
Ehdotus: 
 

KOMISSION ASETUS (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, ja erityisesti sen 80 artiklan 2 
kohdan, 
 
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 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/20081, ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan, 
 
sekä katsoo seuraavaa: 
 
(1) Hyväksyntämenettelyjen kustannustehokkuuden edistämiseksi Euroopassa on tarpeen 

muuttaa ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä tämän 
asetuksen liitteessä mainittujen suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää 
koskevia vaatimuksia ja menettelyjä erityisesti takaamalla yhdenmukaisuus 
apuvoimalaitteiden (APU) ja näihin laitteisiin tehtyjen korjausten hyväksymisessä; 

(2) Sen vuoksi ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden 
lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-
organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä 
syyskuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 1702/20032 olisi muutettava; 

 
(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 

artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun Euroopan 
lentoturvallisuusviraston lausuntoon3; 

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet vastaavat Euroopan lentoturvallisuusvirastoon 
asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetun komitean 
lausuntoa. 

 
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 
 

1 artikla 

Muutetaan asetusta (EY) N:o 1702/2003 seuraavasti: 

1. Muutetaan liite (osa 21) tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 

                                                 
1  EUVL L 79, 19.3.2008, s.1. 
2 EYVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 

1057/2008 (EUVL L 283, 28.9.2008, s. 30). 
3 Lausunto 02/2009 ”Eurooppalaisiin teknisiin standardeihin (ETSO) liittyvät korjaukset tai 

suunnitelmamuutokset”. 
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2 artikla 

Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 
 
 
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.  

Tehty Brysselissä 

Komission puolesta  

Sivu 2/4 



LIITE 

1. Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitettä (osa 21) seuraavasti: 

(1) Korvataan kohdan 21A.263(c) kohta (5) seuraavasti: 

5. Hyväksyä niiden tuotteiden tai apuvoimalaitteiden (APU) suurten 
korjausten suunnitelmia, joita varten sillä on tyyppihyväksyntä, 
lisätyyppihyväksyntä tai ETSO-valtuutus. 

(2) Korvataan kohdan 21A.431 kohta (d) seuraavasti: 

(d) Muuhun ETSO-osaan kuin apuvoimalaitteeseen (APU) tehtävää korjausta 
koskevaa suunnitelmaa on käsiteltävä ETSO-suunnitelman muutoksena, 
joten se on käsiteltävä kohdan 21A.611 mukaisesti. 

(3) Korvataan kohdan 21A.433(a) kohta (1) seuraavasti: 

1. osoittaa noudattavansa tyyppihyväksynnän perusteita ja 
ympäristönsuojeluvaatimuksia, joihin viitataan 
tyyppihyväksymistodistuksessa, 
lisätyyppihyväksymistodistuksessa tai apuvoimalaitteen (APU) 
ETSO-valtuutuksessa tai korjauksen suunnitteluhyväksynnän 
hakemispäivänä voimassa olevia vaatimuksia sekä kaikkia 
sellaisia hyväksyntäspesifikaatioiden tai erityisehtojen muutoksia, 
joita virasto pitää tarpeellisina sellaisen turvallisuustason 
saavuttamiseksi, joka vastaa tyyppihyväksymistodistuksessa, 
lisätyyppihyväksymistodistuksessa tai apuvoimalaitteen ETSO-
valtuutuksessa tarkoitettujen tyyppihyväksymisperusteiden 
tuottamaa tasoa. 

(4)  Korvataan kohdan 21A.433 kohta (b) seuraavasti: 

(b) Jos hakija ei ole tyyppihyväksynnän, lisätyyppihyväksynnän tai 
apuvoimalaitteen ETSO-valtuutuksen haltija, hakija voi täyttää kohdan 
(a) vaatimukset joko omien resurssiensa avulla tai tekemällä tarvittavat 
järjestelyt tyyppihyväksynnän, lisätyyppihyväksynnän tai 
apuvoimalaitteen ETSO-valtuutuksen haltijan kanssa.” 

(5) Korvataan kohta 21A.437 seuraavasti: 

21A.437 Korjaussuunnitelman hyväksynnän myöntäminen 

Kun on todettu ja osoitettu, että korjaussuunnitelma täyttää kohdan 
21A.433(a)(1) sitä koskevat hyväksyntäspesifikaatiot ja 
ympäristönsuojelumääräykset, suunnitelman hyväksyy: 

(a) virasto tai 

(b) asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio, joka on myös 
tyyppihyväksynnän, lisätyyppihyväksynnän tai apuvoimalaitteen ETSO-
valtuutuksen haltija, viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti, tai 

(c) pienten korjausten osalta asianmukaisesti hyväksytty 
suunnitteluorganisaatio viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti. 

(6) Korvataan kohdan 21A.445 kohta (b) seuraavasti: 

(b) Jos vauriota ei arvioi kohdan (a) mukaisesti virasto eikä 
tyyppihyväksynnän, lisätyyppihyväksynnän tai apuvoimalaitteen ETSO-
valtuutuksen haltija, arvion tekevän organisaation on annettava 
perustelut sille, että tiedot, joihin arvio perustuu, ovat riittävät joko 
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organisaation omien resurssien tai tyyppihyväksynnän, 
lisätyyppihyväksynnän tai apuvoimalaitteen ETSO-valtuutuksen haltijan 
tai valmistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella. 

(7) Korvataan kohdan 21.451 (a) kohta (1)(ii) seuraavasti: 

(ii) velvollisuudet, jotka johtuvat kohdassa 21A.433 (b) tarkoitetusta 
yhteistyöstä tyyppihyväksynnän, lisätyyppihyväksynnän ja 
apuvoimalaitteen (APU) ETSO-valtuutuksen haltijan kanssa. 

(8) Korvataan kohdan 21A.451 kohta (b) seuraavasti: 

(b) Lukuun ottamatta tyyppihyväksynnän haltijoita tai apuvoimalaitteen 
ETSO-valtuutuksen haltijoita, joihin sovelletaan kohtaa 21A.44, pienen 
korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan tulee: 

1. ryhtyä kohdassa 21A.4, 21A.447 ja 21A.449 määrättyihin 
toimenpiteisiin ja 

2. tehdä kohdan 21A.804(a) mukainen merkintä, joka sisältää 
kirjaimet ”EPA”. 

(9) Korvataan kohdan 21A.604 kohta (b) seuraavasti: 

(b) kohdasta 21A.611 poiketen suunnitelmamuutosten hyväksymiseen 
sovelletaan tämän osan 21 lukua D tai lukua E. Lukua E sovellettaessa 
annetaan lisätyyppihyväksymistodistuksen asemesta erillinen ETSO-
valtuutus. 

(10) Lisätään kohtaan 21A.604 kohta (c) seuraavasti: 

(c) Tämän osan 21 alalukua M sovelletaan korjaussuunnitelmien 
hyväksymiseen. 

 


