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Ehdotus 
 

KOMISSION ASETUKSEKSI (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 2024/2003 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, 
 
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 (jäljempänä 
komission asetus (EY) N:o 2042/2003) 2 
 
sekä sen, että 
 
(1) ilmausta ”virallisesti hyväksytty standardi” on selvennettävä joka kerta, kun sitä 

käytetään komission asetuksessa (EY) N:o 2042/2003, 
 
(2) kansalliset viranomaiset ja teollisuus ovat pyytäneet käsitteen ”virallisesti 

hyväksytty standardi” määrittelemistä, 
 
(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  EYVL L 240, 7.9.2002, s.1. 
2  EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) 707/2006, 

annettu 8.5.2006 (EUVL 122, 9.5.2006, s.17). 
3  Lausunto 5/2005 katso: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html  
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(5) Tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 2042/2003 olisi muutettava, 
 
 
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 
 

1 artikla 
 

 
Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I kohdassa M.A.301 (2) ilmaisu 
”virallisesti hyväksytyn standardin” korvataan ilmaisulla ”kohdassa M.A.304 ja/tai 
M.A.401 mainittujen tietojen mukaan”.  

 
2 artikla 

 
 
Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 kohdassa 147.A.105 (f) oleva ilmaisu ”on 
osoitettava täyttävän virallisesti tunnustetut vaatimukset” korvataan ilmaisulla ”on 
osoitettava täyttävän toimivaltaisen viranomaisen julkistamat kriteerit”.  

 
 

3 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 
 

                                                                                                                                                  
4 Julkaistaan myöhemmin 


