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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel, XXX 
C 

Luonnos 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o …/2010, 

annettu […], 

jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien 
tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä 

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista 
täytäntöönpanosäännöistä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 
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Luonnos 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o …/… 

annettu […], 

jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien 
tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä 

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista 
täytäntöönpanosäännöistä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun 
asetuksen (EY) N:o 216/2008 yhteistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen 
(EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta1, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Yhtenäisen ja korkeatasoisen lentoturvallisuuden säilyttämiseksi Euroopassa on 
välttämätöntä tehdä muutoksia ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja 
laitteiden sekä suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden hyväksyntää koskeviin 
vaatimuksiin ja menettelyihin ja erityisesti täsmentää vaatimustenmukaisuuden 
osoittamista tyyppihyväksyntäperusteiden avulla koskevia sääntöjä sekä 
ympäristönsuojeluvaatimuksia ja ottaa käyttöön mahdollisuus laajentaa 
suunnitteluorganisaation hyväksyntävaltuuksia (DOA) kattamaan lentokäsikirjoihin 
tehtyjen pienten muutosten hyväksymisen. 

(2) Asetusta (EY) N:o 1702/20032 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti. 

(3) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet perustuvat Euroopan lentoturvallisuusviraston 
(jäljempänä ”virasto”) asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
sekä 19 artiklan 1 kohdan mukaiseen lausuntoon3. 

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet noudattavat asetuksen (EY) N:o 216/2008 
65 artiklalla perustetun komitean lausuntoa, 

                                                 
1 EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1 Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21. lokakuuta 2009 

annetulla asetuksella (EY) N:o 1108/2009 (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 51). 
2 EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30. marraskuuta 2009 

annetulla asetuksella (EY) N:o 1194/2009 (EUVL L 321, 8.12.2009, s. 5). 
3 Alalukua J DOA koskeva lausunto 1/2010. 
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitettä (osa 21) muutetaan tämän asetuksen liitteen 
mukaisesti. 

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 
Puheenjohtaja 
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LIITE  

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitettä (osa 21) muutetaan seuraavasti: 

1. Kohta 21A0.20 korvataan seuraavasti: 

”21A.20 Tyyppihyväksyntäperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten 
noudattaminen 

a) Tyyppihyväksynnän tai rajoitetun tyyppihyväksynnän hakijan on osoitettava 
täyttävänsä sovellettavat tyyppihyväksynnän perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset sekä 
esitettävä virastolle, miten vaatimustenmukaisuus on osoitettu. 

b) Hakijan on toimitettava virastolle hyväksyntäohjelmaa koskeva asiakirja, josta 
vaatimuksenmukaisuuden osoittamisen tavat käyvät ilmi yksityiskohtaisesti. Tätä asiakirjaa 
on päivitettävä tarvittaessa hyväksyntämenettelyn aikana. 

c) Hakijan on tallennettava vaatimuksenmukaisuuden perusteet 
vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin b alakohdan nojalla perustetun hyväksyntäohjelman 
mukaisesti. 

d) Hakijan on annettava vakuutus siitä, että hän on osoittanut vaatimustenmukaisuuden 
tyyppihyväksyntäperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten osalta b alakohdan nojalla 
laaditun hyväksyntäohjelman mukaisesti. 

e) Jos hakijalla on asianmukainen suunnitteluorganisaation hyväksyntä, d alakohdan 
mukainen vakuutus on annettava alaluvun J määräysten mukaisesti. 

 

2. Kohdassa 21A.21 b alakohta korvataan seuraavasti: 

”b) hakija on antanut kohdassa 21A.20d tarkoitetun vakuutuksen ja…”. 

 

3. Kohtaa 21A.33 muutetaan seuraavasti: 

a) otsikoksi vaihdetaan ”21.A.33 Tarkastukset ja testit”; 

b) korvataan a alakohta seuraavasti: 

”a) Hakijan on tehtävä kaikki tarkastukset ja testit, jotka ovat tarpeen 
tyyppihyväksyntäperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen 
osoittamiseksi.”; 

c) korvataan d alakohta seuraavasti: 

”d) Hakijan tulee sallia virastolle kaikkien raporttien tarkastaminen ja sellaisten 
tarkastusten ja lento- ja maatestien suorittaminen tai läsnäolo niissä, jotka ovat tarpeen hakijan 
kohdan 21.A.20d mukaisesti antaman vaatimustenmukaisuutta koskevan vakuutuksen 
kelpoisuuden varmistamiseksi ja sen määrittämiseksi, että mikään piirre tai ominaisuus ei tee 
tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, joille hyväksyntää haetaan.” 

 

4. Kohdassa 21A.97 korvataan a alakohdan 2, 3 ja 4 luetelmakohdat seuraavasti: 

”2. osoittaa, että muutettu tuote on sovellettavien hyväksyntäspesifikaatioiden ja 
ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen kohdassa 21.A.101 määritetyllä tavalla, 

3. osoittaa kohtien 21A.20b, c ja d noudattaminen; sekä 
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4. jos hakijalla on asianmukainen suunnitteluorganisaation hyväksyntä, antamalla kohdassa 
21A.20d tarkoitettu vakuutus alaluvun J ehtojen mukaisesti;” 

 

5. Kohdassa 21A.103 korvataan a alakohdan 1 ja 2 luetelmakohta seuraavasti: 

”1. hakija on antanut kohdassa 21A.20d tarkoitetun vakuutuksen; ja 

2 on osoitettu, että: 

i) muutettu tuote on sovellettavien hyväksyntäspesifikaatioiden ja 
ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen kohdassa 21.A.101 määritetyllä tavalla, 

ii) mahdollisesti täyttämättä jääneet lentokelpoisuusehdot on kompensoitu tekijöillä, jotka 
antavat vastaavan turvallisuustason; sekä 

iii) mikään piirre tai ominaisuus ei tee tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, joita 
varten hyväksyntää haetaan.” 

 

6. Kohta 21A.115 korvataan seuraavasti: 

”21A.115 Lisätyyppihyväksyntätodistuksen myöntäminen 

Hakijalla on oikeus viraston myöntämään rajoitettuun lisätyyppihyväksyntätodistukseen 
seuraavien edellytysten täyttyessä: 

a) hakija on antanut kohdassa 21A.20d tarkoitetun vakuutuksen ja 

b) on osoitettu, että: 

1 muutettu tuote on sovellettavien hyväksyntäspesifikaatioiden ja 
ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen kohdassa 21.A.101 määritetyllä tavalla, 

2 mahdollisesti täyttämättä jääneet lentokelpoisuusehdot on kompensoitu tekijöillä, jotka 
antavat vastaavan turvallisuustason ja 

3 mikään piirre tai ominaisuus ei tee tuotteesta vaarallista niissä käyttötarkoituksissa, 
joita varten hyväksyntää haetaan; 

c) hakija on osoittanut pätevyytensä kohdan 21A.112B mukaisesti; 

d) mikäli hakija on tehnyt tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan kanssa kohdassa 
21A.113b tarkoitetun sopimuksen: 

1 tyyppihyväksyntätodistuksen haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole teknisiä moitteita 
kohdan 21A.93 mukaisesti toimitettujen tietojen osalta ja 

2 tyyppihyväksyntätodistuksen haltija on suostunut toimimaan yhteistyössä 
lisätyyppihyväksynnän haltijan kanssa sen varmistamiseksi, että kaikkia muutetun tuotteen 
jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksia noudatetaan kohtia 
21A.44 ja 21A.118A noudattamalla.” 

 

7. Kohdan 21.A.263 c alakohdan 4 luetelmakohta korvataan seuraavasti: 

”4. hyväksyä ilma-aluksen lentokäsikirjan pieniä muutoksia ja lisäyksiä ja julkaista 
muutoksia, jotka sisältävät seuraavan ilmoituksen: ”Muutos nro xx, AFM (tai lisäys) ref. yyy, 
on hyväksytty DOA ref. EASA. 21J valtuutuksen perusteella. [XXXX].” 


