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RIIPPUMATTOMAN ARVIOIJAN VALTUUTUS
Riippumattomana arvioijana toimiminen
Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) turvayksikkö voi valtuuttaa riippumattomana
pidettävän arvioijan tekemään puolestaan lentorahdin tunnettujen lähettäjien ja lennon
aikana käytettävien tarvikkeiden valvottujen toimittajien hyväksyntään liittyviä
tarkastuksia.
Riippumattomia arvioijia koskevat komission asetus (EU) N:o 185/2010
yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten
perusvaatimusten täytäntöön panemiseksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä.
Edellä mainittujen säädösten lisäksi riippumattomana arvioijana toimivaa henkilöä
koskevat samat säännökset esteellisyydestä, lahjoman vastaanottamisesta ja muista
vastaavista seikoista kuin muitakin virkavastuulla toimivia henkilöitä.
Edellytykset toimia riippumattomana arvioijana ja koulutukseen hakeutuminen
Riippumattoman arvioijan on täytettävä täytäntöönpanoasetuksen liitteen 11.5 kohdassa
asetetut vaatimukset ja hänellä on oltava TraFin antama riippumattoman arvioijan
koulutus. Riippumattomana arvioijana toimivalla ei saa olla sopimusvelvoitteita tai
taloudellisia sidoksia niihin, joita seuraamaan hänet on valtuutettu. Lisäksi
riippumattomaksi arvioijaksi hakeutuvalle on tehtävä taustan tarkistus, ellei sitä ole
tehty viimeisen vuoden sisällä.
Koulutukseen pääsyä sekä riippumattoman arvioijan valtuutusta haetaan TraFilta
vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee sisällyttää tiedot hakijan
kokemuksesta, suoritetuista koulutuksista sekä tieto siitä, onko hakijalle tehty taustan
tarkistus hakemusta edeltävän vuoden aikana.

Riippumattoman arvioijan valtuutus ja sen voimassaolo
TraFi antaa riippumattomalle arvioijalle valtuutuskirjeen, joka on voimassa 5 vuotta.
Luettelo valtuutuksen saaneista riippumattomista arvioijista julkaistaan TraFin
verkkosivuilla. Jos valtuutuksen saanut ei halua enää toimia riippumattomana arvioijana,
hän voi pyytää nimensä poistamista verkkosivuilta. Riippumattoman arvioijan
valtuutuksen uusimista haetaan TraFilta vapaamuotoisella hakemuksella. Valtuutuksen
uusimiseksi on hakijan tullut osallistua TraFin edellyttämiin lisäkoulutuksiin ja
tiedotustilaisuuksiin.
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Valtuutus voidaan perua, jos valtuutuksen haltija ei ole huomautuksesta huolimatta
osallistunut TraFin edellyttämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin tai suorittanut
valtuutuksen mukaisia tehtäviään asianmukaisesti.

Lisätietoja
Lisätietoja riippumattoman arvioijan valtuutuksesta antaa TraFin ilmailutoimialan
turvayksikkö, puh. 020 618 500.
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