
 
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 2024/20032 
 
 
sekä sen, että 
 
(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2042/2003 esitetään liitteen I kohdassa M.1, liitteen II 

kohdassa 145.1 ja liitteen IV kohdassa 147.1 tarkoitetun pääasiallisen toimipaikan periaate.  
 
(2) Kansalliset viranomaiset ja teollisuus vaativat pääasiallisen toimipaikan käsitteen 

määrittelemistä mahdollisten väärinkäsitysten estämiseksi, jotka johtuvat viranomaisen 
epäselvästä määrittelystä. 

 
(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan perustamisasetuksen 

12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaiseen lausuntoon3 . 
 
(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 artiklan 3 

kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean antamaa 
lausuntoa4 

                                                            
1  Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä 

heinäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002. EYVL n:o L 240, 
7.9.2002, s.1. 

2  Lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja 
henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2042/2003 (EUVL L 315, 
28.11.2003, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) 707/2006, annettu 8.5.2006 (EUVL 122, 
9.5.2006, s.17). 

3  Lausunto 5/2005 katso: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4  [julkaistaan myöhemmin] 
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(5) Tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 2042/2003 olisi muutettava, 
 
 
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 
 
 

1 artikla 
 

Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I kohta M.1 korvataan seuraavasti: 
 
M.1 

(a) Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan 
 1. yksittäisten ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan ja 
lentokelpoisuuden tarkastamista koskevien todistusten myöntämisen ollessa kyseessä 
rekisteröinnin suorittaneen jäsenvaltion nimeämää viranomaista 
 2. kun kyse on osan M osaston A luvussa F määritellystä huolto-organisaation 
valvonnasta, 
(i) sen jäsenvaltion, jossa edellä tarkoitetun organisaation pääasiallinen toimipaikka on, 
nimeämää viranomaista, 
(ii) virastoa, jos organisaatio sijaitsee kolmannessa maassa, 
 3. kun on kyse osan M osaston A luvussa G määritellystä jatkuvan 
lentokelpoisuuden hallintaorganisaation valvonnasta, 
(i) sen jäsenvaltion, jossa edellä tarkoitetun organisaation pääasiallinen toimipaikka on, 
nimeämää viranomaista, 
mikäli hyväksyntä ei sisälly ansiolentolupaan, 
(ii) lentotoiminnan harjoittajan oman jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jos 
hyväksyntä sisältyy ansiolentolupaan, 
(iii) virastoa, jos organisaatio sijaitsee kolmannessa maassa, 
 4. kun on kyse huolto-ohjelmien hyväksymisestä, 
(i) rekisteröintivaltion nimeämää viranomaista, 
(ii) tapauksissa, joissa kaupallisen ilmakuljetuksen harjoittajan jäsenvaltio on muu kuin 
rekisteröintivaltio, näiden valtioiden ennen huolto-ohjelman hyväksymistä sopimaa 
viranomaista. 

(b) Tässä osassa ja liitteessä 1 mainittujen organisaatioiden osalta pääasiallisella 
toimipaikalla tarkoitetaan sitä organisaation sijaintipaikkaa, jossa enemmistö kohdassa 
M.A. 606 ja M.A.706 määritetystä johtohenkilöstöstä johtaa, valvoo tai koordinoi 
organisaation teknistä toimintaa ja varmistaa, että organisaatio toimii osan M 
vaatimusten mukaisesti. 

 
 

2 artikla 
 

Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen II kohta 145.1 korvataan seuraavasti: 
 
145.1 Yleistä 

(a) Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan: 
1. kyseisen jäsenvaltion määräämää viranomaista niiden organisaatioiden osalta, joiden 
pääasiallinen toimipaikka on jäsenvaltiossa tai 
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2. virastoa niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin 
muussa maassa. 

(b) Tässä osassa ja liitteessä 1 mainittujen organisaatioiden osalta pääasiallisella toimipaikalla 
tarkoitetaan sitä organisaation sijaintipaikkaa, jossa enemmistö 145.A.30(a) ja(b) kohdassa 
määritetystä johtohenkilöstöstä johtaa, valvoo tai koordinoi organisaation teknistä toimintaa ja 
varmistaa, että organisaatio toimii osan 145 vaatimusten mukaisesti. 
 
 

3 artikla 
 

Komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen IV kohta 147.1 korvataan seuraavasti: 
 
147.1 

(a) Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan: 
1. niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jäsenvaltion 
alueella, kyseisen jäsenvaltion määräämää viranomaista 
2. niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin muussa 
maassa, virastoa. 

(b) Tässä osassa ja liitteessä IV mainittujen organisaatioiden osalta pääasiallisella toimipaikalla 
tarkoitetaan sitä organisaation sijaintipaikkaa, jossa enemmistö kohdassa 147.A.105 
määritetystä johtohenkilöstöstä johtaa, valvoo tai koordinoi organisaation teknistä toimintaa ja 
varmistaa, että organisaatio toimii osan 147 vaatimusten mukaisesti. 
 
 
 

4 artikla 
 

Tämä asetus tulee voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 Tehty Brysselissä,  
 
 
 
 
 
 
 Komission puolesta 
 Komission jäsen 
 
 


