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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel, xxx 
KOM (2004) xxx 

Ei julkaistavaksi 

Luonnos 

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

annettu […] 
ilma-alusten ja ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuutta ja 

ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää 
koskevista soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 

muuttamisesta1 

 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 2 15 päivänä heinäkuuta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (jäljempänä ”perustamisasetus”), 
sellaisena kun se on muutettu asetuksella (EY) N:o 1643/20033 ja mukautettu asetuksella 
(EY) N:o 1701/20034 ja etenkin sen 5 ja 6 artiklan, 

sekä sen, että 

(1) on välttämätöntä tehdä korjaus komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen 
(jäljempänä ”osa 21”) 21A.163(c) kohtaan, joka koskee hyväksytyn tuotanto-
organisaation haltijan oikeutta myöntää tuotteita koskeva valmistustodistus (EASA-
lomake 1), 

(2) nykyistä tekstiä voidaan helposti tulkita väärin eikä siitä välity alkuperäinen tarkoitus, 
jonka mukaan valmistusoikeus annetaan tuotteita valmistaville hyväksytyille tuotanto-
organisaatioille 
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(3) Tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan 
perustamisasetuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaiseen lausuntoon 5. 

                                                 
1 EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Julkaistaan uudelleen. 
2EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. 
3 EUVL L 245, 29.9.2003, s.7 
4 EUVL L 243, 27.9.2003, s.5 
5 24.2.2004. 
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(4) Tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 artiklan 
3 kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean antamaa 
lausuntoa 6. 

(5) Tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 1702/2003 olisi muutettava, 

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

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

Kohdassa 21A.163 (c) sanat “kohdan 21A.307 mukaisesti” poistetaan. 

2 artikla 

Asetus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä […] 

 Komission puolesta 
 Komission jäsen 

 

 
6 [Julkaistaan myöhemmin] 


