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LAUSUNTO N:O 3/2005

lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin
tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun
komission asetuksen (EY) n:o 2042/2003 muuttamiseksi lisäämällä kohta 66.A.55
sen liitteeseen III

I Yleistä
1. Tämän lausunnon tarkoituksena on ehdottaa komissiolle uuden kohdan 66.A.55
lisäämistä komission asetuksen (EY) n:o 2042/20031 liitteeseen III (Osa-66), jotta
toimivaltaiset viranomaiset, sopimuksen tekevät ilma-alusten omistajat tai
hyväksytyt organisaatiot voivat varmistaa, että huoltotodisteen antava henkilö on
todellakin asianomaisen luvan haltija.
2. Tämä lausunto on annettu viraston perustamisasetuksen2 14 artiklan säännösten
mukaisesti viraston hallintoneuvoston määräämän menettelyn3 päätteeksi.
II Kuuleminen
3. Lausuntoluonnos komission asetukseksi komission asetuksen (EY) n:o 2042/2003
muuttamisesta julkaistiin viraston verkkosivustolla (www.easa.eu.int) 29.7.2004
(NPA n:o 4/2004).
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Komission asetus (EY) n:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden
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4. Päättymisajankohtaan 29.10.2004 mennessä virasto oli saanut 11 huomautusta 6
taholta, jotka olivat kansallisia viranomaisia tai yksityisiä yrityksiä.
5. Kaikki saadut huomautukset on otettu huomioon ja sisällytetty huomautuksia
koskevaan asiakirjaan (Comment Response Document, CRD). Se sisältää
luettelon kaikista niistä henkilöistä ja/tai organisaatioista, jotka ovat toimittaneet
huomautuksia. Asiakirja on laajalti saatavilla viraston verkkosivuston kautta.
III Viraston lausunnon sisältö
6. Ehdotetussa uudessa 66.A.55 kohdassa määrätään, että huoltotodisteen antamiseen
valtuutettujen henkilöstön jäsenten on voitava esittää lupansa todisteena
pätevyydestään 24 tunnin kuluessa, jos sitä pyytää tähän valtuutettu henkilö.
Tämän kohdan tarkoituksena on, että toimivaltaiset viranomaiset, sopimuksen
tekevät ilma-alusten omistajat tai hyväksytyt organisaatiot voivat varmistaa, että
huoltotodisteen antavalla henkilöllä on todellakin asianmukainen lupa. Tämä
kohta tulee suoraan kohdasta JAR 66.55. Tämä kohta kuitenkin hävisi vahingossa
lopullisesta tekstistä viimeisessä tarkistusprosessissa.
7. Osan 66 luonnosta koskevan kuulemisen aikana virastolle huomautettiin tästä
virheestä, ja virasto lupasi korjata sen. Siksi nyt ehdotetaan tarpeellisen
korjauksen tekemistä. Ehdotettu muutos on seuraavan 66.A.55 kohdan lisääminen:
“66.A.55 Pätevyyden todistaminen

Huoltotodisteen antamiseen valtuutetun henkilöstön jäsenten on voitava esittää
lupansa todisteena pätevyydestään 24 tunnin kuluessa, jos sitä pyytää tähän
valtuutettu henkilö.”
IV. Lainsäädännöllisten vaikutusten arviointi
8. Ehdotuksella ei uskota olevan lainsäädännöllisiä vaikutuksia, koska sillä otetaan
mukaan olemassa oleva vaatimus, joka unohdettiin JAR 66:n siirrossa.
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