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Luonnos 

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 (jäljempänä ”virasto”) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1 ja erityisesti sen 
5 ja 6 artiklan, 

ottaa huomioon lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja 
näihin tehtäviin 2, osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003, ja erityisesti sen 7 artiklansekä sen, että 

(1) komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 voimassa olevien säännösten mukaisesti 
ulkomaisten huolto-organisaatioiden on mahdotonta saada vapautus asetuksen liitteen 
II (osa 145) tiettyjen vaatimusten välittömästä täytäntöönpanosta; tässä tilanteessa 
tietyt Euroopan unionin ulkopuoliset huolto-organisaatiot voivat kokea tilanteen 
syrjintänä, 

(2) on välttämätöntä antaa virastolle valtuudet lykätä komission asetuksen (EY) N:o 
2042/2003 liitteen II (osa 145) tiettyjen säännösten voimaantuloa, 

(3) tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan asetuksen (EY) 
N:o 1592/2002 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaiseen 
lausuntoon 3 , 

 
1 EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2 EYVL L 315, 28.11.2003,s.1 
3 Lausunto 2/2004, 1.10.2004. 
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(4) tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet noudattavat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 
artiklan 3 kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean 
antamaa lausuntoa 4 ; 

(5) tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 2042/2003 olisi muutettava, ja 

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklan 6 kohtaa muutetaan seuraavasti: 

“6. Kohdasta 1 poiketen virasto voi päättää olla soveltamatta 

 (a) seuraavia liitteen II säännöksiä 28. syyskuuta 2006 saakka: 

– 145.A.39 (e) inhimilliset tekijät, 

– 145.A.30(g) sellaisten suurten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu 
lentoonlähtömassa on yli 5700 kg, 

– 145.A.30(h)(1) sellaisten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu 
lentoonlähtömassa on yli 5700 kg, 

– 145.A.30(j)(1), lisäys IV, 

– 145.A.30(j)(2), lisäys IV, 

(b) seuraavia liitteen II säännöksiä 28.9.2008 saakka: 

– 145.A.30(g) sellaisten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu 
lentoonlähtömassa on korkeintaan 5700 kg, 

– 145.A.30(h)(1) sellaisten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu 
lentoonlähtömassa on korkeintaan 5700 kg, 

– 145.A.30(h)(2).”    

2 artikla 

Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklaan lisätään seuraava kohta: 

“7. Virasto ilmoittaa komissiolle 6 kohdan soveltamisesta.” 

3 artikla 

Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklan 6 kohta muuttuu 8 kohdaksi. 

 
4 [Julkaistaan myöhemmin] 
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4 artikla 

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 


