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Luonnos 

KOMISSION ASETUS (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 2042/2003 I liitteen kohdan M.A.302 muuttamisesta. 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston1 (jäljempänä ”virasto”) perustamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 
2002, ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan, 

ottaa huomioon lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja 
näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun 
komission asetuksen (EY) n:o 2042/20032 ja erityisesti sen I liitteen, 

sekä katsoo, että 

(1) On välttämätöntä liittää tapahtuneiden onnettomuuksien tutkinnan perusteella tehtyjen 
päätelmien kautta saadut vanhentuvia lentoaluksia ja polttoainesäiliöiden turvallisuutta 
koskevat tulokset komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteeseen I. 

(2) Tekstin puuttuminen aiheuttaa lentotoiminnan harjoittajissa epävarmuutta siitä, onko 
heidän otettava huomioon tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan antamat uudet vai 
muutetut huolto-ohjeet ja suoritettava huolto-ohjelman säännöllisiä tarkastuksia. 

(3) Tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) n:o 1592/2002 12 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaiseen viraston lausuntoon3. 

 
1 EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2 EYVL L 315, 28.11.2003, s. 1. 
3 Lausunto X/2005, X.X.2005. 
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(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 
artiklan 3 kohdan mukaisesti perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean 
antamaa lausuntoa4. 

(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 kohtaan M.A.302 lisätään seuraavat 
kohdat (f) ja (g): 

“(f) Huolto-ohjelma on tarkastettava määräajoin ja sitä on muutettava tarvittaessa. 
Tarkastuksilla varmistetaan, että ohjelma säilyttää kelpoisuutensa käyttökokemuksen 
osalta niin, että siinä otetaan huomioon tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan antamat 
uudet ja/tai muutetut huolto-ohjeet 

(g) Huolto-ohjelman on vastattava voimassa olevia pakollisia lainsäädännöllisiä 
velvoitteita, jotka on esitetty tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan laatimissa 
asiakirjoissa osan 21A.61 vaatimusten täyttämiseksi.”  

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

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

 

Tehty Brysselissä 

 Komission puolesta 
  Komission jäsen 

 
4 [Julkaistaan myöhemmin] 


