Ehdotus
KOMISSION ASETUS (EY) N:o .../..
annettu […]
lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin
tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta asetuksen liitteissä
havaittujen sanamuotoon liittyvien virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien
korjaamiseksi.
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan
lentoturvallisuusviraston (jäljempänä ”virasto”) perustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä
heinäkuuta 1 ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,
lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin
tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun
komission asetuksen (EY) n:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003
sekä sen, että
1)

komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 täytäntöönpanon ensimmäisenä
vuonna asetuksen tekstissä havaittiin useita sanamuotoon liittyviä virheitä ja
epäjohdonmukaisuuksia,

2)

yhteisön lainsäädännön laatiminen selkeään, ytimekkääseen ja täsmälliseen
muotoon on olennaista, jotta siitä saadaan yleisön ja taloudellisten toimijoiden
kannalta helposti ymmärrettävää; yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön
mukaan oikeusvarmuuden periaate edellyttää, että yhteisön lainsäädäntö on
selkeää ja täsmällistä ja että yksityiset voivat ennakoida, miten sitä
sovelletaan,

3)

komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 olisi muutettava sisällyttämällä siihen
sisällysluettelo sekä korjaamalla virheet ja epäjohdonmukaisuudet liitteessä I
(Osa M), liitteessä II (Osa 145), liitteessä III (Osa 66) ja liitteessä IV
(Osa 147),

4)

tällä
asetuksella
säädetyt
toimenpiteet
perustuvat
Euroopan
lentoturvallisuusviraston komitean antamaan asetuksen (EY) N:o 1592/2002

1
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12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaiseen
lausuntoon 2 ,
5)

tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet noudattavat asetuksen (EY) N:o
1592/2002 54 artiklan 3 kohdan mukaan perustetun Euroopan
lentoturvallisuusviraston komitean antamaa lausuntoa 3 ;

6)

Tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 2042/2003 olisi muutettava
seuraavasti:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan komission asetus (EY) N:o 2042/2003 seuraavasti:
Poistetaan 7 artiklan 3 kohdan c alakohdan toisesta luetelmakohdasta sana ”suurten”.
2 artikla
Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite I (Osa M), liite II
(Osa 145), liite III (Osa 66) ja liite IV (Osa 147) tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
3 artikla
Voimaantulo
Asetus tulee voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä,

Komission puolesta
Komission jäsen

2
3

Lausunto N:o 6/2005
[Julkaistaan myöhemmin]
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LIITE
Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite I (Osa M) seuraavasti:
1. Lisätään kohdan ”(Osa M)” jälkeen sisällysluettelo:
”Sisältö:
M.1

......................................................................................................................................4

OSASTO A TEKNISET VAATIMUKSET...........................................................................4
Luku A YLEISTÄ.....................................................................................................................4
M.A.101 Soveltamisala...............................................................................................................4
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Luku C JATKUVA LENTOKELPOISUUS ..............................................................................6
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M.A.302 Huolto-ohjelma............................................................................................................6
M.A.303 Lentokelpoisuusmääräykset ........................................................................................6
M.A.304 Tiedot muutostöitä ja korjauksia varten ......................................................................7
M.A.305 Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva tallennusjärjestelmä ......................7
M.A.306 Lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirjajärjestelmä .............................8
M.A.307 Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden siirto .......................8
Luku D HUOLTO-OHJEET.......................................................................................................8
M.A.401 Huoltotiedot.................................................................................................................8
M.A.402 Huoltotöiden suorittaminen .........................................................................................8
M.A.403 Ilma-aluksen viat .........................................................................................................9
Luku E OSAT .............................................................................................................................9
M.A.501 Asennus .......................................................................................................................9
M.A.502 Osien huolto.................................................................................................................9
M.A.503 Käyttöiältään rajoitetut osat.......................................................................................10
M.A.504 Käyttökelvottomien osien tarkastaminen ..................................................................10
Luku F HUOLTO-ORGANISAATIO......................................................................................10
M.A.601 Soveltamisala.............................................................................................................10
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M.A.602 Hakemus ....................................................................................................................10
M.A.603 Toimiluvan laajuus ....................................................................................................10
M.A.604 Huolto-organisaation käsikirja ..................................................................................11
M.A.605 Laitteet ja tilat............................................................................................................11
M.A.606 Henkilöstövaatimukset ..............................................................................................11
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M.A.609 Huoltotiedot...............................................................................................................12
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M.A.612 Ilma-aluksen huoltotodiste ........................................................................................12
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M.A.614 Huoltokirjanpito ........................................................................................................12
M.A.615 Organisaation etuoikeudet .........................................................................................13
M.A.616 Organisaation tarkastus .............................................................................................13
M.A.617 Hyväksytyn huolto-organisaation muutokset ............................................................13
M.A.618 Toimiluvan voimassaolo ...........................................................................................13
M.A.619 Havainnot ..................................................................................................................13
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2. Lisätään M.A.305(a) kohtaan ”a) Kun huolto on suoritettu – – kohdassa M.A.801”
jälkeen ”tai kohdassa 145.A.50”.
3. Lisätään kohtaan M.A.305(e) kohtaan ”e) Hyväksyntätodisteen, EASA 1
-lomakkeen tai vastaavan lisäksi seuraavat asennettujen laitteiden” jälkeen ”(moottori,
potkuri, moottorimoduuli tai käyttöiältään rajoitettu osa)”.
4. Lisätään M.A.305(e) kohdan 2 alakohtaan ”soveltuvin osin” ennen ilmaisua ”sen
ilma-aluksen tyyppi, valmistusnumero ja rekisteritunnus”.
5. Lisätään M.A.305(e) kohdan 2 alakohtaan ”2. sen ilma-aluksen” jälkeen
”, moottorin, potkurin, moottorimoduulin tai käyttöiältään rajoitetun osan”.
6. Lisätään M.A.305(e) kohdan 3 alakohtaan ”3.” jälkeen ”päivämäärä sekä”.
7. Korvataan M.A.305(h) kohdan 1 alakohta seuraavasti: ”1. kaikki yksityiskohtaiset
ilma-alusta ja jokaista siihen asennettua käyttöiältään rajoitettua osaa koskevat
huoltotallenteet siihen asti, kunnes huoltotallenteisiin sisältyvät tiedot korvataan
uusilla yhtä laajoilla ja yksityiskohtaisilla tiedoilla, kuitenkin vähintään 24 kuukauden
ajan siitä lähtien, kun ilma-alus tai osat on luovutettu käyttöön”.
8. Lisätään M.A.305(h) kohdan 2 alakohtaan ”kokonaiskäyntiajat” jälkeen ”(tunnit,
osan ikä, lentojaksot ja laskeutumiset)”.
9. Poistetaan M.A.305(h) kohdan 2 alakohdan ”kokonaiskäyntiajat” ympäriltä
”asianmukaisesti ilmoitetut” ja ”ja lentojaksot”.
10. Lisätään M.A.401(b) kohdan
viranomaisen” jälkeen ”tai viraston”.

1 alakohtaan

”1.

kaikkia

toimivaltaisen

11. Lisätään kohtaan M.A.503 ”Asennettujen, käyttöiältään rajoitettujen osien
käyttöikä
ei
saa
ylittää
hyväksytyssä
huolto-ohjelmassa
ja
lentokelpoisuusmääräyksissä sallittuja käyttöikärajoja.” jälkeen ”Sallittu käyttöikä
ilmoitetaan tarpeen mukaan osan ikänä, lentotunteina tai lentojaksoina. Kun sallittu
käyttöikäraja on saavutettu, osa on irrotettava ilma-aluksesta huoltoa varten tai
hävitettävä, jos osan sertifioitu maksimikäyttöikä on kulunut umpeen.”
12. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
13. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
14. Korvataan M.A.603(a) kohdassa ”liitteeseen 45” ilmaisulla ”lisäykseen V”.
15. Korvataan
”lisäyksessä IV”.

M.A.603(a) kohdan

1 alakohdassa

”liitteessä 4”

ilmaisulla

16. Korvataan M.A.614(c) kohdassa ”kolmen vuoden ajan” ilmaisulla ”kahden
vuoden ajan”.
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17. Korvataan M.A.614(c) kohdan 1 alakohdassa ”vaurioilta ja varkailta” ilmaisulla
”vaurioilta, varkailta ja muutoksilta”.
18. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
19. Korvataan
”M.A.706(a)”.

M.A.704(a) kohdan

3 alakohdassa

”M.A.706(b)”

ilmaisulla

20. Korvataan
”M.A.706(a)”.

M.A.704(a) kohdan

4 alakohdassa

”M.A.706(b)”

ilmaisulla

21. Lisätään M.A.704(b) kohdan viimeiseen virkkeeseen ”c)” ennen ”Kohdan (b)
määräyksistä riippumatta”.
22. Lisätään M.A.708(c) kohtaan ”osan 145 mukaisesti hyväksytyn organisaation tai
toisen” jälkeen ”samantyyppisellä ilma-aluksella lentotoimintaa harjoittavan”.
23. Korvataan M.A.708(c) kohdassa ”muuta kuin määräaikaista” ilmaisulla
”satunnaista”.
24. Korvataan M.A.710(a) kohdassa ”M.A.902” ilmaisulla ”M.A.901”.
25. Korvataan M.A.710(c) kohdan 4 kappaleessa ”M.A.404” ilmaisulla ”M.A.403”.
26. Korvataan M.A.710(d) kohdassa ”M.A.902(a)” ilmaisulla ”M.A.901(a)”.
27. Korvataan M.A.710(e) kohdassa ”M.A.902” ilmaisulla ”M.A.901”.
28. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
29. Lisätään M.A.711(b) kohtaan ”voi myös saada valtuudet” jälkeen seuraava virke:
”tehdä kohdassa M.A.710 tarkoitettuja tarkastuksia sekä”.
30. Korvataan M.A.711(b) kohdan 1 kohdassa sana ”tai” sanalla ”ja”.
31. Korvataan M.A.714(d) kohdassa ”vaurioilta, muutoksilta ja varkailta” ilmaisulla
”vaurioilta, varkailta ja muutoksilta”.
32. Korvataan M.A.801(b) kohdan
”lisäyksessä VII”.

2 alakohdassa

”liitteessä 7”

ilmaisulla

33. Korvataan M.A.905(c) kohdassa ”M.B.303” ilmaisulla ”M.B.903”.
34. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
35. Poistetaan M.B.104(d) kohdan 7 alakohdasta ilmaisu ”luvun B mukaisista”.
36. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
37. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
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38. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
38. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
39. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
40. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
41. Korvataan kohdassa M.B.901 ”M.A.902(d)” ilmaisulla ”M.A.901(d)”
42. Lisätään lisäyksen II 2 kappaleen kenttään 1 ”Kenttä 1 Toimivaltaisen
viranomaisen nimi ja jäsenvaltio, jonka hyväksynnän mukaisesti todistus on
myönnetty” jälkeen seuraava virke: ”Kun virasto on toimivaltainen viranomainen, on
mainittava ’EASA’”.
43. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
44. Esitetään
vaakasuorassa.

lisäyksessä II,

hyväksytty

huoltotodiste,

EASA 1

-lomake,

45. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
46. Lisätään lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15b
-lomake, kohdan ”Hyväksyvä jäsenvaltio” jälkeen ”*”.
47. Korvataan lisäyksessä III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15b
-lomake, kohta ”Euroopan lentoturvallisuusviraston jäsen” kohdalla ”Euroopan
unionin jäsenvaltio**”.
48. Lisätään lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15b
-lomake, kohdan ”Luvan numero:…” jälkeen uusi kohta: ”*Tarvittaessa muu kuin
EU:n jäsenvaltio/**Poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio”.
49. Poistetaan lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15b
-lomake, kohdan ”Viiteasiakirja” jälkeen kohta ”AA-G1-000”.
50. Poistetaan lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15b
-lomake, kohdan ”VIITE:” jälkeen kohta ”MS-G1-000”.
51. Lisätään lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15a
-lomake, kohdan ”JÄSENVALTIO” jälkeen ”*”.
52. Korvataan lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15a
-lomake, kohta ”Euroopan lentoturvallisuusviraston jäsen” kohdalla ”Euroopan
unionin jäsenvaltio**”.
53. Lisätään lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15a
-lomake, kohdan ”Luvan numero:…” jälkeen uusi kohta: ”*Tarvittaessa muu kuin
EU:n jäsenvaltio/**Poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio”.
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54. Korvataan lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15a
-lomake, kohta ”Euroopan lentoturvallisuusviraston jäsen” kohdalla ”Euroopan
unionin jäsenvaltio”.
55. Poistetaan lisäyksen III, todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta, EASA 15a
-lomake, kohta ”VIITEASIAKIRJA TODISTUKSEEN LENTOKELPOISUUDEN
TARKASTAMISESTA”
56. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
57. Korvataan lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan luokittelun toisen
sarakkeen viidennen rivin ”C20” ilmaisulla ”C22”.
58. Lisätään lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan taulukon 1 toisen
sarakkeen 13. riville ilmaisun ”C5 Sähkövoima” jälkeen ilmaisu ”ja valot”.
59. Poistetaan lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan taulukon 1 toisen
sarakkeen 17. riviltä kohta ”- Runko”.
60. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
61. Korvataan lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan taulukon 1 toisen
sarakkeen 21. rivillä oleva ”Mittarit” kohdalla ”Näyttö- ja tallennusjärjestelmät”.
62. Lisätään lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan taulukon 1 toisen
sarakkeen 25. riville ilmaisun ”C17 Pneumatiikka” jälkeen ilmaisu ”ja imu”.
63. Lisätään lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan taulukon 1 toisen
sarakkeen 28. rivin ”C20 Rakenteet” jälkeen seuraava rivi: ”C21 Vesipainolasti”.
64. Lisätään lisäyksen IV, Hyväksyntäluokitukset, 11 kohdan taulukon 1 toisen
sarakkeen 28. rivin ”C20 Rakenteet” jälkeen seuraava rivi: ”C22 Käyttövoiman
lisäys”.
65. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan ”JÄSENVALTIO” jälkeen ”*”.
66. Korvataan lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohta ”Euroopan lentoturvallisuusviraston
jäsen” kohdalla ”Euroopan unionin jäsenvaltio**”.
67. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan ”Huolto-organisaatio on
hyväksytty osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksyttynä huolto-organisaationa
huoltamaan oheisessa hyväksyntäluettelossa mainittuja tuotteita ja antamaan siihen
liittyviä huoltotodisteita edellä mainittua viitettä käyttäen.” jälkeen uusi kappale:
”*Tarvittaessa muu kuin EU:n jäsenvaltio tai Euroopan lentoturvallisuusviraston
jäsen/**Poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio tai Euroopan
lentoturvallisuusviraston jäsen”.
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68. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan ”Huolto-organisaatio on
hyväksytty osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksyttynä huolto-organisaationa
huoltamaan oheisessa hyväksyntäluettelossa mainittuja tuotteita” jälkeen ilmaisu
”, osia ja laitteita”.
69. Korvataan lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan Ehdot 1 kohta ”1. Tämä toimilupa
koskee hyväksytyn huolto-organisaation käsikirjan toimiluvan laajuutta koskevassa
osassa määrättyjä töitä” seuraavasti: ”Tämä toimilupa koskee osan M osaston A
luvun F mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation käsikirjan toimiluvan laajuutta
koskevassa osassa määrättyjä töitä”.
70. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan Ehdot 1 kohdan ”4. Jos edellä
mainittuja vaatimuksia noudatetaan, tämä toimilupa pysyy voimassa” jälkeen
”toistaiseksi”.
71. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan Ehdot 4 kohdan jälkeen olevan
”Myöntämispäivämäärä” eteen sana ”Alkuperäinen”.
72. Korvataan lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan Ehdot 4 kohdan jälkeen oleva
”Liitteenä olevan toimiluvan mukaisen suunnitelman päivämäärä” ilmaisulla
”Tarkastuksen päivämäärä”.
73. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan Ehdot 4 kohdan jälkeen olevan
”Liitteenä olevan toimiluvan mukaisen suunnitelman päivämäärä” jälkeen
”Tarkastusnumero:”.
74. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, kohdan Ehdot lopussa olevan ”EASA 3
-lomake” jälkeen ”- Osa M”.
75. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
76. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluetteloon kohdan ”Viite:…”
eteen ilmaisu ”Huolto-organisaation käsikirja”.
77. Korvataan lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluettelon kolmannen sarakkeen
11. rivin ”Kaikki tyypit” ilmaisulla ”Ilmoitetaan kyseinen NDT-menetelmä”.
78. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluetteloon ”Huoltoorganisaation käsikirja” ennen sanaa ”Viite:…”.
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79. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluetteloon kohdan
”Myöntämispäivämäärä” eteen sana ”Alkuperäinen”.
80. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluetteloon kohdan
”Myöntämispäivämäärä” jälkeen kohta ”Tämän tarkastuksen päivämäärä”.
81. Lisätään lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluetteloon kohdan
”Myöntämispäivämäärä” jälkeen kohta ”Tarkastusnumero:…”.
82. Korvataan lisäyksen V, osan M osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huoltoorganisaation toimilupa, EASA 3 -lomake, hyväksyntäluettelon kohta ”Jäsenvaltion
puolesta” kohdalla ”Toimivaltaisen viranomaisen puolesta”.
83. Korvataan lisäyksessä VI osan M osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn
lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimilupa (EASA 14 -lomake) seuraavalla:
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”Lisäys VI
Osan M osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn lentokelpoisuuden
hallintaorganisaation toimilupa
JÄSENVALTIO*
Euroopan unionin jäsenvaltio**
TOIMILUPA
VIITE
Tällä hetkellä voimassa olevan Euroopan komission asetuksen
N:o 2042/2003 ja alla esitettyjen edellytysten täyttyessä jäsenvaltio
hyväksyy täten
(JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN
HALLINTAORGANISAATION NIMI)
Organisaatio on osan M osaston A luvun G mukaisesti hyväksyttynä
jatkuvan
lentokelpoisuuden
hallintaorganisaationa
hyväksytty
huolehtimaan liitteenä olevassa hyväksyntäluettelossa mainitun ilmaaluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta ja antamaan kohdan M.A.710
mukaisen lentokelpoisuuden tarkastuksen jälkeen suosituksia tai
todistuksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta:
EHDOT
1. Tämä toimilupa rajoittuu siihen, mikä on täsmennetty osan M osaston A
luvun G mukaan hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan
hyväksynnän laajuutta koskevassa osassa.
2. Tämä toimilupa edellyttää osan M mukaan hyväksytyn jatkuvan
lentokelpoisuuden hallintaorganisaation käsikirjassa määrättyjen menettelyjen
noudattamista.
3. Toimilupa on voimassa niin kauan kuin hyväksytty huoltohenkilöstön
koulutusorganisaatio noudattaa osan M vaatimuksia.
4. Mikäli edellä mainittuja ehtoja noudatetaan, toimilupa on voimassa
toistaiseksi, ellei sitä ole aikaisemmin luovutettu, korvattu uudella tai
peruutettu kokonaan tai määräajaksi.
Jos myös ansiolentoluvan haltijat käyttävät tätä lomaketta, ansiolentoluvan
numeroa käytetään viitteenä. Lisäksi edellä esitetyt ehdot 3 ja 4 korvataan
seuraavilla lisäehdoilla, joiden on täytyttävä:
5. Tämä toimilupa ei merkitse lupaa käyttää edellä mainittuja ilmaalustyyppejä. Ansiolentolupa (AOC) toimii lupana kuljettaa ilma-alusta.
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6. Tämä toimilupa koskee niitä rekisteröityjä ilma-aluksia, jotka on
täsmennetty osan M osaston A luvun G mukaan hyväksytyn jatkuvan
lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan hyväksynnän laajuutta koskevassa
osassa.
7. Toimilupa on voimassa, kun lentotoiminnan harjoittaja noudattaa osan M
osaston A luvun G määräyksiä ja kun sovellettava ilma-aluksen huoltoohjelma, M.E.L ja ilma-aluksen lentopäiväkirjat ovat hyväksyttyjä.
8. Jos teknisten palvelujen organisaatio ei ole sama kuin lentotoiminnan
harjoittajalla, tämä toimilupa on voimassa, jos sellainen organisaatio täyttää
sovellettavat sopimusvelvoitteet.
9. Ansiolentoluvan päättyminen, keskeytyminen tai peruuntuminen mitätöi
toimiluvan automaattisesti, ellei toimivaltainen viranomainen erikseen
muuta totea.
10. Edellä mainituista ehdoista riippuen toimilupa on voimassa, ellei sitä ole
aikaisemmin luovutettu, korvattu uudella, tai peruutettu määräajaksi tai
kokonaan..
Ensimmäinen myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus:
Tämän tarkastuksen päivämäärä:
Tarkastusnumero:
Toimivaltaisen viranomaisen puolesta
Sivu 1/
”*Tarvittaessa muu kuin EU:n tai
jäsenvaltio/**Poistetaan,
kun
kyseessä
lentoturvallisuusviraston jäsenvaltio”.
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Euroopan
ei
ole

lentoturvallisuusviraston
EU:n
tai
Euroopan

Hyväksyntäluettelo
Organisaation nimi:

[NIMI]

Viite:

Ilma-aluksen tyyppi

Lupa
lentokelpoisuuden
tarkastamiseen
tarkistettuna
On
tarkistettuna
Ei

Hyväksytyn huoltoohjelman viite

Laatujärjestelmässä
toimiva(t)
organisaatio(t)

Tämä hyväksyntäluettelo rajoittuu siihen, mikä on täsmennetty osan M osaston A
luvun G mukaan hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan
hyväksynnän laajuutta koskevassa osassa.

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjan viite:
Ensimmäinen myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus:
Tämän tarkastuksen päivämäärä:
Tarkastusnumero:
Toimivaltaisen viranomaisen puolesta
______”
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Muutetaan komission
seuraavasti:

asetuksen

(EY) N:o 2042/2003

liite II

(Osa 145)

1. Lisätään kohdan ”(Osa 145)” jälkeen sisällysluettelo:
”Sisältö:
145.1 Yleistä .............................................................................................................................49
LUKU A ...................................................................................................................................49
145.A.10 Soveltamisala ............................................................................................................49
145.A.15 Hakeminen ................................................................................................................49
145.A.20 Toimiluvan laajuus....................................................................................................49
145.A.25 Tiloja koskevat vaatimukset......................................................................................49
145.A.30 Henkilöstövaatimukset..............................................................................................50
145.A.35 Huoltotodisteiden antajat ja luokan B1 ja B2 tukihenkilöstö ...................................52
145.A.40 Varusteet, työkalut ja materiaalit ..............................................................................53
145.A.42 Osien hyväksyminen .................................................................................................53
145.A.45 Huoltotiedot ..............................................................................................................54
145.A.47 Tuotannon suunnittelu ..............................................................................................55
145.A.50 Huollon todistaminen................................................................................................55
145.A.55 Huoltokirjanpito ........................................................................................................55
145.A.60 Ilmoittaminen lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista........................................56
145.A.65 Turvallisuus- ja laatupolitiikka, huoltotoiminnan menetelmät ja
laatujärjestelmä ...........................................................................................................56
145.A.70 Huolto-organisaation käsikirja..................................................................................57
145.A.75 Organisaation oikeudet .............................................................................................57
145.A.80 Organisaation toiminnan rajoitukset .........................................................................58
145.A.85 Organisaatiossa tapahtuvat muutokset ......................................................................58
145.A.90 Toimiluvan voimassaolo ...........................................................................................58
145.A.95 Havainnot ..................................................................................................................58
LUKU B TOIMIVALTAISIA VIRANOMAISIA KOSKEVA MENETTELY................58
145.B.01 Soveltamisala ...........................................................................................................58
145.B.10 Toimivaltainen viranomainen ...................................................................................58
145.B.15 Useissa jäsenvaltioissa sijaitsevat organisaatiot........................................................59
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145.B.17 Hyväksyttävät menetelmät ........................................................................................59
145.B.20 Ensimmäinen hyväksyntä..........................................................................................59
145.B.25 Toimiluvan myöntäminen .........................................................................................59
145.B.30 Toimiluvan jatkaminen .............................................................................................59
145.B.35 Muutokset..................................................................................................................60
145.B.40 Huolto-organisaation käsikirjan muutokset ..............................................................60
145.B.45 Toimiluvan peruminen, peruminen määräajaksi ja rajoittaminen.............................60
145.B.50 Havainnot ..................................................................................................................60
145.B.55 Tietojen säilyttäminen ...............................................................................................60
145.B.60 Vapautukset...............................................................................................................61
Lisäys I EASA 1 -lomakkeen käyttö huoltotöissä ....................................................................62
Lisäys II Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä .....................................67
Lisäys III EASA 3 -lomake.......................................................................................................71
Lisäys IV Ehdot muun kuin osan 66 mukaisesti hyväksytyn henkilöstön käyttämiselle
osan 145.A.30 (j) 1 ja 2 kohdan mukaisesti.............................................................. 73”
2. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
3. Korvataan kohdan 145.A.35(b) ”osassa 66 mainittua” seuraavasti: ”osan 66
edellyttämällä tavalla”.
4. Lisätään kohdan 145.A.35(j) 4 alakohdan toiseen kappaleeseen ”Huoltotodisteen
antajille” jälkeen ”ja luokkaan B1 tai B2 kuuluvalle tukihenkilöstölle”.
5. Korvataan kohdan 145.A.55(c) 1 alakohdassa ”tulipaloilta, tulvilta ja varkauksilta”
seuraavasti: ”vahingonteolta, varkauksilta ja väärentämiseltä”.
6. Korvataan kohdan 145.A.90(a) 1 alakohdassa ”145.B.40” seuraavasti: ”145.B.50”.
7. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
8. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
9. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
10. Lisätään lisäyksen I, EASA-lomakkeen käyttö huoltotöissä, 2 luvun kenttään 1
”Toimivaltaisen viranomaisen nimi ja jäsenvaltio, jonka hyväksynnän mukaisesti
todistus on myönnetty” jälkeen ”Kun toimivaltainen viranomainen on Euroopan
lentoturvallisuusvirasto, on mainittava ’EASA’”.
11. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa
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12. Esitetään
vaakasuorassa.

lisäyksessä I,

hyväksytty

huoltotodiste,

EASA

1

-lomake,

13. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
14. Korvataan lisäyksessä I, hyväksytty huoltotodiste, EASA 1 -lomake,
huomautuksen ensimmäisessä kohdassa ”asentajan on varmistettava” seuraavasti:
”asentaja varmistaa”.
15.
Korvataan
lisäyksessä II,
Organisaatioiden
hyväksyntäluokat
ja
kelpuutusjärjestelmä, 12 kohdan luokittelun toisessa sarakkeessa kuudennella rivillä
”C20” seuraavasti: ”C22”.
16.
Poistetaan
lisäyksessä II,
Organisaatioiden
hyväksyntäluokat
ja
kelpuutusjärjestelmä, 12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen ensimmäiseltä riviltä
”/”.
17.
Poistetaan
lisäyksessä II,
Organisaatioiden
hyväksyntäluokat
kelpuutusjärjestelmä, 12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen toiselta riviltä ”/”.

ja

18. Lisätään lisäyksen II, Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä,
12 kohdan taulukon 1 toiseen sarakkeeseen 14. riville kohdan ”C5 sähkövoima”
jälkeen ”& valot”.
19.
Poistetaan
lisäyksen II,
Organisaatioiden
hyväksyntäluokat
kelpuutusjärjestelmä, 12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen 18. riviltä ”- runko”.

ja

20. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
21.
Korvataan
lisäyksen II,
Organisaatioiden
hyväksyntäluokat
ja
kelpuutusjärjestelmä, 12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen 22. rivillä ”C13 Mittarit”
seuraavasti ”C13 Näyttö/tallennusjärjestelmät”.
22. Lisätään lisäyksen II, Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä,
12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen, 26. riville ”C17 Pneumatiikka” jälkeen ”&
imu”.
23. Lisätään lisäyksen II, Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä,
12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen kohdan ”C20 Rakenteet” jälkeen 29. rivi ”C21
Vesipainolasti”.
24. Lisätään lisäyksen II, Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä,
12 kohdan taulukon 1 toisen sarakkeen 29. rivin ”C20 Rakenteet” jälkeen ”C21
Käyttövoiman lisäys”.
25. Lisätään lisäykseen III, EASA 3 -lomakkeeseen ”JÄSENVALTIO” jälkeen ”*”.
26.
Korvataan
lisäyksessä III,
EASA
3
-lomakkeessa,
”Euroopan
lentoturvallisuusviraston jäsen” ilmaisulla ”Euroopan unionin jäsenvaltio **”.
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27. Korvataan lisäyksessä III, EASA 3 -lomake, ehdossa 1 ”toimiluvan laajuutta”
seuraavasti: ”toiminta-aluetta”.
28. Poistetaan lisäyksestä III, EASA 3 -lomakkeesta
hyväksyntäluettelon päivämäärä” jälkeen ”(valinnainen)”.

”Liitteenä

olevan

29. Lisätään lisäykseen III, EASA 3 -lomakkeeseen kohdan ”Toimivaltaisen
viranomaisen puolesta” jälkeen seuraava uusi kohta: ”*Tarvittaessa muu kuin EU:n
jäsenvaltio tai Euroopan lentoturvallisuusviraston jäsen/** Poistetaan, kun kyseessä ei
ole EU:n tai Euroopan lentoturvallisuusviraston jäsenvaltio”.
30. Lisätään lisäykseen III, EASA 3 -lomakkeeseen, kohdan ”EASA 3 -lomake”
jälkeen ”-Osa-145”.
31. Poistetaan lisäyksestä III, EASA 3-lomakkeesta, kohdan ”Viite” jälkeen kohta
”M/S.001”.
32. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
33. Korvataan lisäyksessä III, EASA 3 -lomakkeen hyväksyntäluettelossa toisen
sarakkeen 11. rivillä kohta ”Kaikki tyypit” seuraavasti: ”Ilmoitetaan kyseinen NDTmenetelmä”.
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Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite III (Osa 66)
seuraavasti:
1. Lisätään kohdan ”(Osa 66)” jälkeen sisällysluettelo seuraavasti:
”Sisältö:
66.1

....................................................................................................................................74

LUKU A ...................................................................................................................................74
Luku A ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJA –
LENTOKONEET JA HELIKOPTERIT ....................................................................74
66.A.1 Soveltamisala ................................................................................................................74
66.A.10 Hakemus......................................................................................................................74
66.A.15 Kelpoisuusehdot..........................................................................................................74
66.A.20 Oikeudet ......................................................................................................................74
66.A.25 Tietovaatimukset.........................................................................................................75
66.A.30 Kokemusvaatimukset ..................................................................................................75
66.A.40 Huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolon jatkuminen............................................76
66.A.45 Tyyppi- tai tehtäväkohtainen koulutus ja kelpuutukset ..............................................76
66.A.70 Muuntomääräykset......................................................................................................77
Luku B MUUT ILMA-ALUKSET KUIN LENTOKONEET JA HELIKOPTERIT...............77
66.A.100 Yleistä .......................................................................................................................77
Luku C OSAT ...........................................................................................................................77
66.A.200 Yleistä .......................................................................................................................77
OSASTO B HALLINNOLISET VAATIMUKSET, JOITA
TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN ON NOUDATETTAVA................78
Luku A YLEISTÄ.....................................................................................................................78
66.B.05 Soveltamisala .............................................................................................................78
66.B.10 Toimivaltainen viranomainen .....................................................................................78
66.B.15 Hyväksyttävät määräysten noudattamistavat ..............................................................78
66.B.20 Tietojen säilyttäminen .................................................................................................78
66.B.25 Keskinäinen tiedonvaihto............................................................................................78
66.B.30 Poikkeukset .................................................................................................................79
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Luku B ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJAN
MYÖNTÄMINEN......................................................................................................79
66.B.100 Menettely, kun toimivaltainen viranomainen myöntää ilma-aluksen
huoltohenkilöstön lupakirjan ......................................................................................79
66.B.105 Menettely, kun ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämistä
osan 145 mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation välityksellä ...........................79
66.B.110 Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan muuttamista koskeva menettely,
kun lupakirjaan lisätään kelpoisuusluokka tai alaryhmä ............................................79
66.B.115 Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan muuttamista koskeva menettely,
kun lupakirjaan sisällytetään ilma-alustyyppi tai -ryhmä ...........................................79
66.B.120 Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan voimassaolon uusimista koskeva
menettely.....................................................................................................................80
Luku C KOKEET .....................................................................................................................80
66.B.200 Toimivaltaisen viranomaisen toimeenpanema koe ...................................................80
Luku D KANSALLISTEN KELPOISUUKSIEN MUUNTAMINEN.....................................80
66.B.300 Yleistä........................................................................................................................80
66.B.305 Kansallisia kelpoisuuksia koskeva muuntoraportti ...................................................81
66.B.310 Hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden myöntämiä valtuutuksia koskeva
muuntoraportti ............................................................................................................81
Luku E KOKEISSA HYVITTÄMINEN ..................................................................................81
66.B.400 Yleistä........................................................................................................................81
66.B.405 Koehyvitysraportti.....................................................................................................81
Luku F ILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJAN PERUUTUS,
KESKEYTYS TAI RAJOITUS .................................................................................81
66.B.500 Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan peruutus, keskeytys tai rajoitus ............81
Lisäys I Perustietovaatimukset .................................................................................................82
Lisäys II Perustutkintovaatimukset.........................................................................................135
Lisäys III Tyyppikoulutus ja tutkintovaatimukset ..................................................................138
Lisäys IV Osan 66 mukaisen ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan
laajentamiseen vaadittava kokemus..........................................................................144
Lisäys V Hakemuskaavake ja lupakirjan malli..................................................................... 144”
2. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
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3. Poistetaan kohdasta 66.A.40(a) kohdan ”Ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan
voimassaolo lakkaa viiden vuoden kuluttua lupakirjan myöntämisestä” jälkeen ”tai
siihen viimeksi tehdystä muutoksesta”.
4. Korvataan kohdassa 66.A.45(h) ”kohdan 3” seuraavalla: ”kohdan c”.
5. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
6. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
7. Korvataan kohdassa 66.B.100(b) ”liitteen 1” seuraavalla ”lisäyksen I”.
8. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
9. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
10. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
11. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
12. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
13. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
14. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
15. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
16. Lisätään lisäykseen I, Perustietovaatimukset, moduuliin 12, helikopterien
aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät, kohtaan 12.4 ”Kytkimet, vauhtipyörät ja
roottorijarru” jälkeen ”Pyrstöroottorin käyttöakselit, joustavat nivelet, laakerit,
tärinänvaimentimet ja riippulaakerit#”.
17. Lisätään lisäykseen I, Perustietovaatimukset, moduuliin 12, helikopterien
aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät, kohtaan 12.13 kohdan ”Anturin ja
vedenpoistoputken lämmitys” jälkeen ”Pyyhinjärjestelmät.”
18. Poistetaan lisäyksestä II, Perustutkintovaatimukset, kohdasta 1.7 ”Kunkin osan 66
moduulin” jälkeen kohta ”ja osamoduulin”.
19. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
20. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
21. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
22. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
23. Korvataan lisäyksessä V, Hakemuskaavake ja lupakirjan malli, EASA 26 -lomake
seuraavalla:

22

”
IV.Haltijan täydellinen nimi:

I.
EUROOPAN UNIONI*
VALTIO
VIRANOMAISEN NIMI JA TUNNUS

IVa. Syntymäaika ja -paikka:
V. Haltijan osoite:

II
Osa 66

VI. Haltijan kansalaisuus:
VII. Haltijan allekirjoitus

ILMA-ALUKSEN
HUOLTOHENKILÖSTÖN

VIII a. Myöntävä viranomainen:

LUPAKIRJA
III
N:o

TÄMÄ LUPAKIRJA ON VOIMASSA KAIKISSA EU:N
JÄSENVALTIOISSA JA EUROOPAN
LENTOTURVALLISUUSVIRASTON JÄSENVALTIOISSA

EASA -LOMAKE 26

LUPAKIRJAN NUMERO:

IX. Osan 66 mukaiset (ALA)RYHMÄT

VIII b. Luvan ehdot:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lupakirjan haltijan on allekirjoitettava tämä
lupakirja ja käytettävä sitä valokuvalla varustetun
henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lupakirjan haltija ei saa antaa ilma-alukselle
huoltotodistetta pelkästään otsikolla "Osan 66
mukaiset (OSA)LUOKAT" varustetulla sivulla
olevien (osa)luokkia koskevien valtuutusten nojalla.
Varustettuna
ilma-alustyypin
mukaisella
tyyppikelpuutuksella
tämä
lupakirja
on
kansainvälisen siviili-ilmailusopimuksen liitteen 1
(ICAO annex 1) mukainen.
Tämän lupakirjan haltijan oikeudet on määritelty
osassa 66 sekä osan M ja osan 145 määräysten
soveltuvissa osissa.
Tämä lupakirja on voimassa rajoitukset sisältävällä
sivulla mainittuun päivämäärään saakka, ellei sitä
tätä aikaisemmin peruuteta tilapäisesti tai
pysyvästi.
Tämän luvan mukaisia oikeuksia ei saa harjoittaa,
ellei luvan haltija ole sen myöntämistä edeltävien
kahden vuoden aikana saanut kuuden kuukauden
huoltokokemusta luvan antamien oikeuksien
mukaisesti tai täyttänyt ehtoja asiaan kuuluvien
oikeuksien saamiseksi.

LUPAKIRJAN NUMERO:

Voimassaolo:
A

B2

C

Lentokoneet, turbiini

ei

ei

Lentokoneet, mäntä

ei

ei

Helikopterit, turbiini

ei

ei

Helikopterit, mäntä

ei

ei

Avioniikka

ei

ei

Lentokoneet

ei

ei

Varattu
X. Myöntävän virkailijan allekirjoitus ja päiväys:
XI. Myöntävän viranomaisen sinetti tai leima

LUPAKIRJAN NUMERO:
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B1

ei
ei

XII OSA 66 ILMA-ALUSTEN TYYPPIKELPUUTUKSET
Ilma-aluksen tyyppi tai
ryhmä

Kategoria

XIII. Osa 66 RAJOITUKSET

Virallinen
leima ja
päiväys

Viimeinen voimassaolopäivä:
LUPAKIRJAN NUMERO:

LUPAKIRJAN NUMERO:
EASA -lomakkeen liite 26
XIV. Osaan 66 sisältymättömät kansalliset kelpuutukset,
jotka on myönnetty [kansallisen säännöksen nimi] nojalla.
(Voimassa vain [jäsenvaltion nimi].)

Jätetty tyhjäksi

Virallinen leima ja päiväys

LUPAKIRJAN NUMERO:

*Poistetaan, jos kyseessä ei ole EU:n jäsenvaltio”.
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Muutetaan komission
seuraavasti:

asetuksen

(EY)

N:o 2042/2003

liite IV

(Osa 147)

1. Lisätään kohdan ”(Osa 147)” jälkeen sisällysluettelo seuraavasti:
”Sisältö:
147.1

..................................................................................................................................152

LUKU A .................................................................................................................................152
ALALUKU A YLEISTÄ........................................................................................................152
147.A.05 Soveltaminen...........................................................................................................152
147.A.10 Yleistä .....................................................................................................................152
147.A.15 Hakemus..................................................................................................................152
ALALUKU B ORGANISAATIOTA KOSKEVAT VAATIMUKSET.................................152
147.A.100 Tiloja koskevat vaatimukset..................................................................................152
147.A.105 Henkilöstövaatimukset..........................................................................................153
147.A.110 Opettajien, kokeiden vastaanottajien ja käytännön kokeiden arvostelijoiden
henkilörekisteri .........................................................................................................153
147.A.115 Opetusvälineet.......................................................................................................153
147.A.120 Huoltohenkilöstön koulutusmateriaali ..................................................................154
147.A.125 Tietojen säilyttäminen...........................................................................................154
147.A.130 Koulutusmenetelmät ja laatujärjestelmä ...............................................................154
147.A.135 Kokeet ...................................................................................................................154
147.A.140 Huoltokoulutusorganisaation käsikirja .................................................................154
147.A.145 Hyväksytyn huoltohenkilöstön koulutusorganisaation oikeudet ..........................155
147.A.150 Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiossa tapahtuvat muutokset ......................155
147.A.155 Voimassaolon ehdot..............................................................................................155
147.A.160 Havainnot ..............................................................................................................156
Alaluku C HYVÄKSYTTY PERUSKURSSI ........................................................................156
147.A.200 Hyväksytty peruskurssi .........................................................................................156
147.A.205 Peruskoulutuksen teoriakokeet .............................................................................156
147.A.210 Peruskoulutuksen käytännön kokeet.....................................................................156
Alaluku D TYYPPI- JA TEHTÄVÄKOHTAINEN KOULUTUS ........................................156
147.A.300 Tyyppi- ja tehtäväkohtainen koulutus...................................................................156
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147.A.305 Ilma-alustyyppikohtaiset teoriakokeet ja tehtäväarvioinnit ..................................157
LUKU B TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELY ...........................157
Alaluku A YLEISTÄ ..............................................................................................................157
147.B.05 Soveltaminen..........................................................................................................157
147.B.10 Toimivaltainen viranomainen .................................................................................157
147.B.15 Hyväksyttävät menetelmät ......................................................................................157
147.B.20 Tietojen säilyttäminen .............................................................................................157
147.B.25 Vapautukset.............................................................................................................158
Alaluku B - Toimiluvan myöntäminen ...................................................................................158
147.B.100 Yleistä....................................................................................................................158
147.B.105 Toimiluvan hakeminen tai muuttaminen...............................................................158
147.B.110 Hyväksymismenettely ...........................................................................................158
147.B.115 Muutosmenettely...................................................................................................158
147.B.120 Voimassaolon jatkamista koskeva menettely........................................................158
147.B.125 Huoltohenkilöstön koulutusorganisaation toimilupa ............................................159
147.B.130 Havainnot ..............................................................................................................159
ALALUKU C HUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUSORGANISAATION
TOIMILUVAN PERUMINEN, PERUMINEN MÄÄRÄAJAKSI JA
RAJOITTAMINEN ..................................................................................................159
147.B.200 Huoltohenkilöstön koulutusorganisaation toimiluvan peruminen,
peruminen määräajaksi ja rajoittaminen...................................................................159
Lisäys I Peruskurssin kesto.....................................................................................................160
Lisäys II Toimilupa.................................................................................................................161
Lisäys III Esimerkki koulutustodistuksesta .......................................................................... 163”
2. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
3. Poistetaan kohdasta 147.A.145(e) sana ”vain”.
4. Lisätään kohtaan 147.B.10 seuraava d kohta:
”(d) Pätevyys ja koulutus
Kaikilla osan 145 mukaisia hyväksyntöjä käsittelevillä henkilöillä on oltava
1. asianmukainen pätevyys ja riittävät tiedot, kokemus ja koulutus heille osoitettujen
tehtävien suorittamiseksi
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2. tarvittaessa osaan 147 liittyvää koulutusta tai toistuvaiskoulutusta, joka sisältää
myös osan merkityksen ja sitä koskevan standardin. ”
5. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
6. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
7. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
8. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
9. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
10. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
11. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
12. Muutos koskee ainoastaan englanninkielistä toisintoa.
13. Korvataan lisäyksessä II, Toimilupa, EASA 11 -lomakkeessa ”Euroopan unioni”
seuraavalla: ”JÄSENVALTIO*”.
13. Korvataan lisäyksessä II, Toimilupa, EASA 11 -lomakkeessa ”Toimivaltainen
viranomainen” seuraavalla: ”Euroopan unionin jäsenvaltio**”.
14.
Lisätään
lisäykseen II,
Toimilupa,
EASA
11
-lomakkeeseen
”Jäsenvaltion/Euroopan lentoturvallisuusviraston puolesta” kohdan jälkeen
”*Tarvittaessa muu kuin EU:n tai Euroopan lentoturvallisuusviraston
jäsenvaltio/**Poistetaan,
kun
kyseessä
ei
ole
EU:n
tai
Euroopan
lentoturvallisuusviraston jäsenvaltio”.
_______________
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