
 
Ehdotus 

 
KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../.. 

 
annettu […] 

 
ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja 

ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää 
koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 

muuttamisesta 
 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
 
 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka 
 
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 
 
yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston 
perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) n:o 1592/2002 1 (jäljempänä ”perustamisasetus”) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan, 
 
ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja 
ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista 
täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) n:o 1702/2003 2
 
 
sekä sen, että 
 
(1) Komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 kohdassa 21.1 määritellään pääasiallisen 

toimipaikan periaate. 
 
(2) Kansalliset viranomaiset ja teollisuus vaativat pääasiallisen toimipaikan käsitteen 

määrittelemistä viranomaisen epäselvästä määrittelystä johtuvien mahdollisten 
väärinkäsitysten estämiseksi. 

 
(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan perustamisasetuksen 

12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaiseen lausuntoon3. 
 
(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 artiklan 3 

kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean antamaa 
lausuntoa4

                                                           
1  Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopa lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä 

heinäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna 24 päivänä syyskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003. EYVL n:o L 
240, 7.9.2002, s.1. n 

2  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 
706/2006, 8. toukokuuta 2006 (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 16).  

3 Lausunto 5/2005 katso: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html
4 [julkaistaan myöhemmin] 

http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html


 
(5) Tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 1702/2003 olisi muutettava, 
 
 
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 
 
 
 

1 artikla 
 

Komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen kohtaan 21.1. liisätään seuraava alakohta (c): 
 
”(c) Tässä asetuksessa ja sen liitteessä mainittujen organisaatioiden osalta päätoimipaikalla 
tarkoitetaan sitä organisaation sijaintipaikkaa, jossa kohdassa 21.A125(b)3 määritetty 
henkilöstö toimii osan 21 alaluvun F mukaisissa tehtävissä ja jossa enemmistö organisaation 
kohdassa 21A.145(c) määritetystä henkilöstöstä johtaa, valvoo tai koordinoi organisaation 
teknistä toimintaa ja varmistaa, että organisaatio toimii osan 21 alaluvussa G määritettyjen 
vaatimusten mukaisesti.” 

 
 
 

2 artikla 
 

Tämä 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 
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