Ehdotus
KOMISSION ASETUS (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 2042/2003 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa
huomioon
yhteisistä
siviili-ilmailua
koskevista
säännöistä
ja
Euroopan
lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen
(EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 (jäljempänä
perusasetus) ja erityisesti sen 5 artiklan,
ottaa huomioon lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin
tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta
2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 2 ,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

onnettomuudet ja vaaratilanteet ovat osoittaneet, että suurten ilma-alusten
sähköjohtojen yhteenkytkentäjärjestelmien rakennetta ja jatkuvaa lentokelpoisuutta on
parannettava;

(2)

lentokelpoisuuden ylläpitoon osallistuvan henkilöstön tietoisuutta suurten ilma-alusten
sähköjohtojen yhteenkytkentäjärjestelmiin liittyvistä riskeistä on lisättävä;

(3)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (jäljempänä virasto) on katsonut tarpeelliseksi
ehdottaa komission asetukseen (EY) N:o 2042/2003 muutoksia, joilla varmistetaan,
että lentokelpoisuuden ylläpitoon osallistuva henkilöstö saa asianmukaisen koulutuksen
suurten ilma-alusten sähköjohtojen yhteenkytkentäjärjestelmiin liittyvistä riskeistä;

(4)

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat perusasetuksen 17 artiklan 2
kohdan b alakohdan, 18 artiklan a kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun
viraston lausuntoon 3 ;

(5)

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet vastaavat perusasetuksen 65 artiklan 3
kohdan mukaisesti perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausuntoa 4 ;

(6)

tämän vuoksi komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 olisi muutettava;
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EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
376/2007 (EUVL L 94, 4.4.2007, s. 18).
Lausunto 04/2008.
(Julkaistaan myöhemmin)
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission asetus (EY) N:o 2042/2003 seuraavasti:
1) Lisätään 7 artiklaan seuraava 7 kohta:
7. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteen I kohdan M.A.706(i) säännöksiä
sovelletaan [18 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta]
lähtien.
2 artikla
Muutetaan komission asetus (EY) N:o 2042/2003 seuraavasti:
1) Lisätään 7 artiklaan seuraava 8 kohta:
8. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteen III lisäyksen I kohdan 7.7
säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina asetuksella (EY) N:o [tämän
muutosasetuksen numero], sovelletaan [18 kuukauden kuluttua tämän
muutosasetuksen voimaantulosta] lähtien.
2 artikla
Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite I (osa M) seuraavasti:
1) Kohtaan M.A.706 lisätään seuraava (i) kohta:
(i) Kun on kyse suurista ilma-aluksista tai kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävistä
ilma-aluksista, organisaation on määriteltävä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan,
lentokelpoisuuden tarkastamiseen ja/tai laadunvalvontaan osallistuvan henkilöstön
pätevyys ja valvottava sitä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän menettelyn ja
sen hyväksymien vaatimusten mukaisesti.
3 artikla
Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite III (osa 66) seuraavasti:
1) Lisäyksessä I, ”Perustietovaatimukset”, muutetaan moduulin 7 kohta 7.7 siten, että siinä
lukee seuraavasti:
Taso

7.7 Sähköjohtojen yhteenkytkentäjärjestelmät (EWIS)
Jatkuvuus, eristämis- ja liittämistavat sekä testaus;
Puristusliitostyökalujen käyttö: käsi- ja hydraulikäyttöiset;
Puristusliitosten testaus;
Liitinnastan irrottaminen ja paikoilleen laittaminen;
Koaksiaalikaapelit: testauksessa ja asennuksessa huomioon
otettavat seikat;
Johtotyyppien tunnistaminen, niiden tarkastusperusteet ja
vaurionsietokyky.
Johdotuksen suojaustavat: Johdinniput ja niiden kannattimet,
kaapelikiinnittimet,
suojaaminen
päällysteillä
kuten
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kutistesukalla, muut suojukset.
EWIS-järjestelmien
asennusta,
tarkastusta,
huoltoa ja puhtautta koskevat vaatimukset

korjausta,

4 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 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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