materiaaleissa ja osissa ei tällä hetkellä ole sopivia vaihtoehtoja. Sen vuoksi olisi vahvistettava
päivämäärä näistä poikkeuksista tehtävälle uudelle arvioinnille. Poikkeusta 8 g olisi kuitenkin täsmennettävä siten,
että sen soveltamisalaa kavennetaan. Jotta autoteollisuudella olisi aikaa mukautua näihin muutoksiin, olisi
poikkeuksen 8 g nykyistä soveltamisalaa sovellettava edelleen ennen 1 päivää lokakuuta 2022 tyyppihyväksyttyjen
ajoneuvojen osalta ja poikkeuksen kapeampaa soveltamisalaa kyseisestä päivämäärästä lähtien tyyppihyväksyttyjen
ajoneuvojen osalta.

(4)

Poikkeuksen 8 f b arvioinnissa päädyttiin toteamaan, että lyijyn käyttöä kyseisen poikkeuksen piiriin kuuluvissa
käyttötarkoituksissa ei pitäisi jatkaa, koska lyijyn käytölle on näissä käyttötarkoituksissa vaihtoehtoja.

(5)

Arvioitaessa poikkeusta 8 j, jolla sallitaan lyijyn käyttö laminoidussa lasissa oleviin juotoksiin käytettävissä juotteissa,
päädyttiin toteamaan, että joissakin käyttötarkoituksissa on olemassa vaihtoehtoja lyijyn käytölle laminoidussa
lasissa olevia juotoksia varten käytettävissä juotteissa. On kuitenkin joitakin lasilevyjä ja käyttötarkoituksia, joiden
osalta ei ole varmaa, että lyijyn käytölle olisi tällä hetkellä sopivia vaihtoehtoja. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa
uusi, suppeampi poikkeus 8 k, jota sovelletaan näihin lasilevyihin ja käyttötarkoituksiin.

(6)

Poikkeus 8 j koskee vain ajoneuvoja, jotka on tyyppihyväksytty ennen 1 päivää tammikuuta 2020. Jotta voidaan
varmistaa, että lyijyn käyttö sallitaan poikkeuksen nojalla edelleen niiden lasilevyjen ja käyttötarkoitusten
tapauksessa, joissa ei ole varmaa, että lyijyn käytölle olisi tällä hetkellä sopivia vaihtoehtoja, on aiheellista, että uutta
poikkeusta 8 k sovelletaan mahdollisimman pian. Sen vuoksi tämän direktiivin olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(7)

Direktiiviä 2000/53/EY olisi näin ollen muutettava,

(1) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2000/53/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 5 päivänä huhtikuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE

Muutetaan direktiivin 2000/53/EY liite II seuraavasti:
1) Korvataan kohta 8 e seuraavasti:
”8. e) Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyi
jyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85
painoprosenttia)

(2)

X”

Ennen 1. tammikuuta 2024 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X”

”8. g) i) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva
sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen
piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa|

Ennen 1. lokakuuta 2022 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X

8. g) ii) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva säh
köliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen pii
rien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa, kun sähköliitäntä
koostuu jostakin seuraavista:
i) puolijohdeteknologian solmupiste, joka on vähintään
90 nm,
ii) yksi puolijohdepala, jonka koko on vähintään, 300 mm2
missä tahansa puolijohdeteknologian solmupisteessä,
iii) pinotut puolijohdepalaryhmät, joissa yksi puolijohde
pala on vähintään 300 mm2 tai piivälittäjä vähintään
300 mm2.

(2)
1. lokakuuta 2022 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X”

Ennen 1. tammikuuta 2024 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

X(4)”

2) Korvataan kohta 8 f b seuraavasti:
”8. f) b) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestel
missä, muualla kuin ajoneuvojen johdinsarjojen liittimien
kytkentäalueella
3) Korvataan kohta 8 g seuraavasti:

4) Lisätään kohta 8 k seuraavasti:
”8. k) Lämmityslaitteiden juotteet, joissa kuumennusvirta
seinämäpaksuudeltaan enintään 2,1 mm olevien laminoi
tujen lasien yksittäisten levyjen juotosliitosta kohti on 0,5 A
tai suurempi. Tämä poikkeus ei koske välikerrospolymeeriin
upotettuihin liittimiin käytettäviä juotoksia.
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KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/364,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tietyissä säteilyä kestävissä videokameraputkissa
käytettyä kadmiumia koskevan poikkeuksen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sisällä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuja vaarallisia aineita. Kyseistä rajoitusta ei sovelleta
tiettyihin poikkeuksen piiriin kuuluviin käyttötarkoituksiin, jotka koskevat lääkinnällisiä laitteita ja tarkkailu- ja
valvontalaitteita ja jotka luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä IV.

(2)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eri luokat, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, luetellaan mainitun direktiivin
liitteessä I.

(3)

Kadmium on rajoitusten kohteena oleva aine, joka mainitaan direktiivin 2011/65/EU liitteessä II.

(4)

Komissio vastaanotti 3 päivänä joulukuuta 2015 direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditun
hakemuksen, joka koskee uuden poikkeuksen sisällyttämistä direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV siltä osin kuin on
kyse kadmiumin käytöstä tietyissä säteilyä kestävissä videokameraputkissa, jäljempänä ’pyydetty poikkeus’.

(5)

Pyydetyn poikkeuksen arviointiin sisältyi direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 7 kohdan mukainen sidosryhmien
kuuleminen.

(6)

Kadmium on välttämätön videokameraputkissa, jotta saavutetaan ydinvoimaloiden ja ydinjätteen jälleenkäsittely
laitosten kaltaisissa korkean säteilyaltistuksen ympäristöissä toimivien videokameroiden tyydyttävä säteilytoleranssi
ja optinen suorituskyky.

(7)

Markkinoilla ei tällä hetkellä ole kadmiumia sisältämättömiä vaihtoehtoja, joilla olisi tarvittava optinen suorituskyky
ja riittävä säteilynkestävyys.

(8)

Kadmiumin korvaaminen tietyissä videokameraputkissa tai sen poistaminen niistä on tieteellisesti ja teknisesti
mahdoton toteuttaa vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi. Poikkeus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 (2) mukainen eikä näin ollen vaikuta heikentävästi siinä säädettyyn ympäristön- ja terveyden
suojeluun.

(9)

Näin ollen on aiheellista myöntää pyydetty poikkeus sisällyttämällä sen piiriin kuuluvat käyttötarkoitukset direktiivin
2011/65/EU liitteeseen IV luokkaan 9 kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta.

(10)

Pyydetty poikkeus olisi myönnettävä seitsemäksi vuodeksi alkaen 5 päivästä maaliskuuta 2020 direktiivin
2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon tulokset, joita on saatu
käynnissä olevista ponnisteluista luotettavan korvaavan aineen löytämiseksi, poikkeuksen voimassaololla tuskin on
kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

(1) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä elokuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä syyskuuta 2020.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE

Lisätään direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV 44 kohta seuraavasti:
”44.

Kadmium säteilyä kestävissä videokameraputkissa, jotka on suunniteltu sellaisia kameroita varten, joiden
keskiosan resoluutio on suurempi kuin 450 TV-juovaa ja joita käytetään ympäristöissä, jossa ionisoivalle
säteilylle altistuminen ylittää 100 Gy/h ja kokonaisannos ylittää 100 kGy.
Koskee luokkaa 9. Päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2027.”
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KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/365,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse tietyissä käsikäyttöisissä
polttomoottoreissa käytettävien juotosten ja liitäntöjen pintojen sisältämää lyijyä koskevasta
poikkeuksesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sisällä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuja vaarallisia aineita. Kyseistä rajoitusta ei sovelleta
direktiivin 2011/65/EU liitteessä III lueteltuihin vapautettuihin käyttötarkoituksiin.

(2)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, luetellaan mainitun direktiivin
liitteessä I.

(3)

Lyijy on rajoitusten kohteena oleva aine, joka mainitaan direktiivin 2011/65/EU liitteessä II.

(4)

Delegoidulla direktiivillä (EU) 2014/72/EU (2) komissio myönsi poikkeuksen, joka koskee lyijyn käyttöä sellaisten
sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juotoksissa ja liitäntöjen pinnoissa sekä sellaisten painettujen piirilevyjen
pinnoissa, joita käytetään sytytysmoduuleissa ja muissa moottorien sähköisissä ja elektronisissa ohjausjärjestelmissä
ja jotka teknisistä syistä on asennettava suoraan käsikäyttöisten polttomoottoreiden kampikammioon tai sylinteriin
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY (3) luokat SH:1, SH:2 ja SH:3), jäljempänä ’vapautus’,
sisällyttämällä kyseiset käyttötarkoitukset direktiivin 2011/65/EU liitteeseen III. Kyseinen poikkeuksen
voimassaolon oli määrä päättyä luokkien 1–7 ja 10 osalta 31 päivänä joulukuuta 2018 mainitun direktiivin
5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(5)

Komissio vastaanotti luokkien 6 ja 11 osalta poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen, jäljempänä
’uusimispyyntö’, 30 päivänä kesäkuuta 2017 eli direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdassa vahvistetussa
määräajassa. Kyseisen säännöksen mukaan poikkeus pysyy voimassa, kunnes uusimispyynnöstä on tehty päätös.

(6)

Uusimispyynnön arviointiin sisältyi direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 7 kohdan mukainen sidosryhmien
kuuleminen.

(1) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Komission delegoitu direktiivi 2014/72/EU, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä sellaisten
sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juotoksissa ja liitäntöjen pinnoissa sekä sellaisten painettujen piirilevyjen pinnoissa, joita
käytetään sytytysmoduuleissa ja muissa moottorien sähköisissä ja elektronisissa ohjausjärjestelmissä (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 78).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien
polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L
59, 27.2.1998, s. 1). Direktiivi 97/68/EY on kumottu liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja
hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013
muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta 14 päivänä syyskuuta 2016 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) 2016/1628 (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53).
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(7)

Lyijyä käytetään usein seosaineena juotosmateriaalissa sulamispisteen kontrolloimiseksi. Vaihtoehtoisia materiaaleja
on onnistuneesti testattu rajoitetun aineen korvaamiseksi. Tarvitaan kuitenkin lisäaikaa, jotta voidaan vahvistaa
lyijyttömien tuotteiden luotettavuus.

(8)

Markkinoilla ei tällä hetkellä ole saatavilla lyijyttömiä vaihtoehtoja, jotka tarjoaisivat riittävän luotettavuuden
käyttötarkoituksissa, jotka poikkeus kattaa.

(9)

Lyijyn korvaaminen tietyissä käsikäyttöisissä polttomoottoreissa tai lyijyn poistaminen niistä on tällä hetkellä
tieteellisesti ja teknisesti mahdoton toteuttaa luotettavien vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi. Siksi on aiheellista
uusia poikkeus. Poikkeuksen uusiminen on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4)
mukainen eikä näin ollen vaikuta heikentävästi siinä säädettyyn ympäristön- ja terveydensuojeluun.

(10)

Poikkeus olisi luokkien 1–7, 10 ja 11 osalta uusittava 31 päivään maaliskuuta 2022 saakka direktiivin 2011/65/EU
4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon tulokset, joita on
saatu käynnissä olevista ponnisteluista luotettavan korvaavan aineen löytämiseksi, poikkeuksen voimassaololla
tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(11)

Luokkien 8 ja 9 osalta nykyinen poikkeus on edelleen voimassa direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan toisessa
alakohdassa vahvistettujen voimassaoloaikojen mukaisesti. Oikeudellisen selkeyden vuoksi voimassaolon
päättymispäivät olisi täsmennettävä mainitun direktiivin liitteessä III.

(12)

Direktiiviä 2011/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä viimeistään 1 päivästä huhtikuuta 2021.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
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4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 41 seuraavasti:
”41

Lyijy sellaisten sähkö- ja elektroniikkakomponent
tien juotoksissa ja liitäntöjen pinnoissa sekä sel
laisten painettujen piirilevyjen pinnoissa, joita
käytetään sytytysmoduuleissa ja muissa mootto
rien sähköisissä ja elektronisissa ohjausjärjestel
missä ja jotka teknisistä syistä on asennettava suo
raan käsikäyttöisten polttomoottoreiden
kampikammioon tai sylinteriin (Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY (*) luo
kat SH:1, SH:2 ja SH:3)

Koskee kaikkia luokkia ja päättyy:
— 31.3.2022 luokkien 1–7, 10 ja 11 osalta;
— 21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in
vitro ‐diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita;
— 21.7.2023 luokan 8 in vitro ‐diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;
— 21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden osalta.

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien
polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L
59, 27.2.1998, s. 1).”
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KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/366,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä
termaalisena stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään tietyissä in vitro
-diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa veren ja muiden kehon nesteiden ja kehon
kaasujen analyyseja varten
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 2011/65/EU 4 artiklan 1 kohdassa edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille
saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisällä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuja vaarallisia aineita. Kyseistä
rajoitusta ei sovelleta tiettyihin poikkeuksen piiriin kuuluviin käyttötarkoituksiin, jotka koskevat lääkinnällisiä
laitteita ja tarkkailu- ja valvontalaitteita ja jotka luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä IV.

(2)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eri luokat, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, luetellaan mainitun direktiivin
liitteessä I.

(3)

Lyijy on rajoitusten kohteena oleva aine, joka mainitaan direktiivin 2011/65/EU liitteessä II.

(4)

Komissio myönsi delegoidulla direktiivillä (EU) 2015/573 (2) poikkeuksen, joka koskee lyijyn käyttöä termaalisena
stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään perusmateriaalina amperometrisissä, potentiometrisissä ja
konduktometrisissä elektrokemiallisissa sensoreissa, joita käytetään in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa
lääkinnällisissä laitteissa veren ja muiden kehon nesteiden ja kehon kaasujen analyyseja varten, jäljempänä
’poikkeus’, sisällyttämällä tämän käyttötarkoituksen direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV. Kyseisen direktiivin
5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti poikkeuksen voimassaolon oli määrä päättyä
31 päivänä joulukuuta 2018.

(5)

Komissio vastaanotti poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen, jäljempänä ’uusimista koskeva hakemus’,
25 päivänä toukokuuta 2017 eli direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Tämän
säännöksen mukaan poikkeus on voimassa siihen asti, kun on tehty päätös uusimista koskevasta hakemuksesta.

(6)

Uusimista koskevan hakemuksen arviointiin sisältyi direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 7 kohdan mukainen
sidosryhmien kuuleminen.

(7)

Lyijy asianomaisten in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden (verianalysaattorit) PVCsensorikortissa parantaa sensorin suorituskykyä, mikä on tarpeen tuotejulkaisuissa ilmoitetun laitteen optimaalisen
suorituskyvyn saavuttamiseksi analyyttisen luotettavuuden kannalta ja siten Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 98/79/EY (3) asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

(8)

Vaikka lyijyttömiä tekniikoita on saatavilla markkinoilla joitakin muiden valmistajien analysaattoreita varten, tämän
uusimista koskevan hakemuksen kohteena olevan käyttötarkoituksen tapauksessa korvaavien aineiden
luotettavuustestaus vaatii lisäaikaa.

(1) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/573, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä in vitro
-diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden polyvinyylikloridisensoreissa (EUVL L 94, 10.4.2015, s. 4).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista
lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1).
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(9)

Jos vapautusta ei jatketa, voidaan odottaa, että yhteensä 157 kilon lyijymäärän saattaminen unionin markkinoille
vältetään. Samanaikaisesti on kuitenkin tarpeen korvata koko diagnostinen laite, minkä odotetaan johtavan siihen,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua syntyy ennenaikaisesti 112 000 kiloa. Lisäksi kyseisiä laitteita käyttäville
terveydenhoitopalvelujen tarjoajille aiheutuisi merkittäviä sosioekonomisia vaikutuksia.

(10)

Poikkeus ei vaikuta heikentävästi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) mukaiseen
ympäristön- ja terveydensuojeluun. Kun otetaan huomioon asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädetty lyijyä PVC:ssä
koskeva rajoitusmenettely, poikkeus olisi myönnettävä kahden vuoden mittaiseksi lyhyeksi ajanjaksoksi, jotta
varmistetaan täydellinen yhdenmukaisuus kyseisen asetuksen kanssa sen jälkeen, kun asianomainen
rajoitusmenettely on saatu päätökseen.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä poikkeuksen uusiminen.

(12)

Poikkeus koskee luokan 8 sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, ja se olisi
uusittava kahdeksi vuodeksi alkaen 5 päivästä maaliskuuta 2020 direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan
kolmannen alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon tulokset, joita on saatu käynnissä olevista ponnisteluista
luotettavan korvaavan aineen löytämiseksi, poikkeuksen voimassaololla tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(13)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2021.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
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LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä IV oleva 41 kohta seuraavasti:
”41.

Lyijy termaalisena stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään perusmateriaalina
amperometrisissä, potentiometrisissä ja konduktometrisissä elektrokemiallisissa sensoreissa, joita
käytetään in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa veren, kehon nesteiden ja kehon
kaasujen analyyseja varten.
Päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2022.”
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KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2020/367,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY liitteen III muuttamisesta
ympäristömelun haittavaikutusten arviointimenetelmien vahvistamisen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/49/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/49/EY liitteessä III viitataan melun annos-vastesuhteisiin, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön
mukauttamalla kyseistä liitettä tekniikan ja tieteen kehitykseen.

(2)

Kyseisen direktiivin hyväksymisajankohtana käytettävissä olleet korkealaatuiset ja tilastollisesti merkitykselliset tiedot
olivat peräisin Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisemista Euroopan alueen ympäristömelua koskevista
suuntaviivoista (2), joissa esitettiin ympäristömelulle altistumisen aiheuttamien haittavaikutusten annos-vastesuhteet.
Liitteessä III esitettyjen melun annos-vastesuhteiden olisi näin ollen perustuttava kyseisiin suuntaviivoihin.
Tilastollisen merkitsevyyden osalta WHO:n tutkimukset perustuivat edustaviin populaatioihin, joten näiden
arviointimenetelmien tuloksia pidetään merkittävinä, kun niitä sovelletaan edustaviin populaatioihin.

(3)

WHO:n puitteissa kehitettyjen melun annos-vastesuhteiden ohella muissa tutkimuksissa saatetaan osoittaa erilaisia ja
erisuuruisia terveysvaikutuksia, etenkin tie-, raideliikenne- ja lentomelun paikallisia vaikutuksia tietyissä maissa.
Kyseisissä tutkimuksissa vahvistettuja melun annos-vastesuhteita voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että ne
perustuvat korkealaatuisiin ja tilastollisesti merkityksellisiin tutkimuksiin.

(4)

Tällä hetkellä teollisuusmelun haittavaikutuksista on saatavilla vain vähän tietoa, joten ei ole mahdollista ehdottaa
yhteistä menetelmää niiden arvioimiseksi. Tutkimuksissa ei myöskään ole arvioitu maakohtaisia erityispiirteitä,
joten niitä ei ole voitu sisällyttää tähän liitteeseen. Samoin vaikka on havaittu, että ympäristömelun ja seuraavien
haittavaikutusten välillä on yhteys, tällä hetkellä ei ole riittävää näyttöä, jotta voitaisiin määrittää yhteinen
menetelmä näiden haittavaikutusten arvioimiseksi: aivohalvaus, kohonnut verenpaine, diabetes ja muut metaboliset
terveysvaikutukset, lasten kognitiiviset vauriot, mielenterveys ja hyvinvointi, kuulovammat, tinnitus sekä ongelmat
synnytyksessä. Lopuksi vaikka raideliikennemelun ja lentomelun yhteys sepelvaltimotautiin on vahvistettu,
sepelvaltimotaudin kohonneen riskin kvantifiointi näiden kahden melulähteen osalta on vielä ennenaikaista.

(1) EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.
(2) Environmental Noise Guidelines for the European Region, Maailman terveysjärjestö 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.
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(5)

Direktiiviä 2002/49/EY olisi näin ollen muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2002/49/EY 13 artiklalla perustetun komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Korvataan direktiivin 2002/49/EY liite III tämän direktiivin liitteellä.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina
komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen
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LIITE

”
LIITE III

6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
HAITTAVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETELMÄT
1.

Haittavaikutukset
Haittavaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan seuraavia:
— sepelvaltimotauti (ischaemic heart disease, (IHD)), joka vastaa Maailman terveysjärjestön vahvistaman
kansainvälisen luokituksen ICD-11 koodeja BA40–BA6Z;
— suuri häiritsevyys (high annoyance (HA));
— vakava unihäiriö (high sleep disturbance (HSD)).

2.

Haittavaikutusten laskeminen
Haittavaikutukset lasketaan jommallakummalla seuraavista:
— haittavaikutuksen suhteellinen riski (relative risk (RR)) määriteltynä seuraavasti:

— haittavaikutuksen absoluuttinen riski (absolute risk (AR)) määriteltynä seuraavasti:

2.1 Sepelvaltimotauti
Suhteellisen riskin laskemisessa on sepelvaltimotaudin haittavaikutuksen ja esiintyvyyden (i) osalta käytettävä seuraavia
melun annos-vastesuhteita:

tiemelun osalta
2.2 Suuri häiritsevyys
Suuren häiritsevyyden haittavaikutuksen absoluuttisen riskin laskemisessa on käytettävä seuraavia melun annosvastesuhteita:
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tiemelun osalta

raideliikennemelun osalta

lentomelun osalta.
2.3 Vakava unihäiriö
Vakavan unihäiriön haittavaikutuksen absoluuttisen riskin laskemiseksi on käytettävä seuraavia melun annosvastesuhteita:

tiemelun osalta

raideliikennemelun osalta

lentomelun osalta.
3.

Haittavaikutusten arvioiminen

3.1 Väestön altistuminen on arvioitava kunkin melulähteen ja haittavaikutuksen osalta erikseen. Jos samat ihmiset
altistuvat samanaikaisesti erilaisille melulähteille, haittavaikutuksia ei yleensä voi laskea yhteen. Haittavaikutuksia
voidaan kuitenkin verrata kunkin melun suhteellisen merkityksen arvioimiseksi.
3.2 Sepelvaltimotaudin arvioiminen
3.2.1 Raideliikenne- ja lentomeluun liittyvän sepelvaltimotaudin osalta kohtuulliset Lden-arvot ylittävälle melulle
altistuneen väestön määrä arvioidaan kohonneen sepelvaltimotautiriskin mukaan, sillä sepelvaltimotautitapausten
täsmällistä lukumäärää N ei voida laskea.
3.2.2 Tiemeluun liittyvän sepelvaltimotaudin osalta tietyn haittavaikutuksen tapausten osuus väestössä, joka on
altistunut suhteelliselle riskille, jonka lasketaan olevan ympäristömelun aiheuttama, johdetaan melulähteen x (tie),
haittavaikutuksen y (sepelvaltimotauti) ja esiintyvyyden i mukaan seuraavasta kaavasta:
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jossa
— PAFx,y on riskiosuus väestössä,
— j-melutasoalueiden sarja koostuu yksittäisistä melutasoalueista, jotka ovat enintään 5 dB:n levyisiä (esim.: 50–51
dB, 51–52 dB, 52–53 dB jne. tai 50–54 dB, 55–59 dB, 60–64 dB jne.),
— pj on se osuus kokonaisväestöstä P arvioidulla alueella, joka altistuu melutasolle j, joka liitetään tietyn haittavai
kutuksen tiettyyn suhteelliseen riskiin RRj,x,y. RRj,x,y lasketaan tämän liitteen 2 kohdassa esitetyillä kaavoilla kunkin
melutasoalueen keskiluvun mukaan (tietojen saatavuuden mukaan, esim. 50,5 dB melutasoalueella 50–51 dB tai
52 dB melutasoalueella 50–54 dB).
3.2.3 Tiemeluun liittyvän sepelvaltimotaudin osalta sepelvaltimotautitapausten kokonaismäärä N (haittavaiku
tuksesta y kärsivät ihmiset; riskitapausten lukumäärä), joka johtuu melulähteestä x on tällöin
Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (kaava 11)
tiemelun osalta
jossa
— PAFx,y,i lasketaan esiintyvyyden i osalta
— Iy on sepelvaltimotaudin esiintyvyys arvioitavana olevalla alueella; se voidaan saada sen maantieteellisen alueen tai
maan terveystilastoista, jolla arvioitava alue sijaitsee,
— P on arvioitavan alueen kokonaisväestömäärä (eri melutasoalueilla asuvien ihmisten kokonaismäärä).
3.3 Tie-, raideliikenne- ja lentomeluun liittyvien suuren häiritsevyyden ja vakavan unihäiriön osalta niiden
ihmisten kokonaismäärä N, jotka kärsivät haittavaikutuksesta y (riskitapausten lukumäärä), joka on peräisin
melulähteestä x, kunkin melulähdeyhdistelmän x (tie-, raideliikenne- tai lentomelulähde) ja haittavaikutuksen y (suuri
häiritsevyys, vakava unihäiriö) osalta on tällöin

jossa
— ARx,y on asianomaisen haittavaikutuksen (suuri häiritsevyys, vakava unihäiriö) absoluuttinen riski, ja se lasketaan
tämän liitteen 2 kohdassa vahvistetuilla kaavoilla kunkin melutasoalueen keskiluvun mukaan (tietojen
saatavuuden mukaan, esim. 50,5 dB melutasoalueella 50–51 dB tai 52 dB melutasoalueella 50–54 dB).
— nj on niiden ihmisten lukumäärä, jotka altistuvat melutasolle j.
4.

Tulevat tarkistukset
Tähän liitteeseen tehtävissä tulevissa tarkistuksissa käyttöön otettavat melun annos-vastesuhteet koskevat erityisesti
— häiritsevyyden ja Lden-indikaattorin välistä suhdetta teollisuusmelun osalta,
— unihäiriön ja Lnight-indikaattorin välistä suhdetta teollisuusmelun osalta.
Tarvittaessa voitaisiin esittää erityiset melun annos-vastesuhteet, jotka koskevat
— asuinrakennuksia, joilla on erityinen liitteessä VI määritelty ääneneristys,
— asuinrakennuksia, joilla on erityinen liitteessä VI määritelty hiljainen ulkoseinä,
— erilaisia ilmasto-oloja / erilaisia kulttuureja,
— herkkiä väestöryhmiä,
— äänesmäistä teollisuusmelua,
— teollisuuden iskumaista melua ja muita erityistapauksia.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/368,
annettu 3 päivänä maaliskuuta 2020,
suunnitelman hyväksymisestä afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä
Slovakian alueilla
(tiedoksiannettu numerolla C(2020) 1157)
(Ainoastaan slovakinkielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta
Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin
2002/60/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2002/60/EY säädetään unionin vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, mukaan
lukien toimenpiteet, joita sovelletaan, kun luonnonvaraisissa sioissa on vahvistettu afrikkalaisen sikaruton tapaus.

(2)

Lisäksi komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (2) säädetään eläinten terveyttä koskevista
toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi kyseisen päätöksen liitteessä luetelluissa jäsenvaltioissa tai niiden
alueilla, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, ja kaikissa jäsenvaltioissa luonnonvaraisten sikojen liikkumisen ja
tietojen toimittamista koskevien velvoitteiden osalta. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä määritetään
ja luetellaan asianomaisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty kyseisen taudin epidemiologiseen
tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan, mukaan luettuna luettelo korkean riskin alueista. Kyseistä liitettä on
muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologisessa tilanteessa
unionissa tapahtuneet muutokset, jotka on huomioitava kyseisessä liitteessä.

(3)

Slovakia ilmoitti vuonna 2019 komissiolle afrikkalaisen sikaruton tapauksista luonnonvaraisissa sioissa ja on
toteuttanut asianmukaisesti direktiivissä 2002/60/EY edellytetyt taudin torjuntatoimenpiteet.

(4)

Slovakia toimitti 27 päivänä marraskuuta 2019 komissiolle nykyisen epidemiologisen tilanteen perusteella ja
direktiivin 2002/60/EY 16 artiklan mukaisesti suunnitelman afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi, jäljempänä
’hävittämissuunnitelma’.

(1) EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27.
(2) Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä
afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295,
11.10.2014, s. 63).
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(5)

Komissio on muuttanut täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä viimeksi täytäntöönpanopäätöksellä (EU)
2020/46 (3), jotta voitiin muun muassa ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton tapaukset luonnonvaraisissa sioissa
Slovakiassa, ja Slovakian tartunta-alueet sisältyvät nykyään kyseisen liitteen I ja II osaan.

(6)

Komissio on tutkinut Slovakian toimittaman hävittämissuunnitelman ja todennut sen vastaavan direktiivin
2002/60/EY 16 artiklassa asetettuja vaatimuksia. Hävittämissuunnitelma olisi näin ollen hyväksyttävä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään Slovakian 27 päivänä marraskuuta 2019 direktiivin 2002/60/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittama
suunnitelma afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU
liitteessä tarkoitetuilla alueilla.
2 artikla
Slovakian on saatettava voimaan hävittämissuunnitelman täytäntöön panemiseksi tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset 30 päivän kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen

(3) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/46, annettu 20 päivänä tammikuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä
afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta
(EUVL L 16, 21.1.2020, s. 9).
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KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/369,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien etuja unionin tasolla edustaville tahoille Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2394 nojalla annettavasta oikeudesta tehdä ulkoinen hälytys
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/2394 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EU) 2017/2394 säädetään yhteistyöstä niiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotka jäsenvaltiot
ovat nimenneet vastaamaan kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/2394 27 artiklan 2 kohdassa velvoitetaan komissio antamaan tahoille, jotka edustavat
kuluttajien ja tarpeen mukaan elinkeinonharjoittajien etuja unionin tasolla, oikeus tehdä ’ulkoisia hälytyksiä’
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista epäillyistä rikkomuksista.

(3)

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat tahot toimivat unionin tasolla ja ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa
ulkoisten hälytysten mekanismiin osallistumista kohtaan. Kyseiset tahot ovat ilmoittautuneet avoimuusrekisteriin ja
siten sitoutuneet noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa, joka sisältyy avoimuusrekisteristä unionin toimintapoli
tiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille tehdyn
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisen sopimuksen (2) liitteeseen III.

(4)

Asetusta (EU) 2017/2394 sovelletaan 17 päivästä tammikuuta 2020. Tätä päätöstä olisi sen vuoksi sovellettava sitä
päivää seuraavasta päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta asianomaiset organisaatiot
voivat osallistua ulkoisten hälytysten mekanismiin mahdollisimman pian.

(5)

Asetuksen (EU) 2017/2394 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita on kuultu tämän päätöksen
soveltamisalaan kuuluvien tahojen osalta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) 2017/2394 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeus tehdä ulkoinen hälytys annetaan seuraaville tahoille:
(1) EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1.
(2) EUVL L 277, 19.9.2014, s. 11.
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a) Euroopan kuluttajaliitto (BEUC); tunnistenumero avoimuusrekisterissä: 9505781573-45;
b) EU-maiden perhejärjestöjen liitto (COFACE); tunnistenumero avoimuusrekisterissä: 93283396780-85;
c) Euroopan kulutusosuuskuntien yhteisö (Eurocoop); tunnistenumero avoimuusrekisterissä: 3819438251-87.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
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