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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel, XXX 
 

Luonnos: 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o …/2009, 

annettu […] päivänä […] kuuta […], 

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja 
ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää 

koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1702/2003 
muuttamisesta  

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
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Luonnos: 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o .../.. 

annettu […] päivänä […] kuuta […],  

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja 
ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää 

koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1702/2003 
muuttamisesta  

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 
2 kohdan, 
ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun 
asetuksen (EY) N:o 216/2008 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/EY1 kumoamisesta sekä erityisesti sen 
5 artiklan 5 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Jotta Euroopassa voidaan ylläpitää lentoturvallisuuden korkeaa tasoa, on muutettava 
vaatimuksia ja menettelyjä, jotka koskevat ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, 
osien ja laitteiden hyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden 
hyväksyntää, sekä erityisesti yhdenmukaistettava säännökset, joissa säädetään 
tyyppihyväksynnän perusteista ja tyyppihyväksynnän muutoksista, ottamalla käyttöön 
mahdollisuus valita myöhempien normien noudattaminen myös muutosten 
tapauksessa. 

(2) Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1702/2003 olisi muutettava. 

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 
17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaiseen Euroopan 
ilmailuviraston (jäljempänä "virasto") lausuntoon2. 

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 
65 artiklassa perustetun neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaisia.  

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutetaan asetus (EY) N:o 1702/2003 seuraavasti: 

1. Muutetaan liite 21 tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 

 
1 EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1. 
2 Lausunto 01/2009 aiheesta "Mahdollisuus poiketa lentokelpoisuusmääräyksistä suunnitelmamuutosten 

tapauksessa". 
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2 artikla 

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 
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LIITE  

1. Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liite (osa 21) seuraavasti: 

(1) korvataan 21A.17 kohdan a alakohta seuraavasti: 

a) Tyyppihyväksynnän tai rajoitetun tyyppihyväksynnän myöntämisessä 
ilmoitettaviin tyyppihyväksyntäperusteisiin on kuuluttava: 
1. Viraston laatima sovellettava lentokelpoisuussääntö, joka on 

voimassa todistuksen hakupäivänä, ellei: 
i) virasto määrää muuta tai 
ii) hakija haluaa noudattaa myöhemmin voimaantulevien tai 

alakohtien c) ja d) mukaisten muutosten hyväksyntäeritelmiä. 
2. Kohdan 21A.16B a) mukaisesti määrätyt mahdolliset erityisehdot. 

(2) korvataan 21A.17 kohdan d alakohta seuraavasti: 

d) Jos hakija haluaa noudattaa jotakin lentokelpoisuussääntöihin tehdyn 
muutoksen hyväksyntäeritelmää, joka on tullut voimaan 
tyyppihyväksyntää koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, hakijan on 
noudatettava myös muita muutoksia, jotka viraston näkemyksen mukaan 
liittyvät suoranaisesti kyseiseen muutokseen. 

(3) korvataan 21A.101 kohdan a alakohta seuraavasti: 

a) Tyyppihyväksynnän muutoksen hakijan tulee osoittaa, että muutettu 
tuote noudattaa siihen sovellettavia lentokelpoisuussääntöjä, jotka ovat 
voimassa muutoksen hakemispäivänä, ellei hakija haluaa noudattaa 
myöhemmin voimaantulevien tai alakohtien e) ja f) mukaisten 
muutosten hyväksyntäeritelmiä, ja kohdan 21A.18 mukaisia 
ympäristönsuojeluvaatimuksia.  

(4) lisätään 21A.101 kohtaan uusi f alakohta seuraavasti: 

f) Jos hakija haluaa noudattaa jotakin lentokelpoisuussääntöihin tehtyjen 
muutosten hyväksyntäeritelmää, joka on tullut voimaan tyypin muutosta 
koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, hakijan on noudatettava myös 
muita muutoksia, jotka viraston näkemyksen mukaan liittyvät 
suoranaisesti kyseiseen muutokseen. 

 


