
Ehdotus 
 

KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../.., 
 

annettu […], 
 

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

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

 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

 
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 
 
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 1592/20021 (jäljempänä ”perustamisasetus”) ja erityisesti sen 5 ja 6 
artiklan, 
 
ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja 
ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää 
koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) n:o 1702/20032

 
sekä sen, että 
 
(1) komission asetuksen (EY) n:o 1702/2003 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 

poikkeuksena osan 21 kohdasta 21.A.159 jäsenvaltiot voivat myöntää 
hyväksyntää rajoitetuksi ajaksi 28 päivään syyskuuta 2005 mennessä, 

 
(2) mainitun komission asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa määrätään, että virasto tekee 

myöhemmin arvion asetuksen vaikutuksista hyväksyntöjen voimassaoloon 
komissiolle annettavaa lausuntoa varten ja tämän asetuksen mahdollisten 
muutosten antamiseksi, 

 
(3) jäsenvaltiot ovat ilmaisseet huolensa kansallisen lainsäädäntönsä ja komission 

asetuksessa (EY) n:o 1702/2003 säädetyn toistaiseksi voimassa olevien 
hyväksyntien järjestelmän eroista. Näiden erojen suhteen olisi ryhdyttävä toimiin, 

 
(4) mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä määräaikaa on noudatettava. 

Olisi säädettävä uusi määräaika, jotta jäsenvaltiot voisivat mukauttaa kansallisen 
lainsäädäntönsä, 
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(5) virasto on ryhtynyt komission asetuksen (EY) n:o 1702/2003 säännösten 

vaikutuksen arviointiin kyseisen asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti; ei ole 
syytä säilyttää 5 kohtaa, vaan se olisi kumottava, 

 
(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat viraston antamaan 

perustamisasetuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaiseen lausuntoon3. 

 
(7) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet noudattavat perustamissopimuksen 54 

artiklan 3 kohdan mukaan perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean 
antamaa lausuntoa4, ja että 

 
(8) tämän vuoksi komission asetusta (EY) n:o 1702/2003 olisi muutettava, ja 
 
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 
 

1 artikla 
 
Komission asetuksen (EY) n:o 1702/2003 5 artikla muutetaan seuraavasti: 
 
(a) korvataan 2 kohta seuraavalla tekstillä: 
 
“2. Poikkeuksena osan 21 kohdasta 21A.159 jäsenvaltiot voivat vuoden 2007 syyskuun 
28 päivään asti myöntää hyväksyntiä rajoitetuksi ajaksi.  
 
(b) 5 kohta kumotaan. 
 

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 
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