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Päätös poikkeusten myöntämisestä asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1)
nojalla
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt myöntää asetuksen (EU) N:o
2018/1139 71 artiklan 1 kohtaan perustuvia poikkeuksia asetuksen (EU) N:o
1178/2011 tietyistä vaatimuksista.
Tämän päätöksen poikkeukset ovat voimassa 27. maaliskuuta 2020 - 27. marraskuuta 2020.
Poikkeutetut vaatimukset
Asetus (EU) N:o 1178/2011, erityisesti:

-

FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 and FCL.1025 of Annex I (Part-FCL);
kohdat MED.A.045 Liitteestä IV (Part-MED)

Yhteenveto poikkeuksista
Edellyttäen, että tässä poikkeusluvassa mainitut soveltuvat lieventävät ehdot
täyttyvät (ks. ”Lieventävät toimenpiteet”) ja koskien Liikenne- ja viestintäviraston
(Traficom) asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti myöntämien lupakirjojen,
kelpuutusten, oikeuksien, merkintöjen ja todistusten, mukaan lukien niihin liittyvien lääketieteellisten todistusten, hakijoita ja haltijoita, sovelletaan alla olevaa:
(a) Kaikkien alla lueteltujen voimassaoloaikaa pidennetään seuraavasti:
(1) 4 kuukaudella tai tämän poikkeusluvan soveltamisajan päättymiseen asti
sen mukaan, kumpi ajanjakso on lyhyempi, kun kyseessä on seuraavien voimassaoloaika:
(i) osa FCL -lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset ja mittarilentokelpuutukset, joiden haltijat eivät osallistu kyseisiin
luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitettä III (osa
ORO);
(ii) lääketieteelliset kelpoisuustodistukset (osa MED);
(2) tämän poikkeusluvan soveltamisajan päättymiseen asti, kun kyseessä on
seuraavien kesto tai voimassaoloaika:
(i) osan FCL mukaiset lennonopettajan kelpuutukset ja tarkastuslentäjän
valtuutukset;
(ii) osan FCL kohdan FCL.055 mukaiset kielitaitomerkinnät;
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Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että poikkeuksen myöntämisen perusteena olleet syyt ovat edelleen voimassa kohdassa (1) määritetyn ajanjakson lähestyessä loppuaan, kelpuutuksen tai todistuksen voimassaoloa voidaan
pidentää uudelleen korkeintaan 4 kuukaudella tai tämän poikkeusluvan soveltamisjakson päättymiseen asti sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
Perustelut
Ennalta-arvaamattomat olosuhteet:
COVID-19 -viruksen leviäminen on johtanut jyrkkiin toimiin valtioiden välisen
matkustamisen rajoittamiseksi ja rajojen sulkemiseksi.
• Osa FCL -lentolupakirjojen haltijoilla, joiden tulee suorittaa tarkastuslento
(LPC) luokkakelpuutustensa, tyyppikelpuutustensa sekä mittarilento- ja vuoristokelpuutustensa voimassaolon jatkamista varten, ei ole pääsyä tarvittavien lentojen, koulutusten tai tarkastusten suorittamiseen vaadittaviin ilmaaluksiin tai simulaatiokoulutuslaitteisiin tarvittavassa aikataulussa. Nämä lentäjät eivät myöskään pysty osallistumaan kielitaitokokeisiin tarvittavassa aikataulussa. Tässä tilanteessa seurauksena olisi näiden lentäjien kelpuutusten ja
kielitaitomerkinnän voimassaolon päättyminen.
• Osa FCL -lennonopettajan ja -tarkastuslentäjän todistusten haltijoilla, joiden
tulee suorittaa pätevyyden arviointi lennonopettajan tai tarkastuslentäjän oikeuksien voimassaolon jatkamista tai koulutus- ja tarkastusoikeuksiensa
käyttämisen jatkamista varten, ei ole pääsyä tarvittavan pätevyyden arvioinnin suorittamiseen vaadittaviin ilma-aluksiin tai simulaatiokoulutuslaitteisiin
tarvittavassa aikataulussa. Tässä tilanteessa seurauksena olisi kyseisen todistuksen voimassaolon päättyminen.
• Osa MED -lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoilla, joille tulee
tehdä määräaikaistarkastus heidän lupakirjansa tai todistuksensa oikeuksien
jatkuvan käyttämisen ehtona olevan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
voimassaolon jatkamista varten, ei ole pääsyä ilmailulääkärin vastaanotolle tai
ilmailulääketieteen keskukseen suorittamaan tarvittava lääkärintarkastus vaaditussa aikataulussa. Monissa tapauksissa lääkäreitä on lisäksi siirretty COVID-19 -viruksen leviämisen estämiseen liittyviin tehtäviin. Tässä tilanteessa
seurauksena olisi kyseisten todistusten voimassaolon päättyminen.
Kiireelliset operatiiviset tarpeet:
COVID-19 -viruksen leviämisestä aiheutuneiden äärimmäisten toimintaan ja resursseihin liittyvien rajoitteiden johdosta tätä poikkeuslupaa sovelletaan eurooppalaisten lupakirjojen, kelpuutusten, merkintöjen ja todistusten haltijoihin, kun
lupakirjan, kelpuutuksen, merkinnän tai todistuksen haltija tai hakijan/hakijoiden
koulutusorganisaatio ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisistä olosuhteista. Tämän poikkeusluvan tarkoituksena on lieventää yleisilmailuun kohdistuvien häiriöiden ja niistä johtuvien negatiivisten seurausten vakavuutta.

Lieventävät toimenpiteet

A) Turvallisuus:
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(1) Tämän poikkeusluvan kohdasta (a) (ks. ”Yhteenveto poikkeuksista”) hyötyvien
luokka-, tyyppi-, mittarilento- ja vuoristokelpuutusten sekä kielitaitomerkintöjen
haltijoiden tulee täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:
(a) heillä tulee olla voimassa oleva asiaankuuluva kelpuutus ja tarvittaessa
lisäksi voimassa oleva kielitaitomerkintä;
(b) ylläpitääkseen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen ja vaadittujen menetelmien ja lentoliikkeiden turvalliseen suorittamiseen
tarvittavaa teoriatiedon tasoa, heidän tulee tämän poikkeusluvan soveltamisaikana saada ohjeistusta (briefing) sellaiselta lennonopettajalta, jolla on asianmukaiset opettajan oikeudet. Tähän ohjeistukseen tulee sisältyä tarpeen
mukaan luokka- tai tyyppikohtaista opetusta poikkeus- ja pakkotilanteissa toimimiseen liittyen.
(2) Kun lieventävien toimenpiteiden kohdan A) (1) (b) mukainen ohjeistus (briefing) on suoritettu hyväksytysti, jokin seuraavista merkitsee kyseessä olevan kelpuutuksen ja mahdollisen kielitaitomerkinnän uuden voimassaolon päättymispäivän kyseisen lentäjän lupakirjaan:
(i) toimivaltainen viranomainen;
(ii) lennonopettaja, joka toimii kohdan FCL.945 mukaisesti;
(iii) tarkastuslentäjä, joka toimii kohdan FCL.1030 mukaisesti;
(3) Tämän poikkeusluvan kohdasta (a) (ks. ”Yhteenveto poikkeuksista”) hyötyvillä
lennonopettajan kelpuutuksen ja tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijoilla tulee
olla voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus ja mahdollinen tarkastuslentäjän
valtuutus. Kelpuutuksen tai valtuutuksen uusi voimassaolon päättymispäivä merkitään lentäjän lupakirjaan tai kelpuutukseen/valtuutukseen joko toimivaltaisen
viranomaisen tai tarkastuslentäjän toimesta.
(4) Tästä poikkeusluvasta hyötyvillä osa MED -lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoilla tulee olla voimassa oleva todistus, jossa voi olla ainoastaan näköön liittyviä rajoituksia. Heidän tulee toimia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamien menettelyohjeiden mukaisesti.

B) Ympäristö:
Niillä olosuhteilla ja tarpeilla, joita tämä poikkeuslupa koskee, ei ole ympäristövaikutuksia.

C) Markkinavääristymät:
Ottaen huomioon kaikkia EU:n jäsenvaltioita koskevat poikkeukselliset olosuhteet ja poikkeusluvan rajattu voimassaoloaika, sillä ei ole markkinoita vääristävää vaikutusta.
D) Perusvaatimukset:
Ei sovelleta.
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Jari Pöntinen
Johtaja, Liikennejärjestelmäpalvelut
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