
FI    FI 

 

EUROOPAN 
KOMISSIO 

 

 

 

 

Bryssel, XXX 

[...](2013) XXX luonnos 

 

 

 

 

LIITE EASAn LAUSUNTOON 5/2013 

KOMISSION ASETUS (EU) N:o …/... 

annettu XXX, 

jolla muutetaan komission asetusta (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 

2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti 

 

 

 

 



FI 2   FI 

KOMISSION ASETUS (EU) N:o …/.., 

annettu XXX, 

jolla muutetaan komission asetusta (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 

2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

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
),  sekä erityisesti 

sen 8 artiklan 2 kohdan, 3 kohdan ja 5 kohdan, 

ja katsoo seuraavaa: 

(1) Lentotoiminnan harjoittajien ja tiettyjen ilma-alusten käyttöön osallistuvan 

henkilöstön on täytettävä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV säädetyt 

asiaankuuluvat keskeiset vaatimukset. 

(2) Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaan Euroopan komission on annettava tarvittavat 

täytäntöönpanosäännöt vahvistaakseen ilma-aluksen turvallisen toiminnan 

edellytykset. 

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

2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisen viraston lausunnon mukaisia. 

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet vastaavat asetuksen (EY) N:o 216/2008 

65 artiklalla perustetun komitean lausuntoa. 

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutos komission asetukseen (EU) N:o 965/2012 

Asetusta (EU) N:o 965/2012 muutetaan seuraavasti: 

1. Liitteeseen I (määritelmät) lisätään seuraava määritelmä: 

"(125) "steriilillä ohjaamolla" tarkoitetaan aikaa, jolloin ohjaamomiehiston 

jäseniä ei häiritä tai heidän keskittymistään haitata lukuun ottamatta ilma-aluksen 

turvallisen toiminnan tai siinä olevien henkilöiden turvallisuuden kannalta olennaisia 

asioita." 

2. Liitteen III (osa ORO) kohtaa ORO.GEN.110 (f) muutetaan seuraavasti: 

                                                 
(

1
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"(f) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava kunkin ilma-alustyypin turvallista 

toimintaa varten menetelmät ja ohjeet, joihin sisältyvät maahenkilöstön ja miehistön 

jäsenten tehtävät ja vastuut kaiken tyyppisessä toiminnassa sekä maassa että lennolla. 

Kyseisissä menetelmissä ja ohjeissa ei saa vaatia miehistön jäseniä suorittamaan 

lennon kriittisissä vaiheissa muita toimia kuin niitä, joita ilma-aluksen turvallinen 

toiminta edellyttää. Tällaisiin menetelmiin ja ohjeisiin lukeutuvat steriiliä ohjaamoa 

koskevat menetelmät." 

3. Liitteessä IV (osa CAT) kohdan CAT.GEN.MPA.125 numerointia muutetaan 

seuraavasti: 

"CAT.GEN.MPA.125126   Rullaus" 

4. Liitteeseen IV (osa CAT) lisätään seuraava kohta: 

"CAT.GEN.MPA.125   Rullaus 

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava rullausta koskevat menettelyt turvallisen 

käytön varmistamiseksi ja kiitotieturvallisuuden parantamiseksi." 

5. Liitteessä VI (osa NCC) kohdan NCC.GEN.120 numerointia muutetaan seuraavasti: 

"NCC.GEN.120121   Rullaus" 

6. Liitteeseen IV (osa NCC) lisätään seuraava kohta: 

"NCC.GEN.120   Rullaus 

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava rullausta koskevat menettelyt turvallisen 

käytön varmistamiseksi ja kiitotieturvallisuuden parantamiseksi." 

7. Liitteessä VIII (osa SPO) kohdan SPO.GEN.120 numerointia muutetaan seuraavasti: 

"NCC.GEN.120121   Rullaus" 

8. Liitteeseen VIII (osa SPO) lisätään seuraava kohta: 

"SPO.GEN.120   Rullaus 

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava rullausta koskevat menettelyt turvallisen 

käytön varmistamiseksi ja kiitotieturvallisuuden parantamiseksi." 

2 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä 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 

 […] 

 Komission jäsen 


	EUROOPAN KOMISSIO, joka
	1 artikla
	Muutos komission asetukseen (EU) N:o 965/2012
	2 artikla
	Voimaantulo

