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Udvalget for Andragender

17.2.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1384/2010 af Dieter Schlemann, tysk statsborger, for virksomheden 
"LTB Schlemann GmbH", om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs 
manglende indgriben i overtrædelser af Kommissionens forordning (EF) nr. 
1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og 
miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur 
og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at ifølge de gældende krav er det kun indehavere af ETSO-godkendelsen 
(European Technical Standard Order), der har ret til at udføre reparationer og ændringer af 
ETSO-artikler, jf. af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om 
gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og 
hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og 
produktionsorganisationer. Andrageren påklager følgelig, at visse nærmere betegnede 
virksomheder, der producerer sikkerhedsbælter, og som ikke opfylder forordningens 
bestemmelser, med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs stiltiende billigelse foretager 
reparationer af ETSO-artikler (sikkerhedsbælter og sikkerhedsseler) fra europæisk 
indregistrerede luftfartøjer. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind 
med henblik på at sikre, at EU's på området gældende retsakter bliver håndhævet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Retten til at udføre vedligeholdelsesarbejde på en specifik ETSO-artikel er ikke begrænset til 
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indehavere af ETSO-godkendelsen til denne artikel. Enhver naturlig eller juridisk person kan 
udføre vedligeholdelsesarbejde på ETSO-artikler, så længe denne person opfylder 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Et af kravene for, at en tredjepartsvedligeholdelsesorganisation kan udføre vedligeholdelse af 
en ETSO-artikel, er de gældende vedligeholdelsesdata opbevares og anvendes. Disse data kan 
eksempelvis opnås gennem en kontraktlig aftale med indehaveren af ETSO-godkendelsen. En 
anden mulighed er at indføre en ændring eller reparation i overensstemmelse med del 21 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003. En tredjepartsorganisation kan derfor 
konstruere sine egne ændringer eller reparationer og derefter blive ejer af de godkendte 
vedligeholdelsesdata. Hvad angår sikkerhedsbælter, blev ovennævnte muligheder forklaret i 
Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagenturs (EASA) Safety Information Bulletin (SIB) 2010-
15R1 såvel som på et møde mellem andrageren og EASA.

I henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 216/2008 samarbejder medlemslandene, 
Kommissionen og EASA med henblik på at sikre, at førnævnte forordninger overholdes. Med 
henblik på at vurdere denne overholdelse foretager EASA inspektioner af de nationale 
kompetente civile luftfartsmyndigheder i overensstemmelse med Kommissionen forordning 
(EF) nr. 736/2006.

Gennem en rapport fra de kompetente civile luftfartsmyndigheder i Tyskland (LBA) blev 
EASA tidligt i 2009 informeret om, at nogle tyske vedligeholdelsesorganisationer reparerede 
sikkerhedsbælter uden at være i besiddelse af gældende vedligeholdelsesdata. I 
overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2006 foretog EASA en ad 
hoc-inspektion i Tys k l a n d ,  som førte til den vurdering, at andre tyske 
vedligeholdelsesorganisationer udførte vedligeholdelsesarbejder på sikkerhedsbælter uden de 
påkrævede vedligeholdelsesdata. Det blev konstateret, at i alt fem organisationer i Tyskland 
ikke opfyldte forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Under 
en opfølgende mission, der blev foretaget i april 2011, vurderede EASA, at LBA havde truffet 
tilstrækkelige foranstaltninger mod disse fem organisationer, eftersom LBA suspenderede 
godkendelserne til vedligeholdelsesorganisationerne med hensyn til vedligeholdelse af sæder 
og sikkerhedsbælter. Tre ud af de fem organisationer ankede dog LBA's afgørelse for den 
kompetente nationale forvaltningsdomstol. Denne appel suspenderede effekten af LBA's 
afgørelse, indtil en tysk domstol har truffet en endelig afgørelse på området.

Med henblik på at advare og informere luftfartssamfundet om de sikkerhedsmæssige 
bekymringer med hensyn til sikkerhedsbælter besluttede EASA at udgive SIB 2010-15R11

oden 29. september 2010. Parallelt hermed sendte EASA's standardiseringsdirektorat et brev 
til alle kompetente civile luftfartsmyndigheder i medlemslandene, hvori de bad dem træffe 
foranstaltninger, hvis andre vedligeholdelsesorganisationer udførte vedligeholdelsesarbejder 
på sikkerhedsbælter uden de gældende vedligeholdelsesdata. EASA modtog herefter en 
bekræftelse på, at alle berørte organisationer i andre lande havde fået deres godkendelse 
begrænset eller suspenderet med hensyn til fornyet forsyning af sikkerhedsbælter med net. 
Dette er også blevet tjekket ved alle standardiseringsinspektioner, der har været foretaget 
efterfølgende i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 736/2006. Det skal dog bemærkes, 
at de kompetente myndigheder i medlemslandene er ansvarlige for under deres opsyn at sikre, 
                                               
1 Safety Information Bulletin.
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at organisationernes regler overholdes.
Konklusion

Alle tredjepartorganisationer kan få adgang til vedligeholdelse, reparation og udskiftning af 
sikkerhedsbælter, så længe de opfylder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.

I henhold til førnævnte forordning har medlemslandene, Kommissionen og EASA 
samarbejdet og samarbejder fortsat med henblik på at sikre, at den gældende lovgivning 
vedrørende vedligeholdelsesarbejder på sikkerhedsbælter overholdes.

De kompetente civile luftfartsmyndigheder i medlemslandene har truffet passende 
foranstaltninger mod alle vedligeholdelsesorganisationer, der udfører vedligeholdelsesarbejde 
på sikkerhedsbælter, og som ikke overholder den gældende lovgivning."


