
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 2042/2003 muuttamisesta 
 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
 
 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 
 
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 1592/20021 (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 2042/20032

 
sekä sen, että 
 
(1) komission asetuksen (EY) n:o 2042/2003 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että 

jäsenvaltiot voivat myöntää liitteiden II ja IV mukaisia hyväksyntiä, joiden kesto 
on rajoitettu, 28. syyskuuta 2005 saakka, 

 
(2) jäsenvaltiot ovat ilmaisseet huolensa kansallisen lainsäädäntönsä ja mainitussa 

asetuksessa säädetyn toistaiseksi voimassa olevien hyväksyntien järjestelmän 
eroista. Näiden erojen suhteen olisi ryhdyttävä toimiin, 

 
(3)  mainitun asetuksen 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä määräaikaa on noudatettava. 

Olisi säädettävä uusi määräaika, jotta jäsenvaltiot voisivat mukauttaa kansallisen 
lainsäädäntönsä, 

 
(4) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan 

perustamisasetuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaiseen lausuntoon3, 

                                                 
1 EYVL n:o L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2 EUVL n:o L 315, 28.11.2003, s. 1. 
3 Lausunto 5/2005 



 
(5) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 

artiklan 3 kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean 
antamaa lausuntoa4, ja että 

 
(6) 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 4 kohta muutetaan seuraavasti: 
 
“4. Jäsenvaltiot voivat myöntää liitteiden II ja IV mukaisia rajoitetun kestoajan 
hyväksyntiä vuoden 2007 syyskuun 28. päivään saakka.” 
 

2 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 [annetaan myöhemmin] 


