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 2024/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
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 1592/2002 (1) (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 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003 (2),
sekä sen, että
(1)

on tarpeellista tukea ilmailulupien myöntämistä koskevien uusien vaatimusten ja
hallinnollisten menettelyjen hyväksymistä komission asetuksessa (EY) N:o
1702/2003(3) annettu 24 syyskuuta 2003 ilma-alusten ja ilmailualan tuotteiden, osien
ja laitteiden lentokelpoisuutta ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotantoorganisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä tekemällä
vastaavia muutoksia komission asetukseen (EY) N:o 2042/2003,

(2)

tällä
asetuksella
säädetyt
toimenpiteet
perustuvat
viraston
antamaan
perustamisasetuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan
mukaiseen lausuntoon (4).

(3)

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 artiklan
3 kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean antamaa
lausuntoa.(5)
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EYVL L 240, 7.9.2002, s.1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY)
1701/2003, annettu 24. syyskuuta 2003 (EUVL 243, 27.9.2003, s.5).
EUVL L 315, 28.11.03, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
707/2006, 8. toukokuuta 2006 (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 17).
EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY)
N:o 706/2006, 8. toukokuuta 2006 (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 16).
[Lausunto 02-2007]
[Julkaistaan myöhemmin]
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(4)

Tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 2042/2003 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Komission asetusta (EY) 2042/2003 muutetaan siten, että 3 artiklan 3 kohta korvataan
seuraavasti:
3. Kohdasta 1 poiketen lentokelpoisuustodistuksen saaneen ilma-aluksen
lentokelpoisuuden ylläpito varmistetaan lentokelpoisuutta ylläpitävin erityisin
järjestelyin, jotka on määritetty komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003, annettu
24.9.2003, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuusja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää
koskevista täytäntöönpanosäännöistä (osa 21) liitteen mukaisesti annetussa
ilmailuluvassa, siten, että yhteisön lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.
2 artikla
Komission asetuksen (EY) 2042/2003 liite I (osa M) muutetaan seuraavasti:
1. Ensimmäinen lause kohdan M.A.707 alakohdassa (a) korvataan seuraavasti:
Hyväksynnän saaminen lentokelpoisuustarkastusten tekemiseen tai ilmailulupien
myöntämiseen edellyttää, että hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden
hallintaorganisaatiolla on asianmukaista lentokelpoisuustarkastuksia tekevää
henkilökuntaa, joka voi antaa kohdan M.A. alaluvun I mukaisia
lentokelpoisuustarkastusten todistuksia tai suosituksia tai myöntää lupia
ilmailuun osan 21A.711(d) mukaisesti.
2. Kohdan M.A.711 alakohta (b) korvataan seuraavasti:
(b) Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi myös saada
valtuudet
1. antaa todistuksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai
2. tehdä suosituksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta rekisteröintijäsenvaltiolle
tai
3. myöntää kohdan 21A.711(d) mukaisesti lupia ilmailuun, mukaan lukien lentoolosuhteiden hyväksyminen osan 21A.710 (a)(3) mukaisesti, sellaisten
menettelyjen mukaisesti, jotka organisaation toimivaltainen viranomainen on
hyväksynyt ja, kun lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio valvoo itse
hyväksyntänsä nojalla ilma-aluksen kokoonpanoa ja varmistaa
yhdenmukaisuuden lentämistä varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa.
3. Liitteen VI EASA-14 -lomaketta muutetaan lisäämällä uusi sarake sivun 1 taulukkoon
sarakkeen ”Lupa lentokelpoisuuden tarkastamiseen” oikealle puolelle. Uuden sarakkeen
otsikko on ”Lupa myöntää ilmailulupia”.

3 artikla
Voimaantulo
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Asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2007.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä,

Komission puolesta
Komission jäsen
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